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RESUMO 

 O açaizeiro (Euterpe oleracea) é uma espécie da família Arecaceae e ocorre 

espontaneamente na Amazônia brasileira. Apresenta grande importância socioeconômica para 

a região. A Seca dos Frutos é uma doença da cultura do açaizeiro que afeta o rendimento de 

polpa. Este trabalho objetiva estudar a diversidade do fungo Colletotrichum spp. por meio de 

caracterizações morfológicas, culturais, fisiológicas e genéticas. Sendo assim, foram coletados 

frutos com sintoma de seca em 7 municípios produtores de açaí, no Estado do Pará. Após os 

procedimentos laboratoriais, 20 amostras do fungo foram submetidas a testes de 

patogenicidade, caracterização morfológica e cultural; avaliações fisiológicas e 

sequenciamento genético. Todas as amostras do fungo cumpriram os Postulados de Koch. Foi 

possível evidenciar na caracterização morfocultural 3 tipos de conídios,  alterações na 

coloração das colônias e massa conidial alaranjada na maioria das amostras do fungo. As 

temperaturas entre 24,05 e 27,89 °C determinaram os maiores índices de velocidade de 

crescimento micelial (IVCM) dos fungos testados. O resultado do sequenciamento genético 

das regiões ITS5.8S e β-tubulina, concordou com a caracterização morfológica do fungo, 

apresentando sequências similares para o complexo C. gloeosporioides. Já o produto de PCR-

ITS evidenciou diferentes padrões para as enzimas AluI, HhaI, MspI e RsaI, demonstrando 

especificidade destas enzimas para o Colletotrichum do açaí. Assim, foi possível comprovar 

que há variabilidade genética entre as amostras catalogadas para fungos do complexo 

Colletotrichum gloeosporioides, agente etiológico da seca dos frutos do açaizeiro no Estado 

do Pará.  

Palavras-chave: Etiologia. Seca dos Frutos. Filogenia. Enzimas de restrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The açaizeiro (Euterpe oleracea) is a species of the family Arecaceae and occurs 

spontaneously in the Brazilian Amazon. This plant has great socioeconomic importance for 

the region. Droght Fruits is a disease of the açaí crop that affects the yield of pulp. This work 

aims to study the diversity of the fungus Colletotrichum spp. by means of morphological, 

cultural, physiological and genetic characterizations. After the laboratory procedures, 20 

samples of the fungus were submitted to pathogenicity tests, morphological and cultural 

characterization; physiological assessments and genetic sequencing. All fungus samples 

fulfilled Postulates of Koch. With this, it was possible to show in the morpho-cultural 

characterization 3 types of conidia, changes in colony coloration and orange conidial mass in 

most fungus samples. Temperatures between 24.05°C and 27.89°C determined the highest 

rates of mycelial growth rate (IVCM) of the fungi tested. The results of the genetic 

sequencing of the ITS5.8S and β-tubulin regions agreed with the morphological 

characterization of the fungus and presented similar sequences for the C. gloeosporioides 

complex. The PCR-ITS product evidenced different patterns for the enzymes AluI, HhaI, 

MspI and RsaI demonstrating the specificity of these enzymes for açaí Colletotrichum. Thus, 

it was possible to prove that there is genetic variability among the samples cataloged for fungi 

of the complex Colletotrichum gloeosporioides, etiological agent of the drought of açaizeiro 

fruits in the State of Pará.  

Key words: Etiology, Fruit Drought, Phylogeny, Restriction Enzymes. 
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1- INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 Origem e Classificação Botânica 

 O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma palmeira nativa da região amazônica 

brasileira, tendo o Estado do Pará como o principal centro de dispersão dessa palmeira 

(OLIVEIRA et al., 2000).  

 Populações espontâneas de açaizeiros são encontradas nos Estados do Amapá, 

Maranhão, Mato Grosso, Tocantins e em países da América do Sul (Venezuela, Colômbia, 

Equador, Suriname e Guiana) e da América Central (Panamá). Entretanto, a maior ocupação 

territorial da espécie é na Amazônia Oriental, mais precisamente no estuário do Rio 

Amazonas, nos arredores de Óbidos - PA, onde é considerado seu centro de origem. Neste, 

encontram-se densas e diversificadas populações da palmeira, ocupando uma área de 

aproximadamente 1.000.000 hectares (CALZAVARA, 1972; CAVALCANTE, 1991), 

adaptadas às condições climáticas, tais como, elevadas temperaturas, precipitação 

pluviométrica e umidade relativa do ar (HOMMA et al., 2005).  

  Botanicamente, o açaizeiro classifica-se como pertencente à divisão Magnoliophyta 

(Angiospermae), classe Liliopsida Principes, família Arecaeae (Palmae), subfamília 

Ceroxylineae estando inserido no gênero Euterpe, sendo que o número de espécies varia entre 

30 a 50 (HENDERSON, 2000; OLIVEIRA et al., 2002). Desse total, cinco são nativas do 

Brasil, sendo duas de forte expressão econômica, o açaizeiro (E. oleracea Mart.) e a juçara (E. 

edulis Mart.) que se destacam como produtoras de frutos e palmito, respectivamente.  

O gênero Euterpe é uma homenagem à musa da poesia lírica na mitologia grega, pelo 

magnífico aspecto destas palmeiras, enquanto o epíteto oleracea significa “que se assemelha 

ao vinho”, devido à cor e ao aroma da polpa. Já o nome comum “açaí” vem do vocabulário 

tupi iwasa'i, e significa “fruto que chora”, ou seja, fruta que expele água (OLIVEIRA; 

MOCHIUTTI; NETO, 2009). 

 A palmeira de açaí possui caule do tipo estipe, caracteriza-se pela abundante emissão 

de perfilhos na fase adulta, podendo atingir 25 estipes por touceira com até 30 m de altura 

(LORENZI, 1992; OLIVEIRA et al., 2002), todos com o mesmo genótipo, possibilitando a 

sua exploração contínua, desde que racionalmente manejada. Ao longo do estipe, são 

encontradas cicatrizes deixadas pelas folhas, que senescem e caem, formando nós e entrenós. 

As raízes são fasciculadas densas e superficiais, providas de lenticelas e aerêquimas, 

formando um agregado na base do estipe (HENDERSON, 2000).  
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 No Pará, a floração do açaizeiro concentra-se na época mais chuvosa (janeiro a maio) 

e a frutificação nos períodos mais secos (setembro a dezembro) (OLIVEIRA, 1993; 

NASCIMENTO, 2008). O cacho é composto por centenas de frutos do tipo drupa globosas, 

verde brilhante, quando imaturos, e violáceo ou verde opaco quando maduros. A colheita 

pode ser realizada aproximadamente cinco a seis meses após a fecundação das flores 

(OLIVEIRA, 2002).  

  As sementes (caroços) do açaizeiro são aproveitadas no artesanato, adubo orgânico e 

empregado para a geração de energia térmica e elétrica (HOMMA, 2005; PADILHA, 

CANTO; RENDEIRO, 2006). As suas folhas são utilizadas para cobertura de casas dos 

habitantes do interior do Pará, confecção de artesanato e em construções rústicas. Além de 

tudo isto, a extração do palmito do estipe, possui excelente aceitação em todo o mercado 

nacional (LORENZI 1992; HOMMA, 2009). 

1.2 Importância econômica 

 A partir da década 1990, os produtos florestais não madeireiros ganharam importância 

com o aumento da pressão internacional para a preservação da Amazônia (HOMMA, 2009). 

O extrativismo do açaí, atividade predominantemente da agricultura familiar, é demandante 

de mão-de-obra e exige, sobremaneira nos maciços dos igarapés, muita habilidade para o 

manejo e colheita dos frutos, destacando-se como a principal fonte de renda dos agricultores 

familiares paraenses (SOUZA, 2002).  

 No agronegócio brasileiro, a produção de açaí vem apresentando significativa 

participação dinâmica, sendo fortemente influenciado pela preferência dos consumidores que 

também têm redirecionado a produção para crescentes aumentos na dimensão territorial 

utilizada no processo produtivo desta palmeira (SANTANA, CARVALHO; MENDES, 2006).  

 O grande potencial socioeconômico do açaizeiro decorre, portanto, do aproveitamento 

da polpa dos frutos macerados de onde se extrai um suco denominado “açaí”, muito 

consumido pelas comunidades ribeirinhas e pela população paraense e, atualmente 

comercializada como polpa congelada, pasteurizada e na forma de mix (ROGEZ, 2000).  

 O consumo de açaí ultrapassa a necessidade alimentar, pois atrela questões culturais e, 

recentemente, os aspectos da estética e saúde, por ser rico em fibras, vitaminas e antocianina, 

que atraem consumidores seletivos e exigentes em nível mundial (BOBBIO et al., 2000; 

TEIXEIRA; STRINGHETA; OLIVEIRA, 2008). 

 De acordo com dados da CONAB, no ano de 2014 a produção do açaí nativo, 

proveniente do extrativismo, apresentou um aumento em valor, da ordem de 2,92%, em 
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relação ao ano anterior, auferindo R$ 422.064 mil reais, enquanto o volume de produção caiu 

2% em relação a 2013, saindo de 202,2 mil toneladas produzidas para 198,1 mil toneladas 

(CONAB, 2016).  

 Na mesorregião do Pará, Nordeste Paraense, os produtores vêm incorporando a 

tecnologia da irrigação no plantio de açaizeiros, objetivando maximizar a produção de açaí 

fora da época de safra, registrando-se em 2006, 74.730 ha de açaí plantados (NOGUEIRA, 

SANTANA; GARCIA, 2013). Entretanto, uma parceria entre instituições de pesquisa e a 

Secretaria de Agricultura do Pará (Sedap) visa expandir a área de produção em 50 mil ha até 

2024 permitindo um incremento de até 360 mil t e reduzindo a sazonalidade do fruto 

(PORTAL BRASIL, 2016).  

 O Pará é responsável por 54,% da produção de açaí, seguidos do Amazonas 33,6%, 

Maranhão 7,0%, Acre 2,0%, Amapá 1,1%, Rondônia e Roraima com 0,9% de participação 

(CONAB, 2016). No Estado do Pará, os municípios Igarapé-Miri e Cametá se destacam na 

produção regional. A produção de polpa e mix de açaí vem se consolidando na cidade de 

Castanhal (nordeste paraense) como grande pólo de beneficiamento dessa fruta, sobretudo 

pela atuação da Petruz Fruit® (TAVARES; HOMMA, 2015). 

 No Brasil, grande parte dessa produção é comercializada para os Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 2014, as exportações atingiram a cifra de US$ 

22,523 milhões, o que corresponde a 84% do total da pauta de exportação de sucos do Estado 

do Pará com a participação americana de 48,77%, japonesa com 41,66% e européia com 

9,57% (TAVARES; HOMMA, 2015).  

1.3 Seca dos frutos do açaizeiro 

 O cultivo do açaizeiro no Estado do Pará foi sendo expandido com o uso de sementes 

de origem genética desconhecida, perpetuando plantios desuniformes quanto à produtividade 

e qualidade dos frutos, haja vista que até pouco tempo, não existia campo de produção de 

sementes/mudas de matrizes selecionadas de açaizeiro, segundo os padrões técnicos, 

(OLIVEIRA; NETO, 2004).  

 Da mesma forma, as técnicas de cultivo e produção carecem de aperfeiçoamento e 

pesquisas constantes. Há relatos de poucas doenças incidentes no açaizeiro, dentre elas a seca 

dos frutos é um exemplo de doença da cultura do açaizeiro, que vem incidindo em 

intensidades crescentes a cada ano nos períodos de safra e entressafra (CARVALHO, et al., 

2015). Doenças endêmicas, ou seja, aquelas que ocorrem em baixas intensidades em áreas 

nativas poderão ocasionar prejuízos aos agricultores com a expansão da área cultivada, seja 
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em consorciação ou monocultivo. Isto é particularmente importante por se tratar de uma 

cultura em fase de domesticação (CLEMENT, 2001). 

 O primeiro relato de antracnose em palmeiras do gênero Euterpe, com associação ao 

fungo Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. e Sacc., foi registrado por Bovi et al., 

(1977). Estes autores relataram a ocorrência de manchas necróticas deprimidas na haste, no 

colo e na ráquis das folhas de mudas de diferentes espécies de Euterpe.  

 Da mesma forma, Batista et al. (2007) citaram a doença causando manchas necróticas 

em frutos verdes e maduros de açaí, coletados no município de Muaná-PA. Mais tarde, 

diversos autores Santos et al. (2012), Carvalho et al. (2015), Rocha et al. (2015); 

diagnosticaram a doença seca dos frutos com o típico sintoma de pontuações de coloração 

marrom a negra, que progride para a seca de frutos podendo cair ou ficar aderidos ao cacho de 

açaí, nos municípios de Abaetetuba, Belém, Igarapé-Miri e Tomé-Açu no Pará.  

 Embora C. gloeosporioides seja citado como agente etiológico da Antracnose/Seca em 

frutos de açaizeiro, não há relatos de estudos mais aprofundados de caracterização da sua 

variabilidade fenotípica e genotípica de espécies de Colletotrichum patogênicos ao açaizeiro. 

Excetuando-se Poltronieri et al. (2013), o qual confirmaram C. gloeosporioides com 

marcadores específicos da região ITS em isolados de frutos de juçara (Euterpe edulis Mart.) 

na Mata atlântica-RJ e inoculados em frutos de açaizeiro (E. oleracea).  

 Os trabalhos encontrados na literatura acerca de patologias do açaizeiro referem-se, 

principalmente, ao relato de ocorrência das doenças, não havendo estudos sobre etiologia, 

epidemiologia e controle das doenças. Assim, torna-se necessário examinar se no 

patossistema Colletotrichum x açaizeiro x seca dos frutos há mais de uma espécie associada, 

pois em outros patossistemas, envolvendo frutíferas, há relatos de ocorrência de mais de uma 

espécie de Colletotrichum associadas com sintomas de antracnose (PENG et al., 2013; 

UDAYANGA et al., 2013; PARDO DE LA HOZ et al., 2016).  

1.4 Aspectos biológicos e taxonômicos do gênero Colletotrichum  

 Taxonomicamente, Colletotrichum gloeosporioides (teleomorfo: Glomerella 

cingulata) pertence ao domínio Eukariota, reino Fungi, subreino Dikarya, filo Ascomycota, 

subfilo Pezizomycotina, classe Sordariomycetos, ordem Phyllachorales e família 

Phyllachoraceae (SUTTON, 1992; HIBBETT et al. 2007).  

 As características morfológicas que o identificam são a conidiomata acervular, 

frequentemente com setas, as quais apresentam hifas estéreis de coloração escura, não 

ramificada e com parede espessa; a formação do apressório através do aumento do volume 
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das paredes na extremidade do tubo da hifa ou do peg de penetração, para unir o fungo à 

superfície do hospedeiro. A reprodução sexual é via esporos endógenos (ascósporos), 

originados no interior de ascas e, assexuadamente por esporos formados sobre ramificações 

do micélio (conidióforos) ou no interior de corpos frutíferos denominados acérvulos. Os 

conídios nos acérvulos estão envolvidos por uma matriz mucilaginosa constituída de 

polissacarídeos e proteínas solúveis em água, que os protegem da dissecação e aumenta a 

eficiência de germinação e penetração no tecido hospedeiro (PERFECT et al., 1999). 

 O gênero Colletotrichum é considerado um dos gêneros fúngicos de maior importância 

econômica do ponto de vista fitopatológico, em regiões tropicais e subtropicais, são 

responsáveis por doenças economicamente importantes, comumente denominadas de 

antracnose, que ocorrem em extensa gama de hospedeiros (MENEZES, 2006; HYDE et al., 

2009). Pesquisas recentes apontaram Colletotrichum spp. em oitavo lugar dentre os patógenos 

de relevante importância científica e econômica nas principais culturas no mundo (DEAN et 

al., 2012).  

 As plantas estão sujeitas a essa doença em todas as fases de desenvolvimento, e o 

patógeno pode ser dispersado de uma planta para outra por insetos polinizadores, vento e 

respingos d’água (MENEZES, 2006). Para invadir o tecido hospedeiro, as espécies de 

Colletotrichum utilizam estratégias de parasitismo hemibiotróficos intracelular a necrotróficos 

subcuticular, podendo ocorrer a penetração do tecido cuticularisado através de apressórios ou 

não. Também pode ocorrer penetração direta por hifas não diferenciadas através de células, 

estômatos e ferimentos (LOPEZ, 2001). 

 Os frutos infectados por Colletotrichum geralmente apresentam umidade na superfície, 

fato este que garante a germinação dos conídios, proporcionando o aparecimento de pequenas 

manchas redondas que podem aumentar em tamanho e o centro desta tornar-se enegrecido e 

desenvolveram massas de esporos gelatinosos que variam de rosa a alaranjado (WALLER et 

al.1992; AGRIOS 2005; NELSON 2008).  

 Segundo as estimativas encontradas na literatura, o número de espécies de 

Colletotrichum varia bastante. O reconhecimento de espécies de Colletotrichum é motivado 

pela grande variação de caracteres morfológicos, por uma extensa gama de hospedeiros, assim 

como, a ampla variabilidade na patogenicidade dos isolados (THAUNG, 2008).   

Por outro lado, a espécie C. gloeosporioides também possui uma denominação ampla, sendo 

inclusive considerada por alguns taxonomistas como um complexo de espécies (CAI et al., 

2009; WEIR; JOHNSTON; DAMM, 2012).  
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1.5 Variabilidade genética de Colletotrichum spp. 

 Tradicionalmente, as características morfológicas e culturais como tamanho e forma 

de conídios, presença de setas, e do teleomorfo, formato de apressórios, coloração de colônia, 

produção de pigmentos e taxa de crescimento, são utilizadas para taxonomia de 

Colletotrichum para diferenciar complexos morfologicamente próximos, como C. 

gloeosporioides e C. acutatum Simmonds (SUTTON, 1992; ANDRADE et al., 2007).  

 Entretanto, as características morfológicas geram desconfiança em torno da 

sistemática de Colletotrichum. Desta forma, tem-se utilizado, além do estudo morfológico, 

dados de sequência do DNA, fisiologia, metabólitos secundários e patogenicidade, como parte 

preliminar durante a abordagem polifásica para a identificação de espécies (CANNON et al. 

2000; PRIHASTUTI et al. 2009). 

 Baseado nestas informações, estudos mais detalhados do fungo Colletotrichum spp. 

em açaizeiro devem ser explorados, tanto em áreas nativas como em plantios de terra firme, 

pois inexistem estudos mais aprofundados sobre a variabilidade morfológica e genética deste 

agente etiológico no Estado do Pará. Assim, a identificação correta e o conhecimento da 

variabilidade fenotípica e genotípica de espécies de Colletotrichum são aspectos essenciais 

para diagnose correta das doenças causadas por este patógeno (LOPEZ, 2001). 

 Nos últimos anos, diferentes técnicas moleculares baseadas no DNA vêm sendo 

aplicadas para diferenciar espécies do gênero Colletotrichum (DAMM et al., 2013), sendo 

também consideradas viáveis para uso rotineiro devido a sua rapidez e simplicidade na 

detecção de variabilidade genética em fungos e não sofrerem influência dos fatores que 

afetam a expressão gênica (TEIXEIRA; VIEIRA; MACHADO, 2004). Como as análises por 

RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA), RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism) do DNA ribossomal (rDNA) e  mitocondrial (mDNA), sequenciamento de 

regiões conservadas ITS (Internal Transcriberd Spacer) e IGS (Internal Spacer Region) do 

rDNA, AFLP(Amplified Fragment Length Polimorphism) e microssatélites (ARMESTO, 

2013).  

 A análise filogenética, baseada em sequências da região ITS5.8S do rDNA, tem sido 

considerada uma abordagem extremamente útil, pois possui maior número de sequências 

depositadas para a identificação preliminar de espécie de Colletotrichum ou para colocá-lo em 

um complexo de espécie (CAI et al., 2009; SCHOCH et al., 2012).  

 Contudo, em muitas situações, o sequenciamento de outras regiões genômicas é 

requerido, especialmente quando se trata de C. gloeosporioides (WEIR et al., 2012). Tais 
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abordagens mudaram a visão de que essa é uma espécie monofilética e que era a única ou a 

principal causadora de antracnose em várias fruteiras tropicais (TARNOWSKI; PLOETZ, 

2010; KAMEI et al., 2014; TOZZE Jr. et al., 2014).  

 Recentemente, várias regiões do genoma do gênero Colletotrichum têm sido 

analisadas em conjunto com a região conservada ITS, entre as quais a β-tubulina (TUB), 

Calmodulina (CAL), Glutamina sintetase (GS), Actina (ACT) e Gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH) (PRIHASTUTI et al., 2009). Dessa forma, Weir, Johnston e Damm 

(2012) designaram 22 espécies dentro do complexo C. gloeosporioides utilizando a filogenia 

multilocus e a partir deste acontecimento várias outras espécies foram descritas por diversos 

autores em diferentes hospedeiros (LIU et al., 2013; PENG et al., 2013; UDAYANGA et al., 

2013).  

 Pardo De La Hoz et al. (2016), caracterizaram filogeneticamente espécies de 

Colletotrichum por meio dos três sintomas em manga (Mangifera indica L.) e tomate 

(Solanum lycopersicum L.), o sequenciamento da região ITS e GAPDH definiu os grupos C. 

acutatum, C. gloeosporioides e C. boninense Moriwaki, Sato e Tsukib.,  para 91 isolados de 

diferentes localidades na Colômbia. 

 Yan et al. (2015), estudando a antracnose em uvas (Vitis vinifera L.), selecionaram 34 

isolados obtidos de vinhedos doentes em seis províncias da China, por meio da análise multi-

gene (ACT, ITS, GAPDH, TUB2 e CHS), juntamente com a morfologia demonstraram que C. 

aenigma Weir e Johnst, C. hebeiense Li, Wang, Hyde, Jayawardena e Yan, sp. nov. e C. 

viniferum Peng, Cai, Hyde e Ying foram associados com a antracnose da videira na China. 

  Até o presente momento, apenas C. gloeosporioides é citado como agente etiológico 

da antracnose/seca em frutos de açaizeiro no Estado do Pará. Entretanto, é comum mais de 

uma espécie deste patógeno causar antracnose em um mesmo hospedeiro, a exemplo do que 

ocorre com o maracujazeiro (Passiflora edulis Sims.) no Brasil, onde C. gloeosporioides e C. 

capsici (Syd. e P. Syd.) E. J. Butler e Bisby são relatados (TOZZE JÚNIOR et al., 2008). A 

ocorrência de duas ou mais espécies de Colletotrichum parasitando um mesmo hospedeiro, 

pode dificultar o controle da antracnose, tornando-a uma doença ainda mais importante 

(FIRMINO et al., 2014). 

 Estudos indicaram que há variabilidade entre isolados de Colletotrichum numa 

diversidade de espécies frutíferas, sugerindo a existência de grupos de especialização 

patogênica (MUNIZ et al., 1998), e pode auxiliar na distinção de diferentes populações 

através de marcadores moleculares (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998).  
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 Estudos de diversidade de populações e as relações entre muitos fungos patogênicos 

de plantas, como as espécies de Colletotrichum (RAMDEEN; RAMPERSAD, 2013) têm sido 

executados por meio da técnica RFLP com o uso de endonucleases de restrição específicas e 

capazes de digerir fragmentos de DNA amplificados por PCR (STRALIOTTO; RUMJANEK, 

1999; GANG et al., 2015).  

 No entanto, de acordo com Ribeiro et al. (2009), a técnica de PCR–RFLP deve ser 

utilizada atrelada ao sequenciamento, para se obter maior veracidade dos resultados em 

estudos de filogenia de microrganismos.   

 Desta forma, a correta identificação e caracterização da variabilidade das espécies de 

Colletotrichum, patogênicas ao açaí, são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias 

para o adequado manejo, além de propiciar melhor entendimento da epidemiologia da doença, 

em áreas de monocultivo ou de consórcio com outras frutíferas. 
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CAPÍTULO II 

Variabilidade genética de Colletotrichum spp., isolados de frutos de açaizeiro  

Genetic variability of Colletotrichum spp., isolated from açaizeiro fruits 
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RESUMO 

O açaizeiro (Euterpe oleracea) é uma espécie da família Arecacea que ocorre 

espontaneamente na Amazônia brasileira e encontra-se em processo de domesticação para a 

exploração intensiva. Assim sendo, o conhecimento sobre doenças incidentes na cultura é 

limitado. A Seca dos Frutos é um exemplo de doença que foi relatada na cultura que vem 

incidindo em intensidades crescentes e variáveis a cada ano em plantios nos períodos de safra 

e entressafra. Desta forma, objetivou-se com este trabalho caracterizar a variabilidade 

genética Colletotrichum spp. agente etiológico da Seca dos Frutos do açaizeiro. O DNA 

genômico total foi extraído das 20 amostras para a realização da Reação em Cadeia de 

Polimerase (PCR) e posterior sequenciamento genético das regiões ITS5.8S e β-tubulina. O 

resultado da análise genética apresentou sequências similares para o complexo C. 

gloeosporioides. O produto de PCR-ITS foi digerido com as endonucleases de restrição AluI, 

EcoRI, HhaI, HpaII, MspI, RsaI, e TaqI, por meio da técnica de RFLP. O resultado dos 

produtos de PCR-ITS evidenciou diferentes padrões em AluI, HhaI, MspI e RsaI, 

demonstrando especificidade destas enzimas para este grupo de Colletotrichum. Assim, foi 

possível comprovar que há variabilidade genética entre os isolados do complexo C. 

gloeosporioides, agente etiológico da Seca dos Frutos do açaizeiro no Estado do Pará. 

Palavras-chave: PCR. Similaridade genética. Enzimas de restrição.  Colletotrichum 

gloeosporioides. 
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ABSTRACT 

The açaizeiro (Euterpe oleracea) is a species of the Arecacea family that occurs 

spontaneously in the Brazilian Amazon and is in the process of domestication for intensive 

exploration. Therefore, knowledge about diseases incidental to the culture is limited. The fruit 

drought is an example of a disease that has been reported in the crop that has been affecting 

growing and variable intensities each year in plantations during the harvest and off-season 

periods. In this way, this work aimed to characterize the genetic variability Colletotrichum 

spp. etiological agent of the Fruit Seed of Açaizeiro. The total genomic DNA was extracted 

from the 20 samples to perform the Polymerase Chain Reaction (PCR) and subsequent 

genetic sequencing of the ITS5.8S and β-tubulin regions. The result of the genetic analysis 

showed similar sequences for the Colletotrichum gloeosporioides complex. The PCR-ITS 

product was digested with the restriction endonucleases AluI, EcoRI, HhaI, HpaII, MspI, 

RsaI, and TaqI, by the RFLP technique. The results of the PCR-ITS products showed 

different patterns in AluI, HhaI, MspI and RsaI, demonstrating the specificity of these 

enzymes for this group of Colletotrichum. Thus, it was possible to verify that there is genetic 

variability among the isolates of the C. gloeosporioides complex, etiological agent of the fruit 

drought of açaizeiro in the State of Pará.  

Key words: PCR. Similarity genetic. Restriction enzymes. Colletotrichum gloeosporioides. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma palmeira típica de produção de frutos e 

ocorre naturalmente no estuário amazônico, sendo a sua área de exploração extrativista 

estimada em mais de um milhão de hectares (NOGUEIRA; HOMMA, 2014). Com o 

crescimento do mercado, estas áreas de ocorrência natural estão sendo manejadas visando o 

aumento da sua densidade, transformando as florestas de várzeas heterogêneas em florestas 

oligárquicas dominadas pelos açaizeiros. Também vem se observando um aumento de áreas 

de plantios em terra firme, em áreas de pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) abandonadas, bem 

como, de novos plantios de açaizeiro consorciados com outras espécies frutíferas (HOMMA 

et al., 2006; FREITAS et al., 2015).  

A baixa produtividade de 4,2 t/ha, em áreas de exploração extrativista, pode chegar a 

15t/ha em sistema irrigado, em terra firme. Grande parte da produção é comercializada no 

país para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ou exportados para os 

Estados Unidos, Japão e países da Europa (TAVARES; HOMMA, 2015). 

De acordo com Gasparotto, Santos e Pereira (2014), a antracnose, cujo agente 

etiológico é o fungo Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. e Sacc. , foi relatada pela 

primeira vez por Bovi et al. (1977), apresentando manchas necróticas na haste, colo e ráquis 

das folhas de mudas de diferentes espécies de Euterpe. Posteriormente, a doença foi 

diagnosticada por Batista et al. (2007) causando manchas necróticas em frutos verdes e 

maduros de açaí no município de Muaná - PA. Recentemente, Santos et al. (2012) e Carvalho 

et al. (2015) diagnosticaram frutos de açaí com sintoma de Seca dos Frutos, coletados nos 

município de Tomé-Açu; Abaetetuba, Belém, Igarapé-Miri no estado do Pará, 

respectivamente, e por meio de caracterização morfológica associaram os sintomas ao fungo 

Colletotrichum spp.  

A Seca dos Frutos poderá se tornar uma importante doença para a cultura, com a 

expansão da área cultivada, uma vez que incide sobre o principal produto comercializado, 

reduzindo o número de frutos por cachos e o rendimento de polpa (Carvalho et al., 2015).  

O gênero Colletotrichum, notoriamente, apresenta uma grande variação morfológica, o 

que reflete na ampla variabilidade genética que ocorre entre e dentro das espécies deste 

gênero (SUTTON, 1992; MENEZES, 2006). A classificação morfológica de isolados de 

Colletotrichum, fungo polífago e cosmopolita, foram utilizados na diagnose da seca dos frutos 

em palmeiras de açaí nas áreas de produção da região Norte. Mas, alguns autores, não 



 

 

31 

 

descreveram a espécie do fungo associado à seca dos frutos devido à ampla variabilidade de 

caracteres morfológicos, limitando-se ao taxa gênero (SANTOS et al., 2012; CARVALHO et 

al., 2015).  

A variabilidade sugere a existência de grupos de especialização patogênica, ou mesmo 

a possibilidade de mais de uma espécie de Colletotrichum estar associada à seca dos frutos do 

açaizeiro. Desta forma, os estudos com a integração de métodos moleculares tornam-se 

essenciais para a identificação do agente etiológico numa gama de isolados patogênicos (CAI 

et al. 2009).  

Dessa forma, o presente estudo, objetiva avaliar a diversidade genética de isolados de 

Colletotrichum spp. nas áreas de produção, por meio da técnica RFLP e sequenciamento 

genético. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 Todas as análises de diversidade genética dos isolados de Colletotrichum spp. foram 

realizadas no Laboratório de Fitopatologia e Genética da Embrapa – Amazônia Oriental, 

localizados em Belém – PA. 

 Foram avaliados 20 isolados monospóricos obtidos de frutos de açaí com sintoma de 

seca, procedentes de sete municípios do Nordeste Paraense: Abaetetuba (CAB) e Castanhal 

(CCT, CIF e CFS) com 3 isolados cada, Acará (CAC), Santa Bárbara (CSB) e Tucuruí (CTC) 

com 1 isolado cada, Inhangapi (CIN) com 5 isolados e Igarapé-Miri (CIM) com 6 isolados 

(Tabela 1A). 

 Todos os isolados monospóricos foram submetidos à análise filogenética por meio da 

PCR - RFLP (Restriction Fragment Length Polymorfism) e sequenciamento das regiões ITS-

5.8S rDNA e gene β-tubulina. 

 

Tabela 1A – Isolados de Colletotrichum spp. obtidos de frutos com sintomas de Seca dos 

Frutos em açaizeiro [Castanhal, 2017]. 

 

Número/ 

amostra 

Denominação Ano/ 

Coleta 

Coordenada 

geográfica 

Procedência Município 

1 CIN2.1 2015 
S 1° 20’ 54’’ - 

W 47° 54’ 38’’ 
Nativo/Várzea Inhangapi 

2 CIN8 2015 
S 1° 20’ 54’’ - 

W 47° 54’ 38’’ 
Nativo/Várzea Inhangapi 

3 CIN10 2015 
S 1° 20’ 54’’ - 

W 47° 54’ 38'' 
Nativo/Várzea Inhangapi 

4 CCT 2014 S 07º 20’ 53” - BRS-PA/TF
1
 Castanhal 
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W 50º 23’ 45” 

5 CIM3.1 2014 
S 01º 57’ 28,8” – 

W 48º 54’ 00,6” 
BRS-PA/TF Igarapé-Miri 

6 CIM5 2014 
S 01º 57’ 27,6” – 

W 48º 53’ 59,7” 
BRS-PA/TF Igarapé-Miri 

7 CIF1 2015 
S 01º 17’ 53,2” – 

W 47º 57’ 02,1” 
Nativo/TF Castanhal 

8 CSB1.1 2015 
S 01º 09’ 33,3” – 

W 48º 16’ 10,8” 
BRS-PA/TF 

Santa 

Bárbara 

9 CFS2 2014 
S 01º 17’ 39,9” – 

W 48º 00’ 36,3” 
BRS-PA/TF Castanhal 

10 CTC6 2015 
S 3° 46’ 10’’ – 

W 49° 40’ 27’’ 
BRS-PA/TF Tucuruí 

11 CIM9 2014 
S 01º 52’ 47,8” – 

W 48º 58’ 33,2” 
Nativo/Várzea Igarapé-Miri 

12 CIN1 2015 
S 1° 20’ 54’’ – 

W 47° 54’ 38’’ 
Nativo/Várzea Inhangapi 

13 CAC3 2015 
S 1° 57’ 37’’ – 

W 48° 11’ 47’’ 
Nativo/Várzea Acará 

14 CAB1 2015 
S 01° 43’ 03’’ – 

W 48° 52’ 58’’ 
Nativo/Várzea Abaetetuba 

15 CAB2 2015 
S 01° 43’ 03’’ – 

W 48° 52’ 58’’ 
Nativo/Várzea Abaetetuba 

16 CAB3 2015 
S 01° 43’ 03’’ – 

W 48° 52’ 58’’ 
Nativo/Várzea Abaetetuba 

17 CIM7 2014 
S 01º 52’ 47,2” – 

W 48º 58’ 36,2” 
Nativo/Várzea Igarapé-Miri 

18 CIM8 2014 
S 01º 52’ 48,3” – 

W 48º 58’ 30,9” 
Nativo/Várzea Igarapé-Miri 

19 CIM15 2014 
S 01º 52’ 47,2” – 

W 48º 58’ 36,2” 
Nativo/Várzea Igarapé-Miri 

20 CIN3 2015 
S 1° 20’ 54’’ – 

W 47° 541 38’’ 
Nativo/Várzea Inhangapi 

1
Plantio de açaí em terra firme. 

 

2.1 Extração DNA genômico, amplificação de fragmentos e sequenciamento  

 Culturas monospóricas dos 20 isolados de Colletotrichum foram cultivadas em meio 

BDA por 10 dias. Para a extração do DNA, o micélio de cada isolado foi raspado com cerca 

de 500 mg e submetido à extração do DNA genômico, utilizou-se a metodologia de extração 

de DNA descrita por Doyle et al. (1987) modificada. As concentrações de DNA foram 

mensuradas utilizando o programa Nanodrop® - ND 1000 (Thermo Fisher Scientific Inc.) e 

padronizadas para 10 ng/μl. As reações de PCR foram realizadas utilizando-se o kit Promega 

GoTaq® Flexi DNA Polmerase no termociclador Thermal Cyclers da Amplitherm® e o 

conjunto de primers foi utilizado para a reação de sequenciamento (Tabela 2A). 
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 O fragmento do gene Espaço Interno Transcrito (ITS)-5.8S rDNA, foi amplificado 

utilizando-se os primers ITS 1 (forward; 5’-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G -3’) e ITS 

4(reverse; 5’- TCCTCCGCTTATTGATATTGC-3’) (WHITE et al., 1990; RIBEIRO et al., 

2009). A amplificação foi realizada sob as seguintes condições: 95 ºC por 3 minutos, 35 ciclos 

de 95 ºC por 30 segundos, 50 ºC por 45 segundos, 72 ºC por 90 segundos, finalizando-se o 

processo com 72 ºC por 10 minutos (TEJESVI et al., 2009). A região do gene β-tubulina 

(TUB2) foi amplificada utilizando-se primers Bt2A (forward; 5′-TTC CCC CGT CTC CAC 

TTC TTCATG-3′)  e Bt2B (reverse; 5′- GAC GAC ATC GTT CAT GTT GAA CTC -3′) 

(GLASS e DONALDSON, 1995; O’DONNELL e CIGELNIK, 1997), utilizando as seguintes 

condições de ciclo (1) desnaturação, por 4 minutos, a 94 °C; seguido por 35 ciclos de 

desnaturação, a 94 °C, por 40 segundos; (2) anelamento, por 30 segundos, a 59 °C; (3) 

extensão, a 72 °C, por 1 minuto e, (4) extensão final, a 72 °C durante 7 minutos (MAHMODI 

et al., 2014). Os fragmentos amplificados foram purificados com o kit Gen Elute PCR Clean 

– Up Sigma® Aldrich seguindo as instruções do fabricante. Todas as amostras de DNA 

amplificadas para as regiões ITS e TUB2 foram enviadas para ACTGene Análises 

Moleculares (Alvorada-RS) para sequenciamento.  

 

Tabela 2A - Componentes da reação de amplificação do DNA dos isolados de Colletotrichum 

spp. e respectivas concentrações utilizadas em reação de ITS, GAPDH e β-tubulina. 

 

Componentes  

da reação 

Concentração 

Estoque 

Concentração 

final 

Volume para 1 

reação (µL) 
 

     

Água Milli-Q - - 29,7 µL  

Tampão de amplificação 5X 1X 10 µL  

dNTPs  10mM 0,2mM 1 µL  

MgCl2  50mM 6 µM 6 µL  

Primer 10 µM 1 µM 0,5 µL  

Primer 10 µM 1 µM 0,5 µL  

Taq polimerase 5U/µL 1,5U/µL 0,3 µL  

DNA - - 2,0 µL  

Total   50 µL  
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Fonte: Autor   

 

2.2 Análise das sequências 

 As sequências obtidas foram editadas, usando o programa BioEdit Sequence 

Alignment Editor (1997-2005), concatenadas com o auxílio do programa Mega 6.0 e 

alinhadas pelo Clustal W. As sequências editadas foram utilizadas para procurar sequências 

similares usando o software BlastN do NCBI. A construção da árvore filogenética dos 

isolados de Colletotrichum spp. foi construída pelo programa Mega 6.0 (TAMURA et al., 

2013), utilizando na construção da matriz de distâncias, utilizou-se o método de caracteres 

Neighborni Jhoining (TAMURA e NEI, 1993). A consistência dos agrupamentos foi 

verificada com bootstrap de 1000 replicações. Sequências de isolados pertencentes a 

diferentes espécies de Colletotrichum foram obtidas do GenBank (NCBI) e utilizadas na 

análise.  

 

2.7 Análise por PCR - RFLP  

 O produto de PCR-ITS foi digerido com as endonucleases de restrição Rsa I, Alu I, 

Msp I, Hpa II, Hha I, Eco RI e Taq I (Thermo Scientific), seguindo as recomendações para 

cada enzima (Tabela 3). Os fragmentos de restrição foram separados electroforeticamente em 

gel de agarose a 1,5 % em tampão TBE 0,5X durante 4 h a 90 V e eletroforese DYY-6CBA 

Power Supply, juntamente com o padrão 1kb Plus DNA/Ladder, INVITROGEN®.  

 

Tabela 3 - Componentes do protocolo para digestão dos produtos de PCR com endonucleases 

de restrição.  

Componentes Concentração 

estoque 

Volume para 1 

reação 

Água miliQ - 3,5 µL 

Tampão 1,0-2,0 µL 1,0  µL 

Enzima 0,5-2,0 µL 0,5 µL 

PCR-ITS 10 µL 5,0 µL 

            Total                         10 µL 

Fonte: Autor 
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2.8 Construção do Dendograma 

 A matriz resultante da análise de PCR-RFLP foi utilizada para a relação entre as 

espécies, estimada através da construção do dendograma baseado no algoritimo UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Averages), para determinar a distância 

genética entre os isolados (NEI e LI, 1979). As análises foram realizadas com o programa 

NTSYS-pc versão 2.1. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Caracterização molecular por Sequenciamento 

 A Análise de DNA dos isolados foi comparada com a base de dados do GenBank 

através do BlastN, onde houve variação de 99 a 100% de similaridade genética para o gênero 

Colletotrichum. 

 Uma árvore filogenética (Figura 1A) foi construída a partir das sequências obtidas, e 

por meio do método de Neighbor Joining, os isolados separaram-se por similaridade genética. 

A análise filogenética das sequências nucleotídicas concatenadas das regiões ITS e β-tubulina 

revelou que os isolados avaliados apresentam similaridades variáveis nas regiões do DNA, 

estudadas com espécies pertencentes ao complexo C. gloeosporioides, sugerindo possíveis 

espécies de C. fructicola Prihastuti, Cai e Hyde, C. aenigma Weir e Johnst., e C. 

theobromicola Brooks.  

 No presente estudo, foi possível observar a formação de dois agrupamentos, estando o 

primeiro com 100% de suporte e o segundo com baixo percentual de suporte dentre os 

isolados agrupados. Os isolados 13 e 08 sugestiona-se que estes possam estar relacionados 

com o clado de C. fructicola. Observou-se neste primeiro agrupamento que o isolado 10 

agrupou no clado de C. aenigma; sugere-se ainda que os isolados 2, 3, 11, 5 e 9, estão 

relacionados com C. theobromicola, sendo que esta espécie foi reclassificada, sendo 

anteriormente designada como C. fragariae (WEIR, JHONSTON e DAMM, 2012). 

  Sabendo-se que os isolados agruparam-se mais entre si do que efetivamente com os 

acessos do Genbank, no segundo clado, é possível observar um agrupamento entre os isolados 

6 e 7 com C. gloeosporioides. Os isolados 1,12 e 4 não agruparam com nenhuma das 

sequências obtidas das espécies estudadas, formando clados separados dentro dos 

agrupamentos principais, fato este que pode indicar distinção entre as espécies avaliadas neste 

trabalho.  
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Figura 1A- Árvore filogenética construída pelo método Neighbor-Joining com sequências 

concatenadas de genes das regiões ITS-5.8S rDNA e β-tubulina de isolados de Colletotrichum 

spp (bootstrap com 1000 replicações).  

 

 O marcador ITS 5.8S rDNA vem sendo utilizado como parte inicial dos estudos 

filogenéticos de microrganismos, mostrando um polimorfismo específico e uma variabilidade 

específica (MARTIN e RYGIEWICZ, 2005). Entretanto, Weir, Jhonston e Damm (2012) 

relataram que embora a região ITS seja considerada uma região altamente conservada dos 

fungos, ele sozinho não resolve as relações existentes dentro do complexo C. gloeosporioides; 

porém, algumas espécies dentro deste complexo podem ser distinguidas apenas com a região 

ITS. 

 A exemplo deste registro, Cannon et al. (2012) compararam uma árvore filogenética 

de espécies de Colletotrichum derivadas de sequências sozinhas de ITS e uma gerada, a partir 
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de multilocus, confirmando que ITS pode definir clados principais, a exemplo dos clados 

formados com espécies do complexo C. gloeosporioides no presente estudo. 

 No Pará, somente C. gloeosporioides foi relatado como agente etiológico da seca dos 

frutos (BATISTA et al. 2007; CARVALHO et al. 2015; ROCHA et al. 2015). Este complexo 

foi reportado no Amazonas, Pará e nos Estados de Minas Gerais e Paraná, infectando folhas 

de pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) e causando nos frutos lesões necróticas, irregulares a 

arredondadas, deprimidas e cobertas por uma massa mucilaginosa alaranjada, levando ao 

apodrecimento e queda prematura de frutos, sintoma típico da antracnose (MOTA e 

GASPAROTTO, 1995; VIDA et al., 2006; VERZIGNASSI; POLTRONIERI e 

BENCHIMOL, 2008). Entretanto, a análise filogenética concatenada das regiões ITS-5.8S 

rDNA e β-tubulina indicaram que, no Estado do Pará, outras espécies podem estar 

relacionadas a Seca dos Frutos do açaizeiro, dentro do complexo C. gloeosporioides.  

 Relacionando as possibilidades de mais de uma espécie estar ocasionando sintoma de 

seca nos frutos de açaí, Kamei et al. (2014) estudaram as características morfológicas de 

diversos isolados de Colletotrichum em anonáceas, associando ao sequenciamento da região 

ITS do rDNA, resultando na identificação de quatro espécies distintas deste taxa, C. 

gloeosporioides, C. boninense Moriwaki, Sato e Tsukib, C. fragariae e C. magna Jenkins e 

Winstead. 

 Fato similar foi descrito por Firmino et al. (2014), analisando 15 isolados de 

Colletotrichum procedentes de Atemóia (Annona atemoya L.) por meio da filogenia, das 

regiões ITS, β-tubulina e alfa elongase, encontrou agrupamentos com C. acutatum e C. 

boninense. Similarmente, Tozze Jr. et al. (2015) encontraram uma diversidade de espécies de 

Colletotrichum associadas a diferentes frutíferas, quando analisaram o concatenado das 

regiões ITS e β-tubulina do rDNA. 

 Entretanto, devido à existência de outras regiões específicas para elucidação e 

definição de espécies dentro do complexo C. gloeosporioides, há a necessidade de investigar 

de forma minuciosa estas relações genéticas com as possíveis subespécies neste complexo já 

descrito por Weir, Jhonston e Damm (2012) e Cannon et al.(2012). É importante ressaltar que 

há possibilidade de novas espécies, neste grupo de isolados, para a cultura do açaizeiro no 

Estado do Pará, tendo em vista a diversidade biológica dos ambientes em que foram 

realizadas as coletas, centro de dispersão do açaizeiro.  

 Salustiano et al. (2014), ao trabalhar com 21 isolados de Colletotrichum gossypii 

var. Cephalosporioides (Costa e Fraga Jr.), responsável pela ramulose do algodão, sequências 
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das regiões ITS e TUB2, formaram uma linhagem altamente suportada dentro do clado de C. 

theobromicola, e posteriormente por meio da inferência bayesiana com a região GAPDH, 

confirmaram a existência dentro do complexo C. gloeosporioides o clado monofilético de C. 

theobromicola. Exemplo deste fato está registrado nos trabalhos realizados por Yan-Ji-Ye et 

al. (2015), em análise multilocus de isolados de Colletotrichum proveniente de diferentes 

províncias da China, reportou três diferentes espécies associadas a antracnose em uva (Vitis 

vinifera L.). 

 Cannon et al. (2012) chamaram atenção para uma investigação minuciosa do DNA de 

fungos desse ex-epitipo Colletotrichum, não como apenas um isolado de uma coleção e sim 

mediante a um organismo completo e a sua interação com o ambiente em que está inserido, 

pois estudar o genoma completo torna-se uma ferramenta indispensável para definição de 

espécies deste complexo. 

Os isolados de Colletotrichum do açaí, proveniente de áreas nativa e terra firme, 

apontam para uma diversidade morfológica e cultural já relatada. Fato comprovado por outros 

autores que registraram mais de uma espécie de Colletotrichum como agente etiológico de 

uma única doença em diferentes fruteiras (FIRMINO et al., 2014; KAMEI et al., 2014; 

TOZZE JÚNIOR et al., 2015; YAN JI-YE et al., 2015).  

Há que se relacionar também o abandono de especificidade de uma espécie a um único 

hospedeiro (LIU et al., 2007), pois muitos estudos sobre Colletotrichum estão restritas a 

estirpes que afetam uma única espécie vegetal, reduzindo significativamente a extensão da 

carga genética amostrados (CANNON et al., 2012).  

Em relação a este fato, novas descobertas pertinentes ao patossistema Colletotrichum x 

açaí x Seca dos Frutos estão por vir a partir da investigação das populações de patógenos e 

suas relações com o hospedeiro. Os resultados deste trabalho demonstram a existência de 

variabilidade genética entre isolados responsáveis pelo sintoma de seca dos frutos do 

açaizeiro no Estado do Pará. A ampliação e o aprofundamento dos estudos da etiologia 

abrangendo outras regiões específicas do fungo Colletotrichum spp., poderão dar subsídios as 

explicações da epidemiologia lógicas de doença e ao controle, seja químico, genético ou 

cultural. Ainda não há técnicas de controle para o manejo desta doença do açaizeiro. Essa 

constatação é útil para subsidiar o desenvolvimento e adoção de medidas de controle 

específicas para as espécies associadas à Seca dos Frutos no Estado do Pará. 
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3.2 Análise por PCR-RFLP 

 Os produtos de PCR-RFLP obtidos na amplificação para os 20 isolados de 

Colletotrichum apresentaram um padrão de 540 pares de base (pb). Esse padrão de fragmento 

obtido está dentro de 570pb encontrado por Kamei et al. (2014), quando trabalhou na 

filogenia de 51 isolados de Colletotrichum spp. obtidos de pinheira e gravioleira provenientes 

do Estado de Alagoas. A amplificação da região ITS e a restrição por meio de endonucleases 

é uma importante ferramenta para descrever a variabilidade genética de fungos patogênicos de 

plantas, a exemplo do fungo Colletotrichum spp. (FREEMAN et al., 2001; SAHA, et al., 

2002; CULEBRAS-MARTÍNEZ, 2003; FIGUEIREDO, 2012). 

 Observaram-se fragmentação do DNA entre 100 e 400 pb polimórficas na digestão 

utilizando as endonucleases AluI, HhaI, Mspl, RsaI e TaqI. Não foi observado fragmentação 

do DNA com as enzimas HpaII e EcoRI. Segundo Ribeiro et al. (2009), a inespecificidade das 

enzimas pode explicar este fato; porém, é válido ressaltar que esta enzima não foi eficiente 

como marcador das regiões dos isolados do presente estudo, dando-se ênfase à utilização das 

enzimas AluI, RsaI, MspI e HhaI que conseguiram definir um padrão de clivagem na maioria 

dos isolados de Colletotrichum do açaizeiro (Figura 2A). 

 

 

  

 

 

As enzimas AluI e RsaI gerou duas bandas polimórficas no sítio de restrição (400pb e 

100pb), enquanto que a enzima HhaI-ITS digeriu e produziu três bandas (300pb, 100pb e 

Figura 2A: Eletroforese de PCR-ITS de isolados de Colletotrichum.  

Enzima de restrição HhaI. 
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50pb)em todos os isolados, exceto no isolado 16. Entretanto, metade dos isolados, sendo 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 8, 10 e 15 clivaram com Mspl gerando duas bandas polimórficas no sítio de 

restrição (400 pb e 100pb), agrupando os isolados das diferentes localidades, porém com 

mesma origem de plantio-terra firme num mesmo grupo. Nos demais isolados não ocorreu 

clivagem para a enzima MspI.  

Figueiredo et al. (2012) estudando a diversidade patogênica e genética de isolados de 

C. gloeosporioides do cajueiro no Estado de Pernambuco, por meio da técnica RFLP 

constataram que a enzima MspI apresentou polimorfismo e 65% de similaridade entre os 

isolados testados, alocando-os segundo a localidade de coleta. 

Gang et al. (2015)  estudando a variabilidade genética por meio da PCR-RFLP em 

diferentes regiões do genoma para 157 isolados de Colletotrichum de caqui (Diospyros kaki 

L.) doce em dois sistemas de produção orgânico e convencional, encontraram  valores 

semelhantes para  AluI e TaqI, referindo-se aos isolados deste estudo. Neste mesmo estudo, 

foi possível evidenciar que os isolados dos pomares orgânicos de caqui, apresentaram padrões 

mais diversos no nível genético do que os isolados dos pomares convencionais, não 

conseguindo distinguir a origem do patógeno. Fato este semelhante aos observados com os 

isolados de açaizeiro proveniente de diferentes localidades e natureza de produção. 

 Bernstein, Zehr e Dean (1995), estudando o polimorfirmos intríseco à coloração das 

colônias de Colletotrichum de maçã (Malus domestica  Borkh.), pêra (Pyrus communis L.), 

pecan (Carya illinoensis K.) e outros hospedeiros com a enzima EcoRI, verificaram a digestão 

do DNA dos isolados de C. acutatum Simmonds (vermelhos) produzindo duas bandas de 510 

pb e 210 pb, enquanto para os isolados de C. gloeosporioides (cinzentos) produziu bandas de 

540 pb e 320 pb. Contrastando com Giaretta et al. (2010), trabalhando a filogenia em isolados 

patogênicos de Colletotrichum spp. de maçã e goiabeira (Psidium guajava L.) serrana, 

conseguiram fragmentar o DNA em pelo menos duas bandas polimórficas para as enzimas 

HpaII e EcoRI. 

 O dendograma construído a partir dos dados da matriz resultante da análise de PCR-

RFLP permitiu a visualização de dois grupos (Figura 3A).  
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Figura 3A- Dendograma PCR-RFLP de 20 isolados de Colletotrichum spp. baseado no 

coeficiente de similaridade de Jaccard. 

 

 O primeiro grupo agrupou 16 dos 20 isolados com similaridade variáveis, proveniente 

dos municípios selecionados. Este grupo se subdividiu em 12 subgrupos, sendo o grau de 

confiabilidade de 100% entre si para os isolados 2 e 4, correlacionando com 56% de distância 

genética com o isolado 7. A maior distância genética refere-se ao isolado 18, enquanto que o 

sequenciamento genético demonstrou agrupamento com o isolado 20, demonstrando 88% de 

similaridade.  
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 O clado formado com os isolados 14 e 16 se subdividiram com 60% de similaridade 

no clado e estão próximos geograficamente ao isolado 15 e 17, ratificando o agrupamento 

genético. 

 O segundo grupo subdividiu em três clados, sendo que o clado apresentou o mais alto 

valor similaridade genética (99%) entre os isolados 19 e 20 e 19, enquanto que o isolado 9 

apresentou a maior distância genética, seguida do isolado 13.  

 A técnica da PCR - RFLP do rDNA foi utilizada para agrupar os isolados de 

Colletotrichum spp. e revelou heterogeneidade dentro dos grupos formados por meio dos 

padrões testados. Diferentemente do que foi observado em espécies de Colletotrichum 

gloeosporioides em morangueiro (Fragaria vesca L.), onde nas análises não foi observado 

polimorfismo entre isolados de C. gloeosporioides, enquanto que os isolados de C. fragariae 

Brooks foram divididos em dois grupos com padrões distintos de restrição e houve 

heterogeneidade para C. acutatum (SCREENIVASAPRASAD; BROWN; MILLS, 1992). 

 Saha et al. (2002), por meio das ferramentas moleculares RAPD e PCR-RFLP, 

conseguiram discriminar 25 isolados de C. gloeosporioides associados a três diferentes 

sintomas em seringueira (Hevea brasiliensis L.) na Índia. As abordagens moleculares 

sugeriram que havia duas espécies de Colletotrichum associadas com a seringueira, incitando-

a ao desenvolvimento de três sintomas diferentes. Fato este que pode sugestionar a existência 

de mais de uma espécie de Colletotrichum, proporcionando o sintoma da Seca dos frutos do 

açaí. 
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4-CONCLUSÃO 

 O estudo de variabilidade genética de isolados patogênicos de Colletotrichum spp. 

confirmou a diversidade genética do agente etiológico da seca dos frutos, onde foi possível 

registrar espécies próximas ao complexo de C.gloeosporioides. 
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RESUMO 

O açaizeiro é uma espécie frutífera de grande importância socioeconômica para a região 

Amazônica. A seca dos frutos, cujo agente etiológico é o fungo Colletotrichum spp. é uma das 

principais doenças nesta cultura por diminuir o rendimento de polpa. O objetivo deste 

trabalho foi caracterizar 20 isolados de Colletotrichum spp. por meio de análises 

morfológicas, culturais e fisiológicas. As amostras do fungo foram submetidos a testes de 

patogenicidade, caracterização morfocultural. Além disso, houve avaliações fisiológicas em 

meio Batata Dextrose Ágar (BDA), sob as temperaturas 20, 25, 30, 35 e 40 ºC, durante seis 

dias com fotoperíodo de 12h. Todos os isolados de açaí foram patogênicos, cumprindo os 

Postulados de Koch. As características morfológicas evidenciaram conídios retos oblongos 

com ápices arredondados; reto, clavado, afilado em uma extremidade e redondo na outra e 

reto com constrição. Enquanto que, a coloração das colônias apresentou variações entre 

branca a branca acinzentada; cinza claro a branco salmão; e reverso variando entre branco 

castanho a castanho escuro e esverdeado; além da presença de massa conidial alaranjada. As 

temperaturas entre 24,05 e 27,89 °C determinaram os maiores índice de velocidade de 

crescimento micelial (IVCM). Os fungos catalogados apresentaram características 

morfoculturais pertencentes ao complexo C. gloeosporioides. 

Palavras-chave: Patogenicidade, Euterpe oleracea, temperatura, isolados. 
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ABSTRACT 

The açaizeiro is a fruitful species of great socioeconomic importance for the Amazon region. 

The fruit drought, whose etiological agent is the fungus Colletotrichum spp. is one of the 

major diseases in this crop by decreasing pulp yield. The objective of this work was to 

characterize 20 isolates of Colletotrichum spp. by means of morphological, cultural and 

physiological analyzes. The fungus samples were submitted to pathogenicity tests, 

morphocultural characterization. In addition, there were physiological evaluations in potato 

Dextrose Agar (BDA) medium, under the temperatures 20, 25, 30, 35 and 40ºC, during six 

days with photoperiod of 12 hours. All the isolates of açaí were pathogenic, fulfilling the 

Postulates of Koch. The morphological features showed oblong straight conidia with rounded 

apices; straight, nailed, tapered at one end and rounded at the other, and straight with 

constriction. The coloration of the colonies showed variations between white and grayish 

white; light gray to white salmon. It is also emphasized that there was a reversal ranging from 

white brown to dark brown and greenish; besides the presence of orange conidial mass. 

Temperatures between 24.05°C and 27.89°C determined the highest mycelial growth rate 

index (IVCM). The cataloged fungi showed morphocultural characteristics belonging to the 

Colletotrichum gloeosporioides complex.  

Key words: Pathogenicity. Euterpe oleracea. Temperature. isolated. 
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1-INTRODUÇÃO 

 O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma espécie da família Arecaceae que ocorre 

espontaneamente na Amazônia brasileira, mais precisamente na região do estuário do rio 

Amazonas e se apresenta em forma de maciços naturais conhecidos como açaizais, 

predominante em áreas de várzea (NOGUEIRA et al. 2005; OLIVEIRA et al. 2009). Os frutos 

dessa palmeira integram o hábito alimentar da população local e das comunidades ribeirinhas 

do Estado do Pará (KAHN, 1991; OLIVEIRA, 2002).  

 O fruto de açaí, considerado como um alimento completo, transformou-o em uma 

mercadoria global de alta demanda, resultando em aumentos de preços, o que tem garantido a 

preservação das plantas para a obtenção de frutos e não mais provocando sua derrubada para a 

extração de palmito como acontecia até o final da década de 80 (NOGUEIRA, 1997; 

HOMMA, 2006). Além disto, as áreas de açaizais nativos manejados ou cultivados em terra 

firme, irrigados ou não, consorciados ou em monocultivo, têm crescido frente à demanda pelo 

fruto.  

 Entretanto, a expansão dos cultivos tem propiciado condições favoráveis ao 

desenvolvimento de algumas doenças.  A seca dos frutos é um exemplo de doença que vem 

incidindo de forma crescente a cada ano em plantios no Estado do Pará, causando sintomas na 

parte aérea e nos frutos (Carvalho et al., 2015). Até o presente momento, a literatura cita 

apenas Colletotrichum gloeosporoides (Penz.) Penz. e Sacc. como agente etiológico da 

antracnose/seca dos frutos em açaizeiro. O primeiro relato de antracnose em palmeiras do 

gênero Euterpe foi registrado por Bovi et al. (1977). Da mesma forma, Batista et al. (2007) 

citaram a doença causando manchas necróticas em frutos verdes e maduros de açaí coletados 

no município de Muaná-PA. 

  Santos et al. (2012) isolaram o fungo Colletotrichum spp. de amostras de frutos 

secos caídos ou aderidos ao cacho, oriundos do município de Tomé-Açu, no Brasil. Em 

trabalho semelhante, Carvalho et al. (2015) diagnosticaram a seca dos frutos em plantios 

nativos e plantados em Belém e nos municípios de Igarapé-Miri, Abaetetuba, Castanhal e São 

Francisco do Pará e, por meio de isolamentos diretos e observações microscópicas, 

confirmaram a presença do gênero Colletotrichum. Mais recentemente, Poltronieri et al. 

(2014) relataram a antracnose (C. gloeosporioides) em frutos da palmeira juçara (Euterpe 

edulis Mart.), espécie da mesma família do açaí, na Mata Atlântica. Não obstante, não há 

estudos aprofundados sobre a etiologia do patossistema Colletotrichum sp.-açaizeiro.  
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 Estudos de caracterização são fundamentais para que se identifique corretamente e se 

conheça a amplitude da variabilidade existente entre isolados de um determinado patógeno 

(TOZZE JR.; MELO; MASSOLA JR., 2006). A diversidade de isolados e a presença de mais 

de uma espécie de fungo concomitantemente poderão determinar quais estratégias a serem 

empregadas, seja para o melhoramento genético, controle químico e até o controle cultural, 

optando pelo consórcio ou monocultivo. 

 Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar isolados de 

Colletotrichum spp. obtidos de frutos de açaí, por meio de análises morfológicas, culturais e 

fisiológicas. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Coleta, Identificação do Patógeno e Cultivo monospórico  

 Frutos de açaí, com sintoma de seca foram coletados de cachos de palmeiras de açaí 

nativos e de terra firme nos municípios de Abaetetuba, Acará, Castanhal, Inhangapi, Igarapé-

Miri, Santa Bárbara e Tucuruí (Figura 1B).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1B- Localização dos municípios de coleta de frutos de açaí no Estado do Pará. 
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 Os frutos seguiram para análises no Laboratório de Microbiologia de Alimentos no 

Departamento de Agroindústria, IFPA – Campus Castanhal, onde foram incubados em caixas 

tipo “gerbox” sob câmara úmida, para estimular a esporulação do fungo durante 24 a 48 

horas, sendo em seguida realizado o isolamento fúngico.  

 Massas de esporos presentes nas superfícies dos frutos foram transferidas para placas 

de Petri contendo meio Ágar-Água (20g ágar/1L água). Estas foram mantidas em estufa 

incubadora tipo BOD, a 25 ± 2°C e fotoperíodo de 12 horas. Após observação do crescimento 

micelial, discos de micélio foram repicados para placas de Petri, contendo meio Batata – 

Dextrose - Ágar (BDA), marca KASVI® (39 g/L) e, posteriormente, foram mantidas em 

estufa incubadora tipo BOD (Biological Oxygen Demand) a temperatura de 25 ± 2 °C, 

durante 7-10 dias.  

Foram obtidas 20 culturas monospóricas de todos os isolados, conforme descrito por 

Serra, Coelho e Menezes (2008), sendo designado um código conforme ao município de 

origem (Tabela 1A). Procedendo-se à incubação durante sete dias, sob as mesmas condições 

de temperatura e luminosidade do isolamento inicial. 

2.2 Teste de Patogenicidade 

O teste de patogenicidade foi conduzido em frutos verdes com ferimentos e inoculação 

de suspensão conidial (10
6 

esporos.mL
-1

).  

Após coleta do cacho com frutos verdes, selecionaram-se frutos assintomáticos, os 

quais foram lavados em água corrente por 60 segundos, de acordo com Sanders e Korsten, 

(2003); Montri, Taylor e Mongkolporn (2009). Procedeu-se a demarcação da área a ser 

inoculada em cada fruto com agulha estéril e foi realizado micro ferimento com agulha estéril 

seguido da deposição de 10µL da suspensão conidial (10
6 

esporos.mL
-1

) com uma pipeta 

automática (THAN et al., 2008). Após a inoculação, 15 frutos foram colocados em caixas tipo 

gerbox, com papel toalha umedecidos e incubados sob temperatura ambiente de ± 28 ºC. A 

partir do segundo dia da inoculação, foram realizadas observações diárias, em intervalos de 24 

h, estendendo-se até o 4º dia da inoculação. Foram considerados patogênicos os isolados que 

apresentaram lesões necróticas, com esporulação na área delimitada dos frutos. O teste foi 

conduzido com 15 repetições, sendo cada parcela constituída de um fruto inoculado em quatro 

pontos. Como controle, foram utilizados frutos com micro ferimentos inoculados com 10µL 

de água destilada esterilizada (ADE).  

2.3 Caracterização morfológica e cultural 
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Os isolados foram cultivados em meio BDA e incubados em BOD a 25 °C. Após sete 

dias, foram realizadas as caracterizações morfológica e cultural. Avaliou-se as formas de 50 

conídios, em quatro (4) lâminas por isolado, preparadas a partir de suspensão de inóculo, além 

das colorações das colônias no anverso e no reverso do reverso destas. Cada formato 

encontrado recebeu uma numeração, a qual foi utilizada para classificação dos conídios, de 

acordo com a descrição de Sutton (1992) e Tozze Júnior (2015): (1) oblongo, com ápices 

arredondados; (2) clavado afilado em uma extremidade e oblongo na outra; (3) oblongo com 

constrição na região mediana. Os resultados foram transformados em porcentagens de cada 

formato apresentado pelo isolado. Para as mensurações do comprimento e largura foi 

empregada ocular micrométrica acoplada a um microscópio de luz trilocular (AX10 – LAB-

A1-Zeiss) onde, também, foram registradas imagens dos conídios.  

 Para a caracterização fisiológica, discos de micélio de Colletotrichum com sete 

milímetros, e cinco dias de cultivo foram transferidos para novas placas de Petri contendo 

meio de cultura. Após a repicagem, as placas foram mantidas em BODs, com temperaturas de 

20, 25, 30, 35 e 40 °C e fotoperíodo de 12 h. A avaliação do crescimento micelial foi 

realizada durante 5 dias, iniciando-se 24 horas após a repicagem. Foram tomadas as medidas 

do diâmetro da colônia em dois sentidos, diametralmente opostos, com um paquímetro digital 

para posterior cálculo do IVCM (índice de velocidade de crescimento micelial), descrita por 

OLIVEIRA (1991).  

IVCM = Σ (D – Da) 

                    N 

Sendo: 

D= diâmetro médio atual da colônia; 

Da= diâmetro médio da colônia do dia anterior; 

N= número de dias após a inoculação 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições, 

sendo cada parcela experimental foi representada por uma placa. Os dados de IVCM foram 

submetidos à análise de variância no programa SISVAR
®
, aplicando-se o teste de F, a 5% de 

probabilidade, a comparação entre as médias de IVCM dos isolados foi realizada pelo teste de 

Scott-Knott a 5% e a definição das melhores temperaturas por isolado foi realizada pelo ajuste 

de modelos de regressão. 
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3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Observou-se sintomas da doença a partir do 2º dia após a inoculação, caracterizados 

por pequenas manchas de coloração marrom, de aspecto seco e enrugado com bordo definido 

sobre a superfície do fruto verde. As lesões aumentaram de tamanho e, até o 4º dia após a 

inoculação, foi possível observar o progresso da seca dos frutos com abundante esporulação 

alaranjada (Figura 2B). Todos os 20 isolados monospóricos foram patogênicos em frutos 

verdes de açaí. Estes foram reisolados e preservados. 

 

 

  

 

 

 

 A maioria dos isolados testados apresentaram no mínimo dois formatos de conídios, 

apenas os isolados 8 e 15, apresentaram 100% de conídios do tipo 1 com formato 

predominantemente reto, oblongo com ápices arredondados, unicelulares e hialinos com 

comprimento variando entre 5,0-10 µm; 3,0-6,0 µm e largura 1,5-3,0; 1,5-2,0 µm, 

respectivamente (Figura 3B). Estas características assemelham-se a conídios de C. 

gloeosporioides, que são geralmente formados em massas de coloração salmão, reto e 

cilíndrico, com ápice obtuso e base, às vezes, truncada, medindo 12-17 µm x 3,5-6 µm citado 

por Sutton (1992) e Tozze Jr. et al., (2006). 

Figura 2B - Teste de Patogenicidade com ferimentos. (A) Testemunha; (B) Sintomas 

reproduzidos em frutos verdes inoculados com suspensão 10
6
conídios.mL

-1
; Progresso 

da seca em frutos verdes (C) e maduros (D) de açaí coletados no campo. 
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 De acordo com Du et al. (2005), C. fragariae, distingue-se de C. gloeosporioides no 

formato de conídios, onde é descrito como estritamente obovado cônico para a base, enquanto 

C. gloeosporioides tem conídios retos, sem contorno.  

  Os isolados 1 e 3, 10 e 13 apresentaram os três tipos de formatos, pertencendo a 

uma população de biótipos com uma variabilidade de conídios, dificultando a definição em 

nível de espécie (Tabela 1B). Isto pode ocorrer devido à plasticidade fenotípica apresentada 

por este gênero, que revela ampla adaptação a diferentes meios de cultivo, levando, 

frequentemente, a resultados conflitantes e difíceis de interpretar (MENEZES, 2006). 

 

 

Figura 3B- Tipos de conídios produzidos por isolados de Colletotrichum. 

Conídios tipo 1: isolado 8 (A), isolado 15 (B). Conídios tipos 2 e 3: isolado 

2 (C) e isolado 11 (D). 
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Tabela 1B- Características morfológicas de isolados de Colletotrichum spp. obtidos de frutos 

de açaizeiro no Estado do Pará. [Castanhal, 2017]. 

 

Isolado 

Comprimento  

mínimo - máximo  

(µm) (média) 

Largura  

mínimo - máximo  

(µm) (média) 

Formato
1
 

Tipo 

 1 

Tipo 

2 

Tipo 

3 

1CIN2.1 6,0-9,0 (7,29) 2,0-3,0 (2,33) 64 20 16 

2CIN8 7-17 (11,92) 1,5-3,5 (2,45) 44 56 0 

3CIN10 6-11 (7,42) 2,0-3,0 (2,85) 84 6 10 

4CCT 4-12 (6,56) 2,0-3,0 (2,27) 76 24 0 

5CIM3.1 6-11 (7,93) 2,0-3,0 (2,76) 52 48 0 

6CIM5 4,0-9,0 (6,52) 2,0-3,0 (2,45) 56 44 0 

7CIF1 4,5-8,0 (6,71) 2,0-3,0 (2,63) 62 38 0 

8CSB1.1 5,0-10,0 (6,42) 1,5-3,0 (2,34) 100 0 0 

9CFS2 3,0-7,5 (5,48) 1,8-3,0 (2,33) 82 18 0 

10CTC6 4,0-8,9 (6,7) 1,5-3,0 (2,0) 48 48 4 

11CIM9 3,0-9,0 (5,2) 1,9-2,5 (2,0) 52 48 0 

12CIN1 3,5-8,0 (4,4) 2,0 (2,0) 44 56 0 

13CAC3 4,0-8,5 (6,7) 2,0-3,0 (2,0) 90 8 2 

14CAB1 5,0-7,0 (6,1) 2,0-2,5 (2,1) 84 16 0 

15CAB2 3,0-6,0 (4,1) 1,5-2,0 (1,9) 100 0 0 

16CAB3 3,0-9,0 (5,0) 1,8-2,0 (2,0) 74 26 0 

17CIM7 4,0-15,0 (6,6) 2,0-3,0 (2,2) 62 38 0 

18CIM8 5,0-9,0 (6,9) 2,0-3,0 (2,9) 96 4 0 

19CIM15 4,0-15,0 (7,3) 2,0-3,0 (2,2) 80 20 0 

20CIN3 4,5-10,0 (6,2) 2,0-2,8 (2,2) 88 8 0 

1Formato: (1) reto, oblongo, com ápices arredondados; (2) reto, clavado, afilado em uma extremidade e redondo na outra; (3) reto, com 

constrição 
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 Há muitas evidências de que caracteres taxonômicos convencionais, tais como 

formato e tamanho de conídios, aparência cultural, aspectos fisiológicos de crescimento e a 

patogenicidade em hospedeiros específicos, variam em função das condições ambientais 

(WALLER, et al., 1992; SUTTON, 1992). Fato este recorrente pela procedência dos isolados 

de origem de açaizais nativos de área de várzea e implantados em terra firme em sistema de 

cultivo solteiro.     

 Andrade et al. (2007), trabalhando com aspectos morfológicos com isolados de 

antracnose do mamoeiro (Carica papaya L.), notaram a sobreposição de espécies durante a 

caracterização morfocultural. Segundo Cai et al. (2009), os critérios morfológicos são 

imprecisos para a definição de quais espécies estão presentes num dado hospedeiro, pois há 

evidências de formas intermediárias entre as espécies para intercalar a detecção das relações 

inter e intra-específicas.   

Os isolados de Colletotrichum spp. apresentaram-se bastante heterogêneos quanto à 

coloração e aspecto das colônias (Figura 4). Na caracterização cultural dos isolados, 

predominou no anverso a coloração branca e branca acinzentada, branca a castanho; com 

reverso branco, castanho escuro e esverdeado, respectivamente; e apenas o isolado 5 com 

reverso salmão.  
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Figura 4- Aspecto cultural de 20 isolados de Colletotrichum spp. cultivado a 25 ºC em 

meio BDA durante 7 dias. Face superior da colônia (A); Reverso da colônia (B). 

Isolados Inhangapi 1A/1B, 2A/B, 3A/3B, 12A/12B e 20A/20B; Isolados Castanhal 

4A/4B, 7A/7B, 9A/9B; Isolados Igarapé-Miri 5A/5B, 6A/6B, 11A/11B, 17A/17B, 

18A/18B 19A/19B; Isolado 8A/8B Santa Bárbara; Isolado Tucuruí 10A/10B; Isolado 

Acará 13A/13B; Isolado Abaetetuba 14A/14B, 15A/15B, 16A/16B.
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Estas características culturais com os resultados apresentados por Pardo de la Hoz et 

al. (2016), os quais caracterizaram morfologicamente 91 isolados de Colletotrichum spp. de 

manga e tomate em áreas de produção na Colômbia, estes pesquisadores constataram 

variabilidade entre os  isolados de C. gloeosporioides, com colônias exibindo as tonalidades 

branco, preto ou cores cinzentas e os isolados definidos como C. acutatum, apresentaram 

micélio branco a rosado com reverso rosa/salmão. Baseando-se estritamente nesta 

caracterização cultural, o isolado 5 destacou-se com coloração salmão no reverso da placa, 

quando relacionado aos demais isolados.  

 Neste estudo, os isolados que apresentaram massa conidial de coloração alaranjada, 

corroboraram com os dados obtidos por Serra, Coelho e Menezes (2008), ao estudarem 

isolados monospóricos e multispóricos de C. gloeosporioides de cajueiro (Anacardium 

occidentale L.) e de mangueira de diferentes procedências verificaram heterogeneidade no 

crescimento micelial, bem como colônias de coloração alaranjada, com abundante produção 

de massa de conídios.   

 Silva-Rojas e Ávila-Quezada (2011), ao estabelecer posições taxonômicas para 31 

isolados de Colletotrichum que causam antracnose no abacate (Persea americana Mill.) cv. 

Hass no México definiram colônias do grupo C. acutatum como aquelas que apresentaram 

massas rosadas de conídios sobre um micélio pálido cinzento/branco, enquanto que o micélio 

de C. gloeosporioides era verde-oliva a branco e massas de conídios rosa a laranja. Aparência 

similar foi constatada para os isolados 17 e 20 na face reversa das colônias com micélio 

esverdeado. 

 A presença de massa conidial alaranjada na maioria dos isolados estudados 

encontrava-se envolvida por uma matriz gelatinosa. Esta matriz gelatinosa, segundo Menezes 

(2006) é constituída de polissacarídeos e proteínas solúveis em água e, provavelmente protege 

os conídios da dissecação, aumentando a eficiência de germinação e penetração no tecido 

hospedeiro. 

Houve efeito significativo da interação entre isolados e temperaturas avaliados, ou 

seja, não pôde ser definida uma temperatura ótima que favoreça o crescimento de todos 

isolados (Tabela 2B). Observou-se grande variabilidade entre isolados, independente do 

município de origem.  

 

 



 

 

60 

 

 

Tabela 2B- Índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM) e características culturais 

de isolados de Colletotrichum spp. obtidos de frutos de açaizeiro no Estado do Pará. 

Isolado 

¹IVCM (mmdia
-1

) Regressão 
Coloração da 

Colônia 

4
Massa 

Conidial 

 

20° 25° 30° 35° 40° 
R

2
 

(%) 

²T ºC 

<IVCM
 

 

³T ºC  

>IVCM
 

 

Superior/Inferior  

1-CIN2.1 16,75 b 18,75 c 18,0 d 9,75 a 5,0 a 97,55 44,17 24,88 
Branca a castanho/ 

Branca a castanho 
+ 

2-CIN8 18,0 a 22,0 b 20,0 c 6,50 b 5,25 a 95,08 38,77 24,49 
Cinza claro/ 

Castanho 
- 

3-CIN10 15,0 b 21,25 b 21,75 c 5,25 b 4,75 a 89,83 32,61 24,99 
Branca/Branco a 

castanho 
- 

4-CCT 16,0 b 18,0c 26,25 b 10,0 a 5,0 a 75,85 41,71 26,29 
Branca acinzentada/ 

Branca a castanho 
- 

5-CIM3.1 17,0 b 20,25c 18,0d 5,0 b 5,0 a 94,58 38,77 24,05 
Branca a salmão/ 

salmão 
+ 

6-CIM5 16,75 b 22,75 b 29,5 a 
10,25 

a 
5,0 a 83,20 44,74 25,98 

Branca acinzentada/ 

Branca a castanho 

escuro 

+ 

7-CIF1 18,50 a 21,25 b 24,75 b 11,0 a 5,0 a 89,7 39,11 24,71 Branca/ Branca + 

8-CSB1.1 19,25a 20,50 c 
24, 75 

b 

11,75 

a 
5,0 a 88,89 61,88 26 Branca/ Branca + 

9-CFS2 15,75b 23,0 b 23,50 b 0,25 c 0,0b 89,41 39,11 24,71 
Branca acinzentada/ 

castanho escuro 
+ 

10-CTC6 18,50 a 23,5 a 26,75 b 3,25 b 0,0 b 87,32 40,46 25,00 Branca/ Branca - 

11-CIM9 20,25 a 26,75 a 26,0 b 0,0 c 0,0b 90,69 38,64 24,54 
Branca acinzentada/ 

castanho escuro 
+ 

12-CIN1 20,25 a 27,25 a 28,5 a 7,5 a 0,0 b 93,78 42,67 25,10 Branca/Branca + 

13-CAC3 19,75 a 25,75 a 26,75 b 6,0 b 0,0 b 93,02 41,36 25,08 
Cinza claro/ 

castanho escuro 
+ 

14-CAB1 20,0 a 26,25 a 28,75 a 3,25 b 0,0 b 88,70 40,48 24,81 
Branca acinzentada/ 

Branca acinzentada 
+ 

15-CAB2 19,0a 25,5 a 31,0 a 4,0 b 0,0 b 85,07 41,14 25,22 Branca acinzentada/ - 
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*Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade; 
2
Temperatura (°C) para o menor IVCM; 

3
Temperatura (°C) para o maior IVCM; 

4
presente (+), 

ausente (-) 

 

Ajustaram-se modelos polinomiais de terceiro grau para todos os isolados, 

excetuando-se o isolado 8 que não se ajustou ao modelo polinomial de terceiro grau, 

apresentando valor de temperaturas máximas fora do padrão testado. As temperaturas ótimas, 

ou seja, aquelas que permitiriam o maior IVCM para os isolados procedentes dos diversos 

municípios situaram-se entre 24,05 ºC e 27,89 ºC, com R²= 0,9458 e R²= 0,9134, representado 

pelos isolados 5 e 19, respectivamente (Figura 5).  

 

 

  

 

 

castanho 

16-CAB3 19,0a 24,0 a 26,5 b 3,25 b 0,0 b 88,50 40,53 24,83 
Branca/ castanho 

esverdeado 
+ 

17-CIM7 19,25 a 25,5 a 25,25 b 0,0 c 0,0 b 90,05 38,68 24,59 

Branca acinzentada/ 

castanho 

esverdeado 

+ 

18-CIM8 19,0 a 26,5 a 26,75 b 4,0 b 0,0 b 92,53 40,30 24,86 Branca/Branca + 

19-CIM15 21,50 a 25,75 a 27,5 a 5,5 b 0,0 b 91,34 38,43 27,89 Branca/Branca + 

20-CIN3 21,75 a 26,5 a 28,25 a 3,25 b 0,0 b 89,53 40,29 24,64 

Branca acinzentada/ 

castanho 

esverdeado 

- 

Figura 5- Regressão da média de crescimento micelial de Colletotrichum spp. sob 

diferentes temperaturas. Isolado 5 (A) e Isolado 19 (B). 
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A temperatura pode influenciar tanto o crescimento micelial, como a esporulação, a 

germinação de conídios e a coloração das colônias. Podendo ser utilizada como parâmetro 

morfológico para diferenciação de espécies de Colletotrichum (SUTTON, 1992; FREEMAN 

et al., 1998; LOPEZ, 2001; MAIA, et al., 2011). Essas informações são essenciais e podem 

contribuir para definir ações de controle  

 Essas informações corroboram com Poltronieri, Azevedo e Silva (2013), estudando o 

efeito da temperatura por meio da regressão, atestaram que no crescimento micelial de C. 

gloeosporioides, isolados de juçara (E. edulis Mart.), a temperatura de 24,6 ºC foi ideal para o 

desenvolvimento micelial dos isolados. Para isolados de diversas frutíferas, Tozze Jr. et al. 

(2015) constataram que a temperatura de 25 ºC determinou o maior desenvolvimento das 

colônias de Colletotrichum, enquanto que isolados de frutos de cafeeiro (Coffea sp. L.) 

apresentaram faixa de temperatura ótima entre 22 e 28 ºC para o crescimento micelial de C. 

gloeosporioides. Contribuindo assim para indicar que os isolados fúngicos de Colletotrichum 

obtidos de açaí apresentaram uma faixa de temperatura semelhante aos isolados de 

Colletotrichum de outras frutíferas.  

 Foi observado também que há isolados de mesma procedência, porém com 

comportamentos de crescimento afetado com o aumento de temperatura, a exemplo dos 

isolados 17 e 18, apresentaram temperatura ótima de crescimento entre 24,59 e 24,86 ºC, 

enquanto o isolado 19 apresentou 27,89 ºC. Os isolados 1, 2, 3, 12 e 20 provenientes de 

Inhangapi apresentaram temperaturas ótimas de crescimento na faixa entre 24,49 e 25,10 ºC. 

Similarmente, os isolados 14, 15 e 16 destacaram seu melhor índice de crescimento entre 

24,81 e 25,22 ºC, enquanto que os isolados 9, 22 e 29 de diferentes municípios, apresentaram 

máximas entre 25 e 25,82 ºC. 

  Cerca de 50% dos isolados de Colletotrichum dos frutos de açaí, apresentaram um 

comportamento de crescimento micelial em torno de 24 ºC, favorecendo a doença, portanto, 

pode contribuir para agravar o efeito danoso sobre o hospedeiro suscetível durante o período 

da entressafra, quando há uma mudança no clima dos municípios estudados.   

 Nos locais de ocorrência natural e de cultivo de açaizeiros, na Amazônia brasileira, a 

espécie pode ser encontrada em áreas submetidas aos tipos climáticos Afi, Ami e Awi, 

(classificação de Köppen) e caracterizam-se como clima quente e úmido, com pequenas 

amplitudes térmicas, geralmente, com temperaturas médias e médias das mínimas e das 

máximas anuais em torno de 26, 22 e 31,5 ºC, respectivamente, e com umidade relativa do ar 

variando entre 71 e 91% (CALZAVARA 1972, NASCIMENTO; HOMMA, 1984).  
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 O clima dos municípios estudados situam-se nos tipos Afi ou Ami (MARTORANO et 

al., 1993), associando ao intervalo das temperaturas para o melhor IVCM dos isolados 

estudados. Isto contribui para o bom desenvolvimento do patógeno, compreendendo a faixa 

de temperatura dos municípios em questão.  

 A temperatura pode influenciar em várias fases no ciclo de vida do patógeno e pode 

ser determinante no período de infecção de frutos de açaí. Soares, Lourenço e Amorim 

(2008), estudando o potencial de germinação de conídios de C. gloeosporioides, verificaram 

germinação superior a 90% sob temperatura de 25°C, após 24 horas de molhamento, enquanto 

que a germinação de C. acutatum foi afetada e não ultrapassou 50%, nas mesmas condições 

ambientais. 

 O menor desenvolvimento das colônias dos isolados estudados ocorreu quando foram 

incubados a 35 e 40 ºC, mesmo dentre aqueles isolados com maior velocidade de crescimento. 

Diversos patógenos podem crescer numa ampla faixa de temperatura, presentes nas regiões 

tropicais e subtropicais; entretanto, temperaturas muito altas podem provocar o dessecamento 

de propágulos, presente na fonte de inóculo ou temperaturas amenas podem levar a 

paralisação das atividades do patógeno e/ou mesmo sua morte (BEDENDO; AMORIM, 

2011).  

 Este é o primeiro estudo de caracterização morfocultural e fisiológica com isolados de 

Colletotrichum associados à seca dos frutos de açaí no Brasil.  
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4-CONCLUSÃO 

Os isolados avaliados apresentaram variabilidade nas características morfológicas e 

culturais, compatíveis com o complexo Colletotrichum gloeosporioides. As temperaturas que 

causaram um maior índice de velocidade de crescimento micelial nos 20 isolados de 

Colletotrichum estão entre 24,05 e 27,89 ºC. 
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