
INFLUÊNCIA DE MEIOS DE CULTURA SOBRE 
O PESO SECO DE Chalara paradoxa 

Elizabeth Rodrigues Alexandre1, Jacirleide de Oliveira2, Erlen Keila Candido e Silva3, e Sonia Maria Alves de Oliveira4



________________
1. Bolsista de Iniciação Cientifica Voluntária - PIC, UFRPE/DEPA/Fitossanidade, Av.Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, PE, CEP 52171-900. 
E-mail: beth.agrofito@hotmail.com
2. Bolsista de Iniciação Cientifica – PIBIC, UFRPE/DEPA/Fitossanidade, Av.Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: 
jacyleyde@yahoo.com.br
3. Doutoranda em Fitopatologia, UFRPE/DEPA/Fitossanidade, UFRPE/DEPA/Fitossanidade, Av.Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, PE, CEP 
52171-900. E-mail: erlenkeila@yahoo.com.br
4. Professor Associado, UFRPE/DEPA/Fitossanidade, UFRPE/DEPA/Fitossanidade, Av.Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, PE, CEP 52171-900. 
E-mail: s.oliveira@depa.ufrpe.br

Introdução

Uma das grandes limitações da abacaxicultura, pela 
presença de alguns agentes patológicos como atuação 
de Chalara (Thielaviopsis) paradoxa (De Seyn) Sacc. 
agente patogênico da podridão negra do abacaxi, que 
pode tanto infectar as mudas, provocando a sua morte, 
quanto causar podridão de frutos em pós-colheita. A 
incidência da podridão negra é intensificada pela 
associação de alta umidade relativa e temperatura 
amena [1]. A temperatura ótima para o 
desenvolvimento do fungo está em torno de 25 ºC. O 
que dificulta ainda mais seu controle, visto que as 
regiões produtoras, como Pará, Paraíba 
respectivamente região Norte e Nordeste atendem as 
exigências climáticas para o estabelecimento deste 
patógeno.

O C. paradoxa é um fungo parasita fraco e 
normalmente não causa infecção em órgãos sem 
ferimento, exceto quando os tecidos são muito novos 
ou expostos as condições de alta umidade [2]. Em sua 
forma anamórfica produz conídios e clamidósporos. Os 
esporos podem ser do tipo fialoconídios, inicialmente 
hialinos, passando a elipsóides, e os artroconídios 
catenulados, elipsóides ou obvóides. Em meio de 
cultura apresentam colônias de coloração marrom-
escura a preta.

Estudos são escassos no que concerne o 
conhecimento morfofisiológico e nutricional deste 
patógeno, e sem a intensificação destes estudos muito 
se subestima sobre formas de controle.
Tradicionalmente, a técnica de cultivo em meio sólido 
em placas referencia-se nos estudos de nutrição e 
morfofisiologia. A composição do meio de cultura e de 
sua otimização, do tipo de cultivo, submerso ou em 
meio sólido, também constitui importante inferência 
sobre conhecimento do fungo [3].

Dentre os desafios para o cultivo submerso, estão os 
mecanismos de crescimento do fungo, a dinâmica de 
agregação do micélio, a fragmentação, quantificação da 
morfologia e modelos matemáticos para o crescimento 
e formações de produtos para o cultivo. 

Com base nesses argumentos, e pela necessidade de 
se conhecer as exigências nutricionais de C. paradoxa,
causador de importante doença pós-colheita do abacaxi 

avaliou-se diferentes meios de cultura visando obter o que
se proporciona melhor peso seco deste fitopatógeno.
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A. Obtenção dos Isolados de Chalara paradoxa

Foram utilizados quatro isolados de C. paradoxa foram 
obtidos de frutos de abacaxizeiro e coqueiro contendo 
sintomas típicos da doença, provenientes dos estados da 
Paraíba e Pernambuco pertencentes a região Nordeste do 
Brasil. Os isolados CMM-1183 (CP1) da Paraíba, e os 
CMM-1188 (CP2), CMM-1029 (CP3) e CMM- 2152 
(CP4) de Pernambuco mantidos em tubo de ensaio 
contendo meio BDA (Batata-Dextrose-Agar), preservados 
em geladeira a 4ºC, foram repicados para o meio BDA a 
temperatura ambiente de laboratório 25 ±2°C para a 
execução da presente pesquisa. 

B. Meios de Cultura

Para avaliar a influência do meio de cultura liquido 
sobre os isolados de C. paradoxa sobre o peso seco, foram 
utilizados os meios BD (batata, 200g; dextrose, 20g;); CD
(cenoura, 20g;dextrose, 20g); AVA (aveia em flocos,17g; 
dextrose, 20g); Czapek (CzA) (sacarose,30g; K2HPO4, 1g; 
NaNO3, 2g; MgSO4.7H2O, 0,5g; KCL, 0,5 g; FeSO4.7H2O 
0,01 g;); Armstrong (ARM) (Armstrong & Armstrong, 
1948) - (Sacarose, 20g; MgSO4.7H2O, 0,4g; KCL, 1,6 g; 
Ca(NO3)2, 5,9 g; 2 mL de solução micronutrientes 
(FeSO4.7H2O, 723,5 mg; ZnSO4. H2O, 203,0 mg). As 
referidas quantidades de cada meio correspondem a um 
litro do mesmo [4].

C. Peso Seco
A partir de culturas puras dos isolados dois discos de 5 

mm de diâmetro das extremidades da colônia com cinco 
dias de incubação, foram transferidos assepticamente para 
Erlenmeyers de 125 mL, contendo 50 mL de meio de 



cultura utilizado por tratamento (Figura 1), sob 
agitação para que ocorresse a oxigenação da colônia, e 
com o cuidado para não alterar a morfologia normal 
das hifas.

Após cinco dias de incubação, realizou-se a coleta da 
massa micelial através da filtração da cultura, 
utilizando-se papel de filtro para tirar excesso de 
umidade. A massa micelial foi colocada em caixa de 
papel alumínio de peso conhecido e isenta de umidade.

O peso seco foi obtido através da filtração da 
cultura, e seguido da secagem do filtrado em estufa a 
80 ºC por 24 horas. O delineamento experimental 
empregado foi inteiramente casualizado, em arranjo 
fatorial com cinco repetições por tratamento. As 
médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade utilizando-se o Programa SANEST. Os 
dados foram transformados em √x+ 0,5.

Resultados e Discussão

Para a maioria dos isolados, CP1, CP2 e CP3 o meio 
BD (Batata-Dextrose) proporcionou maior peso seco
(Gráfico 1). 

De um modo geral, o meio BD proporcionou maior 
peso seco nos quatro isolados estudados, embora para 
os isolados CP2, CP3 e CP4, o meio AVA não diferiu 
do meio BD.

Os meios CD, CZA e ARM mostraram-se 
inadequados para o cultivo de C. paradoxa, uma vez 
que produziram uma massa micelial, bem abaixo 
daquelas produzidas em BD e AVA.

Isto sugere que o meio mais adequado para o cultivo 
do referido fungo visando a obtenção de massa micelial 
é o BD pois é um meio básico e mais econômico.

Ao se cultivar um determinado fungo em meio de 
cultura líquido, torna-se necessário manter o meio de 
cultura sob agitação constante, fato este que dificulta a 
permanência dos esporos presos às suas respectivas 
células conidiogênicas e, muitas vezes, alteram a 
morfologia normal das hifas [5].

Mas, pode-se afirmar que os resultados apresentados 
em tal estudo não se limitaram a tal aspecto, pode-se 
inferir o aspecto da composição dos meios alterando 
significativamente o comportamento do fungo. 

De um modo geral, os meios pobres em carboidratos e 
ricos em substâncias de origem vegetal induzem, ou 
aumentam, a esporulação de fungos fitopatogênicos [6].

Alguns trabalhos confirmam tal tendência, em estudo 
nutricional utilizando peso seco como um dos parâmetros 
obteve maior peso de isolados de Penicillium
sclerotigenum quando cultivado em Aveia (AVA) [7].

Sabe-se que no estudo de nutrição de fungos, a melhor 
variável de crescimento micelial é através da determinação 
do peso seco, isso porque alguns fungos crescem muito 
bem em determinados substratos, porém não utilizam 
eficientemente os nutrientes presentes na resultando na 
produção de micélio mais leve [8]. 
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* Médias seguidas da mesma letra, maiúscula entre as categorias e minúscula dentro das categorias, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 
de 5 % de probabilidade. Médias de cinco repetições. 

Gráfico 1 - Peso Seco de quatro isolados de Chalara paradoxa (CP1, CP2, CP3 e CP4), agente causal da podridão negra do abacaxi 
em diferentes meios de cultura, aos cinco dias de incubação.

Figura 1 –Cultivo de Chalara paradoxa em meio liquido. Incubação durante cinco dias, para avaliação do peso seco.
A – Meio liquido BD (Batata-dextrose); B –Meio liquido CD (Cenoura-dextrose); C – Meio liquido CzA ; D – Meio liquido ARM 
(Armstrong).
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