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Caracterização fisiológica e enzimática de Colletotrichum spp. agente causal da 

antracnose em frutos de Capsicum chinense Jacq. 

 

RESUMO  
 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial fisiológico e enzimático de três 

isolados de Colletotrichum spp. obtidos de frutos de pimenta-de-cheiro (Capsicum 

chinense Jacq.) apresentando sintomas de Antracnose. Para esta finalidade, foram 

realizadas coletas de frutos de pimenta-de-cheiro com lesões típicas de Antracnose em 

três municípios do Estado do Amazonas, sendo eles Presidente Figueiredo, Manacapuru 

e Rio Preto da Eva. Após coleta, os frutos seguiram para o laboratório de Fitopatologia 

do INPA, onde foram realizados os procedimentos de isolamento do agente causal da 

Antracnose. Para os testes fisiológicos, os isolados foram submetidos as temperaturas de 

20, 25, 30, 35 e 40 ºC, sendo avaliados nas condições in vitro e in vivo sob os parâmetros 

de velocidade de crescimento da colônia e da lesão, diâmetro médio das colônias e das 

lesões, massa micelial e esporulação da colônia. O delineamento foi inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 5 (Temperaturas) x 3 (Isolados) com 4 repetições e os 

resultados obtidos foram analisados pelo teste F e teste Tukey, ambos a 5% de 

probabilidade.  Para os testes enzimáticos, os isolados foram avaliados em substratos 

específicos, com intuito de estimular a produção das enzimas: Amilase, Celulase, Lacase, 

Lipase, Pectinase e Protease. Foi avaliada a presença de halos de degradação, que quando 

positivos eram mensurados para realização do cálculo de Índice Enzimático (IE). O 

delineamento foi inteiramente casualizado para cada enzima, sendo composto de 3 

isolados com 6 repetições. Os resultados obtidos foram avaliados pelo teste F e teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados dos testes fisiológicos, mostram que o 

isolado de Manacapuru apresentou os melhores índices de crescimento e 

desenvolvimento em todos os parâmetros avaliados nas diferentes temperaturas. Quanto 

a produção enzimática, o isolado de Presidente Figueiredo e de Rio Preto da Eva, 

apresentaram as melhores performances em quatro das seis enzimas em estudo. Portanto, 

pode-se concluir que os isolados deste patossistema podem ser diferenciados em dois 

grupos, diferenciando-se de forma fisiológica e enzimática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Fisiologia de fungos, temperatura ótima, índice enzimático, halos de 

degradação.  
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Physiological and enzymatic characterization of Colletotrichum spp. causal agent of 

anthracnose in pepper-of-smelling fruits (Capsicum chinense Jacq.) 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study was to evaluate the physiological and enzymatic 

potential of three isolates of Colletotrichum spp. obtained from pepper-of-smelling fruits 

(Capsicum chinense Jacq.) showing symptoms of anthracnose. For this purpose, 

collections of typical fruits pepper-de-smell with lesions of anthracnose were carried out 

in three municipalities of Amazonas state, and they Presidente Figueiredo, Manacapuru 

and Rio Preto da Eva. After collection, the fruits went to the lab Phytopathology INPA, 

where the procedures for isolating the causal agent of anthracnose were carried out. For 

physiological tests, isolates temperatures were submitted 20, 25, 30, 35 and 40 ° C being 

evaluated in conditions in vitro and in vivo in the growth rate parameters of the colony 

and the injury, mean diameter of colonies and injuries, mycelial mass and sporulation of 

the colony. The design was completely randomized in a factorial 5 (temperatures) x 3 

(Isolated) with 4 replicates and the results were analyzed by F test and Tukey test, both 

5% probability. For the enzyme tests, the isolates were evaluated in specific substrates, 

aiming to stimulate the production of enzymes: amylase, cellulase, laccase, Lipase, 

Pectinase and Protease. The presence of halos of degradation, which if positive were 

measured to perform the calculation Enzyme Index (EI) was evaluated. The design was 

randomized for each enzyme and is composed of 3 insulated with 6 repetitions. The 

results were evaluated by F test and Tukey test at 5% probability. The results of the 

analyzes show that the isolated Manacapuru showed the best rates of growth and 

development in all parameters evaluated in different temperatures. As for enzyme 

production, isolated from Presidente Figueiredo and Rio Preto da Eva, presented the best 

performances in four of the six enzymes under study. Therefore, it can be concluded that 

the isolates of this pathosystem can be differentiated into two groups differing in 

physiological and enzymatic manner. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: fungi of Physiology, optimum temperature, enzyme content, halos of 

degradation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.) é um condimento muito 

apreciado em várias partes do mundo (Ribeiro e Cruz, 2002). Os maiores produtores 

mundiais têm sido os países asiáticos, sendo estes, detentores de 89% do total da produção 

mundial de pimentas, tendo com os principais países produtores a Índia, Coréia, 

Tailândia, China, Vietnã, Srilanka e Indonésia (Rufino e Penteado, 2006). No Brasil a 

área anual cultivada com pimenta é de cerca de cinco mil hectares, com a produção de 75 

mil toneladas e os principais Estados produtores são: Minas Gerais, Goiás, São Paulo, 

Ceará e Rio Grande do Sul (Reifschneider e Ribeiro, 2008). 

O cultivo da pimenta no Brasil se ajusta perfeitamente ao modelo de agricultura 

familiar e de integração pequeno agricultor–indústria, pois em sua maioria as pimentas 

são cultivadas em pequenas unidades familiares e com baixo uso de insumos 

(Reifschneider e Ribeiro, 2008), gerando de 3 a 4 empregos diretos por hectare/ano, 

posicionando-se dentro da agricultura como uma cultura de elevada importância 

econômica (Costa e Henz, 2007), além de propiciar retorno financeiro que contribui com 

a fixação do homem no campo. No entanto, perdas de até 100% na produção têm sido 

relatadas em cultivares altamente suscetíveis de pimentão e pimentas em condições de 

campo, sejam elas por intemperes climáticas ou por doenças (Lopes e Ávila, 2003). 

Doenças de natureza fúngica, como a antracnose, tem o potencial de reduzir 

drasticamente a comercialização de frutos de pimenta-de-cheiro.  

A antracnose ocorre em condições de alta umidade caracterizando-se por sintomas 

típicos, que consistem em lesões deprimidas e concêntricas no fruto, surgindo no campo 

de produção ou no período pós-colheita, de formato circular com diâmetro variável e 

formação de uma massa alaranjada de esporo no centro do acérvulo (Tozze Júnior et al., 

2006). Informações sobre os fatores ambientais que favorecem os processos de pré-

penetração e de infecção são valiosos no desenvolvimento de sistemas de previsão de 

doenças e pode contribuir para direcionar ações de controle (Soares et al., 2008). Essa 

informações são desconhecidas no patossistema Colletotrichum – pimenta-de-cheiro, 

desta forma torna-se necessário estudar melhor as condições climáticas que favorecem o 

desenvolvimento do patógeno, entre elas a temperatura, que tem importância crucial tanto 

na infecção quanto na colonização do patógeno, constituindo a variável climática mais 

correlacionada com respostas biológicas (Agrios, 1997).  
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 A temperatura influência tanto o crescimento micelial, como na esporulação, na 

germinação de conídios e na coloração das colônias, podendo ser utilizada como 

parâmetro para diferenciação de espécies (Maia et al., 2011). Informações sobre os fatores 

ambientais são valiosas no desenvolvimento de sistemas de prevenção de doenças e 

podem contribuir para definir ações de controle (Soares et al., 2008). As relações entre 

fungos e hospedeiros são amplas e muitas vezes imprecisas (Freeman et al., 2000). O 

conhecimento e o posterior aproveitamento desses microrganismos, isolados de diversos 

ecossistemas naturais é de grande valia, visto que, um conjunto de aplicações antes 

desconhecidas podem ser descobertas analisando-se suas vias metabólicas e, 

consequentemente, seus metabólitos, como as enzimas (Pereira, 2012).  

A maioria das enzimas utilizadas industrialmente é produzida a partir de 

microrganismos, por processos fermentativos (RAO et al., 1998). Muitos microrganismos 

já foram isolados na natureza e utilizados industrialmente (o mais conhecido destes é 

Saccharomyces cerevisiae Hansen), mas a maioria deles, de grande potencial enzimático, 

ainda não foi devidamente explorado. A tecnologia enzimática é, hoje, um dos campos 

mais promissores dentro das novas tecnologias para síntese de compostos de alto valor 

agregado (Fernandes et al., 2004). Os processos industriais biocatalisados apresentam 

menor impacto ambiental e também menor consumo energético, uma vez que as enzimas 

são biodegradáveis, sendo altamente específicas, o que reduz os efeitos indesejáveis 

(Mitchell et al., 2000). Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo a caracterização 

fisiológica e enzimática de Colletotrichum spp. agente causal da antracnose em frutos de 

Capsicum chinense Jacq. 

 

 

 

 

 

 

 

   



17 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

  2.1 Pimenta-de-cheiro Capsicum chinense Jacq. 

 

A pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.), é uma hortaliça pertencente à 

família Solanaceae e ao gênero Capsicum e possui as Américas como centro de origem. 

O Brasil é reconhecido como centro secundário de espécies domesticadas de Capsicum, 

e a região da Amazônia é a que concentra a maior diversidade de pimenta-de cheiro, sendo 

os indígenas desta região, os responsáveis pela domesticação desta espécie (Pickersgill, 

1971). A sua denominação foi conferida pelo holandês Kikolaus von Jacquinomist, e 

surgiu de um equívoco, pois pensava- se que esta espécie era originária da China, mas na 

época da determinação já havia relatos de que as espécies de Capsicum tinham como 

centro de origem o Ocidente (Bosland e Votava, 1999). 

O gênero Capsicum é composto por cerca de 25 a 30 espécies, e cinco destas são 

domesticadas: C. annuum L., C. baccatum L., C. frutescens L., C. chinense Jacq. e C. 

pubescens Ruiz e Pav. (Heiser, 1995). As diferentes espécies e variedades de pimentas 

podem ser discriminadas por características morfológicas, sendo visualizadas 

principalmente nas flores e também nos seus frutos (Carvalho et al., 2003). A diversidade 

encontrada em Capsicum spp. é ampla, possui alta variedade de formatos, tamanhos, 

cores e sabores de fruto, e também com diferentes pungências, arquitetura de planta e 

composição nutricional (Bosland e Votava, 1999). 

As flores se formam em número de uma a três por nó (ocasionalmente 

fasciculadas). Na antese, os pedicelos são tipicamente eretos. A corola é branca 

esverdeada, sem manchas e, geralmente, os lobos dobram-se para trás. As anteras são 

geralmente azuis, roxas ou violetas. Os cálices dos frutos maduros são pouco a não 

dentados e não apresentam constrição anelar na junção com o pedicelo. Os frutos 

geralmente são vermelhos, cônicos, eretos, parede muito delgada, com polpa mole; as 

sementes são cor de palha e mais espessas no hilo (Costa e Henz, 2007). 

Com o aumento da procura pelos produtos oriundos de pimenta, o mercado tem 

impulsionado o aumento da área cultivada e o estabelecimento de agroindústrias, 

tornando o agronegócio de pimentas, tanto doces quanto picantes, um grande segmento 
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de hortaliças no país. Além do mercado interno, parte da produção brasileira é exportada 

de diferentes formas, como páprica, pasta desidratada e conservas (EMBRAPA, 2008). 

A cadeia produtiva de pimenta destaca-se na comercialização in natura, em 

pequenas quantidades no atacado e varejo, ressaltando que esse mercado é fortemente 

influenciado pelos hábitos alimentares regionais (Ribeiro et al., 2008). A perspectiva do 

mercado de pimentas é praticamente ilimitada pela versatilidade de suas aplicações 

culinárias, industriais, farmacêuticas e ornamentais. O mercado de pimenta hortícola, cujo 

mercado é estimado em 80 milhões de reais ao ano, é um segmento com grande potencial 

de crescimento em todos os continentes (EMBRAPA, 2008).  

Apesar de sua importância, os dados estatísticos de produção e comercialização 

de pimenta-de-cheiro no Brasil são escassos e a pouca informação disponível não reflete 

a realidade econômica dessa hortaliça, visto que grande parte da produção é 

comercializada em mercados regionais e locais que não fazem parte das estatísticas 

(Domenico et al., 2010), assim, se faz necessário realizar trabalhos no sentido de 

contribuir no estabelecimento de dados e informações sólidas a respeito da realidade 

econômica da cultura.  
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2.2 Gênero Colletotrichum e a antracnose  

 

A antracnose é causada por fungos do gênero Colletotrichum, este gênero inclui 

diversas espécies, saprófitas e fitopatogênicas, sendo considerado um dos principais 

patógenos mundiais.  Dente as espécies mais relatadas na literatura, encontram-se: C. 

capsici (Syd.) Butler and Bisby; C. acutatum (Simmonds); C. dematium e C. coccodes 

(Wallr.) S. Hughes e C. gloeosporioides (Penz. e Sacc.)  (Than et al., 2008). 

O gênero Colletotrichum apresenta colônia de tonalidade muito variada, de 

coloração branco-gelo a cinza escuro, com quantidade variável de micélio aéreo, 

escleródios presentes em algumas espécies do gênero (Sutton, 1992). As células 

conidiogênicas do gênero geralmente são agregadas em conidiomatas (acérvulos), mas 

também podem ser formadas em ramificação laterais do micélio (Menezes, 2002). Sutton 

(1992) explica que os acérvulos variam em forma e tamanho dentro de uma mesma 

espécie e sobre uma mesma planta suscetível. Geralmente são rasos com formato de 

crosta, lentilha ou pústula e alcançam um diâmetro entre 40 µm a 1 mm, instalam-se na 

epiderme do tecido do hospedeiro e menos frequentemente, sob epiderme. Na parte 

vegetal, observa-se com frequência a presença de setas. O micélio é apocítico (septado) 

e denso, cresce nas células epidermais ou em células mais profundas. As hifas se orientam 

no sentido perpendicular à superfície do substrato. Assim, fazem pressão sobre as 

camadas superficiais, forçando a formação dos propágulos reprodutivos do fungo (Sutton, 

1992). De acordo com Menezes (2002), as setas e células conidiogênicas parecem ser 

homólogas e, em determinadas condições do ambiente, as setas podem produzir conídios 

na extremidade. 

A doença é particularmente importante em frutos maduros no período pré e pós-

colheita, mas também pode gerar tombamento de mudas, necrose de caule e até manchas 

foliares. Seu sintoma típico é caracterizado por lesões arredondadas, grandes, necróticas, 

com o centro dos tecidos deprimidos, onde são geradas massas de conídios de coloração 

alaranjada (Bailey et al., 1992). Lima Filho et al., (2003) ressaltam que pode ocorrer uma 

podridão-mole nos frutos, prejudicando a sua comercialização. 
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2.3 Efeito da temperatura no crescimento de patógenos  

 

O conhecimento dos efeitos do ambiente no desenvolvimento de patógenos pode 

auxiliar nas estratégias de manejo de doenças. A temperatura interfere tanto o crescimento 

micelial, a esporulação, a germinação de conídios e na coloração das colônias, podendo 

ser utilizada como parâmetro para diferenciação de espécies (Maia et al., 2011). 

Informações sobre os fatores ambientais são valiosas no desenvolvimento de sistemas de 

prevenção de doenças e contribuem para definir ações de controle (Soares et al., 2008). 

Muitos estudos foram realizados sobre o efeito de fatores ambientais no 

comportamento de crescimento de vários patógenos (Kim e Xiao, 2005). Em trabalhos 

realizados por Sharma e Razak (2003), verificou-se que os fatores ambientais, tais como 

temperatura e umidade relativa têm uma profunda influência sobre o potencial infeccioso 

de uma variedade de espécies de fungos. A taxa de crescimento dos fungos varia 

dependendo da temperatura ótima de crescimento das colônias, que para a maior parte 

das espécies fúngicas estudadas encontra-se entre 25 °C a 30 °C, visto que acima de 40 

°C o crescimento é reduzido, e em alguns casos, temperaturas superiores a está última, 

ocorre mortalidade das espécies. Malik e Singh (2004) relataram um crescimento máximo 

de Beauveria bassiana (Basl.) Vuill. a 30 °C. A taxa de crescimento máximo de Fusarium 

oxysporum Schlecht. foi encontrada na faixa 30 °C ao final de 7 dias de incubação, sendo 

seu potencial de crescimento reduzido drasticamente em temperaturas abaixo de 15 °C e 

acima de 35 °C (Farooq et al., 2005). Sharma e Sharma (2009) relatam que 

Chrysosporium tropicum Carmich. e Trichophyton mentagrophytes (Robin) Blanchard, 

tiveram crescimento máximo a uma temperatura de 28-30 ˚C. Abarca et al., (1990) ao 

estudar o efeito da temperatura sobre o crescimento de 17 isolados de Epidermophyton 

spp. descreveram as temperaturas de 28 ºC e 31 ºC  como ótimas para o crescimento da 

maior parte das estirpes de teste realizado. 
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2.4 Enzimas 

 

Enzimas são proteínas de alto peso molecular, constituídas de longas cadeias de 

aminoácidos, cuja função é catalisar as reações anabólicas e catabólicas nas células dos 

seres vivos. Logo, sempre em uma reação, o substrato envolvido sempre é catalisado por 

uma enzima específica (Armesto, 2013). 

Supõe-se que a capacidade de degradação dos microrganismos seja em 

consequência da evolução dos sistemas enzimáticos de células procariotas e eucariotas, 

que coexistiram com uma grande variedade de substâncias de origens diversas 

(Vasconcelos, 2003). Onofre (2011) comenta que essa diversidade de substratos, 

potenciais para o desenvolvimento microbiano são resultantes do aparecimento de várias 

enzimas que podem transformar moléculas orgânicas em outras estruturas, sendo essa 

exploração de novos nichos e fontes de energia, vantagens conferidas às células 

microbianas como resposta do metabolismo de alguns microrganismos. 

Assim, a utilização de enzimas nas indústrias é indispensável, pois através dela 

pode-se potencializar a qualidade de um produto ou tornar mais fácil a obtenção do 

mesmo. Essa capacidade se dá em virtude das enzimas atuarem sobre as substâncias que 

compõem um determinado produto, sendo que, para cada substância, existem enzimas 

específicas que a degradam (Lima et al., 2001). 

Fungos ao encontrarem um substrato insolúvel, sintetizam e secretam enzimas 

apropriadas que vão produzir metabólitos solúveis, os quais serão absorvidos 

enzimaticamente (Hancock e Millar, 1996). A caracterização enzimática também pode 

possibilitar a diferenciação de isolados por meio da determinação da produção de enzimas 

(Paterson e Bridge, 1994), pois os fungos apresentam diferenças em relação a quantidade 

de enzimas produzidas (Hankin e Anagnostakis, 1975). 

As amilases são enzimas responsáveis pela degradação das moléculas de amido, 

polissacarídeo que constituem a principal fonte de reserva nas células vegetais, 

utilizando-as nas atividades metabólicas em função da degradação deste polímero em 

moléculas de glicose (Pascholati, 2011). As enzimas amilolíticas são amplamente 

aplicadas em processos biotecnológicos, tais como nas indústrias têxteis, de papel e 

celulose, de couro, detergentes, bebidas destiladas, cervejas, panificação, cereais para 
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alimentação infantil, liquefação e sacarificação do amido, ração animal, indústria química 

e farmacêutica (Gupta et al., 2003).  

As pectinases são enzimas capazes de consumir por conta própria, tecidos de 

plantas e matar células vegetais (Annis e Goodwin, 1997). As enzimas pécticas 

influenciam no crescimento de plantas, amadurecimento de frutos e na degradação e 

apodrecimento de vegetais (Walsh e Headon, 1994). São polissacarídeos estruturalmente 

complexos que ocorrem, principalmente, na lamela média das paredes primárias de 

células de vegetais superiores (Marchi, 2001). Segundo Sakai. (1993) são classificadas 

em: protopectina (forma primária unida com outros constituintes das células vegetais, 

insolúvel em água e totalmente metoxilada), ácido péctico (composto de resíduos de ácido 

poligalacturônico coloidal completamente desmetoxilada), pectina e ácido pectínico 

(possuindo um grau variável de metoxilação), esta última capaz de formar géis com 

açúcares e ácidos, em condições adequadas. 

As lacases são enzimas que atuam na degradação da lignina e em geral, estão 

associadas a fungos que causam podridões brancas (Li, 2003), porém não estão restritas 

a estes. Martinez (2009) comenta que as lacases além de atuarem na parede celular, estão 

envolvidas em diferentes processos biológicos como na esporulação, na pigmentação 

durante o desenvolvimento do copo de frutificação e na patogênese, entre outros.  

As celulases são enzimas que são responsáveis por hidrolisar a ligação glicosídica 

entre dois ou mais carboidratos ou entre um carboidrato e uma porção não carboidrato 

(Wulff, 2006). A hidrólise da celulose por celulases resulta na produção final de glicose. 

Estas, porém, por serem proteínas, não conseguem penetrar com facilidade a barreira da 

lignina das células vegetais e, dessa forma, o difícil acesso destas enzimas às fibras de 

celulose constitui o principal problema para desencadeamento desse processo de 

degradação (Thiemann et al., 1980). 

Bayer e Lamed (1992) relatam que a celulose, dentre os materiais naturais, é o 

biopolímero de maior abundância no mundo e pode ser hidrolisada. A degradação 

microbiana da celulose é total e específica e tem estimulado o uso dos processos de 

fermentações celulolíticas pelo homem. Na natureza, esses processos representam a maior 

fonte de carbono para o solo (Lynch et al., 1981).  

 

As proteases são enzimas que possuem influência no metabolismo de 

praticamente todos os organismos (RAO, 1998). Na enzimologia a investigação de 
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proteases atualmente é uma questão central, pois é de extrema importância fisiológica e 

possui ampla aplicação na economia (Rojas, 2009). As proteases são importantes devido 

a sua atuação em diversos substratos específicos, sendo utilizadas em diversas áreas, entre 

elas, bioquímica e biotecnologia (Barata, 2002).  

As lipases são enzimas que podem ser produzidas por uma variedade muito grande 

de micro-organismo. Também possui uma aplicação industrial de grande importância, 

principalmente nas indústrias de alimentos, química e farmacêutica. A utilização dessas 

enzimas, praticamente, está relacionada com o seu grau de purificação. Na indústria 

farmacêutica, por exemplo, é requerido um alto grau de pureza, o que encarece muito a 

enzima, e por consequência o produto final (Ilmén et al., 1997).  
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3. OBJETIVO GERAL: 
 

- Estudar o comportamento de isolados de Colletotrichum spp. obtidos de frutos 

de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.) sob os aspectos fisiológicos e 

enzimáticos.  

 

3.1. Objetivos específicos: 

 

- Avaliar o efeito de diferentes temperaturas no crescimento e desenvolvimento 

da colônia de Colletotrichum spp. em frutos de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense 

Jacq.). 

 

           - Avaliar o potencial enzimático degradativo de três isolados de Colletotrichum 

spp. obtidos em diferentes municípios do Amazonas. 
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CAPÍTULO I: 
Influência da temperatura sobre o crescimento de Colletotrichum spp. (Penz. e Sacc.) 

in vitro e em frutos destacados de Pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.)  
 

 

RESUMO  
 

A pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.) é um condimento muito 

apreciado em várias partes do mundo e ajusta-se perfeitamente ao modelo de agricultura 

familiar e de integração pequeno agricultor–indústria existente no País. Entretanto, o 

cultivo da pimenta-de-cheiro vem sendo afetado por doenças de natureza fúngica, dentre 

elas, a antracnose causada por espécies de gênero Colletotrichum. Informações sobre os 

fatores ambientais são valiosas no desenvolvimento de sistemas de prevenção de doenças 

e contribuem para definir ações de controle, dentre estes, destaca-se a temperatura. Diante 

do exposto, o presente trabalho teve como objetivo principal, avaliar o efeito de diferentes 

temperaturas no crescimento e desenvolvimento da colônia de Colletotrichum spp. em 

frutos de pimenta-de-cheiro. Para esta finalidade, foram realizadas coletas de frutos de 

pimenta-de-cheiro com lesões típicas de antracnose em três municípios do Estado do 

Amazonas, sendo eles Presidente Figueiredo, Manacapuru e Rio Preto da Eva. Após 

coleta, os frutos seguiram para o laboratório de Fitopatologia do INPA, onde foram 

realizados os procedimentos de isolamento do agente causal da Antracnose. Para os testes 

fisiológicos, os isolados foram submetidos as temperaturas de 20, 25, 30, 35 e 40 ºC, 

sendo avaliados nas condições in vitro e in vivo (Frutos com e sem ferimentos) sob os 

parâmetros de velocidade de crescimento da colônia e da lesão, diâmetro médio das 

colônias e das lesões, massa micelial e esporulação da colônia. O delineamento foi em 

esquema fatorial, composto por 5 (Temperaturas) x 3 (Isolados) com 4 repetições e os 

resultados foram analisados pelo teste F e teste Tukey, ambos a 5% de probabilidade. Nos 

testes in vitro o isolado de Manacapuru foi superior aos demais isolados, em todos os 

parâmetros avaliados, apresentando os maiores valores médios na temperatura de 20 °C. 

Nos testes in vivo em frutos com ferimentos, mostrou-se superior aos demais isolados nas 

variáveis estudadas, com os maiores índices médios alcançados na faixa de 20 a 25 °C, já 

os teste com frutos sem ferimentos, foi registrado atividade fisiológica apenas para o 

isolado de Manacapuru. Com os resultados obtidos, conclui-se que a presença dos 

sintomas de Antracnose é influenciada por temperaturas abaixo de 30 ºC e pela presença 

de ferimentos nos tecidos epidérmicos dos frutos de pimenta-de-cheiro. 

 

Palavras-chave: Fisiologia de Colletotrichum spp., testes com temperaturas, velocidade 

de crescimento. 
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Influence of temperature on the growth of Colletotrichum spp. (Penz. And Sacc.) In 

vitro and detached fruits of pepper-smelling (Capsicum chinense Jacq.) 

 

ABSTRACT 

 

Pepper-de-smell (Capsicum chinense Jacq.) Is a condiment very appreciated in 

various parts of the world and fits perfectly to the model of family farming and existing 

small farmer-industry integration in the country. However, the cultivation of pimenta- de-

smell has been affected by fungal diseases of nature, among them, anthracnose caused by 

species of Colletotrichum genre. Information on the environmental factors are useful in 

disease prevention systems and help define control actions, among them, the temperature 

is highlighted. Given the above, the present work had as main objective to evaluate the 

effect of different temperatures on the growth and development of the colony of 

Colletotrichum spp. in pepper-of-smelling fruit. For this purpose, collections of typical 

fruits pepper-de-smell with lesions of anthracnose were carried out in three municipalities 

of Amazonas state, and they Presidente Figueiredo, Manacapuru and Rio Preto da Eva. 

After collection, the fruits went to the lab Phytopathology INPA, where the procedures 

for isolating the causal agent of anthracnose were carried out. For physiological tests, 

isolates temperatures were submitted 20, 25, 30, 35 and 40 ° C being evaluated in 

conditions in vitro and in vivo (fruits with and without wounds) in the colony growth rate 

parameters and injury, mean diameter of colonies and lesions, mycelial mass and 

sporulation of the colony. The design was a factorial 5 (temperatures) x 3 (Isolated) with 

4 repetitions and the results were analyzed by F test and Tukey test, both 5% probability. 

In in vitro tests the Manacapuru isolate was superior to other isolates in all parameters, 

with the highest average values at 20 °C. In in vivo tests in fruit with injuries, was superior 

to the other in isolated variables with the highest average rates achieved in the range 20-

25 °C, since the test with fruits unharmed, physiological activity was recorded only for 

the isolated Manacapuru. With the obtained results, it is concluded that the presence of 

anthracnose symptoms are influenced by temperatures below 30 °C and the presence of 

injury to the epidermal tissues of pepper fruit-smelling. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Colletotrichum spp. physiology, tests with a temperature, growth rate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de pimenta no Brasil do gênero Capsicum spp. vem crescendo muito 

nos últimos anos, com cultivos tanto em regiões de clima subtropical como tropical 

(Rufino e Penteado, 2006). Isso contribui para um aumento da demanda por novas 

cultivares que associem resistência às pragas e doenças, qualidade e produtividade, 

principalmente para atender ao processamento industrial (Bento et al., 2007). Porém um 

dos principais problemas na produção da pimenta-de-cheiro, está relacionado a doenças 

de natureza fúngicas, onde os prejuízos mais importantes decorrem dos sintomas de 

podridão em frutos, sendo os danos em folhas e ramos de menor importância. Entre as 

diversas doenças fúngicas que causam prejuízos às culturas das pimentas está a 

antracnose, causada por fungos do gênero Colletotrichum (Lopes e Ávila, 2003). 

De acordo com Lopes e Avila (2003) os fungos do gênero Colletotrichum causam 

a doença conhecida como antracnose, que incide em uma ampla variedade de plantas. 

Desse modo, o fungo possui elevada importância econômica em plantas de diferentes 

famílias botânicas. Dentre as famílias altamente atacadas por Colletotrichum spp. está a 

Solanaceae. Nesta família, o fungo ataca principalmente frutos e os sintomas da doença 

são caracterizados pela presença de lesões circulares e deprimidas, de tamanho variável, 

por vezes com a presença de uma massa de conídios, normalmente alaranjada. Entre as 

espécies do gênero Colletotrichum, há especialização para determinados grupos de 

hospedeiros. Em hortaliças solanáceas, a espécie relatada é C. gloeosporioides, espécie 

que também causa antracnose nos frutos de pimentas. Os sintomas podem aparecer ou 

intensificar-se na fase de pós-colheita, aumentando ainda mais os prejuízos, em 

decorrência dos frutos já estarem preparados para a comercialização. A doença se 

desenvolve principalmente em clima quente e úmido, podendo, sob tais condições, 

acarretar prejuízos de até 100% (Fernandes, 2002). 

A temperatura possui grande influência no desenvolvimento em fungos do gênero 

Colletotrichum, tanto em seu crescimento micelial, esporulação e germinação de conídios 

e até na coloração das colônias, podendo também deste modo, ser utilizada como 

parâmetro para diferenciação entre espécies (Maia et al., 2010). Sabe-se que temperaturas 

extremas ou limítrofes são responsáveis por aumentar o tempo para iniciar uma epidemia 

ou ainda atuam de maneira direta nos seus componentes, como por exemplo, aumentando 

o período latente e de incubação (Dias et al., 2005). 
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Um dos fatores ambientais que mais influência o desenvolvimento de fungos, 

sendo o efeito é a temperatura, determinado de forma geral pelo diâmetro das lesões 

desenvolvidas sobre o hospedeiro (Adaskaveg et al., 2002). A faixa de temperatura que 

permite a reprodução, geralmente, é mais estreita do que aquela para o crescimento 

micelial (Griffin, 1994). O efeito inibidor da temperatura é muito variável, a maioria dos 

patógenos possui melhor desenvolvimento entre 20–25 °C, mas algumas espécies são 

capazes de se desenvolverem mesmo em temperaturas elevadas (Benato e Souza, 2001). 

A atividade fúngica inicia-se a uma temperatura mínima, aumentando 

gradativamente até um valor ótimo declinando e parando quando submetida a uma 

temperatura máxima. Estas temperaturas variam para cada tipo de fungo e são chamadas 

temperaturas cardinais (Oliveira, 2004). Segundo Dias et al. (2005), a temperatura é uma 

das principais variáveis climáticas responsáveis pela infecção e posterior colonização de 

patógenos do gênero Colletotrichum, constituindo a variável climática mais 

correlacionada com respostas biológicas (Sutton, 1988). 

A influência da temperatura relaciona-se com maior ou menor duração da etapa 

de germinação de esporos e, consequentemente, de infecção, tamanho de lesões e na 

severidade da doença (Rotem; Cohen; Bashi, 1978). Temperaturas abaixo da favorável 

ao aparecimento das lesões, diminuem a taxa de desenvolvimento de epidemias pela 

redução de novos ciclos de infecção. Diante desta premissa, o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar o efeito da temperatura sobre o desenvolvimento de Colletotrichum spp. 

em frutos destacados de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.) 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito de diferentes temperaturas no crescimento e desenvolvimento da 

colônia de Colletotrichum spp. em frutos de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense 

Jacq.). 

 

 

 2.2. Objetivos específicos 

 

-Avaliar a velocidade de crescimento e o diâmetro médio das colônias de 

Colletotrichum spp. in vitro sobre diferentes temperaturas; 

 

-Avaliar a produção conidial e a massa de micélio formada in vitro, dos três 

isolados nas diferentes temperaturas; 

 

-Avaliar a velocidade de crescimento e o diâmetro médio das lesões de 

Colletotrichum spp. formadas sobre condições de diferentes temperaturas em frutos 

destacados de pimenta-de-cheiro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Área de coleta dos isolados 

 

A coleta do material com sintomas de antracnose, foi realizada em três municípios 

do Estado do Amazonas: Manacapuru, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. As 

coletas foram realizadas em plantas cujo os frutos apresentavam sintomas típicos da 

doença. Após cada coleta, as amostras foram depositas em sacos de papel e identificadas, 

seguindo posteriormente para o Laboratório de Fitopatologia, do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia – INPA para isolamento do patógeno. 

3.2. Isolamento do patógeno 

 

Após a coleta, as amostras de frutos com sintomas de antracnose foram alocadas 

em câmara úmida, confeccionada com saco plástico, contendo em seu interior algodão 

umedecido com água destilada. Os frutos ficaram nesta condição por 24 horas, com 

intuito de estimular a produção de esporos de Colletotrichum spp. O isolamento foi 

realizado de forma direta, com auxílio de um microscópio estereoscópico e de agulha 

histológica estéril, os esporos presentes na lesão foram transferidos para placas de Petri 

contendo meio de cultura BDA (batata, dextrose e ágar). Após transferência dos esporos, 

as placas contendo os isolados foram vedadas com fita PVC e postas sobre bancada com 

luz intermitente, a temperatura de 25 °C para crescimento, durante 10 dias. Após o 

isolamento dos fungos coletados nos diferentes municípios, os mesmos foram 

identificados com a seguinte numeração: 18 (Presidente figueiredo), 54 (Rio Preto da 

Eva) e 152 (Manacapuru). 

3.3. Teste in vivo 

 

3.3.1. Inoculação 

 

Para esta finalidade, foram utilizados frutos de pimenta-de-cheiro destacados, 

onde os mesmos foram coletados na estação experimental do INPA - III. Os frutos 

passaram por assepsia prévia com álcool 70% por 1 minuto, hipoclorito de sódio a 1,5% 

por 2,5 minutos e duas lavagens com água destilada. Os frutos foram inoculados com 

suspensão de conídios de Colletotrichum spp., onde o mesmo foi cultivado em meio de 

cultura BDA por 7 dias. Após este período de tempo foi adicionado 5 mL de água 
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destilada estéril as placas contendo colônia de Colletotrichum spp. e em seguida as placas 

foram raspadas com auxílio de lâmina de vidro para a obtenção da suspensão de conídios, 

a mesma foi filtrada com gaze e seguiu para câmara de Neubauer. A suspensão obtida foi 

ajustada para a concentração de 105 conídios.mL-1. 

Em cada fruto foi feito dois furos de aproximadamente 2 mm de profundidade 

com auxílio de alfinete entomológico (40 x 0,3 mm). A suspensão de conídios foi aplicada 

por meio de pipeta volumétrica, sendo seu volume ajustado para 20 µL. Após inoculação, 

os frutos foram armazenados em caixas gerbox contendo papel toalha umedecido e só 

então seguiram para as câmaras de crescimento do tipo BOD, estas, foram programadas 

nas seguintes temperatura 20, 25, 30, 35 e 40 ºC com fotoperíodo de 12 h.   

3.4. Teste in vitro  

 

3.4.1. Obtenção de culturas monospóricas 

 

Para garantir a homogeneidade genética dos isolados ao longo de todo 

experimento, foi adotado o método de cultivo monospórico para os diferentes isolados. A 

suspensão com os conídios foi obtida adicionando-se 5 mL de água destilada esterilizada 

as placas contendo a colônia de Colletotrichum spp. Com a suspensão obtida, foi realizado 

o processo de diluição seriada, composta de 5 diluições. Para cada diluição alíquotas de 

100 µL foram diluída em 900 µL de água destilada estéril. Em seguida, foram retirados 

10 µL da suspensão e espalhadas em placa de Petri com meio ágar-água e armazenadas a 

25 ºC em BOD. Após 6 horas, os conídios que apresentarem tubos germinativos foram 

marcados e repicados para placas contendo BDA. 

 

3.4.2. Efeito da temperatura no crescimento micelial de Colletotrichum spp. 

 

Discos de micélio de 5 mm de diâmetro dos três isolados de Colletotrichum spp. 

foram repicados para placas de Petri 9 mm, contendo 16 mL de meio BDA. Após 

repicagem, os isolados foram incubados em BOD com temperatura ajustada em 20, 25, 

30, 35 e 40 ºC, sob fotoperíodo de 12 h. O crescimento da colônia foi avaliado 

diariamente, durante 7 dias com auxílio de paquímetro digital. Os dados coletados foram 

utilizados no cálculo de índice de velocidade de crescimento micelial, conforme a fórmula 

descrita por Oliveira (1991): 
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IVCM =  
∑(D − Da)

N
 

Sendo: 

IVCM = índice de velocidade de crescimento micelial 

D = Diâmetro médio atual da colônia 

Da = Diâmetro médio da colônia do dia anterior 

N = Número de dias após a inoculação  

 

3.4.3. Produção de conídios   

 

Para a determinação da produção de conídios, no sétimo dia, foi preparada 

suspensão de conídios, adicionando-se 2 ml de água destilada esterilizada as placas 

contendo os isolados de Colletotrichum spp. e raspando-se cuidadosamente a superfície 

da colônia com lâmina de vidro. Foram avaliadas 16 lâminas por isolado (4 contagens por 

repetição), a contagem do número de conídios foi realizada com o auxílio da câmara de 

Neubauer. 

 

3.4.4. Avalição da massa micelial   

  

A avaliação da massa micelial foi realizada com os 3 isolados (4 repetições por 

isolado) em estudo aos 7 dias de idade. As placas com os isolados de Colletotrichum spp. 

foram aquecidas em forno micro-ondas por 20 segundos, para facilitar a separação do 

micélio formado, do meio de cultura remanescente. O micélio foi cuidadosamente 

transferido da placa para o funil de Büchnner acoplado a Kitasato para a realização da 

filtração a vácuo, onde foi lavado com água destilada aquecida em banho Maria a 

temperatura de 60 °C. Após este procedimento, cada micélio foi transferido para cadinhos 

confeccionados em papel alumínio que foram secos em estufa a temperatura de 105 °C 

por 24 horas, sendo sua massa aferida antes do recebimento de cada micélio. As 

avaliações foram feitas diariamente até a estabilização da massa seca de cada repetição.  

 

 

 

 

 

 



37 
 

3.5. Delineamento experimental e análise estatística  

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 

(5x3), constituído de 5 temperaturas e 3 isolados com 4 repetições. As análises estatísticas 

foram realizadas no programa ASSISTAT 7.0. As variáveis significativas no teste F da 

análise de variância foram submetidas à análise de regressão e ao teste de Tukey a 5%. 

Os modelos linear, quadrático, exponencial, logístico e beta-binomial, também foram 

analisados e o modelo escolhido para plotar o gráfico, foi aquele com maior R2, menor 

Quadrado Médio dos Desvios e melhor gráfico de distribuição de resíduos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Teste in vitro 

 

 As análises de variância realizadas através do teste F (Tabela 1), mostraram que 

houve interação significativa entre os fatores temperatura e isolados para o índice de 

diâmetro do micélio (DM). Estes resultados podem ser visualizados através da equação 

de 3°grau (Figura 2). A temperatura ótima para o maior DM dos diferentes isolados 

(Figura 1) avaliados foi obtida no tratamento em que a temperatura estava ajustada a 20 

ºC, apresentando média geral de diâmetro das colônias perto de 4 mm. Com os resultados 

obtidos, foi possível perceber que a medida em que ocorre o aumento da temperatura, a 

variável DM das colônias sofreu redução significativa de acordo com o teste de média 

aplicado, onde seu valor foi 0 quando os isolados foram submetidos a temperatura de 40 

ºC.  

Tabela 1 – Análise de variância para o parâmetro diâmetro médio das colônias de Colletotrichum spp. 

obtidas a partir da interação do fatores temperatura x isolados. INPA, Manaus, 2015. 

FV                            GL                 SQ                               QM                                        F         

Temperatura (F1)       3               11896.50675             3965.50225              1667.4395 ** 

Isolados (F2)              2               2682.88588               1341.44294                564.0584 ** 

Int. F1xF2                  6               237.46719                  39.57786                    16.6420 ** 

Tratamentos              11             14816.85982             1346.98726                 566.3897 ** 

Resíduo                     36              85.61515                    2.37820                 

Total                          47             14902.47497                                 

CV = 7,46% 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. 
 

 

 
Figura 1 - Avaliação do diâmetro da colônia dos isolados de Colletotrichum spp. 18 (A), 54 (B) e 152 (C) 

realizada ao final do 7 dia de cultivo a temperatura de 20 ºC. 

 

 

 

 

 

A B C 
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O isolado 152 foi o que apresentou melhor desenvolvimento nas diferentes 

temperaturas para o parâmetro DM das colônias, obtendo em média cerca de 30 mm de 

diâmetro médio em cada tratamento, diferindo-se estatisticamente dos demais isolados 

estudados no presente trabalho. Quanto aos isolados 18 e 54, estes comportaram-se de 

maneira semelhante entre si, não havendo diferença estatística apontadas pelo teste de 

Tukey a 5 % de probabilidade (Tabela 2).   

Tabela 2 - Média de crescimento micelial (MCM) de Colletotrichum spp. para os fatores Temperatura e 

isolados. INPA, Manaus, 2015. 

Isolados 
Temperaturas (ºC) MCM por 

Isolado 20 25 30 35 

18  34,99 aB  26,82 bB   0,00 cB   0,00 cB 18,45 A 

54 36,72 aB 24,62 bB 0,00 cB 0,00 cB 15,33 A 

152 46,66 aA 47,63 aA 18,56 bA 12,16 cA    31,25  B 

MCM por temperatura 39,46 a 33,02 b 6,19 c   4,05 d CV = 7,46% 
*As médias seguidas por letras maiúsculas, não diferem estatisticamente entre si para o fator isolado e 

médias seguidas por letras minúsculas, não diferem entre si para o fator temperatura. Ambos os fatores 

foram avaliados pelo teste estatístico de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.    

 

 

Figura 2 - Diâmetro médio micelial (DMM) obtidos através de análise de regressão dos valores encontrados 

para média micelial dos isolados 18, 54 e 152 de Colletotrichum spp. avaliados sobre diferentes 

temperaturas. 

 

 Tozze Junior et al. (2006), trabalhando com isolados de Colletotrichum 

gloeosporioides buscando avaliar o crescimento das colônias formadas a partir de 

isolados obtidos de solanáceas, verificaram que o melhor desenvolvimento destes, deu-

se nas faixas de temperaturas de 25 ºC e 28 ºC. Dias et al. (2005) estudando os efeitos da 

temperatura no crescimento micelial de Colletotrichum sp. isolados de Coffea arábica L. 
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verificaram através de modelos matemáticos, que estes, apresentaram máximo 

crescimento a temperatura de 24,7 ºC. Sutton (1992), descreve que para a maioria das 

espécies de Colletotrichum a temperatura ótima para o crescimento e desenvolvimento 

vegetativo do gênero encontra-se nas faixas de 25 ºC a 30 ºC. 

 Quanto aos dados obtidos para o índice de velocidade de crescimento micelial 

(IVCM), os testes de média (Tabela 3) indicam que houve interação significativa 

considerando os isolados analisados e temperatura. Os isolados 18 e 54 apresentaram 

comportamento semelhante de acordo com o teste de médias, onde o IVCM registrado 

foi de 3 mm.dia-1 para ambos os isolados.  

Tabela 3 – Análise de variância para o Índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM) obtidas a 

partir da interação das diferentes temperaturas x isolados de Colletotrichum spp. INPA, Manaus, 2015. 

FV                     GL              SQ                       QM                    F         

  Temperatura (F1)         3           676.30904          225.43635        2063.1103 ** 

   Isolado (F2)                 2            86.63501           43.31751           396.4258 ** 

   Int. F1xF2                    6            34.78495            5.79749              53.0565 ** 

   Tratamentos                11          797.72901           72.52082          663.6838 ** 

   Resíduo                       36             3.93373            0.10927                 

   Total                            47          801.66273                                 

    CV = 8,13% 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. 

 

O maior índice (Tabela 4) de velocidade de crescimento micelial registrado foi 

para o isolado 152, com média de diâmetro de aproximadamente 6 mm.dia-1. Todos os 

isolados apresentaram melhor desenvolvimento entre as temperaturas de 20 e 25 ºC, 

sendo a faixa de temperatura de 25 ºC a que apresentou os maiores índices (Figura 3) de 

crescimento médio diário para as colônias dos isolados de Colletotrichum spp. segundo 

os testes estatísticos. 

Tabela 4 - Índice de velocidade de crescimento micelial de Colletotrichum spp. para os fatores Temperatura 

e isolados. INPA, Manaus, 2015. 

Isolados 

Temperaturas (ºC) IVCM 

por 

Isolado 
20 25 30 35 

18 7.88 aB 4.43 bB 0,00 cB 0,00 cB 3,08 A 

54 8.09 aB 4.55 bB 0,00 cB 0,00 cB 3,16 A 

152 11.10 aA 10.18 bA 1.44 cA 1.16 cA  5,98   B 

IVCM por temperatura 9,02 a 6,39 b 0,49 c 0,39 c  CV = 8,13% 
*As médias seguidas por letras maiúsculas, não diferem estatisticamente entre si para o fator isolado e 

médias seguidas por letras minúsculas, não diferem entre si para o fator temperatura. Ambos os fatores 

foram avaliados pelo teste estatístico de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.    
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 Figura 3 - Índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM) obtidos através de análise de regressão 

dos valores de média micelial dos isolados 18, 54 e 152 de Colletotrichum spp. avaliados sobre diferentes 

temperaturas. 

 Estudos realizados por Sales-Campos e Andrade (2010) avaliando os efeitos de 

sete faixas de temperatura sob o crescimento micelial de linhagens de Lentinus strigosus 

(Schwein.) Fr. ocorrentes na região Amazônica, verificaram que as faixas de temperatura 

entre 20 e 26 ºC são ideais para proporcionar uma maior velocidade de crescimento paras 

as colônias do patógeno em questão. Tozze-júnior et al. (2006) avaliando 17 isolados de 

Colletotrichum spp. causadores de antracnose em solanáceas, sob diferentes 

temperaturas, demonstraram que a temperatura de 25 ºC foi a melhor faixa térmica para 

proporcionar os maiores índices de velocidades de crescimento em 16 isolados. Dias et 

al. (2005) tendo com um de seus objetivos de determinar o IVCM de 10 isolados de 

Colletotrichum spp. causando antracnose na cultura do café, demonstraram que os 

maiores IVCM podem ser obtidos entre as faixas de temperatura que variam entre 22 ºC 

e 28 ºC. 

 Para a variável massa de micélio, os resultados dos testes estatísticos (Tabela 5) 

mostram que houve interação significativa entre os isolados avaliados nas diferentes 

temperaturas, podendo esta ser explicada através de equação de regressão cúbica (figura 

4). O ganho de massa foi inversamente proporcional ao aumento de temperatura. As 

maiores médias e medidas foram encontradas para os isolados Colletotrihcum spp. do 

tratamento em que a temperatura permaneceu regulada a 20 ºC, esta temperatura foi 

superior as demais em termos estatísticos, proporcionando maior ganho médio de 

biomassa por isolado.  
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ICVM = -194,955 + (24,83894444*°C) - (0,97438333*°C^2) + (0,01211889*°C^3)
R2 = 84,77%
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Tabela 5 – Análise de variância para o parâmetro massa seca de micélio obtidas a partir da interação das 

diferentes temperaturas x isolados de Colletotrichum spp. INPA, Manaus, 2015. 

     FV                                 GL                 SQ                     QM                      F         

     Temperatura (F1)          3                 3.36095               1.12032           263.6077 ** 

     Isolados (F2)                 2                 0.59075               0.29537             69.5009 ** 

     Int. F1xF2                     6                 0.22758               0.03793               8.9248 ** 

     Tratamentos                 11                4.17928               0.37993             89.3976 ** 

     Resíduo                        36                0.15300               0.00425                 

     Total                             47               4.33227      

     CV = 21,05%                           

** significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. 

 

O maior ganho médio de biomassa fúngica nas diferentes temperaturas foi 

observado para o isolado 152, obtendo este, média (Tabela 6) de aproximadamente 465 

mg de massa seca por tratamento. Os isolados 18 e 54 mostraram ganhos médios de massa 

seca semelhantes, de acordo com os testes de comparação, apresentando em média 

metade da massa do isolado 152. O parâmetro biomassa micelial é importante em 

pesquisas onde objetiva-se a extração de material genético em grandes quantidades, pois, 

quanto maior a biomassa micelial, maior será a quantidade de material genético produzido 

e possível de ser extraído (Faleiro et al., 2004). 

Tabela 6 - Média de massa seca (MMS) de micélio de Colletotrichum spp. para os fatores temperatura e 

isolados. INPA, Manaus, 2015. 

Isolados 
Temperaturas (ºC) MMS por 

Isolado 20 25 30 35 

18 0,70 aA 0,31 bB 0,00 cB 0,00 cB 0,25 A 

54 0,56 aA 0,29 bB 0,00 cB 0,00 cB 0,21 A 

152 0,76 aA 0,76 aA 0,21 bA 0,13 bA  0,46   B 

MMS por 

temperatura 
0,67 a 0,45 b 0,07 c 0,04 c CV = 21,05% 

*As médias seguidas por letras maiúsculas, não diferem estatisticamente entre si para o fator isolado e 

médias seguidas por letras minúsculas, não diferem entre si para o fator temperatura. Ambos os fatores 

foram avaliados pelo teste estatístico de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.    
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Figura 4 - Valores médios de massa seca de micélio (MSM) obtidos através de análise de regressão dos 

valores de média micelial dos isolados 18, 54 e 152 de Colletotrichum spp. avaliados sobre diferentes 

temperaturas. 

Houve interação significativa entre os isolados e a temperatura para a produção 

de conídios. Os isolados de Colletotrichum spp. apresentaram variação quanto à 

temperatura ótima para produção de conídios. As temperaturas de 20 e 25 ºC 

apresentaram valores semelhantes segundo os testes de comparação de média para o 

parâmetro de produção conidial, destacando-se o tratamento em que a temperatura estava 

ajusta a 25 ºC. Na temperatura de 40 ºC não houve produção de conídios. O isolado 18 

destacou-se entre os demais neste parâmetro de produção conidial, apresentando média 

esporulação em torno de 6,4 x 105 conídio.mL-1.   

       Experimentos realizados por Maia (2011) com isolados de Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz.) Saccardo. obtidos de frutos de mangueira, revelam que a faixa de 

temperatura ideal para a produção de conídios variou entre 25 ºC e 30 ºC. Os resultados 

obtidos por Dias et al. 2005 com diferentes isolados de Colletotrichum spp. demonstram 

que a temperatura ótima para esporulação dos mesmos permaneceu entre 23 º e 25 ºC, 

sendo estas faixas de variação térmicas para máxima produção conidial aproximadas das 

encontradas para os isolados em estudo neste trabalho.  
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4.2. Teste in vivo: Frutos com ferimentos 

 

 

As análises dos dados relativos a interação dos fatores Temperatura x Isolados 

(Tabela 7), demonstram que os mesmos atuam de forma independente para o índice de 

velocidade de crescimento da lesão nos frutos de pimenta-de-cheiro. Os tratamentos cujas 

temperaturas foram ajustadas para 20 ºC e 25 ºC apresentaram os maiores valores médios 

de crescimento da lesão, cerca de 4 mm.dia-1 ± 0,5, podendo este comportamento ser 

explicado por modelo matemático de regressão de 3° grau (Figura 5).  Considerando o 

parâmetro velocidade de crescimento da lesão para o fator isolado (tabela 8), verifica-se 

que o isolado 152 destacou-se entre os demais, atingindo média diária de 3,62 mm, 

seguido dos isolados 18 e 54 nesta ordem respectivamente, todos os isolados diferiram 

entre si estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%.  

Tabela 7- Análise de variância para o parâmetro índice de velocidade de crescimento da lesão de antracnose 

em frutos de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.), obtidas a partir da interação das diferentes 

temperaturas x isolados de Colletotrichum spp. INPA, Manaus, 2015. 

 FV                           GL               SQ                        QM                        F         

Temperatura (F1)      3              106.72236            35.57412            55.8108 ** 

Isolado (F2)              2              30.68450              15.34225            24.0699 ** 

Int. F1xF2                 6                5.77744                0.96291              1.5107 ns 

Tratamentos             11             143.18430            13.01675             20.4215 ** 

Resíduo                    36               22.94659              0.63741                 

Total                         47             166.13089                                 

            CV = 30,82% 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. 

 

Tabela 8 - Índice de velocidade média de crescimento da lesão (VMCL) de antracnose em frutos destacados 

de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.), causados por 3 diferentes isolados de Colletotrichum spp. 

em diferentes condições de temperaturas. INPA, Manaus, 2015. 

Isolados 
Temperaturas (ºC) VMCL por 

Isolado 20 25 30 35 

18 3,77 4,28 1,80 0,00 2,46 A 

54 2,60 3,85 0,27 0,00  1,68   B 

152 4,49 4,96 3,34 1,71    3,62     C 

VMCL por 

temperatura 
3,62 a 4,36 a 1,81 b 0,57 c CV = 30,82% 

*As médias seguidas por letras maiúsculas, não diferem estatisticamente entre si para o fator isolado e 

médias seguidas por letras minúsculas, não diferem entre si para o fator temperatura. Ambos os fatores 

foram avaliados pelo teste estatístico de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.    
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Figura 5 - Índice de velocidade de crescimento da lesão de antracnose em frutos destacados de pimenta-de-

cheiro (Capsicum chinense Jacq.), causados por 3 diferentes isolados de Colletotrichum spp. em diferentes 

condições de Temperaturas, obtidos através de análise de regressão. INPA, Manaus, 2015. 

 

Os resultados da análise de variância (tabela 9) para a interação entre os fatores 

temperatura x isolados para o parâmetro diâmetro médio das lesões, mostram que os 

mesmos atuam de forma independente. Quanto aos dados de diâmetro médio das lesões 

formadas nos frutos de pimenta-de-cheiro, houve diferença significativa entre as médias 

obtidas para o fator temperatura, conforme a análise de variância (Tabela 10). Quando 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, é possível notar que os isolados 

apresentaram melhor desenvolvimento nos tratamentos em que as temperaturas ficaram 

ajustadas na faixa de 20 ºC e 25 ºC, não diferindo entre si estatisticamente, sendo o maior 

valor médio de diâmetro da lesão (Figuras 6 e 7) encontrado de 1,12 cm, no tratamento 

cuja faixa de temperatura estava ajustada em 25 ºC, seguida da temperatura de 20 ºC, com 

valor médio de 0,94 cm. Os menores desempenhos foram encontrados nas faixas de 

temperaturas entre 30 ºC e 40 ºC, não havendo sintomas da doença na temperatura de 40 

ºC. 

Tabela 9 – Análise de variância para o parâmetro de diâmetro médio de crescimento da lesão de antracnose 

em frutos de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.), obtidas a partir da interação das diferentes 

temperaturas x isolados de Colletotrichum spp. INPA, Manaus, 2015. 

FV                               GL                SQ                     QM                     F         

Temperatura (F1)          3               5.69905              1.89968               52.0564 ** 

Isolados (F2)                 2               2.35474              1.17737               32.2631 ** 

Int. F1xF2                     6               0.37888               0.06315                 1.7304 ns 

Tratamentos                 11              8.43267               0.76661               21.0071 ** 

Resíduo                        36              1.31374               0.03649                 

Total                             47              9.74641                                 

 CV = 26,43 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

15 20 25 30 35 40 45

V
C

L 
(M

M
.D

IA
-1

) 

TEMPERATURA (°C)

VELOCIDADE DE CRESCIMENTO DA 
LESÃO - VCL

18 54 152

VCL = - 94,48101293 + (9,90687678*°C) - (0,26898272*°C^2) - (0,00021677*°C^3) + (0,00005805*°C^4)
R2 = 74,53%
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Figura 6 - Avaliação do diâmetro da lesão de antracnose causada pelos isolados de Colletotrichum spp. 18 

(A), 54 (B) e 152 (C) realizada ao final do 7º dia de cultivo a temperatura de 20 ºC. 

 

Figura 7 - Avaliação do diâmetro da lesão de antracnose causada pelos isolados de Colletotrichum spp. 18 

(A), 54 (B) e 152 (C) realizada ao final do 7º dia de cultivo a temperatura de 25 ºC. 

 

O resultado das análises estatísticas realizadas para o parâmetro diâmetro médio 

das lesões, utilizando o teste de Tukey agora para o fator isolados (Tabela 10), revelam 

que a média geral do tratamento com isolado do 152 e Manacapuru, foi a maior média 

encontrada nos frutos de pimenta-de-cheiro (Figuras 8) submetidos a diferentes 

temperaturas, com o valor de aproximadamente 1 cm de diâmetro. Os demais isolados 

(18 e 54) apresentaram valor diametral médio de aproximadamente 5,75 cm ± 0,75 não 

diferindo entre se estatisticamente. 

Tabela 10 - Diâmetro médio da lesão (DML) de antracnose em frutos destacados de pimenta-de-cheiro 

(Capsicum chinense Jacq.), causados por 3 diferentes isolados de Colletotrichum spp. em diferentes 

condições de temperaturas. INPA, Manaus, 2015. 

Isolados 
Temperaturas (ºC) DML por 

Isolado 20 25 30 35 

18 0,95 1,01 0,64 0,00 0,65 A 

54 0,73 0,99 0,27 0,00 0,50 A 

152 1,14 1,33 1.02 0,60  1,02   B 

DML por 

Temperatura 
0,94 a 1,11 a 0,65 b 0,20 c CV = 26,43% 

*As médias seguidas por letras maiúsculas, não diferem estatisticamente entre si para o fator isolado e 

médias seguidas por letras minúsculas, não diferem entre si para o fator temperatura. Ambos os fatores 

foram avaliados pelo teste estatístico de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.    
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Figura 8 - Diâmetro médio das lesões (DMM) de antracnose em frutos de pimenta-de-cheiro (Capsicum 

chinense Jacq.), obtidos através de análise de regressão das médias registradas dos isolados 18, 54 e 152 

de Colletotrichum spp. avaliados sobre diferentes temperaturas. 

Em estudos realizados por Pimenta (2009) com isolados de C. gloeosporioides 

obtidos de mangueira com sintomas de antracnose, a faixa de temperatura ótima para o 

desenvolvimento do patógeno ocorreu a 25 ºC. Feitosa et al. (1977) estabeleceram o ponto 

máximo de crescimento para isolados de Colletotrichum sp. provenientes de cafeeiro por 

meio de equação matemática de segundo grau, apontando a temperatura de 28 ºC como 

sendo a melhor para o crescimento dos isolados em estudo.  

4.3. Teste in vivo: Frutos sem ferimentos 

 

Os testes em que a inoculação dos isolados foi executada sem a presença de 

ferimentos, mostram baixo índice de sintomas da doença nos frutos, não sendo, portanto, 

aplicados os testes estatísticos para essa condição experimental. A temperatura de 20 ºC, 

apenas uma repetição em cada tratamento com os isolados de Colletotrichum spp. 

apresentou sintomas de antracnose no fruto, onde os valores encontrados para diâmetro 

médio variaram de 5,46 mm a 8,98 mm ao final dos testes, e para a variável índice de 

velocidade de crescimento micelial os valores obtidos variaram de 0,84 mm.dia-1 a 1,53 

mm.dia-1. Nas temperaturas de 25 e 30 ºC, apenas o isolado 152 se sobressaiu, infectando 

apenas ¼ das repetições, como descrito anteriormente, obtendo média de diâmetro da 

lesão de 8,31 mm na temperatura de 20 ºC com velocidade média de crescimento de 1,57 

mm.dia-1 e a temperatura de 30 ºC o diâmetro médio da lesão foi 7,27 mm com velocidade 

média de 1,48 mm.dia-1. Nas temperaturas de 35 e 40 ºC não houve indícios de sintomas 

de antracnose causados pelos isolados aqui estudados.  
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A temperatura é uma das principais variáveis climáticas responsáveis pela 

infecção e posterior colonização de patógenos do gênero Colletotrichum. Sabe-se que 

temperaturas extremas ou limítrofes são responsáveis por aumentar o tempo para iniciar 

uma epidemia ou ainda atuam de maneira direta nos seus componentes, como por 

exemplo, aumentando o período latente e de incubação (Dias et al., 2005).  

 Frutos climatéricos apresentam composição muito variável, sendo a pimenta-de-

cheiro um fruto climatérico, esta passa por várias modificações no decorrer de seu 

amadurecimento, a qual algumas delas podem influenciar no desenvolvimento do 

patógeno. Segundo Barkai-Golan (2001) durante as etapas de amadurecimento os 

carboidratos insolúveis são convertidos em açúcares solúveis necessários ao 

desenvolvimento do fungo, que sai do seu período de incubação e entra em atividade 

patogênica. Um dos principais constituintes dos frutos, são as pectinas, carboidratos 

insolúveis, que formam barreiras mecânicas nos frutos, ajudando estes na defesa contra 

os microrganismos, o que pode explicar o baixo índice de sintomas de antracnose nos 

diferentes tratamentos onde a inoculação foi feita sem ferimentos, e alto índice de 

sintomas da doença no experimento em que se utilizou frutos com ferimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

5. CONCLUSÃO 

 

 - Os isolados avaliados comportam-se de maneiras diferentes para os parâmetros 

em estudo, conforme a variação térmica; 

- Os melhores IVCM e DML foram encontrados nas temperaturas 20 e 25 °C, nos 

testes com frutos destacados com a presença de ferimentos; 

- O isolado 152 apresentou as melhores performances nas diferentes faixas de 

temperatura, nos testes com frutos destacados sem a presença de ferimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

6. REFERÊNCIAS 

  

Adaskaveg, J.A.; Förster, H.; Sommer, N.F. 2002. Principles of postharvest pathology 

and management of decays of edible horticultural crops. In.: Kader, A.A. (Ed.) 

Postharvest technology of crops. California: University of California Agriculture and 

Natural, v. 3, p. 163-193.  

 

Barkai-Golan, R. 2001. Postharvest diseases of fruits and vegetables: development and 

control. Amsterdam: Elsevier. 418p.   

 

Bento, C.S.; Sudré, C.P.; Rodrigues, R.; Riva, E.M.; Pereira, M.G. 2007. Descritores 

qualitativos e multicategóricos na estimativa da variabilidade fenotípica entre acessos de 

pimentas. Scientia Agraria. v. 8, p.149-156. 

 

Benato, E.A. e P.; Souza, N.L. 2001. Manejo de doenças de frutos pós-colheita. Revisão 

Anual de Patologia de Plantas, Passo Fundo, v. 9, p. 403-440. 

 

Dias, M.D.; Pozza, E.A.; Abreu, M.S.; Orosco-Miranda, E. 2005. Efeito da temperatura 

no crescimento micelial, produção e germinação de conídios de Colletotrichum spp. 

isolados de Coffea arabica L. Ciência e agrotecnologia. Lavras. v. 29, n. 3, p. 545-552. 

 

Fernandes, M.C.A. 2002. Variabilidade genética de isolados de Colletotrichum 

gloeosporioides (Penzig) Penzig et Saccardo, obtidos de frutos de jiloeiro (Solanum gilo 

Raddi), Berinjela (Solanum melongena L.) e pimentão (Capsicum annum L.) e estudo de 

herança da resistência em Capsicum annum. Tese (Doutorado em Genética) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 198p.  

Feitosa, M. I.; Feichtenberger, M.; Kudamatsu, M.; Rossetti, V.; Leite, R. 1977. Estudos 

sobre a população de Colletotrichum em Coffea arabica L, no Estado de São 

Paulo. Arquivo do Instituto Bioliológico, São Paulo, v. 44, n. 1/2, p. 33-54.  

Griffin, D.H. 1994. Fungal physiology. 2 ed. New York: John Wisley & Sons., 444p.  

Lopes, C.A.; Ávila, A.C. 2003. Doenças do pimentão: diagnose e controle. Brasília, DF: 

Embrapa Hortaliças. 96 p. 

PIMENTA, A. A. 2009. Caracterização morfométrica, patogênica e genética de isolados 

de Colletotrichum gloeosporioides, agente causal da antracnose em manga (Mangifera 

indica L.). Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Curso de Pós-Graduação em 

Agronomia, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 79p. 

 

Maia, F.G.M.; Armesto, C.; Zancan, W.L.A.; Maia, J.B.; Abreu, M.S. 2011. Efeito da 

temperatura no crescimento micelial, produção e germinação de conídios de 

Colletotrichum spp. isolados de mangueira com sintomas de antracnose. Bioscience 

Journal, Uberlândia, v. 27, n. 2, p. 205-210.  

Oliveira, J. A. 1991. Efeito do tombamento fungicida em semente no controle de 

tombamento de plântulas de pepino (Cucumis sativas L.) e pimentão (Capsicum annanum 

L.). Dissertação (Mestrado em Fitossanidade) – Escola Superior de Agricultura de Lavras, 

Lavras.111 p.    



51 
 

Oliveira, R.Z.G.; Bassanezi, R.C.; Caetano, M.A.L. 2004. Otimização de estratégias para 

controle de fungos. Unicamp. Biomatemática, Campinas, v. 14, p. 119-130.  

Rotem, J.; Cohen, Y.; Bashi, E. 1978. Host and environmental influences on sporulation 

in vivo. Annual Review of Phytopathology, Palo Alto, v. 16, p. 83-101. 

 

Rufino, J.L.S.; Penteado, D.C.S. 2006. Importância econômica, perspectivas e 

potencialidades do mercado para pimenta. Informe Agropecuário, Belo Horizonte. p.7-

15.  

 

Sales-Campos, C.; Andrade, M.C.N. 2011. Desenvolvimento Micelial de Lentinula 

edodes em meios de cultivo à base de diferentes substratos orgânicos. Interciências, v.36, 

n. 3, p. 205-210. 

 

Sutton, J.C. 1988. Predictive value of weather variables in the epidemiology and 

management of foliar diseases. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v. 12, n. 4, p. 305-311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

CAPITULO II: 

Avaliação do potencial enzimático de isolados Colletotrichum spp. obtidos em frutos 

de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.) com sintomas de antracnose  
 

RESUMO 

 Supõe-se que a capacidade de degradação de microrganismos seja 

consequência da evolução dos sistemas enzimáticos de células procariotas e eucariotas, 

que coexistiram com uma grande variedade de substâncias de origens diversas. Enzimas 

podem transformar moléculas orgânicas em outras estruturas, e por tal capacidade são 

amplamente utilizadas pelas indústrias para potencializar a qualidade de um produto ou 

tornar a obtenção deste mais fácil. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial 

enzimático degradativo de três isolados de Colletotrichum spp. obtidos em diferentes 

municípios do Amazonas. Para os testes enzimáticos, os isolados foram avaliados em 

substratos específicos, com intuito de estimular a produção das enzimas: amilase, 

Celulase, Lacase, Lipase, Pectinase e Protease. Foi avaliada a presença de halos de 

degradação, que quando positivos eram mensurados para realização do cálculo de Índice 

Enzimático (IE). O delineamento foi inteiramente casualizado para cada enzima, sendo 

composto por 6 substratos específicos e 3 isolados, cada tratamento foi composto por 6 

repetições. Os resultados foram avaliados pelo teste F e teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Ao longo de todo o experimento, foram registrados índices enzimáticos 

semelhantes para os isolados de Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, segundo os 

testes de médias aplicados. Os maiores índices foram encontrados para as enzimas lacase 

e protease, estando ambas diretamente relacionadas com o sucesso do processo 

infeccioso, apresentados pelos isolados de Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Para 

as enzimas celulase é lipase, foram registrados níveis enzimáticos abaixo de 0,5 para 

todos os isolados em questão, o que é considerado pela literatura com sendo baixo e 

inadequado para utilização industrial. As enzimas amilase e pectinase apresentaram 

atividade enzimática apenas na área de crescimento das colônias em todos os isolados 

avaliados. Com os resultados deste trabalho pode-se concluir que existe variabilidade 

enzimática entre os isolados, podendo este fator, ser determinante a médio e longo prazo 

para o sucesso da colonização dos tecidos dos frutos de pimenta-de-cheiro por espécies 

do gênero Colletotrichum.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Caracterização enzimática, índice enzimático, Amilase, Celulase, 

Lacase, Lipase, Pectinase e Protease.   
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Evaluation of potential enzyme isolated Colletotrichum spp. obtained from fruits 

pepper-de-smell (Capsicum chinense Jacq.) with symptoms of anthracnose 

 

ABSTRACT 

 It is assumed that the microorganisms degrading ability is a result of the 

development of enzymatic systems for prokaryotic and eukaryotic cells, they coexisted 

with a large variety of substances of various origins. Enzymes can turn organic molecules 

other structures, and in such a capacity are widely used by industry to enhance the quality 

of a product or to make it easier to achieve this. The objective of this study was to evaluate 

the gradual enzyme potential of three isolates of Colletotrichum spp. obtained in different 

municipalities of Amazonas. For the enzyme tests, the isolates were evaluated in specific 

substrates, aiming to stimulate the production of enzymes: amylase, cellulase, laccase, 

Lipase, Pectinase and Protease. The presence of halos of degradation, which if positive 

were measured to perform the calculation Enzyme Index (EI) was evaluated. The design 

was randomized for each enzyme, consisting of 3 isolates x 6 reps. The results were 

evaluated by F test and Tukey test at 5% probability. Throughout the experiment were 

recorded similar rates for the isolated enzyme of Presidente Figueiredo and Rio Preto da 

Eva, according to the average of tests applied. The highest rates were found for the laccase 

and protease enzymes, both of which are directly related to the success of the infection 

presented by isolated Presidente Figueiredo and Rio Preto da Eva. For cellulase enzymes 

are lipase, were recorded enzyme levels below 0, 5 for all isolates in question, which is 

considered by the literature as being low and unsuitable for industrial use. The amylase 

and pectinase showed enzyme activity only in the growth area of the colonies in all tested 

isolates. With the results of this work can be concluded that there enzymatic variability 

among isolates, which may factor be decisive in the medium and long term for successful 

colonization of tissues of fruit pepper-of-smelling species for the genus Colletotrichum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Enzymatic characterization, enzymatic index, amylase, cellulase, laccase, 

Lipase, Pectinase and Protease. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Enzimas são catalisadores biológicos, sendo em sua maioria, polímeros 

constituídos por aminoácidos ligados por ligações peptídicas covalentes. Os catalisadores 

agem diminuindo a energia requerida para a liberação de uma determinada reação, 

tornando, assim, mais rápida obtenção do produto. As reações não catalisadas requerem 

mais energia para serem iniciadas e, por isso, sua velocidade é menor que as reações 

catalisadas (Leningher, 2006). Algumas enzimas são capazes de aumentar até 1014 vezes 

a velocidade de algumas reações, sem requerer condições extremas de pH, temperatura e 

pressão. Estas têm sua atividade determinada pelas características estruturais das 

proteínas, que determinam suas propriedades. Cada enzima tem seu próprio mecanismo 

de catálise, uma vez que elas são altamente específicas (Godfrey e West, 1996). 

A habilidade notável de degradação de compostos por micro-organismo é 

consequência da evolução dos sistemas enzimáticos de células procariotas e eucariotas, as 

quais vêm coexistindo com uma enorme variedade de substâncias naturais de diferentes 

origens (Link e Onofrc, 2010). Esta diversidade de substratos potenciais ao crescimento 

microbiano resultou, então, no aparecimento de enzimas aptas a transformar moléculas 

orgânicas com estruturas bastante distintas. Esta resposta do metabolismo de certos micro-

organismo, sem dúvida, infere algumas vantagens adicionais às células microbianas, tais 

como a exploração de novos nichos ecológicos e fontes energéticas (Bouwer e Zehnder, 

1993). 

A identificação da atividade de enzimas em micro-organismo, bem como, os 

estudos relacionados à otimização da produção representam grande interesse industrial. 

Sem dúvida, o isolamento de amostras com diferentes potenciais produtores pode mostrar 

alternativas viáveis para a indústria e para a medicina no controle do crescimento desses 

organismos. Paralelamente, o isolamento de fungos em ambientes naturais pode 

contribuir com a obtenção de amostras com melhor potencial e permite a constatação do 

grau de diversidade biológica em relação a microbiota. Acredita-se que apenas 5% dos 

fungos e 2% das bactérias já tenham sido avaliados e identificados como produtores de 

enzimas de interesse industrial (Da-Silva et al., 1997) e, mesmo que muitas linhagens 

tenham sido melhoradas geneticamente em laboratório, há sempre a possibilidade que a 

natureza abrigue uma linhagem com maior potencial enzimático na forma selvagem 

(Bravo et al., 2000). 
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Os fungos filamentosos são organismos heterotróficos, que se alimentam a partir 

de matéria orgânica inanimada ou atuam como parasitas de organismos vivos. Como 

saprófitas, decompõem resíduos complexos de plantas e animais em substâncias químicas 

mais simples que retornam ao solo e, através da absorção nos vegetais, favorecem a 

fertilidade no solo (Sharma e Razak, 2003). Um dos grandes problemas encontrados na 

cadeia produtiva da pimenta-de-cheiro está relacionado a doenças de natureza fúngica, 

onde, a antracnose tem sido apontada como a mais preocupante.  

 A antracnose causada por espécies de Colletotrichum é a principal doença de 

frutos em pré e pós-colheita, sendo considerada doença de elevada importância 

econômica no Brasil (Serra e Silva, 2004). O sintoma típico da doença antracnose se dá 

por lesões grandes e arredondadas, necróticas e bordos ligeiramente elevados com o 

centro dos tecidos deprimidos, onde são produzidas massas de conídios alaranjados. Por 

meio da determinação da atividade enzimática de fungos por difusão em substratos 

sólidos específicos, diversos autores têm demonstrado a maior ou menor capacidade de 

fungos produzirem as enzimas lipase, protease, amilase e celulase. Desta forma, tem-se 

um método adicional e simples para diferenciar espécies ou caracterizar isolados de uma 

mesma espécie. Vários pesquisadores utilizam a atividade enzimática das espécies para 

auxiliar na caracterização dos isolados, sendo este método, portanto de grande valia na 

tarefa (Fernandes et al., 2004). Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é caracterizar 

isolados de Colletotrichum spp. obtidos de pimenta-de-cheiro, com sintomas de 

antracnose, por meio de avaliações enzimáticas. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Geral 

 

 - Avaliar o potencial enzimático degradativo de três isolados de 

Colletotrichum spp. obtidos em diferentes municípios do Amazonas. 

2.2. Específicos  

 

 - Avaliar de forma qualitativa a produção das enzimas amilase, celulase, 

lipase, lacase pectinase e protease dos isolados de Colletotrichum spp. 

 - Estabelecer índice enzimático para cada isolado avaliado nos diferentes 

meios. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Área de coleta dos isolados 

 

A coleta do material com sintomas de antracnose, foi realizada em três municípios 

do Estado do Amazonas: Manacapuru, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. As 

coletas foram realizadas em plantas cujo os frutos apresentavam sintomas típicos da 

doença. Após cada coleta, as amostras foram depositas em sacos de papel e identificadas, 

seguindo posteriormente para o Laboratório de Fitopatologia, do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia – INPA para isolamento do patógeno. 

3.2. Isolamento do patógeno 

 

Após a coleta, as amostras de frutos com sintomas de antracnose foram alocadas 

em câmara úmida por 24 horas, com intuito de estimular a produção de esporos de 

Colletotrichum spp. O isolamento foi realizado de forma direta, com auxílio de um 

microscópio estereoscópico e de agulha histológica estéril, os esporos presentes na lesão 

foram transferidos para placas de Petri contendo meio de cultura BDA (batata, dextrose 

e ágar). Após transferência dos esporos, as placas contendo os isolados foram vedadas 

com fita PVC e postas sobre bancada com luz intermitente, a temperatura de 25 °C para 

crescimento, durante 10 dias. Após o isolamento dos fungos coletados nos diferentes 

municípios, os mesmos foram identificados com a seguinte numeração: 18 (Presidente 

figueiredo), 54 (Rio Preto da Eva) e 152 (Manacapuru). 

3.3. Obtenção de culturas monospóricas 

 

Para garantir a homogeneidade genética dos isolados ao longo de todo 

experimento, foi adotado o método de cultivo monospórico para os diferentes isolados. A 

suspensão com os conídios foi obtida adicionando-se 5 mL de água destilada esterilizada 

as placas contendo a colônia de Colletotrichum spp. Com a suspensão obtida, foi realizado 

o processo de diluição seriada, composta de 5 diluições. Para cada diluição alíquotas de 

100 µL foram diluída em 900 µL de água destilada estéril. Em seguida, foram retirados 

10 µL da suspensão e espalhadas em placa de Petri com meio ágar-água e armazenadas a 

25 ºC em BOD. Após 6 horas, os conídios que apresentarem tubos germinativos foram 

marcados e repicados para placas contendo BDA. 
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3.4. Meios de cultura para os testes enzimáticos 

 

3.4.1. Atividade da amilase 

 

Os isolados foram cultivados em placas de Petri contendo meio mínimo, o qual 

teve a glicose substituída por amido: 

6 g de NaNO3 

1,5 g de KH2PO4 

0,5 g de KCl 

0,5 g de MgSO4.7H2O 

0,01 g de FeSO4 

0,01 g de ZnSO4 

10 g de amido 

15 g de ágar 

1 L de água destilada, ajustar para o pH = 6,8. 

As colônias foram incubadas a 25 °C sob fotoperíodo de 12 horas. Após sete dias 

de cultivo foi aplicado em cada placa 2 mL de solução de lugol preparada conforme 

Melzer (1924): 

7,5 g de KI 

2,5 g de I 

100 mL de água destilada sobre a superfície do meio de cultura. 

Após 10 minutos, a solução lugol foi descartada e avaliou-se o halo de degradação 

oriundo da atividade amilolítica, caracterizado pela formação de halo claro circundado 

por uma zona azulada ao redor da colônia (Pereira, 2009). 

A avaliação foi realizada por meio da mensuração de diâmetros perpendiculares 

da colônia e da colônia mais o halo decorrente da atividade enzimática, obtendo-se as 

respectivas áreas (calculada depois pela fórmula:
4

.π
=

2d
a ). A área do halo de degradação 

oriundo da atividade da enzima foi obtida subtraindo a área da colônia. O Índice 

Enzimático foi obtido através da razão entre o tamanho do halo de degradação e a área da 

colônia (Pereira, 2009). 
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3.4.2. Atividade da celulase 

 

Os isolados foram cultivados em ágar carboximetilcelulose: 

1 g de KH2PO4 

0,5 g de(NH4)2SO4 

0,5 g de asparagina 

0,5 g de KCl 

0,2 g de MgSO4.7H2O 

0,1 g de CaCl2 

0,5 g de extrato de leveduras 

10 g de carboximetilcelulose 

20 g de ágar 

1 L de água destilada 

As colônias foram incubadas por cinco dias a 25 °C no escuro e em seguida 

submetidas a choque térmico por 16 horas a 50 °C. Após esse período, foram adicionados 

10 mL de solução corante de vermelho congo (2,5 g.L-1) em tampão Tris HCl 0,1 M, pH 

8,0. Após 30 minutos a solução foi descartada e as culturas foram lavadas com 5 mL de 

solução de NaCl 0,5 M neste mesmo tampão, visando revelar o halo claro (opaco) e 

estreito, o que caracteriza a degradação da celulose ao redor da colônia (Pereira, 2009). 

A área do halo decorrente da atividade celulolítica foi avaliada conforme descrito 

no item 3.4.1. 

 

3.4.3. Atividade da lacase 

 

Neste experimento, utilizou-se o protocolo descrito por Santos (2007). Os isolados 

foram cultivados em meio contendo: 

20 g de ágar acrescido de 0,5% (p/v) de ácido gálico 

15 g extrato de malte 

1 g de peptona 

1 L de água destilada (em pH 7,0). 

O ácido gálico foi homogeneizado em 50 mL de água destilada e esterilizado 

separadamente ao meio de cultura, sendo misturado ao mesmo antes de vertê-lo para as 

placas. As colônias foram incubadas por cinco dias a 25 °C no escuro. 
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A atividade da enzima lacase foi detectada pela formação de um halo marrom ao 

redor das colônias. A área do halo decorrente da atividade da lacase foi avaliada conforme 

descrito no 3.4.1. 

 

3.4.4. Atividade da lipase 

 

O protocolo para avaliação da atividade lipolítica foi adaptado de Hankin e 

Anagnostakis (1975). Os isolados foram cultivados em placas de Petri contendo meio de 

cultura específico para detecção da atividade lipolítica: 

10 g de peptona 

5 g de NaCl 

0,1 g de CaCl2.2H2O 

20 g de Agar 

1 L de água destilada, ajustar para o pH 6,0. 

10 mL de monolaurato de sorbitol (Tween 20) (esterilizado separadamente e 

adicionado no meio basal dentro da câmara de fluxo laminar). 

As colônias foram incubadas por cinco dias a 25 °C no escuro e, em seguida, 

incubadas a 4 °C por 48 h. Após este período foi avaliado o halo ao redor da colônia, 

formado por cristais de sais de cálcio decorrentes da liberação da enzima lipolítica. 

A área do halo decorrente da atividade lipolítica foi realizada de acordo com o 

item 3.4.1. 
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3.4.5. Atividade da pectinase  

 

O protocolo utilizado para avaliação da atividade da pectinase foi adaptado a partir 

das descrições de Hankin e Anagnostakis (1975). 

Para isso, os isolados foram cultivados em meio de cultura sólido, composto de: 

— 500 mL de solução mineral: 

2 g de (NH4)2SO4 

4 g de KH2PO4 

6 g de Na2HPO4 

0,2 g de FeSO4.7H2O 

1 mg de CaCl2 

10 μg de H3BO3 

10 μg de MnSO4 

70 μg de ZnSO4 

50 μg de CuSO4 

10 μg de MoO3 

— e mais 500 mL de solução de pectina: 

1 g de extrato de levedura 

15 g de ágar 

5 g de pectina cítrica (ou de maça). 

O meio foi ajustado para pH 7,0. 

As colônias foram incubadas por cinco dias a 25 °C no escuro. Decorrido este 

período, o halo de degradação, formado por uma região translúcida ao redor da colônia, 

foi revelado pela aplicação de 5 a 10 mL de vermelho de metila (C15H15N3O2) (2%), 

depositado durante 5 minutos nas placas. Este reagente precipita a pectina no meio e, 

portanto, as zonas claras, intactas ao redor de uma colônia em um meio de indicação 

contrário, revelando a degradação da pectina, de maneira opaca. 

A área do halo decorrente da atividade da pectinase foi determinada conforme as 

indicações presentes no item 3.4.1. 
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3.4.6. Atividade da proteinase 

 

O protocolo para avaliação da atividade da proteinase seguiu a metodologia 

descrita por Hankin e Anagnostakis (1975) com adaptações. 

Para isso, os isolados foram cultivados em placas de Petri contendo meio 

solidificado (meio basal) composto por: 

5 g de peptona 

3 g de extrato de levedura 

1 g NaCl 

15 g de ágar 

4 g de gelatina 

1 L de água destilada, ajustando o meio para o pH 6,0. 

Uma solução a 8% de gelatina (8 g.100 mL-1 de água destilada) foi esterilizada 

separadamente e adicionada ao meio basal antes de vertê-lo para as placas, à taxa de 5 

mL por 100 mL de meio.  

As colônias foram incubadas por 48 horas a 25 °C no escuro. Após este período, 

o halo, foi caracterizado por uma região amarelada ao redor da colônia, contrastando com 

o vermelho presente na região em que não houve atividade proteolítica. Para isso, a 

revelação do halo foi realizada por meio da aplicação de 10 mL de vermelho de metila 

(2%) em cada placa. 

A área do halo decorrente da atividade proteolítica foi avaliada de acordo com o 

item 3.4.1. 

 

3.5. Análises estatísticas 

 

O delineamento experimental adotado, em todos os experimentos da 

caracterização enzimática, foi o inteiramente casualizado, contendo 6 substratos 

específicos e 3 isolados, cada tratamento foi composto por 6, sendo a unidade 

experimental representada por uma placa de Petri contendo um isolado. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias das repetições dos isolados foram 

comparadas entre si para cada enzima, por meio da aplicação do teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade, utilizando-se para as análises o programa estatístico ASSITAT 

7.0. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Atividade enzimática 

 

Todos os isolados de Colletotrichum spp. avaliados neste estudo em condições 

laboratoriais apresentaram atividade enzimática (Figura 9) para a seis enzimas analisadas, 

porém, apenas os isolados 18 e 54 apresentaram alta performance enzimática conforme 

os resultado obtidos pelo teste de comparação de médias utilizado, estes, destacaram-se 

do isolado 152 na produção de enzimas do tipo lacase e protease. Quanto para a produção 

de amilase e pectinase, todos os fungos apresentaram atividade na área da colônia, porém 

não produziram halo. 

Composto enzimáticos de natureza microbiana variam conforme a espécie 

produtora, assim sendo, a escolha cautelosa de isolados com alto potencial de síntese 

enzimática que apresentem características e propriedades adequadas a diferentes 

processos, é o primeiro passo para o uso dos mesmos nas industrias (Martins, 2006). Neste 

contexto, Lealem e Gashe (1994) definiram uma forma de classificar os diferentes micro-

organismo conforme sua produção de enzimas, este parâmetro é conhecido como índice 

enzimático (IE), sendo considerado alto, quando a razão entre o halo de degradação e 

tamanho da colônia é igual ou superior a 2,0.  

Figura 9 - Índices enzimáticos (IE) das enzimas: Celulose (CEL), Lacase (LAC), Lipase (LIP) e Protease 

(PRO), obtidos dos 3 isolados estudados. 
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4.2. Amilase 

 

Nos testes feitos com substrato para a produção de amilases, não foram 

observados halos. Segundo Soares (2010) temperaturas em torno de 4 ºC podem aumentar 

a produção de amilase, pois em seus experimentos com Aspergillus nidulans (Eidam) G. 

Winter, foi possível observar a formação de halo, quando os isolados foram submetidos a 

temperaturas baixas, sugerindo então a hipótese de que a refrigeração pode melhorar a 

ação das amilases, ou ainda, podem propiciar condições de estresse para o dado patógeno. 

Tal fato pode explicar a ausência de halos de degradação visíveis no entorno das colônias 

de cada isolado estudado, pois os mesmos, foram submetidos a temperatura de 25 ºC, 

temperatura esta, relatada em diversos trabalhos como ideal para o desenvolvimento de 

várias espécies de Colletotrichum não representando por tanto a condição de estresse 

necessária para formação dos halos de degradação. 

Os resultados deste estudo corroboraram com os obtidos por Silva et al. (2006), 

que avaliaram a atividade amilolítica em 29 isolados endofiticos encontrados em Annona 

spp., porém, não houve atividade amilolítica em nenhum isolado. Gopinath et al. (2005) 

relata que 22 das 34 espécies que analisou em seus testes de caracterização enzimática, 

não apresentaram atividade amilolítica.  

A alta produção de α-amilase e amiloglucosidase por fungos fitopatogênicos, é 

muita das vezes descrita na literatura para gêneros fúngicos que atacam os órgãos de 

armazenamento de amido nas plantas, destacando-se espécies dos gêneros Aspergillus 

sp., Endomyces sp. e Rhizopus sp. que infectam sementes, raízes e tubérculos de espécies 

de importância agrícola.  

4.3. Celulase 

 

Os Resultados dos testes para detecção das celulases extracelulares encontram-se 

na Tabela 11. Os três isolados analisados obtiveram avaliação positiva para atividade 

celulolítica, sendo possível observar a formação de halos de degradação (Figura 10), estes 

apresentaram-se semi-translúcidos ao redor da colônia e de cor alaranjada, indicando a 

degradação do substrato composto por carboximetilcelulose (CMC), porém, os índices 

enzimáticos para todos os isolados de Colletotrichum spp. foram inferiores a 2,0, o que é 

considerado por muitos autores como baixo.  
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Tabela 11 –índices enzimáticos (IE) da enzima celulase, obtidos a partir dos 3 isolados de Colletotrichum 

spp. em estudo, analisados pelo teste de Tukey a 5%. 

Isolado Índice enzimático (IE)* 

18 0,37 a 

54               0,34 a 

152   0,02   b 

CV% 21,90% 

                     *As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Halo de degradação produzidos por enzimas extracelulares celulolíticas excretadas por isolados 

de Colletotrichum spp. obtidos de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.). Halo de degradação 

apresentam-se na borda da colônia de cor claro alaranjada.  

 

 

Poucas espécies fúngicas são capazes de sintetizarem enzimas celulolíticas em 

quantidades adequadas para utilização biotecnológica, contudo, muitos destes não 

conseguem produzir estas enzimas em concentrações favoráveis, permitindo a 

degradação da celulose de forma eficiente in vitro (Makut e Godiya, 2010). Em estudos 

com C. graminicola, Lima (2003) detectou baixa produção celulolítica quando analisados 

em substrato específico. Autores com Paterson e Bridge (1994) relatam que isolados de 

um mesmo gênero podem ser diferenciados a nível de espécie por sua maior ou menor 

capacidade de produzir enzimas em substratos específicos, fazendo desta, uma maneira 

rápida e simples para identificação de isolados.  

 Conforme Hancock e Millar (1965), a atividade patogênica de alguns fungos está 

diretamente relacionada com sua capacidade de produzir enzimas degradadoras da parede 

celular. Segundo Gomes (2007), os fungos que decompõem as substâncias celulósicas, 
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geralmente habitam o solo, onde colonizam e decompõem raízes e restos vegetais. Tais 

conceitos permitem explicar de maneira coerente o baixo índice enzimático obtido pelos 

diferentes isolados estudados neste trabalho para enzima celulase, visto que os mesmos 

foram isolados de frutos em processo de amadurecimento, podendo sua característica 

patogênica está correlacionada com a produção de outras enzimas ou por processos 

parcialmente mecânicos.   

 

4.4. Lacase 

  

 Nas avaliações realizadas para a detecção da atividade das lacases foi possível 

verificar que está destacou-se das demais, promovendo os maiores halos de degradação 

em meio sólido específico e obtendo as maiores médias enzimáticas, destacando-se 

estatisticamente em relação às demais enzimas aqui em estudo. As médias dos resultados 

para a produção da enzima lacase, encontram-se na tabela 12. Os isolados 18 e 54 

apresentaram índices enzimáticos semelhantes e superiores a 2,0, obtendo médias de 3,2 

por tratamento, o menor índice foi obtido para o isolado 152, entorno de 0,5 

caracterizando-se com isolado com baixa atividade para produção de lacase. Os halos 

(Figura 11) apresentarem-se ao redor da colônia de cor clara amarelada semi-translucida, 

indicando a degradação do substrato específico. 

Tabela 12 - Índices enzimáticos (IE) da enzima lacase, obtidos a partir dos 3 isolados de Colletotrichum 

spp. em estudo, analisados pelo teste de Tukey a 5%.  

Isolado Índice enzimático (IE)* 

18 3,40 a 

54               3,23 a 

152   0,51   b   

CV% 29,55% 

                     *As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 
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Figura 11 - Halo de degradação produzidos por enzimas extracelulares do tipo lacase excretadas por 

isolados de Colletotrichum spp. obtidos de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.). Halo de 

degradação apresentam-se na borda da colônia de cor marrom escuro.  

 

 

As lacases atuam na degradação da lignina e geralmente estão associadas a fungos 

causadores de podridões, mas não estão restritas a estes. As lacases estão envolvidas em 

diferentes processos biológicos como na esporulação, na produção de pigmentos durante 

o desenvolvimento do corpo de frutificação e na patogênese, entre outros (Martinez, 

2009). Guestsky (2007) demonstram a atuação de lacases relacionadas a patogenicidade 

de C. gloeosporioides (Penz.) Sacc. em abacate, no qual isolados que produziam menos 

lacases apresentavam menor agressividade. A maior expressão das atividades da lacase, 

pode estar relacionada a alta necessidade destas nos processos de colonização dos tecidos, 

visto que a mesma está ligada ao processo de penetração, evidenciando a alta necessidade 

destas para o metabolismo fúngico e sua relação com a patogenicidade. Lin (2012), 

trabalhando com isolados de C. orbiculare (Berk.e Mont.) Arx., demonstraram a relação 

entre a produção de lacases e a melanização de apresssórios, visto que melanização é 

essencial no processo de penetração consequentemente na patogenicidade de diversos 

fungos. Isolados que não produziram o gene LAC2, apresentavam conídios com 

coloração distinta e eram não patogênicos, pois apresentavam apressórios não funcionais.   
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4.5. Lipase 

 

Com relação das lipases, os três isolados apresentaram índice enzimático (Tabela 

13) abaixo de 2,0, destacando-se os isolados 18 e 54, que apresentaram médias próxima 

0,5. Os halos formados ao redor da colônia são caracterizados pela presença de cristais 

(Figura 12) esbranquiçados e halos translúcidos. A produção de enzimas por espécies do 

gênero Colletotrichum tem sido pouco descrita na literatura. Nos trabalhos Cuzzi (2011), 

analisando diversas espécies fúngicas com enfoque na atividade lipolítica, verificaram 

que os isolados de Colletotrichum spp. mostram baixa capacidade de produzir lipase. 

Tabela 13 - Índices enzimáticos (IE) da enzima lipase, obtidos a partir dos 3 isolados de Colletotrichum 

spp. em estudo, analisados pelo teste de Tukey a 5%.  

Isolado Índice enzimático (IE)* 

18 0,52 a 

54               0,40 a 

152               0,05    b 

CV% 28,45% 

                     *As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 

                        

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Halo de degradação produzidos por enzimas extracelulares lipolíticas excretadas por isolados 

de Colletotrichum spp. obtidos de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.). Halo de degradação 

apresentam-se na borda da colônia translúcidos com presença de cristais brancos.   

  

As lipases microbianas apresentam um amplo espectro de aplicações industriais, 

uma vez que são mais estáveis que as lipases animais e vegetais, além de poderem ser 

produzidas com menor custo, com alta velocidade de síntese, com grande versatilidade, 

e com maior simplicidade na manipulação ambiental e genética da capacidade produtiva 

os microrganismos. São, em sua maioria, extracelulares, fato que facilita sua extração, 

seu isolamento e sua purificação (Carvalho et al., 2003). 
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4.6. Protease 

 

Na tabela 14 mostram-se os resultados encontrados para a produção de proteases. 

Os 3 isolados analisados apresentaram halos (Figura 13) indicativos para a produção de 

enzimas proteolíticas. Apenas os isolados 18 e 54 destacaram-se na produção desta 

enzima, dentre estes, o isolado 54 obteve a melhor performance enzimática, apresentando 

valor médio de 2,0 por repetição, contudo, este não diferiu estatisticamente do isolado 18 

que apresentou índice enzimático entorno de aproximadamente 1,9 repetição. A produção 

de enzimas como protease por fungos é mencionada na literatura como um aspecto que 

favorece a característica patogênica sobre o hospedeiro em que atuam (Loureiro, 2002). 

Tabela 14 - Índices enzimáticos (IE) da enzima Protease, obtidos a partir dos 3 isolados de Colletotrichum 

spp. em estudo, analisados pelo teste de Tukey a 5%. 

Isolado Índice enzimático (IE)* 

18 2,07 a 

54               1,88 a 

152   0,98   b   

CV% 15,68% 

                     *As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 13 - Halo de degradação produzidos por enzimas extracelulares proteolíticas excretadas por isolados 

de Colletotrichum spp. obtidos de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.). Halo de degradação 

apresentam-se na borda da colônia de cor amarelo claro. 

 

Em relação as proteases produzidas por micro-organismo Said (2002) ressalta que 

estas representam um total de 40% quando se trata de vendas de enzimas de origem 

microbiana, pois, apresentam características favoráveis para utilizações biotecnológicas 

e custo de produção muito menor quando comparadas a enzimas de origens provenientes 

de vegetais e animais. As enzimas proteolíticas sintetizadas por micro-organismo as quais 
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são empregadas em indústrias são em maioria obtidas de bactérias, demandando alto custo 

de produção, metodologias complexas para purificação e separação destas de seus 

respectivos meios e espécies produtoras. Enzimas de origem fúngica levam vantagem no 

método de filtração quando comparadas aos métodos utilizados para as enzimas formadas 

a partir de bactérias, pois, o micélio pode ser facilmente separado do meio, por filtração 

simples (Phadatare, 1993).  

4.7. Pectinase 

 

As avaliações realizadas para detecção da atividade pectinolítica foram positivas 

na área de crescimento da colônia, porém não foram observadas a formação de halos de 

degradação. Provavelmente os genes responsáveis pela produção e regulação da 

quantidades destas enzimas sejam estimulados com o aumento de incubação dos 

patógenos. Anand et al. (2008) verificou a relação entre a virulência de Colletotrichum 

capsci versus a produção de poligalcaturonase (PG), onde concluiu que conforme o 

aumento do período de incubação deste patógeno houve aumento na produção de PG.   

A presença das enzimas pécticas foi identificada em baixa atividade em 

Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds, Colletotrichum coccodes (Wallr.) S. Hughes e 

Colletotrichum gloesporioides (Penz.) Penz. e Sacc. (Gregori et al., 2008; Ben-Daniel et 

al., 2012; Jal et al., 2013). Enzimas pécticas são importantes no processo infeccioso, pois, 

causam alterações específicas e localizadas nos tecidos celulares vegetais, sendo este 

processo dependente apenas da capacidade intrínseca de uma dada espécie fúngica 

produzi-la, não sendo primordial a quantidade em que são produzidas. Substâncias 

pécticas são encontradas na parede celular de acordo com seu grau de polimerização, na 

qual são degradadas por fungos fitopatogênicos produtores de pectinases. De acordo com 

Roncero et al. (2000) enzimas de degradação pécticas, atuam de várias formas durante o 

processo infeccioso, seja ela atuando na interferência de defesa das plantas ou liberação 

de nutrientes, ou até mesmo contribuindo no processo de penetração e ramificação dentro 

do tecido do hospedeiro. Ramos et al. (2010) verificaram disparidade entre conídios de 

C. truncatum, associando estas, as diferenças de virulência entre os isolados analisados.     
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5. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos quanto à caracterização enzimática dos isolados 

conclui-se: 

 

- As análises qualitativas das enzimas celulase, lacase, lipase e protease, revelaram 

variação na produção destas entre os isolados testados; 

 - Os isolados 18 e 54 apresentaram excelente atividade para a produção das 

enzimas lacase e protease. 

- os isolados 18 e 54 apresentaram comportamento semelhante em todas as 

enzimas analisadas; 
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