
 
 

RESUMO  ALARGADO 

 

 

O género-forma Colletotrichum Corda compreende diversas espécies de fungos que 

ocorrem no estado teleomórfico Glomerella Spauld. & H Schrenk. Estes patogénios 

apresentam distribuição mundial e o género em causa é associado à ocorrência de necroses 

em depressão, acastanhadas a negras, nos tecidos hospedeiros, sintomas característicos de 

doenças com a designação vulgar de antracnose. A taxonomia dos fungos pertencentes ao 

género Colletotrichum tem sido objecto de muito debate, persistindo ainda variadas 

questões por resolver. Entre os trabalhos publicados nos anos mais recentes, é consensual a 

existência de várias “espécies-grupo” ou “complexos de espécies”. Por exemplo, espécies 

como Colletotrichum acutatum Simmonds JH, Colletotrichum dematium (Pers.) Grove, 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz). Penz. & Sacc. Penz., e Colletotrichum lindemuthianum 

(Sacc. & Magno) Briosi & Cavara, são frequentemente mencionadas como “espécies 

cumulativas”, isto é, compostas por subpopulações diversificadas dos patogénios. 

Tradicionalmente, a identificação das espécies de Colletotrichum baseava-se em critérios 

morfológicos, culturais e de patogenicidade, ou na combinação dos mesmos. No entanto, 

estas características, nomeadamente a morfologia dos conídios, a presença de sedas, a 

forma do apressório, a presença de peritecas e o aspecto das culturas, têm-se mostrado 

manifestamente insuficientes quando utilizadas na distinção das duas espécies, C. acutatum 

e C. gloeosporioides, dada a elevada variabilidade intraespecífica descrita para as duas 

espécies, e a existência de isolados que possuem características mistas ou intermédias. Com 

vista à resolução dos problemas colocados pela identificação clássica de espécies, diversas 

técnicas moleculares têm sido desenvolvidas e aplicadas em conjunto com a análise 

fenotípica, para caracterizar e analisar a complexidade taxonómica das espécies de 

Colletotrichum, diagnosticar correctamente os agentes patogénicos envolvidos em várias 

doenças e compreender a sua epidemiologia de forma a implementar os meios de luta mais 

adequados. Presentemente, a caracterização molecular de isolados de Colletotrichum é feita 

recorrendo a várias técnicas PCR com iniciadores específicos (por exemplo, ISSR, RAPD, 

RFLP) bem como a técnicas de sequenciação de diversos genes (por exemplo, região ITS do 

rDNA, genes da β-tubulina 2 e da histona 4). 
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Até à data, apenas as espécies C. acutatum e C. gloeosporioides foram descritas como 

agentes causais de antracnoses em citrinos (Citrus spp.). Colletotrichum acutatum infecta as 

flores, e em particular as pétalas, causando podridão floral; infecta ainda os frutos recém-

vingados, levando à queda prematura dos mesmos e à formação de cálices não deiscentes. A 

podridão floral ou queda prematura dos frutos é responsável por importantes prejuízos em 

laranjeira doce, afectando ainda a maioria das espécies cítricas actualmente cultivadas. Os 

isolados de C. acutatum responsáveis por podridão floral e queda prematura dos frutos, pelo 

modo como infectam e colonizam os tecidos hospedeiros, comportam-se como patogénios 

hemibiotróficos na maioria das espécies cítricas, com excepção da limeira mexicana, 

hospedeiro sobre o qual não são patogénicos. Pelo contrário, os isolados de C. acutatum 

responsáveis por antracnose da limeira mexicana são essencialmente necrotróficos e 

causam podridão floral e queda prematura dos frutos noutros citrinos; ramos, folhas e flores 

de limeira mexicana são infectados por estes isolados. Segundo estudos recentes, a podridão 

floral ou queda prematura dos frutos e a antracnose da limeira mexicana são doenças 

causadas por populações filogeneticamente distintas de C. acutatum, que terão evoluído 

separadamente no continente Americano, em associação com os respectivos hospedeiros. Já 

a espécie C. gloeosporioides é responsável por sintomas de antracnose ao nível de ramos, 

folhas e frutos de citrinos e ainda por antracnose e podridão dos frutos em pós-colheita. No 

entanto, C. gloeosporioides pode encontrar-se sobre os tecidos de citrinos quer causando 

infecções latentes quer como saprófita. 

A primeira referência a antracnose dos citrinos em Portugal data de 1936, tendo o 

agente causal sido descrito como Gloeosporium intermedium Sacc. Os trabalhos mais 

abrangentes sobre caracterização das espécies de Colletotrichum em Portugal começaram 

na década de 70 do século XX e, nos últimos vinte anos, a etiologia e a epidemiologia de 

diversas antracnoses, nomeadamente da antracnose do caju, do cafeeiro, do tremoceiro e 

da oliveira, têm vindo a ser estudadas. No entanto, o possível envolvimento de C. acutatum 

na antracnose dos citrinos no nosso País, e o comportamento e a importância relativa de 

C. gloeosporioides em pomares de citrinos, nunca foram investigados. 

Nos últimos anos, uma parte significativa da produção portuguesa de citrinos, em 

particular de limão, de algumas variedades de laranja doce e ainda de mandarina ‘Encore’, 

tem sido rejeitada devido à presença de manchas necróticas, de aspecto variável, na 

superfície dos frutos que, aparentemente, não afectam quantitativamente a produção mas 
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depreciam o valor qualitativo do produto final, resultando em importantes prejuízos. A 

ocorrência de manchas nas folhas, necrose e morte de ramos e podridão das flores, 

conduzindo quer ao aborto das flores quer dos frutos recém-vingados, tem também sido 

registada em diversas cultivares de citrinos. Na sequência da prospecção de pomares de 

limoeiro na zona de Mafra, obtiveram-se vários isolados pertencentes ao género 

Colletotrichum a partir de tecidos com sintomas de antracnose. Aquando da caracterização e 

identificação destes isolados com base em caracteres morfológicos e culturais encontrou-se 

uma elevada variabilidade, tendo mesmo sido identificado um conjunto de isolados cujas 

características não correspondiam às descritas para C. acutatum ou C. gloeosporioides. Tal 

facto levou a considerar a hipótese de uma terceira espécie de Colletotrichum estar 

envolvida na etiologia da antracnose dos citrinos.  

Deste modo, o presente trabalho teve como objectivo identificar e caracterizar as 

espécies de Colletotrichum responsáveis por antracnose dos citrinos em Portugal e, em 

particular, determinar se outras espécies de Colletotrichum, para além de C. acutatum e 

C. gloeosporioides, estão associadas a doenças de citrinos. Para testar esta hipótese, 

caracterizou-se uma colecção de 197 isolados de Colletotrichum spp. (incluindo dez isolados 

referência de C. acutatum e sete isolados referência de C. gloeosporioides) e avaliou-se a 

diversidade dos isolados com base em estudos de caracterização morfológica, cultural e 

molecular, e de ensaios de patogenicidade e virulência. 

Visando cumprir os objectivos propostos levou-se a cabo a prospecção de diversos 

pomares nas principais zonas de produção de citrinos em Portugal, em que se pretendeu 

obter uma primeira informação sobre a importância da antracnose ao nível das flores, 

frutos, folhas e ramos de cultivares cítricas. Na sequência, foi estabelecida uma colecção 

contendo 155 isolados de Colletotrichum spp. Um conjunto de 23 isolados obtidos de 

hospedeiros ornamentais e previamente identificados como Colletotrichum sp. foi também 

incluído na colecção. Analisaram-se as características morfológicas (forma e tamanho dos 

conídios) e culturais (aspecto das colónias) dos isolados e utilizaram-se iniciadores 

específicos para C. acutatum e C. gloeosporioides, tanto para a região ITS do rDNA 

(respectivamente CaInt2 e CgInt) como para parte do gene da β-tubulina 2 (respectivamente 

TBCA e TBCG). Para um subconjunto de isolados avaliou-se ainda o crescimento das colónias 

em PDA a várias temperaturas, determinaram-se as temperaturas mínima e máxima, bem 

como a temperatura óptima para o crescimento micelial, e o crescimento em PDA contendo 
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benomil. Para análise da diversidade genética de isolados e resolução de níveis de inter- e 

intraespecificidade recorreu-se à utilização da amplificação por PCR de marcadores 

moleculares (ISSR, oito iniciadores) e de sequências nucleotídicas da região ITS do DNA 

ribossomal e de parte do gene da β-tubulina 2. Finalmente, a patogenicidade de um 

subconjunto de isolados foi testada sobre folhas, flores e frutos cítricos destacados, bem 

como em árvores de diversas espécies de citrinos. O potencial para a infecção cruzada de um 

conjunto de isolados foi avaliado em morangos e folhas de cevadilha destacados. 

A utilização conjugada de parâmetros morfológicos e culturais, de técnicas 

moleculares e de estudos de patogenicidade permitiu concluir que duas espécies de 

Colletotrichum, C. boninense e C. gloeosporioides, são responsáveis por antracnose dos 

citrinos em Portugal. Este parece ser o primeiro relato de infecções de C. boninense em 

citrinos, para além de que entre os isolados da colecção estudada nunca se identificou a 

espécie C. acutatum. Já entre os isolados obtidos de hospedeiros ornamentais incluídos na 

colecção foram identificadas três espécies: C. boninense, C. dematium e C. gloeosporioides. 

Os testes de patogenicidade mostraram que os isolados de citrinos de C. boninense e 

C. gloeosporioides testados foram patogénicos em folhas, frutos e ramos, após inoculação 

cruzada em laranjeira doce, mandarina e limoeiro. Nenhum dos isolados causou podridão 

floral após inoculação, quer in vitro quer in vivo. Os sintomas causados pelas duas entidades 

taxonómicas não se distinguem nos vários órgãos, e são consistentes com os sintomas 

típicos de antracnose.  

A prospecção levada a cabo em três pomares de limoeiro na região de Mafra mostrou 

que a incidência de C. gloeosporioides em folhas e frutos era baixa. Além disso, parâmetros 

locais, tais como práticas agrícolas e efeitos sazonais, influenciaram a incidência da doença, 

especialmente ao nível das folhas.  

Nos estudos sobre a influência da temperatura no crescimento micelial dos isolados 

testados, verificou-se que a temperatura óptima de crescimento dos isolados de 

C. acutatum, C. boninense, C. dematium e C. gloeosporioides foi de 28, 25, 25 e 28 °C, 

respectivamente, sendo que os isolados de C. acutatum mostraram crescimento micelial 

mais lento do que os das outras três espécies, no conjunto das temperaturas ensaiadas. Os 

isolados estudados foram agrupados em quatro grupos de acordo com as características das 

colónias, correspondendo às quatro espécies identificadas. Entre os isolados referência de 

C. acutatum, verificaram-se diferenças entre os isolados associados a podridão floral e 
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queda prematura dos frutos e os obtidos a partir de lesões de antracnose em limeira 

mexicana. Já os isolados de C. boninense oriundos de citrinos exibiram caracteres 

morfológicos distintos dos isolados obtidos a partir de hospedeiros ornamentais. Os isolados 

de C. gloeosporioides evidenciaram maior variabilidade daquelas características, tendo sido 

agrupados em cinco grupos distintos. Em relação ao crescimento em PDA contendo benomil, 

verificou-se que os isolados referência de C. acutatum apresentaram inibição parcial pelo 

fungicida. Contudo, alguns isolados de C. gloeosporioides mostraram fraca inibição pelo 

fungicida, pelo que, pelo menos no caso de isolados obtidos a partir de citrinos não é 

possível separar C. acutatum de C. gloeosporioides com base no crescimento micelial em 

PDA contendo 2µg. mL-1 de benomil. Os isolados de C. boninense apresentaram maior 

sensibilidade à substância fungicida do que os isolados de C. acutatum, C. dematium e 

C. gloeosporioides 

Os marcadores ISSR usados geraram um grande número de polimorfismos, permitindo 

distinguir as quatro espécies identificadas, C. acutatum, C. boninense, C. dematium e 

C. gloeosporioides. Observaram-se subgrupos no interior de C. boninense, mostrando a 

existência de variabilidade intra-especifica. 

Ao contrário dos resultados obtidos com os marcadores ISSR, a análise das sequências 

ITS e da β-tubulina 2 revelou a existência de variabilidade genética entre os isolados de 

C. gloeosporioides testados, embora sem qualquer relação com o hospedeiro original nem 

com a origem geográfica dos isolados. Já para C. boninense foi possível observar a existência 

de variabilidade intra-específica, aparentemente relacionada com o hospedeiro a partir do 

qual os isolados tiveram origem. Por outro lado, os grupos encontrados entre os isolados de 

C. boninense com base nas características culturais (aspecto das colónias) e morfológicas 

(tamanho dos conídios) e no polimorfismo revelado pelos marcadores ISSR foram 

consistentes com a variabilidade encontrada a partir da análise das sequências dos 

fragmentos de DNA já referidos. Por fim, os grupos identificados entre os isolados de 

referência de C. acutatum com base nas características culturais foram suportados pela 

análise das sequências da região ITS do rDNA e de fragmentos do gene da β-tubulina 2, 

tendo a análise realizada mostrado ainda que os isolados desta espécie, obtidos a partir de 

citrinos, estão geneticamente relacionados com os grupos A1 e A2 de C. acutatum. 

Os ensaios de patogenicidade em órgãos destacados e em árvores envasadas de 

quatro espécies cítricas evidenciaram diferenças na patogenicidade e virulência dos isolados 
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testados. Entre os isolados de C. gloeosporioides testados, o isolado 411 destacou-se pela 

capacidade para infectar todos os órgãos vegetativos, mostrando-se mais virulento do que 

os restantes isolados quando inoculado em folhas e frutos. Do mesmo modo, o isolado de 

C. boninense obtido a partir de folhas de laranjeira doce revelou ser patogénico em todos os 

órgãos inoculados, e particularmente virulento em folhas. O isolado de C. boninense de 

Aucuba japonica revelou-se não patogénico em folhas e flores de citrinos. Por fim, os ensaios 

de patogenicidade em morangos ‘Camarosa’ e folhas de cevadilha destacados permitiram 

comprovar o potencial para a infecção cruzada dos isolados de C. boninense e 

C. gloeosporioides oriundos de citrinos. 

 

 

 

 

 


