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xvii.
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE Cand~da pa~ap~ilo~i~
VAR. ~n:te.~me.dia (IZ-A7) E LEVEDURAS NATURAIS DA "GOGA"
(MEL DE CACAU), QUE PRODUZEM UM FATOR COM CAPACIDADE
DE INIBIR O CRESCIMENTO DO FUNGO Phy:toph:thona eap~iei
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RESUMO
Com o objetivo de reduzir a podridão parda dos
frutos do cacaueiro provocada por P.

eap~iQi,

foram realiza-

dos experimentos com a finalidade de promover o controle bio
lógico desse fungo.

Seu crescimento foi efetuado em

de batata-dextrose-ágar (J3DAl

meio

onde foj observado rápid'a es-

porulação.
A produção de massa celular de
~~~

varo

~YL:te.~me.dia

foram obtidas em meio

O crescimento das células foi

do com 6, lZ, 24, 48, 72, g6, 120 e 144 horas
de fermentação,

panap~ilo-

e das leveduras naturais provenientes da

"goga" (mel de cacau), safra/87,
bouraud líquido.

C.

Sa-

interrompiconsecutivas

sendo realizados posteriormente, testes pa-

ra avaliar a produção, por parte das leveduras,
capaz de inibir o crescimento de P.

de um fator

ea.p~~Q~ ..

As células foram separadas do meio fermentado
por centrifugação, sendo depois rompidas com material abrasi

xviii.
vo, sob resfriamento, separando-se a fração subcelular
seus restos celulares.

Todas as fraç6es obtidas (meio

dos
fer-

mentado, restos celulares e fração subcelular) foram esterilizadas por autoclavagem.
Os testes de inibição do crescimento
eap~iei

de

foram conduzidos em placas de Petri contendo

P.
meio

BDA, onde foram adicionadas diferentes concentraç6es do melO
fermentado, de células rompidas e de fração subcelular, respectivamente.

Estas placas foram inoculadas com

observando-se seu crescimento durante 5

(~inco)

P.

eap~lci,

dias consecu

tivos em temperatura ambiente.
Os resultados obtidos mostraram que houve
produção de um fator inibidor do crescimento de
no meio fermentado de C.

pa~ap~ifo~l~

varo

P.

eap~ic.l

in~e~medla

acentuado até cerca de 48 horas de fermentação.
esse período, a produção do fator de inibição

Mesmo
se

a

mais
apos

manteve

ligeiramente crescente até 144 horas de fermentação nas concentrações estudadas de 1:10 e 1:5.

Já para as leveduras na

turais da "gaga" de cacau, o fator de inibição, produzido no
meio com concentração 1:10 manteve-se ligeiramente

crescen-

te de 6 a 120 horas, aumentando vigorosamente até 100%
144 horas, o que pode ser verificado mesmo em

apos

concentrações

menores como 1:20.
O fator de inibição do crescimento de P. eap~~e~,

sendo produzido no interior das células no

fermentação,

curso

da

foi liberado para o meio fermentado, corno pode

X1X.

ser demonstrado nos experimentos com frações subcelulares
restos celulares, cuja inibição foi considerada
te em relação ao meio fermentado.

e

insignifica~
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SUMMARY
In order to reduce the "dark gray rottenness"
of the cacao-tree fruits, caused by
were carried out to promote
fungus.

t~e

P.

Qap~~Q~,

experiments

biological control

af

this

Its grGJ,wth was accomplished in potato-clextrose - agar

CEDA), shawing a rapid sporulation.
.

".

The
~n.te.~me.d~a

production

of

varo

cell mass and natural yeasts from "goga"

honey},

harvestj87,

were

obtained

medium.

The cells growth was interrupted

48, 72, 96, l2Q and 144 consecutive

in

~ours

liquid
with
of

CcacaoSabouraud

6,

fermentation;

posterior tests were made to evaluate the production
inhibition factor, by yeasts,
P.

Qap~~Q~

suitable

to

12, 24,

of

inhibit

an
the

growth.
The cells were separated from the

medium by centrifugation,

fermentated

and then, they were broken

abrasive material, by cooling;

the

subcell

fraction

with
was

XX1.

sepa~ated

from its cell rests.

AlI the fractions

obtained

CJermentated medium, cell rests, and subcell fraction)

were

sterilized by autoclaving.
The inhibi tion tests of the P. c.a.p.óicJ.
were conducted on

~etri

growth

plates, containing PDA medium, adding

different concentrations of the fermentated medium,

broken

ce1ls and subcell fractions, respectively. These plates were
inoculated with P.

c.a.p~ic.i;

its growth was

observed

during

five consecutive days at room temperature.
The obtained results showed that
production of a P.
C.

pa.na.p~i~o~i~

c.a.p~ic.i

growth inhibitor

there

facto r

was
in the

vare inzenmedia. fermentated medium, stronger

until almost 48 hours of fermentation.

Thus,

after

this

period, the production of the inhibition factor

maintained

light increase until 144 hours of fermentation,

at the 1:10

and 1:5 concentrations.

Otherwise,

the

produced by cacao "goga" natural yeasts,

inhibition factor
in a medium

with

the concentration 1 :10, maintained a ligh.t increase from
through 12Q hours,

6

augmenting strong1y till 100%, after 144

hours, the same could be observed in concentrations

smaller

than 1:20.
The P.

c.a.p~ic.i

growth inhibi tion factor produced

inside the ce1ls during th.e fermentation, was released
the fermentated medium, as could be demonstrated

in

to
the

experiments with subcell fractions and cell

rests,

whose

inhibition was considered insignificant in

relation

to the

fermentated medi um.

1. INTRODUÇÃO
o

fruto do cacaueiro é cultivado em várias re

giões do mundo, corno nos trópicos úmidos, e é utilizado

na

industrialização de inúmeros produtos alimentícios corno chocolate, manteiga de cacau, bebidas e condimentos.
O cacaueiro é contudo, passível de um

grande

numero de enfermidades, embora, no Brasil a mais representativa, em termos de perda anual, seja a podridão parda
sob condições ambientais favorâveis, pode atingir cerca

que,
de

aproximadamente 35% da safra, com reflexos diretos na economia mundial.
As perdas estão relacionadas diretamente
a incidência da podridão parda nos períodos da colheita:

com
de

abril a agosto (safra menor ou cacau temporão} e de setembro
a janeiro [safra principal).

Se a moléstia

se

desenvolver

desde o início do ano agrícola, ambas as safras poderão

ser

afetadas; se ocorrer tardiamente, só a safra principal

sera

prejudicada.
A cultura do cacau, na Bahia, que responde por

2•

cerca de 96% da produção brasileira, é também muito sensível
a ataques de fungos.
tophtho~a

Phy-

Até o presente, três espécies de

foram identificadas como agentes causais da podri-

dão parda nos cacauais sendo que os resultados dos levantamen
tos efetuados indicam P.

eap~iei

te nos frutos, enquanto P.

como a espécie

palmivo~a

predomina!!.
freqUê~

surge com menos

eit~aphtho~~.

cia, ocorrendo, poucas vezes, a P.

Estes fungos atacam troncos, folhas,
das florais, ramos, raízes e frutos.
atacado independentemente da idade.

Este Gltimo

almofapode

ser

-

Nos frutos, logo

apos

serem infectados, as manchas pardas aparecem, aumentando rapidamente, podendo inclusive, tomar toda a sua superfície ex
terna.

Os frutos· infectados não podem ser vendidos ou

cessados, ocasionando um grande percentual de perda

pro-

na

co-

lheita.
O principal fator
çao das espécies de

Phiftaph~ha~a,

respons~vel

pela

dissemina

a curta distância,

e

a

chuva, pois a água carrega o esporo móvel pelos ramos e tron
coso

As formigas também atuam como disseminadoras.

e longa distâncias, durante as operaçoes de poda e
o homem é um eficiente agente dispersor.

A curta
colheita,

As formas nao

rulantes são carregadas, principalmente, por ratos

e

esp~

maca-

cos.
Em todos os países produtores de cacau,
uma preocupação dos técnicos em combater a doença,

h~

selecion~

do cultivares de cacau resistentes ao fungo; eliminando

to-

---------~-~----------
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dos os frutos do cacaueiro no fim da safra; praticando a poda; raleando as árvores da sombra;

drenando o solo; removeQ

do periodicamente todos os frutos infectados;

amontoando

o

casqueiro e tratando-o com cal (somente o amontado das

cas-

cas já é uma medida preventiva, visto que, no interior

dos

montes, o acúmulo de CO Z reduz a esporulação e a disseminação do pat6geno) e, por fim. através do controle químico.
ARAUJO et alii (1975), visando erradicar a

p~

dridão parda, estudaram o metabolismo de P; palmivona
ga" de cacau, introduzido a meios básicos de cul tura.

Isola

ram várias leveduras desse substrato natural, uma das

quais

foi identificada na Holanda (CENTRAL BUREAU

SHIMMEL

VOOR

CULTURES; YEAST DIVISION, JULIANALAAN}, como C. panap6.il.0.6L6.
As leveduras revelarau{ um fator inibidor termoestável,

que

isolado

foi retido em filtro Seitz, sendo que este não foi

nem identificado, razão pela qual o presente trabalho,
como objetivos: obter um extrato livre de células de
nap.6i.f.o4i.6

teve
C. pa-

var. ivd.e.nm e. dia. ; um extrato livre de células

de

leveduras naturais da "goga" de cacau; o isolamento e a ideQ
tificação da fração celular com propriedades de inibir o cres
cimento do-fungo; e testes com meios fermentados com a finalidade de inibir o crescimento de P. Qap.6iQi, com perspectivas de se estabelecer o controle biológico desse
geno.

A respeito do metabolismo de P. Qap.6iQ4,

fitopat6vários pon-

tos ainda estão ohscuros, sendo o mecanismo de resistência, ba
seado na bioquímica do fungo pouco desenvolvido.

~-------

..- - - -

-----------_.

---~-------

~--

._-----
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2. REVISÃO DE LITERATURA
umg~

T-heobnoma eaeao é uma planta que produz
po de flores em forma de "almofadas" sobre o tronco,
mente por um longo período do ano.
irvore por

aproximadamen~e

geral-

Cada fruto fica sobre

5 meses e meio e, durante

tempo, a casca do cacau poderi ser atacada pelo

a

esse

Phytophtho-

na.
Este fungo se desenvolve ~s custas de células
vivas, fixando-se, de prefer~ncia, nos tecidos jovens

dos

frutos do cacaueiro, causando, dessa forma, o maior dano,aos
frutos ainda verdes, embora possa também atingir aqueles
quaisquer estigio de desenvolvimento.

em

Inicialmente, um dimi

nuto ponto preto se instala na casca e se desenvolve até que
todo o fruto se torna escuro, ficando ainda sujeito

a

ques posteriores de outros fungos; torna-se, então,

esbran-

quiçado, podendo cair ou permanecer na irvore, ou ainda

ata-

se-

car e mumificar-se.
ADEBAYO (.198Q} focalizou que cerca de 90% dos
frutos infectados por Phytaphthana

nao podem ter suas

amen

------_._------

5•

doas

fermentadas

e,

conseqtientemente,

-

.
comerCla

nao sao

veis.

2.1. Características das espécies de Phyzophzhona
isoladas de cacau

CAMPELO

&MEDEIROS

(1980) identificaram

dois

tipos morfológicos de P. pa.1.mivona CButl) Butl: o tipo
fológico um

(~Fl),

mor-

apresentando esporângios com pedicelos

cu~

tos «5 ]lm de comprimento} e o tipo morfológico quatro (.MF4),
esporângios com pedicelos longos «15 ]lm de comprimento).
O fungo Phyxophzhona. anteriormente
como P. pa.1.mivona. (l\1F41, foi identificado como

designado

P.

Leonian, sendo evidenciada a sua predominância em

c.a.p-óic.i
cerca

95% dos isol~dos, efetuados nas regiões cacaueiras.

de

P. pa.1.-

mivona. sensu stricto CP. pa.1.mivofta. MF 1) ocorreu em 3, O% dos
isolados e P. c.iznophzhofta. CSmi th.) Leonian, em 2%.
sultados demonstraram que P.

c.a.p~ic.i

Esses re

ê o principal

causal da podridão parda nos frutos de cacau (CAMPELO

agente

& LUZ,

1981) •
O P.

c.a.p~ic.i

apresenta o ápice do

com 4,6 ]lm de abertura do poro.
meio de cenoura-ágar

(~A),

esporângio

Esporângios abundantes

em

decfduos, não proliferando inter-

namente, medindo 37,2 x 22,7 ]lID, com comprimento/largura
1,6 a 1,9, is vezes até 2,2.

Pedicelos longos, com mais

=
de

--_._-_.~

.. -

._-------------

6.
30 ~m de comprimento, em média de 49 ~m, às vezes com 250 ~m.

Oosporos formados em alturas pareadas, anterídeos sempre anfígenos.

Clamidosporos raros.

Culturas desenvolvidas

em

meio CA, com cinco dias de idade, apresetam-se petalóides com
micélio denso e bordos não definidos (CAMPBLO

o P.
gio com 4,7

& LUZ,

pa.lmivo.tta. apresenta o ápice do

1981).
esporan-

de profundidade e abertura do poro com

~m

4,7~.

Esporângios abundantes em meio de CA, decíduos, não proliferando internamente, medindo cerca de 43,0 x 27,7
primento/largura = 1,6.
(~édia

de 3

~m)

Pedicelos curtos com menos de

de comprimento.

co~

5

~m

Oosporos formados em cultu-

ras pareadas. anterídios sempre anfígenos.
dantes.

m, com

Clamidosporos abun

Culturas crescendo em meio CA, com cinco

dias

idade, apresentam-se estreladas com micélios escasso e

de
bor-

dos definidos (CAMPELO & LUZ, 19811.
O P.
gio com 3

~m

~ophthoJta

de profundidade.

apresenta o ápice do esporanEsporângios abundantes

meio sólido, com formas variáveis, não decíduos, nem

em
proli-

ferando internamente, às vezes intercalares, medindo em
dia 66,0 x 38,0

com comprimento/largura = 1,7.

~m,

-

me-

Esporân-

gios podendo apresentar-se também com duas papilas. Clamidos
poros abundantes.

Nenhuma formação de anterídios e

em cultura pura, mesmo quando pareadas com P. c.a.pã,,t.c.,t.
pa.lm,t.vo.tta..

oogônio
ou P.

Culturas crescendo em meio CA, com 5 dias de ida

de, apresentaram-se em forma de crisântemo com micélio cotonoso (CAMPELO

& LUZ,

1981).

- - - - - - - - - - - - ----------- - - - - - - - - -
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viru-

CAMPELO et alii (1982) determinaram a
P.

Qi~~o

mostrou-se mais virulento, enquanto que o P.

palmi-

lência relativa de
ph~ho~a

vo~a

Phy~oph~ho~a

spp, sendo que o

ficou em um grupo intermediário.

O P.

eap~iQi

menos virulento de todos os isolados te3tadas,

foi

Estes

o

dados

alertaram para os perigos que o aumento das populações de P.
palmivo~a

ouP.

Qi~~oph~ho~a

acarretariam à economia da cul

tura cacaueira, caso ocorresse um desequilíbrio na distribui
çao populacional.
LUZ

&CAMPELO (l9851,

dade a fungicidas "in vitrol! e o P.

estudaram
Qap~iQi

a sensibili-

apresentou maior

sensibilidade aos produtos testados, maior tolerância a
tas e baixas temperaturas, maior capacidade para

al-

produzir

esporângios hábeis e liberar zoôsporos que os demais
dos.

A capacidade demonstrada por esta

esp~cie

para

citamaior

produção e liberação de zoóspo'ros, uma das causas de sua pr~
dominância na região, torna-se mais evidente na faixa de tem
peratura entre 18 e 23 9 C, de ocorrência comum na região

du-

rante a época de maior incidência da enfermidade, quando
produção de P.

P.

Qap~iQi ~

muito superior ao P.

palmivo~a

a
e ao

Qi~~oph~hoJr.a.

2.2. Fatores que afetam. o desenvolvimento de

Phy;topMho~

LEONIAN (19251 comentou que o, fator limitante

8.

para a produção do esporângio de
oxigênio atmosférico.

Phy~àph~ho~a

e o acesso

ao

Em presença de solução bem aerada ocor

re formação abundante dos esporângios.
Segundo LELLIS (.1952), a temperatura do

ar,

assim corno o seu alto teor higrométrico, sempre presente nos
vários meses do ano na região de plantio, quando em conjunção
com as baixas temperaturas, criam um ambiente ótimo para
proliferação de

a

Phy~oph~ho~a.

MEDEIROS (1965} estudou diferentes métodos uti
lizados para rápida induçãc da esporulação de fungos e obteve intensa esporulação de

Phy~aph~ho~a

em meio de âgar-bata-

ta-dextrose, contribuindo para que os trabalhos experimentais
de campo e de laboratório, relacionados com essa séria enfer
midade dos cacaueiros, nao ficassem limitados aos meses mais
frios e úmidos do ano.
ROCHA (J966l constatou que os zoosporângios ge.!:.
minam livremente em meio aquoso na faixa de pH ótimo
9,1.

A quantidade de umidade requerida para a

5,5

produção

de

esporângios varia com a espécie; MEDEIROS & ALVIM (1967) comentaram que urna concentração relativamente elevada de
na atmosfera inibe a formação de zoosporângios de
~a

em

casca de frutos de cacau.

Phy~oph~h~

Alta umidade relativa

xima a 100%1 também impede a esporulação.

CO 2

Em ausência

(pr~

de

CO 2 , a umidade relativa mais favorávei para a esporulação fui
de 8(1%.
ZENTMYER

&ERWIN

(.1969) demonstraram a

rela-

9.

çao entre a luz e esterol na produção de esporângios
mais; o P.

palmivo~a

requer luz e colesterol para

de um esporângio típico, normal.

norformação

Na luz com esterol, somen-

te pouco esporângio é formado precocemente.

ROCHA

&MACHADO

09731 verificaram que a esporulação é drãsticamente reduzida na

aus~ncia

de

luz~

na presença de luz, sua maior intensi

dade ocorre a 25 9 C e SQ% de umidade relativa.

A redução

do

sombreamento em leveduras comerciais diminuiu em mais de 40%
a

incid~ncia

de enfermidade.
SALGADO Cl9801 comentou que a intensidade dos

sintomas varia com as condições climáticas, variedades do ca
cau e mesmo

co~

o fungo.

A penetração de

Phy~oph~ho~a

nas

árvores de cacau pode se dar diretamente através do tubo
minativo do zoôsporo ou do esporângio.

ge~

Os esporângios rapi-

damente germinam em água, não germinam em umidade

relativa

inferior a 95% e a observação em campo mostra que são formados na noite seguinte ao aparecimento do sintoma.

Provavel-

mente, os primeiros esporângios são imediatamente

.
.
VlavelS

-

para que o fungo possa infectar rapidamente os frutos sadios
e assim produzirem grande número de esporos na superfície dos
frutos, favorecendo sua disseminação.
LUZ

&CAMPELO (l9S3},

causas da predominância de P.

Qap~iQi

visando determinar

as

na região cacaueira da

Bahia. estudaram, "in vitro", a influência da temperatura no
crescimento micelial e produção de zoósporos por
P.

palmivo~a

e P.

Qi~~oph~ho~a.

O P.

palmivo~a

P.

Qap~iCi,

mostrou-se me

10.

nos sensível às temperaturas mais elevadas (30-35 9 C)

e mais
~

as

sensível às temperaturas mais baixas (5-l8 9 C) em relação
demais espécies.

P.

eap~~e~

faixa

apresentou a mais ampla

de temperatura para esporulação e maior produção de

zoospo-

ros que as demais espécies, tendo, a 27 9 C, produzido de àuas
a oito vezes mais que P.
pectivamente.

pa~m~va~a

Esta última

esp~cie

e P.

e~z~aphzha~a,

res-

teve reduzida produção de

zoôsporos em relação às demais, embora se tenha observado for
maçao de clamidosporos entre 15 e l8 9 C.

Com base nos resul-

tados obtidos, consideraram que a temperatura é um fator
ponderante no equilíbrio e predominância de P.

pr~

eap~ici

na

região cacaueira da Bahia.

2.3. Efeitos nutricionais relacionados com

Phyzaphzha~a

OLIVEIRA (J97l) mostrou que, para o Phy:taphZhE..
~a,

a fonte mais adequada de carbono é a glicose, a

lactose

e o amido, e o nitrogênio na forma de glicina ou alanina.

O

fungo aproveita melhor a glicose do que a lactose como fonte
de carbDno; este resultado prevê a presença de uma

B-galact~

sidase.

2.4. Ação das substâncias fenólicas sobre o

Phy:taph:tha~a

SPENCE (J96l} sugeriu a importância

que

tem

11.

o sistema

po~ifenol

oxidase em tecidos de cacau em

com o parasitismo de P.

pa~mlvo~a.

relação

Demonstrou ainda que

as

enzimas pectinolíticas desse fungo são inativadas pela ativi
da de do sistema polifenol oxidase do hospedeiro e

observou

que essa atividade era maior em cultivar resistente
cultivar suscetível.

que

em

Ji TURNER (l965) concluiu que a ativi-

dade da polifenol oxidase não é um fator que confere
tencia ao fruto do cacau contra o P.

resis-

pa~mlvo~a.

Segundo ROCHA (1966), alguns pesquisadores em
Trinidade concluíram que a atividade do sistema enzimitico

p~

lifenol-oxidase nos tecidos do cacau é um fator preponderan~frica,

te na determinação de sua resistencia.

Ji na

os re-

sultados das pesquisas são contririos.

Este mesmo autor con

cluiu que a atividade" da polifenol-oxidase não é um
que" confere
vo~a;

tais e

resist~ncia

ao fruto do cacau contra o P.

fator
pa~ml

que o epicirpio possui maior concentração de fen6is to
orto-dih~droxifenois;

socirpio e no endocárpio.

são baixos os contefidos no

me-

Poucas substâncias fenólícas pre-

sentes no epicirpio de alguns frutos de cacau são as responsáveis pela inibição do crescimento deste fungo.
MEIFFREN & TANGUY (.1967)
infecção dos virios tipos de

am~ndoas

observaram

pelo

que

Phlf.:taph.:tha~a

duz um aumento no contefido de polifen6is, sobretudo de

a

profla-

vanas e especialmente de taninos nas zonas que envolvem o te
cido infectado.

Estas substâncias se revelaram

fungistiti-

cas, sendo favorecida a concentração mínima inibidora
algumas destas substâncias.

para

12.
OLIVEIRA (1971) relatou que o halofenol
be o crescimento do

Phy~aph~ha~a

ini-

em cultivo artificial,

plicando que produtos complexos da planta podem

ex-

interferir,

reduzindo o efeito fungicida e fungistárico da substância
que o pr6prio fungo

~

mais resistente em virtude da sua

def~

sa contra as substâncias tóxicas da planta, possivelmente
postos polifenólicos.
ca em células de P.

e

co~

O pentaclorofenol tem ação fungistáti

pa.imÁ..va~a.

Um período "lag" inicial

no

desenvolvimento de uma célula, mesmo que depois o crescimento aumente com o tempo, é um índice de toxidez, sendo este o
caso da ação do pentaclorofenol.
a

Este mesmo autor

formação ou aumento de outras substâncias nos

de batata, na ação de defesa contra P.

Á..:Y/.Óe..6~a.Y1Á.

mostrou
tubérculos
Estas subs

tâncias são provavelmente o ácido clorogênico e seus

compo-

nentes ácido caféico e ácido quínico, além de escopolina.
do o P.

paimÁ..va~a.

Se~

do mesmo gênero do patôgeno da batata, pre

sumiram que o ataque do fungo e a resposta do hospedeiro

se

façam de modo análogo.

2.S. Controle químico de

Phy~aph~ha~a.

CHATT (J953} comentou que a pulverização
. fungicida reduz significativamente a podridão parda

e

com
que

a calda bordalesa tem sido mais efetiva que o Peronox. Na Ni
géria,

a moléstia foi controlada com pulverização, utilizan

13.

do produtos químicos e removendo toda infecção durante o período crítico entre junho e agosto.
DANTAS (J954) sugeriu a necessidade de

serem

estudados novos fungicidas para substituir a calda

bordale-

sa, novos suplementos, maquinário adequado e cada

situação

especial da plantação, quer para polvilhamento, quer para
persao e época mais adequada para execução dos

a~

tratamentos.

Acredita o autor que um programa anual de pulverizações, com
preendendo 6 (seis) tratamentos com intervalo médio

de

15

dias, no intervalo compreendido entre a segunda quinzena

de

maio e a primeira de agosto, será provavelmente

suficiente,

podendo assegurar o lucro com pulverização eficiente.
O controle químico da podridão parda, através
de pulverizações com fungicidas, diminui o potencial de
ros de

Phq~oph~ha4~.

Isto ocorre porque se considera

esp~

que a

prática da remoção dos frutos infectados nas árvores tem des
taque especial como fator decisivo na eficiência do controle
químico (InSLOP & PARK. 19621.
MEDEIROS

& ROCHA

(1969) pesquisaram o iodo co

mo fungicida e concluíram que este apresenta açao
sob.re a germinação indireta de

Ph.if~oph~ho4a.,

fato de cobre e superior ã do fenol.

fungicida

similar ã do sul

Concluíram também

a toxicidade do iodo ao micêlio vegetativo do fungo

que

está em

função da concentração da solução, e a do sulfato de

cobre

em função do tempo de contato.

tóxi-

co de produtos químicos ao

A avaliação do efeito

Phif~Oph~ho4a.,

através da germina-

14.

ção

indireta

dos

- .
zoosporanglos,

é

rápida

e

eficien-

te.
Na Jamaica, foram realizadas experiências Vlsando a redução da perda do cacau devido ã podridão parda. Todas as plantas foram fertilizadas e controladas, usando fungicida ã base de cobre corno Kocide e Cupravi t, ass im
também os fungicidas Duter e New Blitane.

corno

Em relação ao cus

to econômico. foi demonstrado que é mais que justificável qua!.
quer custo, tendo corno finalidade o controle da podridão parda, CNAYLOR, 1969).
Para um bom controle da doença e aumento

da

produção, foram utilizados, na América Latina, alguns fungicidas orgânicos contendo zinco.

Na Sumatra, alguns

dores realizaram ensaios para controlar a podridão

pesquis~
parda,usa~

do fungiciqa ã. base de zinco e concluíram que este pode
usado em lugar do fungicida
da enfermidade (PURBA

ser

ã base de cobre para o controle

&HUTAURUK,

1972).

MANÇO (.19731 comentou que, com base em várias
experiências, a aplicação de fungicidas ã base de 6xido

cu-

proso na dosagem de 3% em janeiro, maio e junho e a 4%

em

fevereiro, março e abril, pode fornecer bons resultados

no

controle da podridão parda.
Segundo RAM

& RAM

(.1973), trinta e um fungici

das de vários grupos químicos, inclusive nove formulações
têmicas, foram ensaiadas contra o

Phyzophzho~a

concentrações em meios líquidos e s61idos.
geral, foram mais eficazes em meio líquido.

si~

a diferentes

Os fungicidas,em

---------------------
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RAMOS

&MEDEIROS

(1977) pesquisaram

sobre

a

proteção e erradicação da podridão parda do cacaueiro usando
o Actidione e concluíram que a imersão, durante um minuto,na
solução de Actidione a 1%, inibe totalmente o desenvolvimento da lesão, sem contudo afetar o poder germinativo das

se-

mentes.
FIGUEIREDO & LELLIS (981), pesquisando sobre
a açao de novas formulações de fungicidas ã base de
cluíram que Kauritol,

Duri~c

cobre,co~

e Coprantol 300 FW foram tão efi

cientes quanto o Cobre Sandoz no controle da podridão parda.
CAMPELO et alii (19841 estudaram o

comportame~

to, "in vitro", de P. c. a. p.ó i. c. i. , P. pa..,emi.volLa. e P. c.i..ttwph.tholLa.
em relação a fungicidas.

O P. c.a.p.ói.c.i. eo P. c.i..tlLoph.tholLa. ti

veram inibição em 100% do seu crescimento micelial, na
sença de Ridomil e Curzate CC.

Em relação ao

P.

pre-

paimi.volLa.,

utilizando uma maior concentração desses produtos, os resultados foram semelhantes.

Outros produtos foram testados

e

ohservou-se que a predominincia de P. c.a.p.ói.c.i., na região cacaueira da Bahia, nao ê devida

ã sua menor sensibilidade aos

fungicidas utilizados no combate à podridão parda.

2.6. Controle biológico de Phlf.tOph.tholLa.

O controle biológico vem sendo estudado,

en-

volvendo fungos eadtinomicetos antagôlÍlÍcos "in vi tro", e os
resultados visam bom retorno em produção com mínimo
colateral.

efeito
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MATTA (1957), pesquisando alguns fungos antagônicos ao P.
pe~g~~~u~

pa~m~vo~a,

~ama~~~,

A~

constatou a ação inibidora de

indicando a sua utililização corno alterna

tiva para o controle químico.
A~ pe~g~~~u.6

c..a:l.bo naJtJ...u.m e A. r...ub eJL foram tes-

tados por MEDEIROS (.1964)., e, aparentemente, produzem
tâncias antibióticas ao P.

subs-

pa~m~vo~a.

MARAVALHAS (1965}, utilizando técnicas cromatográficas, estudou diversas variedades de cacau,

inclusi-

ve o "Catongo" , e não encontrou a presença do ácido clorogênico

(~ubstância

que aparentemente participa do mecanismo da

resistência i enfermidade em outras espécies vegetais)

em

nenhuma das variedades estudadas.
JIMENEZ SÃENZ

&ROCHA

(.1969) observaram

nos tecidos de cacau susceptíveis, o P.

pa~m~voJLa

destroi as

substâncias que absorvem no espectro compreendido entre
e 36U 11m.

que,

250

A acentuada dife'rença entre tecidos susceptíveis e

resistentes indica a possibilidade de se desenvolver um méto
do colorimétrico simples e eficiente para selecionar plantas
jovens de cacau resistentes ao referido patógeno.
FIGUEIREDO et alii (.1975),

pulverizando

os

frutos de cacau comum filtrado parcialmente purificado

de

cultivo do fungo A.

~amaJL~~,

conseguiram impedir o desenvol-

vimento de lesões da podridão parda.
Foi realizada uma seleção, em áreas de cacau,
de fungos antagônicos ao

Phy~ophtho~a,

pela coleta de

espo-

---------------

-~I
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ros dispersos no ar, e concluiu-se pela ocorrência normal de
fungos antag6nicos em cacauais, possibilitando

futuramente

o desenvolvimento de um controle biológico para total erradi
cação da podridão parda CFIGUEIREDO & MEDEIROS, 1977).
De acordo com LAWRENCE (1978), foi feita

uma

avaliação de 51 (~inqUenta e um) cultivares de cacau, usando
inoculação pontual com suspensão de zoósporos em frutos
destacados e sem ferimentos, e apenas 9 (pove)
apresentaram grau de resistência ao P.

não

cultivares

paim~vo~a.

FIGUEIREDO & ALMEIDA (1980) observaram os efei
tos antagônicos de
PeYlÁ..c..~ii~um

s1». e

A~pe~g~iiu~
EUJr:.ot~cim

sp.

sp., A.
sobre

te~~e~,

P.

c..ap~ic..~

inoculan
P.

c..a.p,6~c..~

Após cinco dias de

incuba-

do, em frutos de cacau comum, culturas puras de
e esporos dos fungos em estudo.

A. giganteM,

ção, observou-se o aparecimento de le$ões apenas nos
inoculados com culturas puras de P.

c..ap~~c..~.

frutos

Com relação ao

efeito fungicida e fungistático de substâncias produzidas por
estes fungos sobre o P.
g~ga.nte~
c..~il~um

e A.

spp. e

te~ne~

c..ap~~c..~

A~peng~iiu~

sp., A.

apresentaram ação fungitóxica:

Pen~

Eunotium sp. tiveram ação fusgistática.
FIGUEIREDO

s~rie

apenas

& MEDEIROS

(1981), pesquisando uma

de fungos antag6nicos ao Phytophthona, isolados a par-

tir de esporos dispersos no ar das plantações de cacau,
servaram níveis elevados de antagonismos em A.
mer C80% de inibição). A. tamanli Kita (63%) e

g~ganteu~

Penic..)ft[wn

obWeh
p~

puMe!.lc..en6 Sopp (60%), podendo ser utilizados para o controle
biológico da podridão parda.

~~-----
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BASTOS & FIGUEIREDO (1983) verificaram os efei
tos do filtrado de cultura do
o P.

pa~mlva~a~

P.

Qap~lQl

C~adabat~yum

e P.

amazanen~e

Qlt~aphtha~a,

acentuado efeito tóxico às três espécies de

que

sobre

apresentou

Phytaphtho~a~

pois

inibiu tanto o crescimento micelial "in vitro" como a capaci
dade de produzir lesões "in vi,!o".
BASTOS et alii (1986), isolaram do

filtrado

de cultura do fungo C. amaza ne~n.6 e, um antibiótico antifúngico que mostrou, em testes realizados "in vitro", um
inibitório sobre o crescimento micelial de
Qla~ a

CStahel Singer) e P.

pa~mlvaJla.

C~ln~pe~~l.6

pa~mlvo~a.

pe~n~

Também, o composto foi

acentuadamente tóxico aos basiodiósporos de C.
esporângios de P.

efeito

pe~nlQlo.6a

e
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3. MATERIAIS E MtTODOS
3.1. Material biológico

3.1.1. Microrganismos

Cul tura de levedura
~fitefr.med,[a

IZ-A?),

CC. pafr.ap-ó'[lo-ó,[-ó

var.

procedente do Instituto Zimotécnico'Prof.

Jayme Rocha de Almeida"

da Escola Superior

ra "Luiz de Queiroz"; P. c.a.p-ó,[c.,[ do Instituto

de

AgricultuBiológico

São Paulo e P. c.ap-ó,[c.,[ e P. palm,[vofr.a da Comissão

de

Executiva

do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC1.

3.1.2. Substrato natural

"Goga" de cacau temporão, proveniente da

Fa-

zenda Divisão, localizada em Serradas, município de ItabunaBA, e "goga" de cacau da safraj8?, proveniente da Fazenda Serra Verde, localizada em Palmira, município de Jussari-BA, re
metidas ao laboratório do Instituto de Ciências da Saúded.a
Universidade Federal da

Ba~ia,

sob refrigeração.

-----------

----~------------
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3.2. Meios de cultura

Foram utilizados os meios de cultura:
Sabouraud líquido, âgar-Sabouraud,

malte,

batata~dextrose-âgar (~DA)

e âgar-"goga" de cacau, descritos a seguir:

3.2.1. Meio de malte

Este meio foi utilizado para manutenção
cultura de C. pa.tz..ap.óilo.ói.ó

da

var. in;te..tz..me.dia.

3.2.1.1. Composição e preparo do meio
Extrato de malte

25 g

Ágar

17 g

Água destilada q.s.p.

o

1000 ml

extrato de malte foi autoclavado com 500 ml

de água destilada a 120 9 C, por 20 minutos, e o ágar autoclavado com o volume restante de água destilada a l20 9 C, por 20
minutos.

Posteriormente, o meio foi preparado, mistunlIldo-se,

ass6pticamente, o extrato de malte com o ágar.

O meio em vo

lume de 3 ml, foi distribuído em tubos de 16 x l60mm esterilizados, deixando-se solidificar em posição inclinada,

onde

se realizou o controle de esterilidade.
3.2.1.2. Inoculação e incubação
varo

in~e..tz..me.dia.

foi

semeada

- - -

---------------------------
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com agulha de platina, em toda a superfície do meio. Foi incubado em temperatura ambiente, sendo mantida a cultura atra
vês de transferências sucessivas a cada 5 meses.

3.2.2. Sabouraud líquido

Meio utilizado para a produção de massa celular, tanto de C.

pa~ap~~lo~~~

varo

~nxe~medla,

como das le-

veduras naturais que contaminam a "goga" de cacau.

3.2.2.1. Composição e preparo do meio
Dextrose

40 g

Peptona

10 g

Água destilada q.s.p.

1000 ml

Após o preparo, a solução foi autoclavada
l2U 9 C, por 2Q minutos.

O meio foi distribuído

a

assépticame~

te em alíquotas de 250 ml e acondicionadas em balão de fundo
chato de 500 ml previamente esterilizados.
3.2.2.2. Inoculação e incubação
O inóculo de C.

pa.Jtap~~lo.6~.6

var.

foi preparado em 3 etapas, por 6 Cseis) dias e,

~n;teJune.cUa

finalmente,

se acrescentou, em cada ensaio, concentrações variáveis
"goga" de cacau temporão (lO, 20 e 40%).

de

A incubação foi fei

ta ã temperatura ambiente, medindo-se a concentração de cêlu

----~-----~--~~~--

- - -

22.

las,

diariamente, em espectrofotânetro a 450 nm.

a

crescimento de C. pa.Jta.p.6.,[lo.6.,[.6

var . .,[n:CeJt-

med"[a. foi realizado em meio Sabouraud líquido com

100%

da

concentração em "goga" de cacau autoclavada, variando-se

as

condições de incubação: fase estacionária a temperatura

am-

biente, com agitação periódica a 28 9 C e com agitação constan
te (80

rpm) a 28 9

-

30 9 C.

3.2.3. ~gar-Sabouraud

Utilizado para o preparo das placas onde
ram realizados os ensaios de crescimento de P. Qa.p.6.,[Q.,[

foe de

P. pa.lm.,[voJta..
3.2.3.1. Composição e preparo do· meio
Dextrose

40 g

Peptona

10 g

~gar

15 g

~gua

destilada q.s.p.

1000 ml

A solução foi aquecida até completa

dissolu-

çao dos componentes e, posteriormente, foi autoclavada

a

l2Q9C, durante 20 minutos.

3.2.3.2. Inoculação e incubação
No meio distribuído em placas, contendo 10,20

23.
e 40% de "goga" de cacau autoclavada,
Qap~~Q~

e o P.

palm~vo~a

foi inoculado

P.

o

a temperatura ambiente.

3.2.4. Meio de BDA

Este meio foi utilizado para

manutenção

dos

fungos e para o preparo de placas, onde foram realizados
crescimento de P.

Qap~i..Q~

e P.

palrni.vo~a

testes de inibição do crescimento de P.

o

e, posteriormente, os
Qap~~Q~.

3.2.4.1. Composição e preparo do meio
Batata inglesa

200 g

Dextrose

20 g

Ágar

17 g

Água destilada q.s.p.

1000 ml

A batata descascada e fragmentada foi fervida
com água destilada por 15 minutos.

Após a fervura, foi fil-

trada em gaze ou algodão e, ao filtrado, dicionou-se a

dex-

trose e o ágar, completando o volume para 1000 ml com

a gua

destilada.

A mistura, depois de totalmente dissolvida,

autoclavada a l20 9 C, durante 20 minutos.

-

foi

Uma porção do meio

foi distribuída em placas e porções de 3 ml foram

distribuí

das em tubos para a manutenção das culturas.
3.2.4.2. Inoculação e incubação
Nas placas contendo o meio alO, 20 e 40%

de

24.

"goga"
o P.

de cacau autoclavada,

pa.~mlvo4a.

foi inoculado

o P. c.a.piic.i e

a temperatura ambiente.
Nos tubos com BDA, os fungos foram

repicados,

incubados à temperatura ambiente e, a cada 30 dias,

novas

transferências foram realizadas para manutenção da cultura.

3.2.5. Ágar-"goga" de cacau

Este meio foi utilizado para testar o crescimento dos fungos (ARAÚJO et alii, 1975).

3.2.5.1. Composição e preparo do meio
Mel de cacau

50 ml

Ágar

la g

Água destilada q.s.p.

500 ml

A "goga" de cacau foi autoclavada a l20 9 C durante 20 minutos e através de teste de esterilidade,

a "go-

ga" de cacau foi considerada isenta de microrganismos, sendo
identificado como "goga

lt

de cacau autoclavada.

-

O agar

dis-

solvido em água destilada foi autoclavado a l20 9 C por 20 minutos.

-

Adicionou-se a "gaga" de cacau ao agar, sob

ções assépticas.

O pH final da "goga" de cacau

condi-

autoclavada

foi aproximadamente 3,0.
O meio foi distribuído em volumes de la ml em
placas de Petri.

25.

Na "goga" de cacau proveniente da Fazenda Ser
ra Verde, foram feitos testes de esterilidade e observou-se a
presença de leveduras.

Este material foi refrigerado,

pre-

servando-se a população de leveduras, sendo utilizado

como

material contendo leveduras naturais.

3.2.5.2. Inoculação e incubação

Nas placas contendo este meio, inoculou-se
P.

eap~~e~

e o P.

palm~vo~a

onde se observou o

o

crescimen-

to do fungo durante 5 (cinco) dias consecutivos, em temperatura amb iente.

3.3. Estudo comparativo do crescimento dos fungos nos
meios Sabouraud e BDA

Estes testes foram realizados inoculando o P.
eap~~e~

e o

P.

pa1m~va~a

em placas, contendo meio sólido

Sabouraud e de BDA com 10, 20. e 40% da concentração em

de
"go-

ga" de cacau, além de âgar-"goga" de cacau a 100.%.

3.4. Massa de leveduras
A massa de células de
~V/.,te.~me.d~a

e das leveduras naturais,

C.

pa~ap~~la~i~

proveniente

varo

da "goga"

26.
de cacau, foi separada do meio fermentado (Sabouraud
do) por centrifugação a lOOOxg.

líqui-

O sobrenadante foi utiliza-

do nos experimentos de inibição do crescimento de P.

eap~ici.

A massa de célula foi lavada com solução salina na

propor-

ção de volume de 1:1, até a eliminação total do meio fermentado, através de centrifugações sucessivas.
Para romper a massa de células das

leveduras,

empregou-se areia tamizada a 250 mesh, previamente tratada com
HC~

2 N, por 24 horas, e, após esse período, o ácido foi to-

talmente esgotado até pH 7,0.

Adicionou-se então Na OH 2Npor

24 horas e o hidróxido foi totalmente esgotado com água destilada até pH final igual a 7,,0. As células foram

rompidas

em gral.de porcelana com pistilo, sob refrigeração(-6 9 C),com
uma rela.çGã? de células cultivadas/areia de 1:1 até se
uma massa pastosa de pH próximo de 6,0.

obter

A areia foi separa-

da da célula rompida por centrifugação a 200xg.
O sobrenadante, total foi centrifugado a 300xg.
O sedimento, contendo os restos celulares, foi lavado

duas

vezes com solução salina, numa relação de volume 1:1,

para

eliminação total do sobrenadante que contém a fração

subce-

lular. Os restos celulares foram separados da solução salina
por centrifugação a 3000xg.
Todas as frações obtidas foram autoclavadas a
l20 9 C por 20 minutos, sendo realizados os testes de inibição
do crescimento de P.
guras 1 e 2).

eap~ic.,[

em cada uma dessas frações (Fi-

27.

SAIlCURAlJD
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Figura 1. Fluxograma do procedimento seguido para se testar a inibição do
crescimento de P. C.a.P.6-i.cÂ.. com líquido fennentado, célula rompi
da e fração subcelular proveniente do crescimento de C. p~a.p~
.6ila.6M var. inteJr.me.cüa.. em Sabouraud líquido.
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Figura 2. Fluxograma do procedimento seguidoJPara se testar a inibição
do crescimento de P. c.a.p.ú.cJ. com l~quido fennentado,
célula
rompida e fração subcelular proveniente do crescimento de leveduras naturais em Sabouraud líquido.
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3.5. Testes de inibição do crescimento de P.

eap~iei

leveduras
naturais contida na "goga" de cacau (safra/8?) foram cultiva
das em 16 b.alões distintos, contendo 250 ml do meio Sabouraud
líquido a 37 9 C em aerob.iose.

Cada balão contendo os

dife-

rentes cultivos, foi analisado, variando o tempo de

cresci

mento da massa da levedura as 6; 12, 24, 48, 72, 96,

120

144 horas consecutivas de fermentação.

Em cada meio fermen-

tado, determinou-se o pH por potenciometria.
inibição do crescimento de P.

eap~iei

e

Os testes

de

foi realizado em pla-

cas, contendo o meioBDA, as quais foram adicionadas diferen
tes concentrações do meio fermentadk:r Cl: 10; 1: 5 e 1: 20; 1 :10)
para C. paJta.p.6Lto'.6i.6 var. i.n.te.Jtme.di.a' e para as lavouras na tu
rais da "goga" de cacau respectivamente, e. de fração
lular (1:10), inoculando o P. eap.6lel.

subce-

Aos restos celulares

obtidos dos diferentes cultivos, foi adicionado 3 ml de água
destilada estêril, retirando alíquotas transferidas para

as

placas do meio BDA na proporção de 1:10, onde se inoculou
P. eap.6lei.

O inóculo foi obtido de placas contendo

BDA, onde o fungo foi subcultivado,

p~rtindo-se

da

o

meio
cultura

pura obtida do Instituto Biológico de São Paulo.
O crescimento do fungo foi observado

durante

5 (cinco) dias sucessivos, em temperatura ambiente.
Em placas controle com o meio BDA puro, foram
considerados os crescimentos de P. eap.6lel de 100%.
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o

crescimento do fungo foi determinado,

uti-

lizando-se o halo de crescimento nas respectivas placas (área
do círculo), sendo registrada a média dos valores de

cresci

menta normal e seu respectivo desvio padrão.

3.6. Determinação da concentração em proteínas nas
células cultivadas

leveduras
naturais contidas na "goga" de cacau, foram cultivadas

em

meio Sabouraud líquido em temperatura ambiente.

de

O tempo

"

crescimento da massa celular foi interrompido nos intervalos
de 6,12,24,48,72,96,120 e 144 horas.
O teor de nitrogênio total
lo método de Micro Kj eldah-l nos intervalos

foi avaliado
de

e 48 horas, em alíquotas previamente separadas.

pe-

O, 6, 12, 24

Nos

valos de 72 a 144 horas, a concentração de nitrogênio

intertotal

foi realizada conjuntamente em alíquotas retiradas desses ln
tervalos, constituindo portanto um "pool" de toda a massa ce
lular cultivada.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
CAMPELO

& LUZ

na CEPLAC concluíram que o P.

(1981), em estudos
eap~iei

realizados

e responsável por,

ximadamente, 95% da podridão parda do cacau, o

P.

apr~

palmivo-

J1.a por cerca de 3% e o P. e-i..tJ1.oph.thoJ1.a por 2%. Levando-se em
consideração este fato, todo o trabalho que estava sendd
lizado com P. palmivoJ1.a

e com P.

eap~iei,

re~

passou a ser rea-

lizado unicamente com este Gltimo, em amostra proveniente do
Instituto Biológico de São Paulo.

4.1. Testes do crescimento de P. c.ap.6ieJ..

O crescimento do fungo foi avaliado
âgar-Sabour.aud, Sahouraud-"goga" de cacau a 10%,

em

melO

Sabouraud-

"goga" de cacau a 20% e Sabouraud-"goga" de cacau a 40%.

Em

meio Sabouraud-"goga" de cacau a 10%, o crescimento do fungo
foi maior quando comparado no Sabouraud-"goga" de

cacau

a

20% e 4Q%, mas não foi superior ao meio âgar-Sabouraud, con-

siderado como controle.
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MEDEIROS (1965) observou que o meio
também favorece o crescimento de P.

eap~iei.

de

BDA

Analisando

meios BDA (controle), BDA-"agar" de cacau a 10%,

os

BDA-"goga"

de cacau a 20% e BDA-"goga" de cacau a 40%, verificou-se que
o meio de BDA, mesmo quando comparado ao meio âgar-Sabouraud,
possui melhores condições para o crescimento de P.
05 testes de inibição de P.

eap~iei

eap~iei.

foram rea

lizados, utilizando placas com meio BDA puro (placas controle} e placas contendo meio BDA homogeneizado com meio fermen
C. pa-

tado, restos celulares e fração subcelular, tanto de
~ap~ilo~i~

varo

inte~medla

como das leveduras naturais.

4.2. Produção de massa celular de C.
i.nte~edi.a

pa~ap~ilo~i~

varo

e das leveduras naturais na "goga "

de cacau

Para a produção da massa celular das

levedu-

ras, foi utilizado o meio liquido de Sahouraud, onde se

ob-

servou que a quantidade de massa celular produzida pelas leveduras naturais foi hem maior que a de C.
i.nte~edi.a.

pa.~ap~llo~i~

O crescimento das leveduras foi analisado

espectrofotometria durante 6

(~eisl

varo
por

dias consecutivos.

Quando as leveduras foram cultivadas em

meio

líquido de "goga" de cacau pura, o crescimento não foi sign,!
ficativo em comparação com o meio Sabouraud líquido. Em tem-

--_.~~~~---._._~

.-

.-----~--_._---

33.

peratura de 37 9 C, o crescimento celular foi maior que em tem
peratura ambiente.
Como foi necessário obter grande concentração
de células, as leveduras foram cultivadas em meio líquido de
Sabouraud puro.

A C.

pahap~ilo~i~

varo

inte~media

e as leve

duras naturais, assim cultivadas, foram utilizadas para

se

tentar isolar e identificar o fator de inibição que atua sobre o P.

~ap~iQi.

Tanto o crescimento de
inte~media

C.

como o das leveduras naturais foi realizado simul

taneamente, nas mesmas condições de incubação.
determinados, se retirou amostras de C.
te~media

varo

pa~ap~ilo~i~

e das leveduras naturais.

Em tempos

pa~ap~Le.o~i~

pr~

varo -tn

Nesse material,

depois

de separadas as células do meio fermentado, se determinou por
potenciometria o pH desse último.

Pela Tabela 1, observou-se

que, com o aumento do tempo de fermentação, h.á um decréscimo
de pR, isto devido a liberação para o meio de catabólitos ác!
dos, sendo possível que, dentre esses, possa estar o
de inibição do crescimento de P.

Qap~iQi

(Jigura 3).

vando-se a diferença entre as curvas de pH de
~i~

C.

fator
Obser-

pa~ap~il~

varo inteí1.media e das leveduras naturais da "goga" de ca

cau verifica-se na última, inflexão de valores de pH,
que poderia ser decorrente da variação de comportamento
espécies a diferentes pR.

fato
das

Assim, enquanto uma população

se

reduz a uma dada condição, outra passaria a predominar e

pr~

duzir produtos entre os quais poderia estar o fator de

ini-
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bição.

bact~rias. l~cticas

Essa variação de população em

relatado em fermentação de mal te por BRYAN-JONES (1975).

foi

A1i~s,

fato semelhante justificaria plenamente o alto poder de inibição do fermentado de leveduras naturais após 144 horas
fermentação, quando a substância inibidora estaria
vamente em sua mais alta concentração, como

ser~

de

cumulati

comentado a

seguir.

Tabela 1. pH do meio fermentado por C. panap~ilo~~
por leveduras naturais da "goga" de cacau.

Tempo de
fermentação
(b.oras}

O

6

12

24

e

48

72

96

120

144

pH
C.

paJl.a.p6.il.0.6~

var. .inteJLm edia.

5,3

4,9

4,9

4,4

3,8

3,6

3,4

3,3

3,3

Leveduras naturais

5,3

4,1

4,1

4,1

4,0

3,6

3,8

3,7

3,4

4.3. Testes de inibição do crescimento de P.

Esses testes foram realizados com
io~~~

varo

~n~e~med.ia

~ap~i~.i

C.

pa.~ap~{

e leveduras naturais, retirando-se amos

0'0

3,0

4,0

6

12

24

48

72

TEMPO

96

144
DE FERMENTAÇÃO (Horas)

120

Figura 3. pH do meio fermentado, proveniente da fermentação de c. pMa.pJ.Jilo.6Á...6 var. in:teJl1Yi ecUa. (~... )
e de leveduraS naturais da "gaga" de cacau C.
.). O tempo de fermentação indicado corresponde ao período de crescimento das leveduras em Sabouraud líquido.

ao

:I:

CJ1

lN

--_._._--~._.-----
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tras, onde se variou o tempo de crescimento das leveduras con
sideradas.

Dessas amostras, foram separados o meio fermenta

do, os restos celulares e a fração subcelular.

O crescimen-

to de P. Qap4lQl foi observado durante 5 (cinco) dias consecutivos a temperatura ambiente.
Quando se estudou o meio fermentado
foi cultivada C.

pa~ap4llo4l4

varo

lnte~medla,

em

pôde-se veri-

ficar que esse fator de inibição do crescimento de P.
Ql

que

Qap~l

e liberado, pois se observou uma inibição do crescimento

do fungo de até 37% nas 48 horas de fermentação.

Em

placas

contendo meio liDA homogeneizado com meio fermentado 1:10,

a~

toclavado a l20 9 C durante 20 minutos (Tabela 2) verificou-se
que àâ um aumento gradativo da inibição do crescimento

de

. P. Qap4lQl, em função do tempo, até 48 horas de cultivo

de

C. pa~~p4llo4l~ varo lnte~medla. Já nas 72 horas de fermenta
ção, o desenvolvimento é praticamente igual ao controle, pois
inibe 10% do crescimento do fungo, mas, nos tempos
l2Q e 144 horas de fermentação, a inibição

do

de

crescimento

do fungo passa a ser de aproximadamente 44%, devido,
velmente, a liheração de catabôlitos ácidos.
placas contendo meio BDA

~omogeneizado

96,

possi-

Em relação

com meio

as

fermentado

1: S. autoclavado a l20 9 C durante 20 minutos (Tabela 2), veri.
ficou-se o mesmo comportamento que o anterior: a inibição do
crescimento do fungo aumentou até 48 horas de fermentação num
máximo de 45%, quando comparado com as placas-controle.

Nas

72 horas de fermentação, não se observou praticamente inibi-

--------

- - -

-----------
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Tabela 2. Percentual relativo de inibição do crescimento durante cinco
dias consecutivos, de P. c.ap6..i.u em meio BDA homogeneizado
com meio fermentado (1:10 e 1:5), autoclavado a l20 9 C dura~
te 20 minutos, proveniente do crescimento de C. pCVtap6ilo.6-Ú. var • ..i.nteJrme.di.a em meio Sabouraud líquido. Valores calculados em relação às placas-controle, considerando o crescimento de P. c.a.p.6..i.ci de 100%.

Concentração

1:5

1:10

Dias
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

22

15

17

16

17

28

25

27

26

30

12

33

20

19

23

22

46

30

38

18

16

24

28

14

13

16

19

51

39

32

31

32

48

41

37

38

33

34

51

46

46

41

42

72

22

11

09

06

02

23

03

04

04

08

96

37

42

47

44-

41

54

55

54

55

54

120

41

48

48

38

38

51

59

63

57

55

144

59

50

45

39

40

53

58

61

57

56

Horas
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çao do crescimento do fungo, chegando a ser de 8% quando com
parado com as placas-controle.

Mas nas 96, 120 e 144 horas,

a inibição do crescimento do fungo chegou a ser de, aproxima
damente, 56%, possivelmente devido a eliminação de

catab6li

tos ácidos (Jiguras 4, 5, 6, 7 e 8).
Quando se estuda o meio fermentado onde foram
cultivadas as leveduras naturais da "goga" de cacau esse com
portamento não foi observado, visto que, a inibição do crescimento de P.

c..a.p.ó-i..c..-i..

foi de 26% em relação às primeiras

12

horas, enquanto o crescimento médio do fungo nas pr6ximas 48
horas foi de 83%.

Após 72 horas, se observou que

há

uma

inibição do crescimento do fungo de aproximadamente 40%, sen
do crescente até chegar 144 h.oras, atingindo cerca

de

79%

quando se trabalhGu com meio EDA homogeneizado com meio

lí-

quido fermentado (1:201, autoclavado a l20 9 C durante 20

mi-

nutos CTabela 31.

Com meio BDA-líquido fermentado

(J: 10) ,

autoclavado a l20 9 C durante 20 minutos (Tabela 3), observa-se
uma inibição do crescimento de P.

c..a.p.ó-i..c..-i..

de 33% até 48

ho-

ras de fermentação, onde se concluiu que a inibição do crescimento do fungo foi maior com o aumento do tempo de fermentação pela ação das leveduras naturais. - Após as 72 horas, se
observou que a inibição do crescimento de P.
aproximadamente 37%,

c..a.p.ó-i..c..-i..

foi de

crescendo até às 144 horas quando

gou a 100% CFiguras 9, 10, 11, 12 e 13).
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~ Meio Fermentado (1:5)

l1eio Fermentado (1:10)
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Figura 4. Resultado de 24 horas do crescimento de P. c.ap6-é.c.i em placas de meio BDA contendo meio fermentado (1:10 e 1:5); restos celulares (1:10) e fração subcelular (1:10) proveniente da fe~
mentação do meio Sabouraud líquido pela C. pahap6ilo~~ varo intenmedia. Nas placas-controle (~DA puro), o crescimento de P. c.ap6ic.i foi considerado de 100%. O meio fermentado, os
restos celulares e a fração subcelular foram autoclavados a l20 9 C durante 20 minutos. O te~
po de fermentação indicado corresponde ao período do crescimento de C. p~ap~ilo~~ varo
intenmedia em meio Sabouraud líquido.
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Figura 5. Resultado de 48 horas do crescimento de P. c.ap6,[u em placas de meio BDA contendo me~o fermentado (1 :10 e 1: 5); restos celulares (1 :10) e fração subce1u1ar (1 :10) prlJveniente da fe!
mentação do meio Sabouraud líquido pela C. p~ap~'[fo~~ varo ,[~tenmedia. Nas placas-contro
1e (~DApuro), o crescimento de P. c.ap~,[c.i foi considerado de 100%. O meio fermentado, os
restos celulares e a fração subce1ular foram autoclavados a l20 9 C durante 20 minutos. O tem
po de fermentação indicado corresponde ao período do crescimento de C. p~ap~,[fo~~
varo
útteJtmedia em meio Sabouraud líquido.
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Figura 6. Resultado de 72 horas do crescimento de P. eap~ici em placas de meio BDA contendo meio ferme~
tado (1:10 e 1:5); restos celulares (1:10) e fração subce1u1ar (1:10) proveniente da ferment~
ção do meio Sabouraud líquido pela C. panap~iio~~ varo interomedia. Nas placas-controle (BDA
puro), o crescimento de P. eap~ici foi considerado de 100%. O meio fermentado, os restos celulares e a fração subcelu1ar foram autoclavados a 120 9 C durante 20 minutos. O tempo de fer~
mentação indicado corresponde ao período do crescimento de C. panap~iio~~ varo interomedia em
meio Sabouraud líquido.
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Figura 7. Resultado de 96 horas do crescimento de P. eap~lC{ em placas de meio BnA contendo meio fermen
tado (1:10 e 1:5); restos celulares (1:10) e fração subcelular (1:10) proveniente da ferment~
ção do meio Sabouraud líquido pela C. panap~ito~~ vara l~tenrnedia. Nas placas-controle (BnA
puro), o crescimento de P. eap~iC{ foi considerado de 100%. O meio fermentado, os restos _cf::
lulares e a fração subcelular foram autoclavados a l20 9 C durante 20 minutos. O tempo de fermentação indicado corresponde ao período do crescimento de C. panap~ito~~ var.intenrnedia em
meio de Sabouraud líquido.
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os
restos celulares e a fração subcelular foram autoclavados a l20 9 C durante 20 minutos. O tempo
de fermentação indicado corresponde ao período do crescimento de C. panap~ilo~~ varo inte~e
dia em meio Sabouraud líquido.
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Tabela 3. Percentual relativo de inibição do crescimento durante cinco
dias consecutivos, de P. c.ap6ic.i em meio
BDA homogeneizado com meio fermentado C.l: 20 e 1 :10), autoclavado a l209C durante 20 minutos, provenientes do crescimento das leveduras na
turais da "goga" de cacau em meio Sabouraud líquido. Valores
calculados em relação às placas-controle, considerando o crescimento de P. c.ap~ic.i de 100%.

Concentração

1:20

1:10

Dias
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

09

11

16

13

16

29

35

27

25

23

12

39

29

21

20

21

28

27

27

27

29

24

20

15

15

13

17

30

32

33

34

36

48

19

15

15

17

19

28

36

33

32

35

72

28

22

2S

20

19

60

47

41

34

33

96

27

27

25

19

19

3S

34

38

34

35

120

07

lS

27

16

19

41

40

40

35

34

144

100

83

77

71

66

100

100

Horas

100 100 100

N

,.....

60

TEMPO DE FERMENTAÇÃO (HORAS)

48

ffiTI Fração Subce1u1ar (1:10)

Figura 9. Resultado de 24 horas do crescimento de P. eap~~ci em placas de meio BDA contendo meio fermen
tado (1:20 e 1:10); restos celulares (1:10) e fração subce1u1ar (1:10) proveniente da fermentação do meio Sabouraud líquido pelas leveduras naturais da "goga" de cacau. Nas placas-controle (BDA puro), o crescimento de P. eap~~e~ foi considerado de 100%. O meio fermentado, os
restos celulares e a fração subce1u1ar foram autoc1avados a 120 9 C durante 20 minutos. O tempo
de fermentação indicado corresponde ao período do crescimento das leveduras naturais da "goga" de cacau em meio Sabouraud lÍquido.
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Figura 10. Resultado de 48 horas do crescimento de P. Qap~iC{ em placas de meio BDA contendo meio fermentado (1:20 e 1:10); restos celulares (1:10) e fração subcelular (1:10) proveniente da fe.!:.
mentação do meio Sabouraud líquido pelas leveduras naturais da "gaga" de cacau. Nas placascontrole (BDA puro), o crescimento de P. eap~iei foi considerado de 100%. O meio fermentado, os restos celulares e a fração subcelular foram autoclavados a l20 9 C durante 20 minutos.
O tempo de fermentação indicado corresponde ao período de crescimento das leveduras
naturais da "gaga" de cacau em meio S8bollraud líquido.
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Figura 11. Resultado de 72 horas do crescimento de P. eap~~ei em placas de meio BDA contendo meio fermentado (1:20 e 1:10); restos celulares (1:10) e fração subcelular (1:10) proveniente da fe!
mentação do meio Sabouraud líquido pelas leveduras naturais da "goga" de cacau. Nas placas controle (BDA puro), o crescimento de P. eap~~ci foi considerado de 100%. O meio fermentado, os restos celulares e a fração subcelular foram autoclavados a l20 9 C durante 20 minutas. O tempo de fermentação indicado corresponde ao período de crescimento das leveduras na
turais da "goga" de cacau em meio Sabouraud líquido.
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Figura 12. Resultado de 96 horas do crescimento de P. c.ap.ó..tc.-i.. em placas de meio BDA contendo meio fermentado (1:20 e 1:10); restos celulares (1:10) e fração subcelular (1:10) proveniente da fe~
mentação do meio Sabouraud líquido pelas leveduras naturais da "goga" de cacau. Nas placascontrole (RDA puro), o crescimento de P. c.ap.ó..tc.-i.. foi considerado de 100%. O meio fermentado, os restos celulares e a fração subcelular foram autoclavadas a 120 9 C durante 20 minutos. O tempo de fermentação indicado corresponde ao período de crescimento das leveduras na
turais da "goga" de cacau em meio Sabouraud líquido.
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Figura 13. Resultado de 120 horas do crescimento de P. eap~iei em placas de meio BDA contendo meio fer
mentado (1:20 e 1:10); restos celulares (1:10) e fração subcelular (1:10) proveniente da fe!
mentação de meio SaboUlJaud líquido pelas leveduras naturais da "gaga" de cacau. Nas placascontrole (BDA puro), o crescimento de P. eap~iei foi considerado de 100%. O meio fermentado, os restos celulares e a fração subce1u1ar foram autoc1avados a 120 9 C durante 20 minutos. O tempo de fermentação indicado corresponde ao período do crescimento das leveduras ~a
turais da "goga" de cacau em meio Sabouraud líquido.
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pa~ap~i

Em relação aos restos celulares da C.
lo~i~

varo

bição de Po

in~~~m~dia
eap~iei

(Tabela 4), pôde-se observar que a ini

foi de. aproximadamente, 13% durante

12 horas de cultivo e que este fator foi ainda
at~

as 48 horas de fermentação.

as

perceptível
interv~

Ap6s esse tempo, no

10 das 72 até as 144 horas de fermentação, a inibição não foi
praticamente observada.

Esse fator, assim produzido,

deve

ter sido transferido para meio fermentado, visto que, no final da fermentação, atingiu 100% de sua atividade

original,

quando comparado com as placas-controle (Jiguras 4, 5, 6,

7

e 8).

o fator de inibição do crescimento de P. eap~~ei

também pôde ser observado em baixa concentração nos res

-tos celulares das leveduras naturais da "goga" de cacau (Tabela 5), pois !Louve um aumento da liberação desse

fator nas

primeiras 48 horas de fermentação e, após esse período, ocor
reu uma diminuição da inibição do crescimento do fungo, sendo esta praticamente inexistente no decorrer

da

fermenta-

ção (figuras 9, 10, 11, 12 e l3).
Ap6s a centrifugação, o sobrenadante que continha mitocôndrias, microssomas e fração solúvel foi separado e testada a sua ação sobre o P.
a fração subcelular de C.

eap~iei.

pa~ap~ilo~i~

varo

Observou-se
in~~~m~dia

bela 6}, apresentava um máximo de inibição de 19% nas
meiras 12 horas de fermentação; ap6s esse período,
se uma diminuição da inibição do crescimento de

P.

que
(Tapri-

verifico~
eap~iei,
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Tabela 4. Percentual relativo de inibição do crescimento durante
cinco
dias consecutivos de P. Qap~lci em meio BDA homogeneizado com
restos celulares (.1:10), autoclavado a l20 9 C durante 20 minutos, proveniente do crescimento de C. pCV1.a.p~ilM~ var. lnteJl.medi.a. em meio Sabouraud líquido. Valores calculados em relação ã placa-controle, considerando o crescimento de P. Qap6lci
de 100%.

Dias
1

2

3

4

5

6

21

07

07

03

07*

12

28

16

11

10

00*

24

06*

04*

01*

00*

00*

48

21

06

07

03

07

72

12

05

02

00

00

96

11

00

00

00

00

l2a

09

03

00

00

00

144

01

00

01

00

00

Horas

* Resultados da inibição do crescimento de P. Qa.p6lci em meio

10% da concentração de "gaga" de cacau autoclavada.

BDA

com

52.

Tabela 5. Percentual relativo de inibição do crescimento durante cinco
dias consecutivos, de P. Qap~ici em meio BDA homogeneizado
com restos celulares Cl:lO), autoclavado a l20 9 C durante 20 ~
nutos, proveniente do crescimento das leveduras naturais
da
"goga" de cacau em meio Sabouraud líquido. Valores calculados em relação às placas-controle, considerando o <":yescimento de P. Qa~iei de 100%.

Dias
1

2

3

4

5

6

05*

00*

00*

00*

00*

12

19

03

06

01

00

24

38

12

12

06

06

48

21

19

22

15

12

72

01

00

00

00

00

96

00

00

00

00

00

120.

00

00

00

00

00

144

12

02

02

01

00

Horas

* Resultados da inibição do crescimento de P. Qa~iei em BDA com
da concentração de "goga" de cacau autoc1avada.

10%
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Tabela 6. Percentual relativo de inibição do crescimento durante cinco
dias consecutivos, de P. ~ap~~ci em meio B~ homogeneizado com
fração subcelular (1:10), autoclavada a l20 9 C durante 20 minutos, proveniente do crescimento de C. paJtap~ilM..w var. ~n:teJt
media em meio Sabouraud líquido. Valores calculados em relaçã.o às placas-controle, considerando o crescimento de P. ~ap~~
U de 100%.

Dias
1

2

3

4

5

6

16*

16*

24*

09*

15*

12

36

21

16

II

12

24

07

28

08

09

09

48

07

08

09

08

08

72

03

06

96

10

13

09

05

03

120

08

10

05

03

04

144

01

02

01

01

00

Horas

* Resultados da inibição do crescimento de P. ~apó~u em meio
10% da concentração de "goga" de cacau autoclavada.

B~

com

54 .
isto porque esse fator de inibição parece ter sido levado ao
meio de fermentação j unto com catabôli tos ácidos tendo em vis
ta a queda de pH do meio fermentado (Figura 3).

Após esse

ríodo, entre 24 e 144 horas de fermentação, nao se
pra~içamente,

p~

observou

inibição do crescimento de P. c.a.pf.J-tc.-t, pois no

tou-se um crescimento praticamente igual àquele

encontrado

nas placas-controle [Figuras 4, 5, 6, 7 e 8).
Em relação a fração subcelular das
naturais da

IJ

leveduras

goga " de cacau, a sua capacidade de inibir

crescimento ~e P. c.a.pf.J-tc.-t ficou bem evidenciada nas 6
de fermentação, decrescendo desde então.

o
horas

Os pequenos incre-

.

mentos verificados até 144 horas de fermentação podem

nao

ser significativos (Jabela 7 e Figuras 9., 10, 11, 12 e 13).

4.4. Determinação da concentração de proteínas nas
~ilulas

cultivadas

A determinação da concentração de

proteínas

pode ser observada na Tabela 8, onde se registrou um aumento
da concentração de proteínas em função do tempo

de

fermen-

tação realizado.
Convém ressaltar que esses resultados

foram

obtidos com diferentes concentrações de proteínas, pois, com
a

c.

pa.~a.pf.J-tlof.J-tf.J

varo

-tn~e~med-ta.

se observou um teor de ni-

trogênio menor do que o encontrado com as leveduras naturais
da "goga" de cacau.
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Tabela 7. Percentual relativo de inibição do crescimento durante cinco
dias consecutivos, de P. Qap~iC{ em meio BDA homogeneizado com fração subcelular (1:10), autoclavada a l20 9 C durante
20 minutos, proveniente do crescimento das leveduras naturais
de "gaga" de cacau em meio Sabouraud líquido. Valores calcul~
dos em relação às placas-controle, considerando o crescimento de P. Qap~iC{ de 100%.

Dias
1

2

3

4

5

6

29

12

11

OI

00

12

13

08

07

05

05

24

00

02

02

01

01

48

08

09

08

09

09

72

19

00

00

00

00

96

11

07

05

03

04

120

12

04

00

00

00

144

12

·02

00

01

00

Horas
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Tabela 8. Detenninação da concentração em proteínas nas

C.

panap~~o~~

varo

intenm~a

amostras

de

e de leveduras naturais con-

tidas na "goga" de cacau cultivadas em meio Sabouraud líquido em temperatura ambiente.

----------------------------------------------------------------C. paJLap~ilo~~ var.

Tempo
(noras)

inteJlm~a

Proteína
()1lg

%)

Leveduras naturais
Proteína
(mg %)

o

0,325

0,875

6

1,138

1,138

12

1,013

1,550

24

1,600

2,763

48

2,280

2,913

57.

-

5. CONCLUSOES
Tendo em vista os resultados obtidos

através

do trabalho realizado com o cultivo de leveduras em meio Sabouraud líquido e através de testes de inibição do crescime~
to de P.

Q~P~~Q~

cultivados em meio BDA, pode-se destacar as

seguintes conclusões:
1. O fator de inibição é liberado

diretamen-

te ao meio fermentado, tanto pela ação das leveduras naturais
da "goga" de cacau como pela açao de C.
teJ[.med~a

p~J[.~p~~lo~~~

varo

e esse fator é termoestável.
2. O meio fermentado proveniente da ação

C.

-lYl

p~J[.~p~~lo~~~

varo

~YlteJ[.med~~,

apresenta poder de

ção de 17 e 27% nas primeiras 6 horas de fermentação

de

inibiatingi~

do 47 e 57% em 144 horas, nas concentrações de 1:10 e 1:5 de
meio fermentado em meio BDA, sobre o crescimento de P.

Q~p~!:

Q~ •

3. O meio fermentado proveniente da açao

das

leveduras naturais da "gaga" de cacau apresenta poder de ini

58.

bição de 13 a 28% nas primeiras 6 horas de fermentação atingindo 79 e 100% em 144 horas, nas concentrações de

1:20

e

1:10 de meio fermentado em meio BDA, sobre o crescimento

de

P. c.a.p.6,[c.,[.
subcelular

4. Os restos celulares e fração
proveniente de C.

pa.~a.p.6,[~O.6,[.6

varo

,[n~e~med'[a.

e das levedu-

ras naturais da "goga" de cacau apresentam baixo
inibição.

poder

de

59 .
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