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RESUMO 

Efeito do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e do fosfito de 
potássio na morfofisiologia do fungo Colletotrichum gloeosporioides, na 

indução de resistência em mangas ‘Tommy Atkins’ contra a antracnose e em 
características físicas e químicas desses frutos 

A mangicultura é uma das atividades mais importantes para a fruticultura brasileira. Dentre as 
variedades produzidas, o cultivar ‘Tommy Atkins’, sem dúvida, é o mais expressivo. Após a colheita, a 
qualidade fisiológica das mangas, geralmente, é mantida pela integração de técnicas de controle físico e 
aplicação de moléculas com atividade biológica contra microrganismos, a exemplo dos fungicidas 
aplicados no controle do fungo Colletotrichum gloeosporioides, agente causal da antracnose, principal doença 
na fase de pós-colheita de mangas. Entretanto, atualmente há forte pressão da população para a 
utilização de moléculas que deixem nenhum ou o mínimo possível de resíduos em alimentos, 
especialmente os consumidos in natura. Vários produtos são vendidos no Brasil como biofertilizantes, 
mas, estes apresentam também, a capacidade de mitigar estresses bióticos e abióticos, inerentes da vida 
pós-colheita de frutas. Nesse contexto, pode-se citar o extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum 
(Acadian®) e o fosfito de potássio (Phytogard®), utilizados em vários passos do processo de produção 
agrícola, mostrando respostas diversas sobre os vegetais tratados. Ambos os produtos apresentam baixa 
toxicidade ao homem e ao ambiente e não são fitotóxicos. Assim, com a ideia de gerar informação mais 
acertada acerca dos processos envolvidos a partir da utilização desses produtos, na cadeia produtiva da 
manga, este trabalho foi construído sobre três vertentes principais. A primeira parte, objetivou verificar 
o efeito in vitro do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio sobre a morfofisiologia 
do fungo C. gloeosporioides isolado de mangas, variedade ‘Tommy Atkins’. Na segunda parte, o objetivo 
do trabalho foi avaliar o efeito do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio, ambos 
aplicados em diferentes concentrações, sobre o parasitismo do fungo C. gloeosporioides em mangas 
‘Tommy Atkins’, na perspectiva da indução de resistência, na fase de pós-colheita desses frutos. 
Finalmente, na terceira parte do trabalho, objetivou-se verificar o efeito do extrato da alga marinha A. 
nodosum e do fosfito de potássio, ambos aplicados em diferentes concentrações, sobre características 
físicas e químicas de mangas ‘Tommy Atkins’, na fase de pós-colheita. Como resultados da primeira 
parte do trabalho, observou-se que o extrato de algas induz o crescimento e a esporulação do fungo, 
inibindo, contudo, a germinação e a fixação de conídios produzidos pelo patógeno. O fosfito de potássio 
interfere no crescimento e esporulação do microrganismo e inibe a germinação e adesão de conídios 
produzidos por C. gloeosporioides.  Os dois produtos alteram a permeabilidade seletiva da membrana 
plasmática da hifa e incrementam a atividade das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase na estrutura. 
Entretanto, somente o extrato de algas interferiu no conteúdo total de proteínas da hifa, aumentando 
esse parâmetro. Os dois produtos diminuíram a atividade celulolítica de C. gloeosporioides. Na segunda 
parte, os resultados demonstraram que, tanto para o extrato de algas quanto para o fosfito de potássio, 
houve diminuição do tamanho da lesão, da velocidade de crescimento da lesão e da AACPD. Além 
disso, foram observados incrementos em todos os parâmetros bioquímicos analisados, o que indicou 
que os produtos têm efeito indutor de resistência em mangas. Finalmente, como resultados para a 
terceira parte do trabalho, foi evidenciado que tanto o extrato de algas quanto o sal de potássio, em 
todas as concentrações utilizadas, ajudaram na redução da perda de massa dos frutos, retardaram a 
diminuição do ângulo de cor da polpa (ângulo Hue) e a firmeza desta. Além disso, os produtos testados 
desaceleraram a perda de acidez da polpa e mantiveram elevados os valores de ácidos orgânicos, a 
exemplo do ácido cítrico; mantiveram abaixo do tratamento controle o conteúdo de sólidos solúveis 
(°Brix), mas não interferiram no total de carboidratos encontrados nas cascas dos frutos. 
Conclusivamente, o extrato de A. nodosum e o fosfito de potássio, retardam o amadurecimento e 
senescência de mangas na fase de pós-colheita, reduzem a severidade da antracnose nos frutos pela 
indução de resistência e ainda, apresentam efeitos diretos sobre o fungo C. gloeosporioides. Dessa maneira, 
os produtos podem ser utilizados como mantenedores da qualidade fisiológica de mangas ‘Tommy 
Atkins’, pois minimizam os estresses de ordem biótica e abiótica relativos à vida pós-colheita dessas 
frutas. 

Palavras-chave:  Controle alternativo; Proteínas-RP; Qualidade fisiológica; Mangifera indica; Celulases 
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ABSTRACT 

Effect of Ascophyllum nodosum seaweed extract and potassium phosphite on 
the morphology of the fungus Colletotrichum gloeosporioides, on the induction 
of resistance in 'Tommy Atkins' mango against anthracnose and on the physical 

and chemical characteristics of these fruits 

Mango farming is one of the most important activities for Brazilian fruit growing. Among the 
varieties produced, the cultivar 'Tommy Atkins' is undoubtedly the most expressive. After harvesting, 
the physiological quality of mangoes is generally maintained by the integration of physical control 
techniques and the application of molecules with biological activity against microorganisms, such as the 
fungicides applied in the control of the fungus Colletotrichum gloeosporioides, the causal agent of 
anthracnose, the main disease in the postharvest phase of mangoes. However, there is currently strong 
population pressure for the use of molecules that leave none or the least possible residues in food, 
especially those consumed in natura. Several products are sold in Brazil as biofertilizers, but also present 
the ability to mitigate biotic and abiotic stresses inherent of the postharvest fruit life. Ascophyllum nodosum 
seaweed extract (Acadian®) and potassium phosphite (Phytogard®), both used in several steps of the 
agricultural production process, can be mentioned in this context, showing different responses on 
treated plants. Both products have low toxicity to man and the environment and are not phytotoxic. 
Thus, in order to generate precise information about the processes involved in the use of these products, 
in the production chain of mango, this work was built on three main strands. The first part aimed to 
verify the in vitro effect of the A. nodosum seaweed extract and the potassium phosphite on the 
morphophysiology of the fungus C. gloeosporioides isolated from mangoes 'Tommy Atkins'. In the second 
part, the objective of this work was to evaluate the effect of A. nodosum seaweed extract and the 
potassium phosphite, both applied in different concentrations, on the parasitism of the fungus C. 
gloeosporioides in mangoes 'Tommy Atkins', from the perspective of induction of resistance in the 
postharvest phase of these fruits. Finally, in the third part of the work, the objective was to verify the 
effect of A. nodosum seaweed extract and of the potassium phosphite, both applied in different 
concentrations, on physical and chemical characteristics of 'Tommy Atkins' mangoes in the postharvest 
stage. As results of the first part of this work, it was observed that the algae extract induces the growth 
and sporulation of the fungus; however, it inhibits the germination and adhesion of conidia produced 
by the pathogen. Potassium phosphite interferes with the growth and sporulation of the microorganism 
and inhibits the germination and adhesion of conidia produced by C. gloeosporioides.  The two products 
alter the selective permeability of hypha plasma membrane and increase the activity of the enzymes β-
1,3-glucanase and chitinase in the structure. However, only the algae extract interfered in the total 
protein content of the hypha, increasing this parameter. The two products decreased the cellulolytic 
activity of C. gloeosporioides. In the second part, the results demonstrated that, for both algae extract and 
potassium phosphite, there was a decrease in lesion diameter, lesion growth rate and AUDPC. In 
addition, increments were observed in all biochemical parameters analyzed, which indicated that the 
products have resistance-inducing effect on mangoes. Finally, as results for the third part of the work, 
it was evidenced that both the algae extract and the potassium salt, in all the concentrations used, helped 
to reduce the loss of mass of the fruits, delayed the decrease of pulp color angle (Hue angle) and the 
firmness of this. In addition, the products tested decelerated the loss of acidity of the pulp and 
maintained high values of organic acids, as citric acid; controlled soluble solids content in relation to the 
control (°Brix), but did not interfere in the total carbohydrate found in the fruit peels. Conclusively, the 
A. nodosum extract and potassium phosphite, delay the maturation and senescence of mangoes in the 
post-harvest phase, reduce the severity of the anthracnose in the fruits by the induction of resistance 
and also have direct effects on the fungus C. gloeosporioides. In this way, the products can be used to 
maintain the physiological quality of 'Tommy Atkins' mangoes, since they minimize the biotic and 
abiotic stresses related to the postharvest life of these fruits. 

Keywords: Alternative control; PR-proteins; Physiological quality; Mangifera indica; Cellulases  
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Figura 3.10. Atividade da enzima quitinase (unidade de quitinase mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas 
com diferentes concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, inoculadas com o fungo 
Colletotrichum gloeosporioides. (A) Atividade da enzima quitinase nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise 
de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância 
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Figura 3.16. Atividade da enzima catalase (CAT) (unidades de CAT mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, 
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e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial 
dos tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações do extrato de 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A fruticultura é um dos setores de maior destaque no agronegócio brasileiro, apresentando ampla variedade 

de espécies produzidas em todo o país, nas mais diversificadas condições de clima. O Brasil ocupa hoje a posição de 

terceiro maior produtor mundial de frutas frescas, ficando atrás apenas da China e da Índia (Treichel et al., 2016). A 

manga aparece em destaque entre as culturas com alto volume de produção, predileção nacional e exportações, estando 

presente em todas as regiões brasileiras e sendo de elevada importância econômica, principalmente, para as regiões 

Nordeste e Sudeste do país (Araújo et al., 2017). Juntas, as duas regiões são responsáveis por 99% da produção nacional 

da fruta (IBGE, 2016). 

Ainda, segundo dados apresentados pelo IBGE (2016), no ano de 2014 o Brasil alcançou uma produção de 

1.132.449 toneladas de manga. Entretanto, pouco mais de 1% desse total produzido foi exportando, estando essa 

atividade relacionada ao abastecimento do próprio país. Essa é a realidade de todos os países produtores da fruta, como 

apontou a FAO (2016), destacando que apenas 2,79% do total de mangas produzidas no mundo foram exportadas.  

O cultivo da manga no Brasil se caracteriza pelo uso de tecnologias de irrigação, indução floral e variedades 

melhoradas (Oliveira et al., 2010). A variedade ‘Tommy Atkins’ se insere nesse contexto e é cultivada em todas as 

regiões produtoras da fruta (Freires et al., 2011; Araújo et al., 2017). Esses frutos são médios e grandes (até 13 cm de 

comprimento e pesam de 400 a 600 g), com cor da casca predominantemente avermelhada, grossa e lisa, resistentes ao 

manuseio e ao transporte. O fruto apresenta polpa de textura firme, coloração amarelo-escura quando madura, de 

sabor agradável, °Brix de 17 e poucas fibras. Nas condições brasileiras, a produção natural de meia-estação do fruto se 

concentra nos meses de outubro a janeiro, mas, devido às técnicas de indução floral e a produção em pomares irrigados, 

há fruta disponível nos mercados do país durante todo o ano. O fruto apresenta ainda moderada resistência à 

antracnose, no entanto, na fase de pós-colheita, a doença geralmente se desenvolve com facilidade (Almeida, 2000; 

Filgueiras, 2000; Lopes et al., 2003; Mouco & Albuquerque, 2010; Araújo et al., 2017). 

A vida pós-colheita da manga é limitada por diversos fatores, sendo, o mais recorrente, o desenvolvimento 

de patógenos. A antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., é a doença mais 

importante nessa fase e gera perdas de até 30% nos frutos (Silva et al., 2002). O patógeno afeta todos os órgãos da 

mangueira, contudo, o prejuízo maior é nas mangas, onde aparecem manchas escuras e irregulares na casca, que podem 

coalescer envolvendo grandes áreas do fruto e que acabam por impedir a comercialização destes (Fischer et al., 2009). 

A infecção normalmente advém do campo e fica quiescente até que o fruto amadureça, estágio em que há diminuição 

das defesas naturais e aumento do conteúdo de carboidratos que servirão para a nutrição do patógeno. Nos estágios 

mais avançados da doença no fruto, é observado sobre a lesão, um crescimento alaranjado e mucilaginoso, proveniente 

na esporulação de C. gloeosporioides sobre o órgão (Prusky, 1996; Prusky et al., 2013). 

O controle da doença no campo se concentra na pulverização das plantas com fungicidas, especialmente 

os cúpricos. Frutos destinados à exportação, passam por um tratamento pós-colheita que consiste na imersão destes 

em solução fungicida a 55 °C por 5 minutos (Terao et al., 2016). Entretanto, há crescente preocupação mundial com 

os níveis de resíduos químicos nos alimentos, especialmente, os consumidos in natura e também, com os níveis de 

contaminação dos agroecossistemas, gerada pelo uso indiscriminado dessas moléculas. Assim, diversos produtos com 

potencial na diminuição dos prejuízos causados pelos fitopatógenos, vêm sendo cada vez mais utilizados. No Brasil, 

no entanto, a maioria dessas moléculas com potencial de reduzir os danos causados por doenças na fase de pós-colheita 

e seguras tanto para a saúde do homem, dos animais e do ambiente, não são registradas para essa finalidade, havendo, 

com isso, escassez de informação acerca do potencial que tais compostos apresentam nas diversas fases do sistema de 
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produção (Pascholati et al., 2014). Esse é o caso do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum L. e do fosfito de 

potássio. O extrato é utilizado há alguns anos em estudos pelo seu reconhecido aumento da qualidade dos processos 

fisiológicos dos vegetais. O produto é fabricado por diversas empresas, dentre elas a Acadian Seaplants, responsável 

pela distribuição do extrato de A. nodosum, Acadian®, no Brasil. Seu efeito em plantas já foi evidenciado para diversas 

culturas, sendo destacada sua atividade direta sobre microrganismos fitopatogênicos, o seu potencial na indução de 

resistência de vegetais contra patógenos e na melhoria da qualidade fisiológica da planta tratada (Coşoveanu et al., 

2010; Craigie, 2011; Jayaraman et al., 2011). O fosfito de potássio, distribuído no país pela Stoller do Brasil Ltda., com 

o nome comercial de Phytogard®, é recomendado como um fertilizante foliar, sendo um produto de baixo custo, não 

fitotóxico e de baixa toxicidade à mamíferos (Dalio et al., 2014). Na literatura, vários trabalhos confirmam o potencial 

do fosfito de potássio no controle de doenças e patógenos danosos a plantas (Amiri & Bompeix, 2011; 

Machinandiarena et al., 2012; Amaral et al., 2017), além dos efeitos da molécula sobre a maturação dos frutos (Grech, 

2010) e qualidade fisiológica de vegetais diversos (Pelá et al., 2010; Bourscheidt, 2012; Vasquez et al., 2014). 

Assim, com a ideia de gerar informação acerca dos processos envolvidos a partir da utilização desses 

produtos, na cadeia produtiva da manga, este trabalho foi construído sobre três vertentes principais. A primeira parte, 

objetivou verificar o efeito, in vitro, do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio sobre a 

morfofisiologia do fungo C. gloeosporioides isolado de mangas, variedade ‘Tommy Atkins’. Na segunda parte, o objetivo 

do trabalho foi avaliar o efeito do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio, ambos aplicados em 

diferentes concentrações, sobre o parasitismo do fungo C. gloeosporioides em mangas ‘Tommy Atkins’, na perspectiva da 

indução de resistência, na fase de pós-colheita desses frutos. Finalmente, na terceira parte do trabalho, objetivou-se 

verificar o efeito do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio, ambos aplicados em diferentes 

concentrações, sobre características físicas e químicas de mangas ‘Tommy Atkins’, na fase de pós-colheita.  

Dessa maneira, pretende-se com este trabalho destacar e elucidar três pontos importantes do manejo da 

antracnose em mangas a partir da utilização do extrato da alga marinha e do sal de potássio, sendo: (1) a interação e 

efeito dos produtos sobre o agente causal da antracnose nessas frutas; (2) o potencial do extrato e do fosfito na indução 

de mecanismos de defesa nos frutos tratados e; (3) a possível interferência, positiva ou negativa, dos produtos na 

manutenção da qualidade fisiológica de mangas tratadas, pois, sendo a antracnose uma doença com infecção do tipo 

quiescente, produtos que alteram negativamente a qualidade fisiológica de frutos devem ser evitados, uma vez que, 

distúrbios fisiológicos, geralmente, culminam com o aumento da severidade de doenças. Diante do que foi dito, espera-

se que este trabalho traga uma nova perspectiva acerca do manejo sustentável da antracnose em mangas, na fase de 

pós-colheita. 
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2. EFEITO MORFOFISIOLÓGICO DO EXTRATO DA ALGA MARINHA Ascophyllum 
nodosum E DO FOSFITO DE POTÁSSIO SOBRE O FUNGO Colletotrichum 
gloeosporioides 

Resumo 

 

Os fungos filamentosos do gênero Colletotrichum estão entre os mais importantes fungos fitopatogênicos do 
mundo. Em se tratando das espécies frutíferas, inúmeras delas são infectadas pelo fungo e as perdas mais significativas 
são observadas quando a infecção acontece na fase de formação dos frutos. A antracnose, doença causada por fungos 
do gênero, ocorre praticamente em todos os tecidos da planta infectada, tanto nos tecidos em desenvolvimento quanto 
nos maduros e o controle da doença no campo é feito por meio de uma associação de métodos culturais e químicos. 
Entendendo a necessidade crescente por novas tecnologias de manejo de doenças de plantas, que atendam a demanda 
atual por uma produção sustentável, a utilização de produtos naturais na agricultura, dentre eles, os extratos à base de 
algas marinhas, e também de produtos de baixo risco ao ambiente e ao homem, a exemplo do fosfito de potássio, é 
cada vez mais expressiva. Contudo, o efeito desses produtos em todo o agroecossistema, especialmente no patógeno, 
deve ser entendido e bem estabelecido. Assim, este trabalho objetivou verificar o efeito in vitro do extrato da alga 
marinha Ascophyllum nodosum (Acadian®) e do fosfito de potássio (Phytogard®) sobre a morfofisiologia do fungo 
Colletotrichum gloeosporioides isolado de mangas da variedade ‘Tommy Atkins’. O trabalho foi dividido em duas etapas. 
Na primeira, avaliou-se o efeito dos produtos sobre características morfológicas do microrganismo como o 
crescimento micelial, a massa fresca do micélio, a esporulação, a germinação e a fixação de conídios produzidos pelo 
patógeno. Na segunda, verificou-se o efeito dos produtos sobre a fisiologia da hifa, avaliando os parâmetros 
condutividade elétrica da membrana plasmática, o conteúdo total de proteínas no micélio, a atividade das enzimas β-
1,3-glucanase e quitinase e a interferência na capacidade celulolítica do fungo, medida pela atividade das enzimas endo-
β-1,4-glucanase, exo-β-1,4-glucanase e β-glicosidase. Foram testadas 4 concentrações, de modo independente, para 
cada produto, sendo: 0,1%, 0,3%, 0,5% e 1,0%, para o extrato de algas e 0,1%, 0,2%, 0,3% e 0,4%, para o fosfito de 
potássio. Nos dois casos foram utilizados três controles, sendo: 150 µg de Amistar® (estrobilurina) L-1, 50 mg de Bion® 
(acibenzolar-S-metílico – ASM) L-1 e um controle sem nenhum tipo de produto (controle negativo). Os resultados 
demonstraram que o extrato de algas induz o crescimento e a esporulação do fungo, contudo, inibe a germinação e 
adesão de conídios produzidos pelo patógeno. O fosfito de potássio interfere no crescimento e esporulação do 
microrganismo e inibe a germinação e adesão de conídios produzidos por C. gloeosporioides.  Os dois produtos alteram 
a permeabilidade seletiva da membrana plasmática da hifa e incrementam a atividade das enzimas β-1,3-glucanase e 
quitinase. Entretanto, somente o extrato de algas interferiu no conteúdo total de proteínas da hifa, aumentando esse 
parâmetro. Os dois produtos diminuíram a atividade celulolítica de C. gloeosporioides. Dessa forma, tanto o extrato de 
algas quanto o fosfito de potássio se configuram como alternativas promissoras ao manejo deste que é um dos 
fitopatógenos de maior importância econômica para o Brasil. 
 

Palavras-chave: Antracnose; Controle alternativo; Produtos naturais 

 

Abstract 

 

The filamentous fungi of the genus Colletotrichum are among the most important phytopathogenic fungi in 

the world. Regarding the fruit species, countless of them are infected by the fungus and the most significant losses are 

observed when the infection happens in the fruit formation phase. Anthracnose, a disease caused by fungi of the genus, 

occurs in virtually all tissues of the infected plant, both in developing and mature tissues and control of disease in the 

field is carried out through an association of cultural and chemical methods. Understanding the growing need for new 

technologies for the management of plant diseases, which meet the current demand for sustainable production, the 

use of natural products in agriculture, among them seaweed extracts, as well as low risk products to the environment 

and human beings, like potassium phosphite, is more and more expressive. However, the effect of these products on 

the entire agroecosystem, especially on the pathogen, must be understood and well established. This work aimed to 
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verify the in vitro effect of Ascophyllum nodosum (Acadian®) seaweed extract and potassium phosphite (Phytogard®) on 

the morphology and physiology of the fungus Colletotrichum gloeosporioides isolated from mango of the 'Tommy Atkins' 

variety. The assays were divided into two steps. In the first one, the effect of the products on morphological 

characteristics of the microorganism was evaluated, such as mycelial growth, fresh mass of the mycelium, sporulation, 

germination and adhesion of conidia produced by the pathogen. In the second one, the effect of the products on the 

physiology of the hypha was verified. Then, were evaluated the parameters electrical conductivity of the plasma 

membrane, the total content of proteins in the mycelium, the activity of the enzymes β-1,3-glucanase and chitinase and 

the interference in the cellulolytic capacity of the fungus, measured by the activity of the enzymes endo-β-1,4-glucanase, 

exo-β-1,4-glucanase and β-glycosidase. Four concentrations were tested independently for each product: 0.1%, 0.3%, 

0.5% and 1.0%, for the algae extract and 0.1%, 0.2%, 0.3% and 0.4% for potassium phosphite. In both cases, three 

controls were used: 150 μg Amistar® (strobilurin) L-1, 50 mg Bion® (acibenzolar-S-methyl – ASM) L-1 and one control 

without any type of product (negative control). The results demonstrated that the algae extract induces the growth and 

sporulation of the fungus; however, it inhibits the germination and adhesion of conidia produced by the pathogen. 

Potassium phosphite interferes with the growth and sporulation of the microorganism and, inhibits the germination 

and adhesion of conidia produced by C. gloeosporioides.  Both products alter the selective permeability of the plasma 

membrane of the hypha and increase the activity of the enzymes β-1,3-glucanase and chitinase. However, only the algal 

extract interfered in the total protein content of the hypha, increasing this parameter. The two products decreased the 

cellulolytic activity of C. gloeosporioides. Thus, both the algae extract and the potassium phosphite are presented as 

promising alternatives to the management of the causal agent of anthracnose in several crops, one of the 

phytopathogens of greatest economic importance for Brazil. 

 

Keywords: Anthracnose; Alternative control; Natural products. 

2.1 Introdução 

Os fungos filamentosos do gênero Colletotrichum Corda e a forma teleomórfica Glomerella Spauld & Scherenk, 

estão entre os mais importantes fungos fitopatogênicos do mundo. Esses microrganismos causam danos econômicos 

significativos em plantas e órgãos vegetais espalhados pelas regiões tropicais, subtropicais e também, temperadas do 

globo (Perfect et al., 1999). Cereais, hortaliças, plantas ornamentais, leguminosas e espécies frutíferas podem ser 

seriamente prejudicadas pelo patógeno (Bailey & Jeger, 1992). Em se tratando das espécies frutíferas, inúmeras delas 

são infectadas pelo fungo e as perdas mais significativas são observadas quando a infecção acontece na fase de 

formação dos frutos (Freeman et al., 1998). As espécies de Colletotrichum causam uma doença de sintomas típicos 

conhecida como antracnose, caracterizada, quando no fruto, pelo aparecimento de lesões necróticas e deprimidas no 

tecido do órgão, sobre a qual, uma massa mucilaginosa de conídios de coloração alaranjada é produzida (Bailey & Jeger, 

1992). A antracnose ocorre praticamente em todos os tecidos da planta infectada, tanto nos tecidos em 

desenvolvimento, quanto nos maduros (Bernstein et al., 1995). Dois tipos distintos de antracnose podem ocorrer, o 

primeiro está relacionado com o aparecimento dos sintomas da doença nas plantas e frutos ainda no campo, enquanto 

que o segundo ocorre nos frutos maduros, após a colheita. A habilidade do patógeno de causar infecções quiescentes 

colocou o Colletotrichum no grupo de patógenos de maior importância econômica para as frutas na fase de pós-colheita 

(Freeman et al., 1998). 
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Existem inúmeros casos na literatura com relatos da ocorrência de espécies distintas de Colletotrichum 

causando doença em uma única planta hospedeira. Por exemplo, a antracnose em mangas e abacates pode ser causada 

tanto pela espécie C. gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. quanto pela espécie C. acutatum Simmonds (Hartill, 1992; 

Prusky, 1996; Phoulivong et al., 2010). Ainda em mangas, a literatura registra a suscetibilidade desses frutos a mais 

cinco espécies, sendo elas a espécie C. fructicola (Prihast, Cai & Hyde), a C. asianum (Prihast, Cai & Hyde), a C. dianesei 

(Lima, Câmara & Michereff) a C. karsti (Yang, Liu, Hyde & Cai) e a espécie C. tropicale (Rojas, Rehner & Samuels) 

(Lima et al., 2015).  Morangos, podem ser infectados por três espécies distintas do fungo, sendo elas C. fragariae Brooks, 

C. acutatum e C. gloeosporioides. Nesse caso, as três espécies podem causar doença tanto nos frutos quanto em outras 

partes da planta. Amêndoas e outros frutos decíduos podem apresentar sintomas de antracnose gerados tanto pela 

espécie C. acutatum quanto pela espécie C. gloeosporioides (Adaskaveg & Hartin, 1997; Bernstein et al., 1995; Shabi & 

Katan, 1983; Shih et al., 2000). Plantas de Citrus podem ser acometidas por quatro tipos distintos de antracnose: a 

prodridão floral do citros e a antracnose do citros, ambas causadas pela espécie C. acutatum e, a morte dos ramos e as 

manchas foliares, doenças causadas pela espécie C. gloeosporioides (Zulfiqar et al., 1996). Adicionalmente, outros 

exemplos de hospedeiros que são afetados por múltiplas espécies do fungo incluem o cafeeiro, as curcubitáceas, as 

pimenteiras e o tomateiro (Duarte et al., 2005; Kurozawa et al., 2005; Kurozawa & Pavan, 2005; Zambolim et al., 

2005).  

É comum também encontrarmos no ambiente uma única espécie de Colletotrichum infectando mais de um 

hospedeiro. A espécie C. gloeosporioides e o seu teleomorfo Glomerella cingulata, a qual é considerada uma espécie 

cumulativa (vários hospedeiros), e que forma a fase sexual sob certas condições, é capaz de infectar inúmeras frutas, 

como, por exemplo, mangas, abacates, morangos, maçãs, amêndoas, dentre outras (Binyamini & Schiffmann-Nadel, 

1972; Fitzell, 1987; Shabi & Katan, 1983). G. cingulata é um Ascomiceto pertencente à ordem Melanconiales, Família 

Melanconiaceae. Seu anamorfo, C. gloeospodioides, produz acérvulos subepidérmicos, dispostos em círculos. Os conídios 

são liberados dos acérvulos através de uma massa viscosa de coloração rosada. Esses conídios são hialinos e 

baciliformes de ápices arredondados, uninucleados, com 12-19 µm de comprimento por 1,0-6,0 µm de largura, sendo 

levemente curvos. Os peritécios são rostrados, subesféricos e agrupados em um estroma ou bem separados, sendo que 

esse estroma pode estar bem desenvolvido ou ser ausente. Ascos são subclavados, medindo 42-60 x 10-12 µm. 

Ascósporos são hialinos, unicelulares, curvados e medem 12-24 x 4-6 µm (Terao et al., 2016). 

Os conídios produzidos por C. gloeosporioides são disseminados na natureza principalmente carregados pela 

água da chuva, e têm desenvolvimento ótimo sob condições de umidade relativa alta, acima de 95%, e temperatura na 

faixa dos 25 °C. Ao alcançar a superfície do hospedeiro, o conídio se expande em direção a uma das extremidades para 

a formação do tubo germinativo que, tão logo se desenvolva, forma em seu ápice, uma estrutura arredondada e 

melanizada, o apressório. Este último, fixa-se na superfície do vegetal e, auxiliado por enzimas líticas, degrada a 

superfície intacta do fruto e alcança o seu interior. Assim, de maneira coordenada e em uma sequência lógica, os 

conídios do fungo devem ser capazes de se aderir à superfície do hospedeiro, germinar, produzir estruturas de 

penetração ou, quando possível, germinar e entrar por ferimentos na superfície do órgão vegetal. Finalmente, o 

patógeno deve ser capaz de ativar fatores de patogenicidade para o desenvolvimento da doença (Prusky, 1996). Para 

ser bem-sucedido nesse processo, o fungo deve se sobrepor às defesas impostas pelo hospedeiro e ser capaz de se 

desenvolver sob condições fisiológicas e ambientais prevalecentes no momento da infecção. 

A adesão de conídios às plantas hospedeiras é essencial para o início da doença. No gênero Colletotrichum, 

conídios são produzidos e dispersados pela água da chuva e rapidamente se fixam às partes aéreas das plantas 

hospedeiras (Nicholson, 1992; Anderson & Nicholson, 1996; Mercure et al., 1994a). Os conídios são produzidos em 
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acérvulos embebidos em uma matriz mucilaginosa, composta por glicoproteínas de alta massa molecular, sendo, 

algumas dessas moléculas, ricas em prolina (Nicholson, 1992). Essa mucilagem contém inibidores de germinação, assim 

como uma variedade de enzimas. Funciona como uma matriz protetora dos conídios contra a dessecação e metabólitos 

tóxicos produzidos pela planta (Mercure et al., 1994b). Além disso, como relatado para a espécie C. graminicola (Ces.) 

Wilson, a mucilagem que envolve o acérvulo tem papel importante também na adesão do conídio no hospedeiro 

(Mercure et al., 1994a). 

A capacidade inicial de adesão dos conídios de Colletotrichum à cutícula do vegetal envolve interações 

hidrofóbicas, assim como ocorre para muitos fungos fitopatogênicos (Nicholson & Epstein, 1991; Mercure et al., 

1994a). A adesão de conídios das espécies C. musae (Berk. & Curtis) e C. graminicola, por exemplo, aparentemente requer 

também um metabolismo ativo, que inclui a síntese de uma série de proteínas (Young & Kauss, 1984; Sela-Buurlage et 

al., 1991; Mercure et al., 1994b). É sugerido que esse processo esteja relacionado com a segunda fase da adesão, a qual 

pode servir para a consolidação da interação hidrofóbica inicial. Em algumas espécies de Colletotrichum, essa segunda 

fase de adesão está relacionada com exudatos proteicos, os quais são liberados a partir do conídio, como uma fina 

camada sobre o substrato, como ocorre para a espécie C. gloeosporioides (Mercure et al., 1994b). Entretanto, para algumas 

espécies, a exemplo do C. lindemuthianum, não há liberação de nenhum tipo de exudato proteico (O’Connell et al., 1996). 

A adesão do tubo germinativo e do apressório à superfície do hospedeiro é, geralmente, mais intensa do 

que a adesão do conídio (Perfect et al., 1999). A ligação do apressório ao substrato é, particularmente, mais forte para 

garantir uma base firme à penetração da hifa infectiva. Tal fato já foi comprovado a partir de análises em que se 

observou fragmentos da parede celular do apressório aderida à superfície do substrato, mesmo depois da retirada da 

estrutura por sonificação (Pain et al., 1996). Fibrilas de comprimento médio de 6 µm são formações normalmente 

encontradas na superfície de tubos germinativos e apressórios de espécies do gênero Colletotrichum. Acredita-se que 

essas estruturas, presentes na matriz extracelular, sejam responsáveis pela adesão do patógeno nessa fase. 

Glicoproteínas com propriedades adesivas já foram identificadas e descritas para as espécies C. lindemuthianum e C. 

graminicola, sendo estas secretadas tanto pelo tubo germinativo quanto pelo apressório e detectadas sobre o substrato 

mesmo após a retiradas dessas estruturas por sonificação (Pain et al., 1996; O’Connell et al., 1996). 

Os conídios de Colletotrichum percebem tanto estímulos físicos quanto químicos a partir da superfície do 

hospedeiro e assim, ativam a germinação desses propágulos. Dando seguimento à germinação da estrutura, o tubo 

germinativo se diferencia para a formação do apressório. Exemplo de estimulantes químicos presentes no vegetal 

podem ser encontrados nos trabalhos realizados com C. gloeosporioides em abacate e C. musae em banana (Podila et al., 

1993; Kolattukudy et al., 1995). A germinação dos conídios da espécie C. gloeosporioides e subsequente formação dos 

apressórios, é seletivamente ativada pela superfície cerosa que recobre os frutos. A sinalização é específica, uma vez 

que ceras produzidas pelos diferentes vegetais apresentam estrutura molecular variável entre si, assim, as espécies 

fúngicas são estimuladas por moléculas com estruturas distintas entre si (Podila et al., 1993; Kolattukudy et al., 1995; 

Perfect et al., 1999). Além disso, o etileno, hormônio vegetal responsável pelo amadurecimento do fruto, também está 

relacionado com a indução da germinação do conídio e formação do apressório nas duas espécies, C. gloeosporioides e C. 

musase, patógenos que têm preferência por frutos climatéricos. O hormônio não influencia espécies do gênero que 

parasitam frutos não climatéricos (Kolattukudy et al., 1995). Assim, esporos que alcançam a superfície dos frutos em 

desenvolvimento, germinam e penetram o substrato induzidos pela sinalização gerada pela cera que recobre o órgão. 

Entretanto, o fungo permanece em estado de latência ou quiescência, até que o fruto amadureça e ocorra o 

estabelecimento das relações parasitárias estáveis (Kolattukudy et al., 1995). Para a espécie C. gloeosporioides tal fato já 
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foi bem estabelecido uma vez que, como demonstrado por Liu & Kolattukudy (1998), a formação do apressório só 

acontece quando, no momento da interação patógeno-hospedeiro, há presença de cera e do hormônio etileno. 

Nas espécies de Colletotrichum, o tubo germinativo se diferencia em apressório na superfície do hospedeiro 

quando o crescimento apical da estrutura cessa e a ponta se achata, tornando-se delimitada por um septo (Deacon, 

2005). A maturação do apressório envolve a formação de um poro de evaginação na base da célula, a deposição de 

novas camadas na parede celular e a secreção de substâncias na matriz extracelular. Em sequência, pigmentos como a 

melanina se depositam recobrindo toda a parede celular do apressório, próximos à membrana plasmática (Bailey & 

Jager, 1992). Ao redor do poro, um espesso anel se forma e, a partir dessa região, o crescimento da estrutura continua 

com a formação do peg de penetração e a perfuração da cutícula do vegetal, em um processo que envolve força 

mecânica, produzida por uma alta pressão de turgor, e degradação enzimática (Mendgen et al., 1996; Chen et al., 2004). 

Dessa maneira, fica claro que o apressório maduro é uma célula assimétrica e polarizada, com uma região superior 

ovalada e uma região basal achatada, sendo essa última preparada para a formação da hifa infectiva (Pain et al., 1996; 

Perfect et al., 1999). 

Da germinação do conídio à formação das hifas que colonizarão o tecido hospedeiro, o crescimento de 

Colletotrichum spp., assim como nos demais fungos, é mais ativo na região apical dessas estruturas. Com exceção dos 

oomicetos, nenhum outro grupo de organismos cresce continuamente como um tubo que se elonga na extremidade 

pela síntese localizada de componentes estruturais da parede celular e, além disso, mostra tamanha plasticidade 

(Deacon, 2005). O citoesqueleto da hifa fúngica é formado basicamente por polímeros de quitina e glucanas em ligação 

β-1,3 (Alexopoulos et al., 1996). A quitina, é um polímero formado por unidades de β-1,4-N-acetilglicosamina e o seu 

metabolismo se divide em dois processos: síntese e degradação. A quitina-sintase, enzima produzida ao longo desse 

processo, catalisa a síntese de cadeias de quitina e é uma das principais moléculas responsáveis pela formação da parede 

celular fúngica. Assim, a enzima é produzida in situ, no ápice da hifa e pode ser translocada para outras partes da 

estrutura no interior de vesículas. Nesse momento, a quitina-sintase apresenta-se na forma do seu zimogênio, ou seja, 

inativada, sendo necessário, ao ser inserida na membrana plasmática, ser ativada por uma protease, que, provavelmente, 

também é produzida no ápice da hifa e chega até a enzima também no interior de vesículas. Estando a enzima ativada, 

o substrato para a produção do polímero, a N-acetilglicosamina, é direcionado para a porção interna da enzima, 

ancorada na membrana, e então, cadeias de quitina são formadas e liberadas a partir da parte externa da dupla camada 

fosfolipídica (Gow et al., 2002). 

A glucana-sintase é outra enzima que também é importante no processo de construção da parede celular 

do fungo (Deacon, 2005). É responsável por catalisar a síntese das cadeias de β-1,3-glucana, molécula que, geralmente, 

constitui a maior parte da estrutura esqueletal da hifa. Assim como acontece com a quitina-sintase, a glucana-sintase é 

produzida e chega à membrana da hifa, na porção apical, no interior de vesículas e prontamente é inserida nessa região 

(Mendgen & Hahn, 2002). O substrato utilizado por essa enzima para a produção das cadeias de β-1,3-glucana é a 

uridina difosfato-glicose, presente no citosol da hifa. A atividade da glucana-sintase é regulada de modo diferente ao 

que se observa na quitina-sintase (Howard, 2001; Mendgen & Hahn, 2002). A enzima é composta por duas 

subunidades, uma delas, presente na parte externa da membrana plasmática, contém o sítio catalítico da molécula e a 

outra subunidade, é formada por uma ligação proteica guanosina-trifosfato. Assim, a enzima é ativada quando a 

guanosina-trifosfato chega à porção citoplasmática sendo, a partir desse momento, cadeias de glucana sintetizadas e 

depositadas na parede da hifa. Essas cadeias parecem sofrer alterações adicionais ao serem depositadas na estrutura, 

especificamente, no número de ligações β-1,3 (Gow et al., 2002). 
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Sendo a hifa fúngica uma estrutura constantemente rígida em função da sua constituição (Bartnicki-Garcia, 

1970), o fungo deve ser capaz de produzir enzimas que degradem os componentes estruturais da parede celular para, 

assim, crescer. Dessa forma, quitinases e β-1,3-glucanases são as enzimas responsáveis pelo catabolismo da parede 

celular que, menos rígida, tem a capacidade de elongação. Assim, o crescimento do fungo se dá pelo balanço existente 

entre a síntese e a degradação do citoesqueleto da hifa (Adams, 2004; Bauermeister et al., 2010). 

No hospedeiro, a colonização é um processo dependente da capacidade do fungo em degradar as barreiras 

impostas pelo vegetal. Após atravessar a cutícula que recobre os frutos de um modo geral, o fungo Colletotrichum sp. 

deve ser capaz de transpor toda a estrutura celular do vegetal e esse avanço também é mediado por enzimas. Assim, 

para que o patógeno alcance o interior celular, ele deve ser capaz de produzir celulases, hemicelulases e ligninases, 

enzimas responsáveis pela degradação da celulose, hemicelulose e lignina, respectivamente (Gardner et al., 1987). 

Patógenos com essa capacidade, geralmente, apresentam alto grau de patogenicidade (Pascholati, 2011). Somado a isso, 

a degradação da lamela média, resultado da ação de enzimas pectinolíticas, gera a maceração dos tecidos do hospedeiro 

e os sintomas de podridão geralmente atrelados ao parasitismo de espécies do fungo Colletotrichum (Prusky, 1996; Tucker 

& Talbot, 2001; Chen et al., 2004). Sem dúvida, a capacidade celulolítica de um fungo auxilia sobremaneira os processos 

infectivos.  

A celulose é o polímero natural mais abundante na terra, representando cerca de 40% de toda a biomassa 

vegetal que é produzida e reciclada em um ano (Deacon, 2005). Os fungos desempenham um papel fundamental na 

degradação desse polímero e também, na utilização dos produtos advindos dessa degradação (Taylor & Marsh, 1963; 

Walton, 1994). 

Em termos de estrutura química, a celulose é um polímero relativamente simples. A molécula consiste de 

uma cadeia longa e não ramificada, composta por 2000 a 14000 resíduos de glicose, unidos entre si por ligações do 

tipo β-1,4. A configuração β da estrutura significa que cada unidade de glicose sofre um giro de 180° em relação à 

unidade seguinte, e a cadeia inteira é formada por essa repetição de pares (Figura 2.1).  

 

 

Figura 2.1. Estrutura de uma única cadeia de celulose, composta de milhares de unidades repetidas do dissacarídeo celobiose; uma 
unidade do dissacarídeo está representada no interior dos colchetes. As ligações do tipo β-1,4 também estão demonstradas na figura. 
Adaptada de Deacon (2005) 

 

A celulose pode ser facilmente degradada por enzimas extracelulares produzidas por fungos 

fitopatogênicos. Entretanto, a estrutura física da cadeia de celulose e a forma como ela se organiza na natureza dificulta 

o acesso das enzimas fúngicas que degradam o polímero. De modo individual, as cadeias de celulose ficam muito 

próximas umas às outras dando origem a micelas, as quais são reforçadas por meio da formação de pontes de 

hidrogênio. Assim, essas micelas se alinham formando microfibrilas de, aproximadamente, 10 nm de diâmetro, visíveis 

apenas por meio de microscopia eletrônica (Taiz & Zeiger, 2012). Essa estrutura rígida e insolúvel representa um 

importante obstáculo à decomposição enzimática, entretanto, muitos fungos desenvolveram meios de degradá-la. 
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Pelo menos três tipos de enzimas estão envolvidos na completa degradação da cadeia de celulose até a 

liberação de seus constituintes mais simples, as unidades de glicose (Garajova et al., 2016; Kracher et al., 2016). 

Conjuntamente, essas moléculas são chamadas de celulases ou enzimas do complexo celulase, sendo elas: (i) uma 

endoglucanase ou endo-β-1,4-glucanase, a qual age em pontos aleatórios dentro da cadeia de celulose, quebrando 

a molécula em fragmentos menores. Trata-se de uma enzima que já foi encontrada em formas múltiplas, apresentando 

massa molecular que varia de 11000 a 65000 Da; (ii) uma celobiohidrolase ou exo-β-1,4-glucanase, uma enzima que 

age apenas na porção final da cadeia de celulose, clivando-a, sucessivamente, em unidades de dissacarídeos (celobiose). 

Essa enzima é mais uniforme que a endoglucanase, apresentando massa molecular que varia dos 50000 aos 60000 Da; 

(iii) uma β-glicosidase ou celobiase, que quebra a celobiose em moléculas de glicose, sendo, essas últimas, absorvidas 

pelo fungo (Ljungdahl & Eriksson, 1985; Beguin, 1990; Teeri, 1997). A ação dessas três enzimas está representada na 

Figura 2.2. Todas elas agem de modo sinergístico, porém, são reguladas por ativadores bioquímicos que garantem que 

açúcares não sejam liberados em uma taxa alta a ponto de serem desperdiçados pelo fungo. Assim, as endoglucanases 

atacam as cadeias de celulose de modo aleatório criando mais sítios de ação para a celobiohidrolase. A celobiose, 

resultante da ação coordenada dessas duas enzimas, pode se ligar ao sítio ativo da celobiohidrolase e, de modo 

competitivo, inibir a atividade da enzima. Logo, à medida que há acúmulo de celobiose, a degradação da celulose 

automaticamente diminui. Por fim, a liberação de moléculas de glicose funciona como repressor catabólico da atividade 

da celobiase e, dessa maneira, a degradação dos dissacarídeos formados também diminui (Deacon, 2005). 

 

 

Figura 2.2. Estrutura e degradação enzimática da celulose. A enzima celobiohidrolase (CBH) cliva dissacarídeos de celobiose das 
extremidades não reduzidas das cadeias de celulose. A enzima endoglucanase (EG) cliva as cadeias de modo aleatório, gerando 
cadeias mais curtas, provendo também, sítios de ação para a CBH. A enzima β-glicosidase quebra a molécula de celobiose em dois 
resíduos de glicose que serão absorvidos pelo fungo. Adaptado de Deacon (2005) 

 

No campo, o controle do fungo Colletotrichum sp. é feito por meio de uma associação de métodos culturais 

e químicos. Nessas condições, a utilização de maiores espaçamentos que favoreçam a ventilação e a insolação das 

plantas, o uso de podas leves que abrem a copa das árvores para a penetração de raios solares, o emprego de podas de 
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limpeza que reduzem as fontes de inóculo e a instalação dos pomares em regiões mais secas, são medidas de manejo 

cultural que auxiliam no controle da antracnose (Terao et al., 2016). Atrelado a essas medidas, o controle químico 

garante o sucesso na colheita. Até o aparecimento dos fungicidas orgânicos, os cúpricos eram utilizados com 

exclusividade e apresentavam diferenciados graus de sucesso (Terao et al., 2016). Dentre os produtos mais utilizados 

estão a calda bordalesa, o óxido cuproso, o oxicloreto de cobre e o sulfato básico de cobre, sendo estes, ainda hoje, 

bastante eficientes especialmente quando aplicados na fase de pós-florescimento (Coelho et al., 2010; Raduan, 2017). 

Frutos destinados à exportação, passam por um tratamento pós-colheita que consiste na imersão desses frutos em 

solução fungicida a 55 °C por 5 minutos. 

Além dos tradicionais fungicidas cúpricos, rotineiramente utilizados no manejo da antracnose, a 

azoxistrobina, fungicida pertencente a classe dos inibidores da quinona-oxidase, tem sido amplamente empregada para 

essa finalidade (Lima et al., 2015; Colman & Quintana, 2016). A azoxistrobina pertence ao grupo químico das 

estrobilurinas, juntamente com outras moléculas, como a piraclostrobina, a trifloxistrobina e o cresoxim-metílico. 

Possui como modo de ação a inibição da respiração dos fungos, especificamente por ligar-se ao sítio da quinona oxidase 

do citocromo b (complexo III) e inibindo o transporte de elétrons na mitocôndria (Fernández-Ortuño et al., 2010; 

Leadbeater, 2012). A germinação de propágulos infectivos do fungo é a etapa de maior sensibilidade às estrobilurinas 

(Oliver & Hewitt, 2014), sendo estas, portanto, moléculas que interferem em todos os processos posteriores à 

germinação do conídio. 

Além do controle químico tradicional, diversos produtos naturais de origem biológica já foram testados e 

apresentam resultados promissores na interferência do metabolismo de espécies do fungo Colletotrichum (Abd-Alla & 

Haggag, 2010; Zheng et al., 2013; Leal et al., 2017). Dentre estes, os extratos produzidos a partir de algas marinhas, a 

exemplo da espécie Ascophyllum nodosum (L.) Le Jol., são cada vez mais empregados para essa finalidade (Subramanian 

et al., 2011; Vera et al., 2011; Ribeiro et al., 2016).  

Produtos à base da alga são vendidos no Brasil como fertilizantes de plantas. No grupo das algas marrons 

(Phaeophytas), a espécie A. nodosum se destaca, sendo encontrada no Oceano Atlântico, especificamente na região do 

Canadá, nos mares Árticos e no norte da Europa (Ugarte et al., 2006). Essa alga é utilizada há alguns anos em estudos 

pelo reconhecido aumento da qualidade dos processos fisiológicos dos vegetais, através da complementação de 

hormônios de crescimento (auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico), aminoácidos (alanina, ácido aspártico e 

glutâmico, glicina, isoleucina, leucina, lisina, prolina, tirosina, triptofano e valina),  nutrientes importantes (N, P, K, Ca, 

Mg, S, B, Fe, Mn, Cu e Zn), indução de resistência, promoção da melhoria da qualidade dos frutos e crescimentos das 

plantas (Norrie & Keathley, 2005). Seu efeito em plantas já foi comprovado pelo tratamento de pepineiros com duas 

doses do produto (0,5 e 1%) e redução de doenças causadas, isoladamente, pelos fungos Alternaria cucumerina Dingley, 

Didymella applanata (Niessl) Sacc., Fusarium oxysporum Sm. & Swingle e Botrytis cinerea Pers. (Jayaraman et al., 2011). 

Extratos de outras algas marinhas, como Alaria esculenta (L.) Graville, Fucus vesiculosus (L.), Spirulina platensis e Eklonia 

máxima (Osberck) Papenfuss, já foram testados in vitro e apresentaram expressivo efeito fungicida contra uma série de 

patógenos, incluindo as espécies Fusarium roseum Link e F. oxysporum, contudo, em doses muito altas, 50 e 90%, 

impossíveis de serem praticadas em cultivos comerciais (Coşoveanu et al., 2010). 

Outro produto que vem apresentando resultados promissores no controle de fitopatógenos, é o fosfito de 

potássio. Esse produto é um composto proveniente do ácido fosforoso (H3PO3), sendo originado através de uma 

reação de neutralização com uma base, como o hidróxido de potássio, a qual é o mais frequentemente utilizada para 

este fim (Roma, 2013). Após a reação completa dessas moléculas, é formado o fosfito de potássio (McDonald et al., 

2001). 
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Estudos realizados por McDonald et al. (2001) evidenciaram a atividade do fosfito de potássio como um 

fungicida eficiente no controle de Oomicetos como Phytophtora, Plasmopara e Phytium. Após esses eventos, foi lançado 

no mercado o produto Aliete®, cujo princípio ativo é o fosetyl-alumínio que, após a hidrólise do etil-fosfanato presente 

na molécula, libera o fosfito que agirá na proteção da planta e ainda, tem a capacidade de se translocar via floema e 

xilema. No Brasil, o fosfito de potássio é recomendado como um fertilizante foliar, sendo um produto de baixo custo, 

não fitotóxico e de baixa toxicidade à mamíferos (Dalio et al., 2014). 

Em pós-colheita, há relatos da utilização do fosfito de potássio no controle de podridões em diversos frutos 

como pêssegos, no controle da podridão parda (Moreira et al., 2002), em manga, no controle da antracnose (Lins et 

al., 2011), em maçãs no controle do mofo azul (Blum et al., 2007; Amiri & Bompeix, 2011), e em uvas de mesa, no 

controle de podridões causadas por Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill (Roma, 2013). 

Entendendo a necessidade crescente por novas tecnologias de manejo de doenças de plantas, que atendam a 

demanda atual por uma produção sustentável, a utilização de produtos naturais na agricultura, dentre eles, os extratos 

à base de algas marinhas, e também de produtos de baixo risco ao ambiente e ao homem, a exemplo do fosfito de 

potássio, é cada vez mais expressiva. Contudo, o efeito desses produtos em todo o agroecossistema, especialmente no 

patógeno, deve ser entendido e bem estabelecido. Assim, este trabalho objetivou verificar o efeito in vitro do extrato da 

alga marinha Ascophyllum nodosum (Acadian®) e do fosfito de potássio (Phytogard®) sobre a morfofisiologia do fungo 

Colletotrichum gloeosporioides isolado de mangas, variedade ‘Tommy Atkins’. 
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2.2. Material E Métodos 

Os testes descritos a seguir foram realizados no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Fitopatológica da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, ESALQ – USP. Após o isolamento e identificação do isolado de 

C. gloeosporioides que foi utilizado nos ensaios, os experimentos foram divididos em duas etapas, sendo estas: (1) avaliação 

do efeito do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio sobre a morfologia do fungo C. gloeosporioides 

e (2) fisiologia da hifa de C. gloeosporioides sob a ação do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio, 

com base na atividade elétrica da membrana plasmática da hifa, conteúdo de proteínas e atividade das enzimas β-1,3-

glucanase e quitinase e atividade interferência na atividade celulolítica do fungo.  

2.2.1. Obtenção do isolado 

Frutos de manga, variedade ‘Tommy Atkins’, apresentando lesões típicas de antracnose, foram levados ao 

Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Fitopatológica – ESALQ/USP, lavados com água corrente e postos em 

condições de câmara úmida para acelerar o progresso da doença e o aparecimento de sinais do patógeno. Decorridos 

4-5 dias, os frutos começaram a apresentar lesões enegrecidas, deprimidas na parte central e, sobre algumas dessas, 

ocorreu o aparecimento de uma massa mucilaginosa de coloração alaranjada, característica do processo de esporulação 

do fungo sobre o fruto. A partir dessa massa de esporos, foi feito o isolamento direto do patógeno para o meio de 

cultivo BDA (batata-dextrose-ágar), sendo em seguida, incubado em câmara tipo BOD a 25±2 °C, fotoperíodo de 12 

h, por 7 dias. Após esse período, o fungo foi novamente inoculado em uma manga sadia e reisolado, fechando-se assim 

o Postulado de Koch. A partir do reisolamento, foi obtida cultura pura do patógeno e, em um primeiro momento, a 

espécie foi confirmada por características morfológicas da colônia e do conídio, com auxílio de microscopia de luz e 

técnicas de microcultura (Figura 2.3A e 2.3B). Posteriormente, com o apoio do Laboratório de Genética Molecular da 

Universidade Estadual do Maranhão (Campus São Luís, MA), o isolado foi confirmado como sendo a espécie C. 

gloeosporioides por meio da técnica de PCR espécie-específica, mediante a análise da região ITS do rDNA do fungo, 

segundo protocolo proposto por Afanador-Kafuri et al. (2003) (Figura 2.3C). 
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Figura 2.3. Colletotrichum gloeosporioides isolado de manga. A. Acérvulo do fungo com setas e fiálides conidiogênicas com produção 
abundante de conídios; B. Conídios baciliformes característicos da espécie C. gloeosporioides. C. Confirmação da espécie C. 
gloeosporioides (MC1), isolada de manga, variedade ‘Tommy Atkins’, a partir da amplificação da região ITS do rDNA, por PCR, 
utilizando o oligonucleotídeo CgInt (5’-GGCCTCCCGGGCGG-3’), específico da espécie, associado ao primer universal 
conservado ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTAGTATGC-3’), segundo metodologia de Afanador-Kafuri et al. (2003) 

2.2.2. Avaliação do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio sobre a 

morfologia do fungo C. gloeosporioides 

2.2.2.1. Crescimento micelial 

A partir da obtenção de placas de Petri contendo colônias puras de C. gloeosporioides, os testes de crescimento 

micelial do fungo foram executados. Para isso, diferentes concentrações para os respectivos produtos testados foram 

utilizadas, sendo 0,1%, 0,3%, 0,5% e 1,0%, para o extrato de A. nodosum (Acadian®) e 0,1%, 0,2%, 0,3% e 0,4%, para 

o fosfito de potássio (Phytogard®). As concentrações foram preparadas por incorporação dos produtos de forma 

individualizada em meio BDA fundente. Foram utilizados três controles diferentes. O primeiro foi o controle positivo 

1, composto por 150 µg de Amistar® (estrobilurina) L de meio BDA-1, o segundo foi o controle positivo 2, composto 

por 50 mg de Bion® (acibenzolar-S-metílico – ASM) L de meio BDA-1 e, finalmente, o controle negativo que consistiu 

de meio BDA puro (concentração zero). A utilização do Bion® como controle se justifica pela ideia futura de comparar 

o extrato de algas e o fosfito com esse produto, o qual é registrado no Brasil como ativador da resistência em vegetais. 

Após as incorporações, os meios foram vertidos em placas de Petri de acrílico, 80 mm de diâmetro, e, quando 

solidificados, discos de micélio de 5 mm, contendo estruturas do fungo, foram transferidos para o centro dessas placas. 

Após as repicagens, os tratamentos foram incubados em câmaras tipo BOD, 25±2 °C, fotoperíodo de 12 h gerado por 

lâmpadas fluorescentes. 

As avaliações foram diárias, sempre no mesmo período do dia e feitas até que uma das parcelas atingisse o 

bordo da placa, o que aconteceu no sétimo dia após a montagem do ensaio. Ao longo das observações, foram tomadas 

medidas (cm), com auxílio de paquímetro digital, do crescimento das colônias, em dois sentidos diametralmente 

opostos. O experimento continha cinco repetições por tratamento e foi adotado o delineamento inteiramente 

casualizado na condução dos testes, sendo avaliado o efeito de cada produto sobre o fungo de maneira independente. 

Após, as médias do 6º dia de observação foram calculadas e submetidas à análise de variância, sendo estas comparadas 

pelo teste de Tukey (p≤0,05). Além disso, a correlação do efeito dos produtos sobre o crescimento micelial do fungo 
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foi estabelecida por meio de análise de regressão polinomial, sendo considerada alta correlação, valores de R2 ≥ 0,70 

(Toledo & Ovalle, 2008). 

2.2.2.2. Microscopia eletrônica de varredura do micélio 

Placas contendo C. gloeosporioides crescido, nas maiores concentrações dos produtos avaliados e na ausência 

destes (controle negativo), foram destinadas à análise de microscopia eletrônica de varredura. Assim, fragmentos 

retirados dos bordos das colônias foram mergulhados em solução de Karnovsky (fixadora) contendo glutaraldeído 

2,5%, paraformaldeído 2,0%, tampão fosfato 0,05 M, pH = 7,2, em seguida, levados ao vácuo para a retirada do ar 

intermicelial. Após esse procedimento, as amostras foram incubadas por 12 h na geladeira. Passado esse período, a 

solução fixadora foi retirada e os fragmentos, então, lavados em tampão cacodilato 0,05 M, pH = 7,0, por 10 min. Em 

seguida, o tampão anterior foi substituído por quantidades iguais de tampão cacodilato 0,01 M, pH = 7,0 e solução de 

tetróxido de ósmio 1,0% e as amostras permaneceram em repouso por mais 1 h. Após, a mistura foi retirada e os 

fragmentos de meio de cultivo contendo o micélio do fungo, foram desidratados em concentrações crescentes de 

acetona. Assim, cada fragmento foi exposto às concentrações de 30% por 20 min, 50% por 20 min, 70% por 2 h, 90% 

por 20 min e três vezes a 100% por 20 min sendo, imediatamente após o término desta última etapa, levados ao ponto 

crítico. Finalizado o passo anterior, os stubs foram montados e metalizados, sendo, finalmente, visualizados em 

microscópio eletrônico de varredura (Kitajima & Tanaka, 2011). 

2.2.2.3. Determinação da massa fresca do micélio 

Para a determinação da massa fresca do micélio de C. gloeosporioides, em gramas, o fungo foi posto para 

crescer em meio de cultivo BD (batata-dextrose), acrescido do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de 

potássio nas mesmas concentrações utilizadas em 2.2.2.1. Para isso, cinco discos de micélio contendo estruturas do 

patógeno, foram depositados em Erlenmeyers contendo 100 mL das preparações. Nesse ensaio também foram 

utilizados os controles positivos com a estrobilurina e o ASM, além do controle negativo que consistiu apenas do meio 

de cultivo BD. Terminada as repicagens, os frascos foram incubados em agitador orbital por 7 dias, em condições de 

temperatura controlada, 25±2 °C, escuro contínuo e velocidade de rotação de 150 rpm. Após 7 dias de incubação, as 

preparações foram filtradas em filtro de porcelana forrado com papel Whatman® nº 40, acoplado a um Kitassato e 

bomba a vácuo, sendo, dessa maneira a massa fresca do micélio determinada. 

O experimento continha cinco repetições por tratamento e foi adotado o delineamento inteiramente 

casualizado na condução dos testes, sendo avaliado o efeito de cada produto sobre o fungo de maneira independente. 

Após as pesagens, as médias dos valores obtidos foram calculadas e submetidas à análise de variância, sendo estas 

comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). Além disso, a correlação do efeito dos produtos sobre a massa fresca 

micelial do fungo foi estabelecida por meio de análise de regressão polinomial, sendo considerada alta correlação, 

valores de R2 ≥ 0,70 (Toledo & Ovalle, 2008). 

2.2.2.4. Esporulação 

As placas de Petri contendo estruturas do patógeno, obtidas no ensaio descrito em 2.2.2.1., foram utilizadas 

para a determinação do efeito dos produtos sobre a esporulação do patógeno. Dessa maneira, ao final do referido 

ensaio, cada placa foi individualmente inundada com água destilada (20 mL) e teve as estruturas do patógeno ali 
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crescidas delicadamente raspadas com o auxílio de um pincel de cerdas macias. As suspensões obtidas foram filtradas 

em gaze para a obtenção de suspensões apenas de conídios, sendo, estas últimas, ajustadas para um volume de 100 

mL. Em seguida, o número de conídios de cada suspensão foi quantificado com o auxílio de um hemacitômetro tipo 

Neubauer e a quantidade de propágulos em cada parcela expressa em número de conídios mL-1 x 106. 

2.2.2.5. Germinação e fixação do conídio 

Para a determinação da interferência do extrato de A. nodosum e do fosfito de potássio sobre a capacidade 

de germinação e fixação de conídios do fungo C. gloeosporioides, discos de micélio de 5 mm de diâmetro foram repicados 

para placas de Petri contendo meio de cultivo BDA. Em seguida, essas placas foram incubadas em câmaras tipo BOD, 

ajustadas para uma temperatura média de 25±2 °C e fotoperíodo de 12 h, gerado por lâmpadas fluorescentes. Após o 

crescimento e esporulação das colônias, os ensaios foram realizados. 

Para a análise da germinação, suspensões de conídios foram preparadas nas mesmas concentrações dos 

produtos utilizadas em 2.2.2.1., contudo, neste ensaio, não foram utilizados os controles com a estrobilurina e o ASM, 

sendo somente utililizado o controle negativo (suspensão de conídios sem os produtos). Após ajuste da concentração 

dos propágulos para 104 conídios mL-1, 20 mL das preparações foram vertidos em placas de Petri de acrílico, 

previamente marcadas com 25 campos de área medindo 1 mm2 cada, conforme ilustrado na Figura 2.4., sendo estas, 

em seguida, incubadas em câmaras tipo BOD, a uma temperatura média de 25±2 °C e fotoperíodo de 12 h, por 24 h. 

Transcorrido esse período, a suspensão de conídios foi descartada e, com auxílio de microscopia de luz, 50 conídios 

por campo marcado foram contados e separados em: (A) conídios germinados, com tubo germinativo maior do que o 

comprimento do propágulo; (B) conídios não germinados ou com tubo germinativo menor do que o comprimento do 

propágulo. Foram contados 4 campos da placa, totalizando 200 conídios por parcela. A porcentagem de conídios 

germinados foi determinada segundo a fórmula abaixo: 

 

% de conídios germinados =
ƩA*100

Ʃ(A+B)
  

 

Em que ‘ƩA’ representa o somatório do número de conídios germinados e ‘Ʃ(A+B)’ representa o somatório número 

total de conídios contados na parcela.  
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Figura 2.4. Representação esquemática do ensaio da interferência do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio 
sobre a germinação de conídios de C. gloeosporioides, 24 h após a incubação dos propágulos em diferentes concentrações dos produtos. 
1. Placa de Petri de acrílico, previamente marcada e com as suspensões de conídios; 2. Campos marcados no fundo da placa. Os 
pontos nos quatro campos da extremidade representam os campos em que foram contados 50 conídios, totalizando 200 propágulos 
por parcela; 3. Visualização dos campos por microscopia de luz, destacando (A) os conídios germinados, com tubo germinativo 
maior do que o comprimento do propágulo e (B) os conídios não germinados ou com tubo germinativo menor do que o 
comprimento do propágulo 

 

A interferência dos produtos sobre a capacidade de adesão dos conídios de C. gloeosporioides foi determinada 

utilizando a mesma técnica das placas marcadas. Para isso, suspensões de conídios foram preparadas nas concentrações 

dos produtos, propostas em 2.2.2.1., contudo, neste ensaio, não foram utilizados os controles com a estrobilurina e o 

ASM, somente o controle negativo (suspensão de conídios sem os produtos). Após ajuste da concentração dos 

propágulos para 104 conídios mL-1, 20 mL das preparações foram vertidos em placas de Petri de acrílico, previamente 

marcadas com 25 campos de área medindo 1 mm2 cada, conforme ilustrado na Figura 2.5., sendo estas, em seguida, 

incubadas em câmaras tipo BOD, a uma temperatura média de 25±2 °C e fotoperíodo de 12 h, por 24 h. Após esse 

período, cinco campos tiveram todos os conídios contados por duas vezes, sendo: (A) contagem dos conídios antes e 

(B) após a lavagem das placas, por 5 s, em água corrente. A porcentagem de conídios aderidos foi calculada segundo a 

fórmula abaixo: 

 

% de conídios aderidos = 
B*100

A
 

 

Em que ‘A’ representa o número de conídios na contagem A e ‘B’ representa o número de conídios na contagem B. 
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Figura 2.5. Representação esquemática do ensaio da interferência do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio 
sobre a aderência de conídios de C. gloeosporioides, 24 h após a incubação dos propágulos em diferentes concentrações dos produtos. 
1. Placa de Petri de acrílico, previamente marcada e com as suspensões de conídios; 2. Campos marcados no fundo da placa. Os 
pontos marcados nos cinco campos representam a área de contagem dos conídios antes (A) e após (B) a lavagem das placas em 
água corrente 

 

Para os dois ensaios descritos acima, foram utilizadas cinco repetições por tratamento. As médias obtidas 

foram calculadas e o efeito das concentrações dos produtos sobre cada parâmetro avaliado foi verificado, de modo 

independente, por meio de análise de regressão linear. 

 

2.2.3. Fisiologia da hifa de C. gloeosporioides sob a ação do extrato da alga marinha A. 

nodosum e do fosfito de potássio  

2.2.3.1. Efeito dos produtos sobre a condutividade elétrica da membrana plasmática 

Para medir o efeito dos produtos sobre a condutividade elétrica da membrana plasmática, 1 g de micélio 

fresco foi colocado em contato com 100 mL das concentrações dos produtos preparadas em solução de sacarose (0,2 

M), tanto para o extrato de A. nodosum quanto para o fosfito de potássio, seguindo as mesmas concentrações utilizadas 

em 2.2.2.1. O sistema foi posto em contato com uma sonda de condutivímetro e a condutividade elétrica aferida a cada 

30 s, por 10 min, sendo os valores expressos em µS/g de micélio fresco. O triton X-100 foi utilizado como controle 

positivo do teste e neste ensaio, os tratamentos com a estrobilurina e o ASM não foram utilizados. 

Foram utilizadas cinco repetições por tratamento e o delineamento adotado foi inteiramente casualizado. 

As médias obtidas nos últimos 30 s de leitura foram calculadas e comparadas por análise de variância, sendo aplicado 

o teste de Tukey (p ≤ 0,05). O efeito das concentrações dos produtos sobre cada parâmetro avaliado foi verificado, de 

modo independente, por meio de análise de regressão polinomial. 

2.2.3.2. Conteúdo total de proteína e atividade das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase no 

micélio do fungo 

Para a dosagem do conteúdo total de proteínas, da atividade da enzima β-1,3-glucanase e da enzima 

quitinase, 5 discos de micélio contendo estruturas do patógeno foram transferidos para Erlenmeyers contendo 100 mL 

de meio de cultivo BD acrescido das diferentes concentrações do extrato da alga e do fosfito de potássio, as mesmas 

descritas em 2.2.2.1. Além desses tratamentos, foram utilizados como controles positivos do ensaio, um tratamento 

contendo 150 µg de Amistar® (estrobilurina) L de meio BD-1 e outro que continha 50 mg de Bion® (acibenzolar-S-

metílico – ASM) L de meio BD-1, além do meio de cultivo BD puro que consistiu no controle negativo do teste. As 
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preparações foram incubadas em agitador orbital, sob condições de escuro contínuo, 25±2 °C e 150 rpm, por sete 

dias. Ao final desse período, o micélio de C. gloeosporioides crescido foi destinado à preparação do extrato proteico. 

Assim, 1,0 g de micélio fresco do fungo, de cada parcela experimental, foi macerado na presença de nitrogênio líquido, 

seguido da adição de 4,0 mL de tampão fosfato de sódio 100 mM (pH 6,0). Em seguida, o homogenato foi centrifugado 

a 20.000 g por 25 min, a 4 °C. Os sobrenadantes obtidos foram utilizados para a determinação do conteúdo total de 

proteínas e da atividade da enzima β-1,3-glucanase. 

Para a determinação da atividade da quitinase, após a maceração de 1,0 g do micélio fresco do fungo em 

nitrogênio líquido, a suspensão recebeu 4,0 mL de tampão borato de sódio 0,1 M (pH 8,8), contendo 1 mM de ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA), 1 mM de diclorodifenilcloroetano (DDT) e 50 mM de ácido ascórbico. Em 

seguida, o homogenato foi centrifigado a 20.000 g por 25 min, a 4 °C e o sobrenadante coletado para a determinação 

enzimática, segundo protocolo proposto por Moerschbacher et al. (1988), adaptado por Guzzo & Martins (1996). 

Conteúdo total de proteínas – O conteúdo total de proteínas do micélio crescido nos diferentes 

tratamentos foi quantificado de acordo com Bradford (1976). Para tanto, 800 µL de extrato proteico, preparado em 

tampão fosfato, recebeu 200 µL do reagente de Bradford. Após 5 min, a absorbância foi determinada a 595 nm. A 

concentração de proteínas foi expressa em equivalentes mg de albumina de soro bovino (ABS) g-1 de amostra, sendo 

essa concentração determinada com base em curva padrão de ASB. 

Atividade da enzima β-1,3-glucanase – A atividade desta enzima foi realizada segundo Kombrink & 

Hahlbrock (1986). Dessa maneira, o extrato proteico preparado em tampão fosfato foi utilizado nas seguintes reações: 

reação (1) – 150 µL de laminarina 0,2%, previamente dissolvida em tampão acetato de sódio 100 mM (pH 5,0), 

acrescido de 100 µL do extrato proteico; controle da reação (2) – 150 µL de laminarina 0,2%, previamente dissolvida 

em tampão acetato de sódio 100 mM (pH 5,0), mais 100 µL do extrato proteico e 125 µL de ADNS (ácido 3,5-

dinitrossalicílico); branco (3) – 150 µL de laminarina 0,2%. As amostras foram incubadas a 40 °C por 4 h. Após, foram 

adicionados 125 µL de ADNS aos tubos da reação (1) e do branco (3) e todas as amostras foram, então, incubadas a 

95 °C por 5 min, seguidas de resfriamento em gelo. Após esse passo, as amostras receberam 1,5 mL de água e a 

absorbância da glicose liberada foi determinada espectrofotometricamente a 410 nm, sendo esta obtida pela subtração 

da reação (1), glucanases hidrolisam a laminarina liberando glicose, com o controle da reação (2), glucanases tratadas 

com ADNS não hidrolisam a laminarina. Os resultados foram expressos em µg de glicose min-1 mg de proteína-1. 

Atividade da enzima quitinase – Inicialmente, foi obtida a quitina coloidal (substrato para a quitinase) 

pela mistura de 10 g de quitina comercial, 100 mL de ácido fosfórico 85% e 2 L de água destilada. Após, 25 g da quitina 

coloidal obtida foram acrescidos de 100 mL de Remazol Brilliant Blue R (RBB Sigma®) e 25 mL de uma solução de 

dicromato de sódio 1,5% e tartarato de sódio e potássio 1,5%. Assim, a atividade desta enzima na hifa de C. gloeosporioides 

foi determinada pela mistura de 100 mg de substrato para quitinase, 800 µL de tampão fosfato de sódio 0,2 M (pH 5,0) 

e 100 µL do extrato proteico preparado em tampão borato de sódio. O homogenato foi colocado em banho maria, 

100 °C, por 5 min e, após, centrifugado a 7000 g por 10 min. O sobrenadante obtido, foi levado ao espectrofotômetro 

e a absorbância das amostras determinada a 595 nm. A atividade da enzima foi determinada em curva padrão de 

proteína, sendo expressa em unidade de quitinase mg de proteína-1 (Guzzo & Martins, 1996). 

Todos os tratamentos descritos acima continham cinco repetições e o delineamento adotado foi 

inteiramente casualizado. As leituras, para cada parcela, foram realizadas em triplicada. Os valores obtidos foram 

transformados em médias e estas comparadas pelo teste de Tukey, p ≤ 0,05. A correlação das concentrações utilizadas 

dos produtos versus o parâmetro analisado, foi determinada a partir de análise de regressão polinomial, sendo 
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considerados valores altamente correlacionados nos casos em que R2 ≥ 0,70 (Toledo & Ovalle, 2008). Todos os ensaios 

foram realizados em duplicata. 

2.2.3.3. Efeito do extrato de A. nodosum e do fosfito de potássio sobre a capacidade 

celulolítica de C. gloeosporioides 

Inicialmente, o fungo C. gloeosporioides foi repicado para 100 mL do meio de cultivo Melin Norkrans 

Modificado (MNM) líquido (Marx, 1969), acrescido das concentrações utilizadas em 2.2.2.1. para o extrato de A. 

nodosum e para o fosfito de potássio, além dos controles com a estrobilurina, o ASM e controle negativo (meio MNM 

sem acréscimo dos produtos). Para induzir a produção da enzima, a glicose do meio foi substituída por celulose 

microcristalina a 1%. Assim, cinco discos de micélio contendo estruturas do patógeno, com 7 dias de crescimento em 

MNM sólido, foram colocados em Erlenmeyers, os quais permaneceram a 28±2 °C no escuro, sob agitação constante 

(150 rpm), durante 30 dias. Para a obtenção das fontes enzimáticas, com auxílio de pipeta automática, foram coletadas 

alíquotas de 5 mL do meio de cultivo, a cada 6 dias, e conservadas a -20 °C, sendo, posteriormente, utilizadas em 

ensaios da atividade celulolítica. 

Atividade da enzima exo-β-1,4-glucanase – Para a determinação da atividade desta enzima, foi utilizado 

o método espectrofotométrico indireto, tendo como base a liberação de moléculas de glicose a partir do substrato 

celulose microcristalina (Schwan-Estrada et al., 2003). O método baseia-se na reação de 50 µL da fonte enzimática e 

450 µL de celulose microcristalina a 1% em tampão acetato de sódio 0,05 M (pH = 5,0). A mistura foi, então, incubada 

por 30 min a 50 °C e a reação interrompida com adição de 1,5 mL de hidrazida do ácido p-hidroxibenzoico 1% 

(HAPHB) em álcali (0,5 g de HAPHB dissolvido em 10 mL de HCl 0,5 M, acrescido de 40 mL de NaOH 0,5 M). Após 

incubação, a mistura foi mantida a 100 °C por 5 min e, em seguida, resfriada em gelo (Lever, 1972). A leitura de 

absorbância foi realizada a 410 nm. Foram utilizadas quatro repetições por amostra e o delineamento adotado foi 

inteiramente casualizado. As leituras de absorbância das amostras, realizadas em triplicata, foram plotadas em curva 

padrão para a glicose e a atividade enzimática específica foi expressa em mg de glicose min-1 mg de proteína-1. 

Atividade da enzima endo-β-1,4-glucanase – Para a produção da endo-β-1,4-glucanase foi utilizado 

como indutor, a carboximetilcelulose (CMC) a 1%, adicionada em meio líquido MNM. As condições de cultivo e 

tratamentos avaliados foram as mesmas descritas para a exo-β-1,4-glucanase. A atividade enzimática foi determinada 

por espectrofotometria indireta, utilizando-se hidrazida do ácido β-hidroxibenzoico 1% (HAPHB) para dosagem de 

glicose liberada pela ação da enzima sobre CMC (Lever, 1972). A reação consistiu em 50 µL da fonte enzimática (obtida 

da mesma forma que exo-β-1,4-glucanase) e 450 µL de CMC 1% em tampão de acetato de sódio 0,05 M (pH = 5,0). 

Após 30 minutos de incubação, a 50 °C, a reação foi interrompida pela adição de 1,5 mL de HAPHB. Em seguida, 

aquecida a 100 °C por 5 min e resfriada em gelo. A absorbância da mistura foi determinada a 410 nm (Schwan-Estrada 

et al., 2003). Foram utilizadas quatro repetições por amostra e o delineamento adotado foi inteiramente casualizado. 

As leituras de absorbância das amostras, realizadas em triplicata, foram plotadas em curva padrão para a glicose e a 

atividade enzimática específica foi expressa em mg de glicose min-1 mg de proteína-1. 

Atividade da enzima β-glicosidase – Para esta enzima, foram utilizadas a celobiose 1,0% e a 

carboximetilcelulose 1,0%, tanto como indutoras da produção da enzima, bem como fontes de carbono no meio de 

cultivo MNM, mantendo-se, como descrito anteriormente, as mesmas condições de incubação do fungo e coleta de 

alíquotas das parcelas, além da utilização dos mesmos tratamentos. A determinação da atividade enzimática foi feita 

através do ρ-nitrofenil-β-D-glucopiranosídeo como substrato. A mistura da reação, incubada a 50 °C por 30 minutos, 

consistiu de 300 mL de ρ-nitrofenil-β-D-glucopiranosídeo 0,02 M em tampão acetato de sódio 0,05 M (pH = 5,0) e 



40 

200 µL da fonte enzimática. Após a incubação, com o objetivo de paralisar a reação, foram adicionados 500 µL de 

solução Na2CO3 a 1 M. O ρ-nitrofenol (ρ-NP) liberado, como resultado da reação enzimática, foi determinado 

espectrofotometricamente a 405 nm (Schwan-Estrada, 2003). Foram utilizadas quatro repetições por amostra e o 

delineamento adotado foi inteiramente casualizado. As leituras de absorbância foram plotadas em curva padrão para 

ρ-nitrofenol e os resultados da atividade específica expressos em mg de ρ-NP min-1 mg de proteína-1. 

Os valores obtidos para cada ponto de coleta das enzimas foram transformados em médias e estas 

comparadas pelo teste de Tukey, p ≤ 0,05. A correlação das concentrações dos produtos utilizadas versus o parâmetro 

analisado, foi determinada a partir de análise de regressão polinomial, sendo considerados valores altamente 

correlacionados nos casos em que R2 ≥ 0,70 (Toledo & Ovalle, 2008). Todos os ensaios foram realizados em duplicata. 

 

2.3. Resultados E Discussão 

2.3.1. Avaliação do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio sobre a 

morfologia do fungo C. gloeosporioides 

 

A avaliação do crescimento micelial das colônias de C. gloeosporioides, na presença das diferentes 

concentrações dos produtos, mostrou que o extrato de A. nodosum não interfere neste parâmetro, uma vez que não se 

observou diferenças significativas entre os tratamentos com o produto e o controle negativo (concentração zero). 

Tanto a estrobilurina, quanto o ASM inibiram o desenvolvimento do fungo em relação aos demais tratamentos, sendo, 

a estrobilurina o controle de maior interferência sobre o crescimento das colônias. A análise de regressão polinomial 

aplicada aos tratamentos com o produto e o controle negativo evidenciou a baixa correlação do fator “concentração” 

do extrato versus o diâmetro médio das colônias (R2 = 0,37). Esses resultados estão representados na Figura 2.6.A. 

Diferentemente do extrato de algas, o fosfito de potássio, interferiu de modo significativo no 

desenvolvimento das colônias, uma vez que se observou diâmetros menores para todas as concentrações do produto 

utilizadas, quando comparadas com o controle negativo. As parcelas que receberam a estrobilurina foram as que mais 

sofreram interferências e apresentaram os menores valores para o parâmetro analisado. A análise de regressão 

polinomial, aplicada aos tratamentos com o produto, permitiu verificar que o aumento progressivo das concentrações 

de fosfito utilizadas, está altamente correlacionado com esse parâmetro, uma vez que o aumento da concentração de 

fosfito refletiu em diminuição do desenvolvimento diametral da colônia do fungo (R2 = 0,83) (Figura 2.6.B). 
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Figura 2.6. Diâmetro médio das colônias do fungo Colletotrichum gloeosporioides após seis dias de incubação em meio de cultivo BDA, 
acrescido de diferentes concentrações (%) do extrato de Ascophyllum nodosum (A) e do fosfito de potássio (B), além dos controles 
com o fungicida estrobilurina e com o ASM (acibenzolar-S-metílico). As letras minúsculas sobre as colunas não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média e as 
equações representadas em cada gráfico, a análise de regressão polinomial de cada ensaio 

 

A análise visual do perfil das colônias comprova o que foi observado nas análises estatísticas. Dessa maneira, 

conforme demonstrado na Figura 2.7., as placas que receberam as diferentes concentrações do extrato da alga (Figura 

2.7., linha A), apresentam perfil de crescimento micelial semelhante ao controle negativo (Figura 2.7.CN). O contato 

das hifas com concentrações crescentes do fosfito de potássio (Figura 2.7., linha B) induziu a formação de um micélio 

mais fino e menos denso, quando comparado aos demais tratamentos. Tanto a estrobilurina (Figura 2.7.E) quanto o 

acibenzolar-S-metílico (Figura 2.7., ASM) foram, visualmente, os controles com maior potencial fungistático do teste. 
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Figura 2.7. Perfil do crescimento micelial do fungo Colletotrichum gloeosporioides submetido a diferentes concentrações (%) do extrato 
da alga marinha Ascophyllum nodosum (linha A) e do fosfito de potássio (linha B), após 7 dias de incubação. CN – Controle negativo; 
ASM – acibenzolar-S-metílico; E – Estrobilurina 

 

A análise, por microscopia eletrônica de varredura, da região periférica do micélio de C. gloeosporioides, 

crescido em meio de cultivo BDA acrescido das maiores concentrações dos produtos avaliados, representada na Figura 

2.8., evidencia o efeito promotor de crescimento da hifa por parte do extrato de algas (Figura 2.8.A), uma vez que se 

observa um maior adensamento do micélio quando na presença desse produto, comparado ao fosfito (Figura 2.8.B) e 

ao controle negativo (Figura 2.8.C). 
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Figura 2.8. Micrografia eletrônica de varredura das hifas do fungo Colletotrichum gloeosporioides crescido nas concentrações de 1,0% 
do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum (A) e 0,4% do fosfito de potássio (B), respectivamente, em relação ao controle 
negativo (C), após 7 dias de cultivo. As barras, na parte superior da figura, representam 100 µm do real 

  

Utilizando um maior aumento e analisando a região mais central da colônia, é possível se observar a 

estrutura miceliana bem desenvolvida, quando na presença do extrato da alga, e ainda em desenvolvimento, quando o 

fungo foi crescido em meio de cultivo BDA contendo o fosfito de potássio (Figura 2.9.). 

 

 

Figura 2.9. Micrografia eletrônica de varredura de colônias do fungo Colletotrichum gloeosporioides crescidas em meio de cultivo BDA, 
acrescido de 1,0% extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum (A) e de 0,4% do fosfito de potássio (B), após 7 dias de cultivo. As 
setas sobre a parte ‘B’ da figura indicam os pontos de brotamento de novas hifas, pouco observados em ‘A’. As barras na parte 
superior da figura representam 20 µm do real 

 

Os dados obtidos a partir da análise da massa fresca do micélio de C. gloeosporioides, cultivado em meio BD 

por sete dias, complementam aquilo que foi descrito acima, uma vez que, para o extrato da alga, o que se observou foi 

um aumento significativo desse parâmetro quando o fungo foi cultivado nas concentrações de 0,5% e 1,0%, em relação 

ao tratamento que não recebeu os produtos. A concentração 0,1% inibiu o desenvolvimento do microrganismo e a 

concentração de 0,3% não diferiu estatisticamente do controle (Figura 2.10.A). Com relação ao fosfito de potássio, 

somente a concentração de 0,1% do produto diferiu do controle, diminuindo os valores de massa fresca analisados 

(Figura 2.10.B).  
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A análise de regressão polinomial dos tratamentos que receberam concentrações crescentes do extrato e do 

fosfito, realizada de modo independente para cada produto, indicou alta correlação da concentração versus massa fresca 

do micélio para o ensaio realizado com o extrato da alga (R2 = 0,81). Assim, concentrações crescentes do extrato 

resultaram em aumentos progressivos da produção de massa fresca de C. gloeosporioides. O baixo valor de R2 (R2 = 

0,387), observado nos ensaios com o fosfito, indica que as concentrações utilizadas neste teste e nas condições em que 

este experimento foi conduzido, pouco interferem sobre esse parâmetro. Em ambos os casos, os controles feitos com 

a estrobilurina e o ASM foram significativamente mais eficientes no que concerne à inibição da formação do micélio 

fúngico (Figura 2.10.). 

 

 

Figura 2.10. Massa fresca, em gramas, do micélio do fungo Colletotrichum gloeosporioides, após sete dias de cultivo em meio BD 
acrescido das diferentes concentrações (%) do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum (A) e do fosfito de potássio (B), além 
dos controles com o fungicida estrobilurina e com o ASM (acibenzolar-S-metílico). As letras minúsculas sobre as colunas não 
diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média e 
as equações representadas em cada gráfico, a análise de regressão polinomial de cada ensaio 

 

Extratos de algas marinhas têm demonstrado efeito sobre o crescimento de ampla gama de fungos 

fitopatogênicos (Coşoveanu et al., 2010; Jiménez et al., 2011; Ambika & Sujatha, 2014, 2015). Coşoveanu et al. (2010), 

demonstraram reduções no diâmetro médio das colônias dos fungos Fusarium roseum, F. oxysporum, Alternaria alternata, 

A. dauci, A. longipes, Trichoderma viride, Botrytis cinerea, Aspergillus niger e Penicillium expansum, que variaram entre 50% e 

90%, quando na presença dos extratos das macroalgas Alaria esculenta, Fucus veiculosos, Fucus sp. e Eklonia maxima, todos 

disponíveis comercialmente. Peres et al. (2012), obtiveram resultados que contrastam com os observados nestes 

ensaios, uma vez que os autores observaram efeito supressivo do extrato alcoólico da alga marinha A. nodosum sobre o 

crescimento do fungo Colletotrichum lagenarium. Contudo, o extrato não teve efeito significativo na inibição do 

crescimento do fungo Aspergillus flavus. Em Monilinia fructicola, o extrato de A. nodosum apresentou respostas semelhantes 

às observadas nestes ensaios. O produto induziu o crescimento micelial do fungo e esse incremento foi proporcional 

ao aumento das doses do extrato aplicadas (Oliari et al., 2014). 

Os estudos realizados por Colapietra & Alexander (2006) comprovam a eficiência dos extratos de A. 

nodosum como bioestimulantes. Ainda, segundo especificações do fabricante, a alga é reconhecida por ser excelente na 

complementação de hormônios de crescimento (auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico), aminoácidos 

(alanina, ácido aspártico e glutâmico, glicina, isoleucina, leucina, lisina, prolina, tirosina, triptofano e valina), nutrientes 

importantes (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Fe, Mn, Cu e Zn) e apresenta um pH que varia de 7,8 a 8,2 (Norrie & Keathley, 

2005). Tais características também foram apontadas por Limberger & Gheller (2012) e explicam a não interferência do 

produto no desenvolvimento micelial das colônias e o estímulo para a produção de massa fresca micelial, observado 

nos ensaios. 
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Roma (2013) destaca o efeito fungitóxico do fosfito de potássio sobre o crescimento micelial dos fungos 

Rhizopus stolonifer, B. cinerea e C. gloeosporioides, este último, agente causal da podridão da uva madura. A pesquisa citada 

evidencia o efeito do produto sobre o desenvolvimento dos fungos a partir da concentração de 2,5 mL L-1, sendo 

observada, nessa concentração, uma inibição do desenvolvimento das estruturas vegetativas do patógeno na faixa de 

60%. Outros trabalhos destacam o efeito in vitro do fosfito de potássio sobre fitopatógenos importantes, como os 

fungos Penicillium expansum e Alternaria alternata (Reuveni et al., 2003; Amari & Bompeix, 2011). A avaliação de diferentes 

produtos comerciais a base de fosfito de potássio indicou a capacidade desse sal em reduzir a incidência de fungos em 

sementes de soja (Medeiros et al., 2017). Segundo dados obtidos pelos autores, os produtos Yantra® e Reforce®, 

quando comparados ao controle, reduziram a incidência de fitopatógenos em 66,5% e 73,3%, respectivamente. Sais de 

potássio também foram eficientes no controle da fusariose do abacaxizeiro no campo, com taxas de redução da doença 

de 97,67% (Melo et al, 2016). 

Segundo o FRAC (Fungicide Resistance Action Committee), o modo de ação do ácido fosforoso e seus derivados 

ainda é desconhecido (FRAC, 2017). Contudo, pesquisas vêm demonstrando que os fosfitos causam o rompimento 

das paredes e membranas celulares dos patógenos e têm capacidade de inibir o crescimento de hifas por alterarem 

alguns genes responsáveis pela codificação de proteínas envolvidas com o processo de biossíntese da parede celular, 

síntese de aminoácidos, metabolismo de proteínas e de energia, além de desintoxicação e estresse oxidativo, com isso, 

extenuando a morfologia e fisiologia dos patógenos (King et al., 2010; Dalio et al., 2014; Medeiros et al., 2016; Melo 

et al., 2016). 

A quantificação da esporulação nas placas do teste de crescimento de C. gloeosporioides, na presença dos 

produtos, demonstrou que o extrato da alga interfere de modo significativo sobre este parâmetro, induzindo a 

esporulação das hifas conidiogênicas (Figura 2.11.A). O tratamento que continha 1,0% do extrato foi o que possuía 

maior número de conídios por mL e também, foi o único, dentre as concentrações de A. nodosum utilizadas, que diferiu 

significativamente do controle negativo (tratamento sem o produto). Com relação ao fosfito de potássio, apenas a 

concentração de 0,1% diferiu do controle negativo, reduzindo a esporulação do patógeno (Figura 2.11.B). Todas as 

demais concentrações de fosfito utilizadas foram estatisticamente iguais ao tratamento sem o produto.  

Adicionalmente, pode-se afirmar que o aumento progressivo das concentrações do extrato da alga implicou 

em incrementos também progressivos na esporulação do fungo, fato comprovado pela análise de regressão polinomial 

(R2 = 0,97). Entretanto, o mesmo não pode ser afirmado para o fosfito de potássio, uma vez que, as concentrações 

utilizadas neste ensaio e nas condições em que estes testes foram desenvolvidos, pouco interferiram no parâmetro 

analisado (R2 = 0,338). Tanto no ensaio com o extrato quanto com o fosfito, o fungicida estrobilurina e o ASM foram 

mais eficientes em inibir ou reduzir a esporulação do fungo (Figura 2.11.). 
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Figura 2.11. Esporulação do fungo Colletotrichum gloeosporioides, expressa em número de conídios mL-1 106, após sete dias de 
crescimento em concentrações (%) crescentes do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum (A) e do fosfito de potássio (B), além 
dos controles com o fungicida estrobilurina e com o ASM (acibenzolar-S-metílico). As letras minúsculas sobre as colunas não 
diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média e 
as equações representadas em cada gráfico, a análise de regressão polinomial de cada ensaio 

 

Saber dos efeitos de produtos aplicados às lavouras, ou em frutos na fase de pós-colheita, sobre a 

esporulação de fungos filamentosos é de grande importância para fitopatologistas e produtores uma vez que o esporo, 

quando disseminado e depositado sobre a superfície de um hospedeiro suscetível, é um propágulo com potencial de 

causar doença no tecido sadio. Em um desenvolvimento biológico normal, fungos filamentosos produzem conídios 

após a parada do crescimento vegetativo. Em condições axênicas, a esporulação desses indivíduos é modulada, 

também, pelo esgotamento nutricional dos meios de cultivo ou por estresses diversos como, por exemplo, a alta 

concentração de moléculas orgânicas e inorgânicas (Dahlberg & Etten, 1982; Wulandari et al., 2009; Braun et al., 2011). 

Umas das hipóteses levantadas para explicar o início do processo está na provável existência de sensores que sinalizam, 

para a célula conidiogênica, o status nutricional do meio (Roncal & Ugalde, 2003; Su et al., 2012).  

Oliari et al. (2014) não verificaram interferência do extrato de A. nodosum sobre a esporulação de M. fructicola. 

Contudo, Mattner et al. (2014) destacam que o extrato da referida alga induz a esporulação de fungos devido ao alto 

pH que o produto apresenta, o que causa estresses no microrganismo, levando-o à formação de propágulos infectivos. 

Liu et al. (2005), variando os pHs de 3 a 10 demonstraram in vitro que C. gloeosporioides, isolado de lichia, apresenta maior 

crescimento micelial numa faixa de pH que varia entre 5 e 6 e maior esporulação e germinação de conídios, entre pH 

6,0 e 7,0, evidenciando, assim, que faixas de pH mais próximas à basicidade induzem a esporulação do fungo. O 

Acadian® é um produto que apresenta pH básico, variando entre 7,8 e 8,2 (Acadian, 2009), valores que favorecem a 

esporulação do fungo. Além disso, outras pesquisas destacam que o estresse microbiano na presença do extrato ocorre 

devido à presença de ácidos graxos com atividade antimicrobiana (Sieburth, 1964; Hornsey & Hide, 1976), compostos 

fenólicos (Haug & Larsen, 1958; Audibert et al., 2010) e betaínas (Wu et al., 1998).  

Para o fosfito de potássio, Caixeta et al. (2012) observaram ação inibitória do produto sobre C. 

lindemuthianum e Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli, patógenos importantes na cultura do feijoeiro. Os autores ainda 

destacam que, dependendo da espécie, o produto tem comportamento diferencial sobre o parâmetro e que diferentes 

concentrações dos produtos comerciais à base de fosfito, disponíveis no mercado, devem ser testadas para diferentes 

fungos, cobrindo, assim, o maior número de espécies fúngicas de importância econômica. Em uma concentração de 

10 mL L-1 de Phytogard®, valor 2,5 vezes maior do que a maior concentração utilizadas nestes ensaios, Roma (2013) 

observou inibição da esporulação em, aproximadamente, 100% para os fungos Rhizopus stolonifer e C. gloeosporioides. A 

inibição da esporulação tem sido apontada como um dos alvos dos fosfitos (Deliopoulos et al., 2010), contudo, 

concentrações diferentes e maiores do produto devem ser testadas para essa finalidade, inclusive, para o controle de 

C. gloeosporioides isolado de mangas. 
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O efeito do extrato de algas e do fosfito de potássio sobre a germinação e fixação dos conídios de C. 

gloeosporioides está demonstrado na Figura 2.12. De modo geral, os dois produtos interferem sobre os dois parâmetros 

analisados e, a partir do que foi observado pelas análises de regressão polinomial aplicadas nos testes, pode-se dizer 

que, à medida que se aumentou a concentração dos produtos, nas condições em que estes ensaios foram conduzidos, 

houve interferências progressivas tanto no percentual de germinação quanto no percentual de fixação do propágulo 

infectivo do fungo. 

 

 

Figura 2.12. Porcentagem de germinação (A e B) e porcentagem de adesão (C e D) de conídios do fungo Colletotrichum gloeosporioides 
sob a ação de diferentes concentrações (%) do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e do fosfito de potássio. As barras sobre 
as colunas representam o erro padrão da média 
 

Ribeiro et al. (2016), avaliando o efeito do Acadian® sobre o fungo C. gloeosporioides em mamões, na fase de 

pós-colheita, verificaram que o produto foi eficiente em inibir a germinação dos conídios do fungo, nas duas 

concentrações testadas, 40 mL L-1 e 60 mL L-1, valores 4 e 6 vezes maiores do que a maior concentração utilizada nos 

ensaios aqui descritos. De modo semelhante, Barros et al. (2015) verificaram efeito inibitório do extrato de algas sobre 

a germinação de conídios de Alternaria brassicicola, agente da alternariose em mudas de couve-manteiga. As fucanas, 

polissacarídeos algais presentes na espécie A. nodosum, são apontadas como os agentes de inibição da germinação dos 

propágulos infectivos de diversos fitopatógenos (Khan et al., 2009; Stadnik & Freitas, 2012) e, sendo estas moléculas 

os prováveis agentes de inibição da germinação dessas estruturas, estas podem ser apontadas como a possível causa da 

diminuição da germinação dos conídios de C. gloeosporioides na presença do extrato, observada nestes ensaios. 

Há vários registros na literatura do efeito do fosfito de potássio sobre a germinação de conídios de diversos 

fitopatógenos, como Verticillium dahliae (Ribeiro Júnior et al., 2006), C. musae (Viana et al., 2012) e C. tamarilloi 

(Alexandre et al., 2014), sendo, os dois últimos, agentes de antracnose em bananas e jiló, respectivamente. Em todos 

os casos, o produto agiu impedindo a germinação normal das estruturas. Adicionalmente, no trabalho de Lopes (2008), 

onde se avaliou a ação fungitóxica de diversas formulações de fosfito, disponíveis comercialmente (Fitofós-Mg®, 

Phytogard K® e Phytogard Ca®), a 50%, 100% e 200% das doses recomendadas pelo fabricante, foi verificado que os 
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produtos foram eficientes na redução do crescimento micelial, produção e germinação de conídios de C. gloeosporioides, 

em todas as concentrações testadas. Uma das hipóteses levantadas para explicar o potencial dos fosfitos em inibir a 

germinação de conídios foi proposta por Guest & Grant, (1991) e Malusa & Tosi, (2005). Os autores defendem que o 

potencial da molécula está atrelado à sua capacidade de se depositar na ponta do tubo germinativo emergente, tecido 

mais suscetível durante a fase de germinação do fungo, o que paralisa o processo (Araújo et al., 2008).  

 

2.3.2. Fisiologia da hifa de C. gloeosporioides sob a ação do extrato da alga marinha A. 

nodosum e do fosfito de potássio 

Pela análise de condutivimetria da hifa, exposta às diferentes concentrações do extrato de algas e do fosfito 

de potássio, foi observado que os dois produtos interferem sobre a permeabilidade seletiva da membrana plasmática 

da estrutura, uma vez que, quanto maior o tempo de exposição do micélio aos produtos, maior foi a condutividade 

elétrica do sistema, conforme demonstrado na Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13. Perda de eletrólitos, expressa em µS g de micélio fresco-1, pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides após contato com 
diferentes concentrações (%) do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum (A) e do fosfito de potássio (B), por 10 min. O triton 
(Triton X-100), representa o controle positivo do teste 

 

A análise de variância do último tempo de coleta (10 min) comprovou o que foi observado na Figura 2.13. 

Assim, tanto o extrato da alga quanto o fosfito de potássio foram danosos à membrana plasmática da hifa do fungo, 

uma vez que todos os tratamentos, nos dois casos, trouxeram prejuízos significativos à membrana plasmática do 

micélio de C. gloeosporioides, expressos pela maior liberação de eletrólitos nos tratamentos com os produtos. 

Adicionalmente, o extrato de A. nodosum, utilizado nas concentrações de 0,5% e 1,0%, alterou significativamente a 

membrana plasmática do fungo, em proporções maiores, inclusive, às observadas para o detergente laboratorial triton 

X-100 (Figura 2.14.A). O mesmo não foi observado para o fosfito de potássio (Figura 2.14.B). A análise de regressão 

polinomial dos ensaios permitiu a observação de que, quanto maior a concentração dos produtos utilizada maior foi a 

interferência de cada produto sobre o parâmetro analisado. Esses resultados estão apresentados na Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Perda de eletrólitos, expressa em µS g de micélio fresco-1, do fungo Colletotrichum gloeosporioides, após 10 min de contato 
com diferentes concentrações (%) do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum (A) e do fosfito de potássio (B). O triton (Triton 
X-100), representa o controle positivo do teste. As letras minúsculas sobre as colunas não diferem estatisticamente entre si, pelo 
teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média e as equações representadas em cada 
gráfico, a análise de regressão polinomial de cada ensaio 

 

Células do tipo ‘Vero’, um tipo celular isolado do tecido epitelial de rins de macacos africanos, muito 

utilizadas em estudos de respostas citológicas a estresses diversos, foram expostas ao fucoidan e ao ascophyllan, dois 

polissacarídeos algais extraídos da espécie A. nodosum (Jiang et al., 2010). Os autores observaram alto efeito citotóxico 

dos polissacarídeos a essas células, dentre eles, a perda da permeabilidade seletiva da membrana plasmática das células. 

Em outro trabalho que avaliou o fucoidan isolado da alga marinha, os autores perceberam que a molécula reduzia a 

viabilidade e causava apoptose de células geradoras de carcinoma do colo de útero (Foley et al., 2011). As células 

fúngicas diferem das células utilizadas nos estudos citados pela presença de uma estrutura complexa e rígida: a parede 

celular composta de quitina e glucana. Contudo, tais pesquisas apontam para uma possível explicação do efeito 

observado do extrato sobre as membranas celulares das estruturas vegetativas de C. gloeosporioides. 

O efeito do fosfito sobre as células de Phytophthora cinnamomi foi determinado no trabalho de King et al. 

(2010). Os autores verificaram que a molécula causa distorções nas hifas do oomiceto, lise das paredes celulares e 

efeitos adversos sobre a estrutura. Isso ocorre porque, a estrutura miceliana na presença de sais de potássio, tem mais 

de 43 de seus transcritos genômicos modificados pela molécula, sendo, muitos destes transcritos, envolvidos com a 

síntese da parede celular ou o funcionamento do citoesqueleto do microrganismo. Em outro estudo, foi verificada 

perda significativa de eletrólitos do fungo R. stolonifer, crescido em meio de cultivo BDA, acrescido de diferentes 

concentrações de fosfito (Roma, 2013). Além disso, análises de microscopia eletrônica de transmissão revelaram que 

o micélio do fungo sofreu forte desorganização citoplasmática. Tais resultados estão de acordo com o que foi verificado 

para C. gloeosporioides, na presença do fosfito de potássio, neste trabalho. 

O conteúdo total de proteínas e a atividade das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase no micélio de C. 

gloeosporioides, após sete dias de cultivo em diferentes concentrações do extrato da alga marinha, estão apresentados na 

Figura 2.15. O que se observou foi que o produto, utilizado nas concentrações de 0,1%, 0,3% e 0,5% pouco interferiu 

no conteúdo total de proteínas do micélio fúngico. Entretanto, a utilização do extrato na concentração de 1,0%, 

incrementou significativamente esse parâmetro, quando se comparou esse tratamento com o controle negativo (Figura 

2.15.A). A atividade da enzima β-1,3-glucanase foi estatisticamente superior em todos os tratamentos que continham 

o extrato (Figura 2.15.B) e o mesmo se observou para a atividade da enzima quitinase (Figura 2.15.C). Aumentos 

crescentes das concentrações do extrato de A. nodosum implicaram em aumentos progressivos do conteúdo total de 

proteínas (R2 = 0,993) e da atividade das enzimas β-1,3-glucanase (R2 = 0,958) e quitinase (R2 = 0,966), indicando que 

a concentração do produto interfere diretamente no metabolismo da estrutura e, consequentemente, no crescimento 
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da hifa. Nos três parâmetros analisados, tanto a estrobilurina quanto o ASM foram estatisticamente inferiores aos 

demais tratamentos em termos de atividade proteica/enzimática (Figura 2.15.). 

 

 

Figura 2.15. Conteúdo total de proteínas (A), atividade da enzima β-1,3-glucanase (B) e atividade da enzima quitinase (C) do micélio 
do fungo Colletotrichum gloeosporioides após sete dias de cultivo em meio BD acrescido de diferentes concentrações (%) do extrato da 
alga marinha Ascophyllum nodosum, além dos controles com o fungicida estrobilurina e com o ASM (acibenzolar-S-metílico). As letras 
minúsculas sobre as colunas não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas 
representam o erro padrão da média e as equações representadas em cada gráfico, a análise de regressão polinomial de cada ensaio  

 

Foi verificado que os tratamentos com fosfito de potássio, utilizados neste experimento e nas condições 

em que estes ensaios foram conduzidos, não foram significativamente diferentes do controle negativo, no que se refere 

ao conteúdo total de proteínas no micélio do fungo (Figura 2.16.A). Contudo, a enzima β-1,3-glucanase teve a sua 

atividade significativamente reduzida a partir da utilização do produto (Figura 2.16.B) e de maneira análoga, a enzima 

quitinase também teve sua atividade diminuída pelas diferentes concentrações do fosfito, destacando-se a concentração 

de 0,2%, a única, significativamente, menor do que a concentração zero (Figura 2.16.C). O fungicida estrobilurina 

manteve os teores de proteínas totais e também a atividade das enzimas testadas, em um patamar estatisticamente mais 

baixo, em relação a todos os demais tratamentos, nas três análises. Em todos os testes realizados, o ASM foi superior 

à estrobilurina. Contudo, o produto foi inferior a todos os outros tratamentos, com exceção da concentração zero, na 

análise do conteúdo total de proteínas e atividade da enzima β-1,3-glucanase. Na dosagem da quitinase, observou-se 

que o ASM foi estatisticamente igual ao controle negativo e superior aos demais tratamentos (Figura 2.16.). A análise 

de regressão polinomial permitiu a constatação de que o fator ‘concentração do produto’ está altamente correlacionado 

com as respostas observadas para o conteúdo total de proteínas (R2 = 0,735), atividade da enzima β-1,3-glucanase (R2 

= 0,947) e da quitinase (R2 = 0,967). Especialmente para as enzimas, é possível dizer que quanto maior a concentração 

de fosfito de potássio utilizada, menor foi a atividade enzimática do micélio e, portanto, menor e/ou mais lento foi o 

crescimento do talo vegetativo de C. gloeosporioides (Figura 2.16.). 
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Figura 2.16. Conteúdo total de proteínas (A), atividade da enzima β-1,3-glucanase (B) e atividade da enzima quitinase (C) do micélio 
do fungo Colletotrichum gloeosporioides após sete dias de cultivo em meio BD acrescido de diferentes concentrações (%) do fosfito de 
potássio, além dos controles com o fungicida estrobilurina e com o ASM (acibenzolar-S-metílico). As letras minúsculas sobre as 
colunas não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão 
da média e as equações representadas em cada gráfico, a análise de regressão polinomial de cada ensaio  

 

As proteínas são demandadas pelos fungos, pois além das funções fisiológicas que desempenhas, também 

podem ser fontes de nitrogênio, carbono e enxofre (Marzluf, 1997). Muitas dessas moléculas estão envolvidas no 

processo de defesa das plantas (Schwan-Estrada et al., 2008), contudo, em microrganismos, formas ativas de proteínas, 

as enzimas, são importantes para vários processos, dentre eles, a manutenção da plasticidade da parede celular da hifa 

(Bartnick-Garcia, 1970). Enzimas específicas participam da biossíntese das moléculas de quitina e glucana que 

comporão a parede celular (Adams, 2004). Essas enzimas formam longas cadeias de N-acetilglucosamina, unidas por 

ligações do tipo β-1,4, e glucanas unidas por ligações do tipo β-1,3, respectivamente (Odds et al., 2003; Adams, 2004). 

Tal organização confere à hifa rigidez e o crescimento da estrutura está condicionado à capacidade do fungo em 

quebrar, parcialmente, a parede celular para, assim, crescer. Os resultados observados para a atividade da β-1,3-

glucanase e quitinase, enzimas responsáveis pela quebra parcial da hifa no momento de crescimento da estrutura, 

complementam os resultados obtidos para a produção de massa fresca micelial do fungo C. gloeosporioides, crescido em 

meio BD, acrescido de diferentes concentrações do extrato de algas. O aumento da concentração do extrato induziu 

aumentos na produção de massa fresca da estrutura vegetativa do fungo, portanto, é natural que se tenha observado 

aumento também, da atividade das enzimas, uma vez que, para crescer, o microrganismo demanda dessas moléculas. 

De forma antagônica, mas seguindo o mesmo raciocínio, foi observada redução no diâmetro das colônias 

do fungo C. gloeosporioides, crescido nas diferentes concentrações do sal de potássio. No teste enzimático, observou-se 

redução da atividade da β-1,3-glucanase e da quitinase, com o aumento das doses do fosfito. Portanto, esses resultados 

também estão em concordância. Dessa maneira, seguindo a hipótese de quebra, crescimento e reconstituição para o 

desenvolvimento da parte vegetativa da estrutura fúngica, menor conteúdo miceliano significa, menor atividade de 

enzimas envolvidas com a lise da estrutura e vice-versa. 
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A partir dos resultados obtidos, pode-se dizer que o extrato da alga A. nodosum, nas concentrações e 

condições aplicadas nestes ensaios, aumenta o crescimento vegetativo de C. gloeosporioides, resultando também, em 

aumento da atividade das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase, responsáveis pela plasticidade da hifa. De forma inversa, 

o fosfito de potássio interfere no crescimento vegetativo e, portanto, na atividade das referidas enzimas na hifa. 

Alguns autores afirmam que as glucanases e quitinases fúngicas não são restritas apenas ao crescimento 

vegetativo desses microrganismos, estando essas moléculas também associadas à processos de sobrevivência, 

degradação de polissacarídeos e patogenicidade (Vázquez-Garcidueñas et al., 1998; Noronha & Ulhoa, 2000; Giese et 

al, 2003). A inibição das enzimas quando na presença do fosfito pode ter ocorrido por fatores diversos. Rana et al. 

(2003), afirmam que essas moléculas podem ter suas atividades reduzidas na presença de compostos como clorofórmio, 

benzenoides, organofosforados, quelantes e sais diversos, devido a concentrações elevadas desses produtos no 

substrato e também de outras moléculas reativas.  

O efeito dos produtos sobre a capacidade celulolítica do micélio de C. gloeosporioides está representado na 

Figura 2.17. As análises demonstraram que o pico da ação enzimática se deu no sexto dia de cultivo do fungo no meio 

MNM, acrescido tanto do extrato da alga marinha quanto do fosfito de potássio, para a exo-β-1,4-glucanase, para a 

exo-β-1,4-glucanase e para a β-glicosidase. Nos dias subsequentes, houve diminuição progressiva dessa atividade e, 

apenas para a β-glicosidase, a partir do 18º dia de incubação, houve novo aumento da atividade da enzima. Tanto o 

extrato da alga quanto o fosfito diminuíram a capacidade celulolítica do micélio do fungo. 
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Figura 2.17. Capacidade celulolítica do fungo Colletotrichum gloeosporioides sob o efeito de diferentes concentrações (%) do extrato da 
alga marinha Ascophyllum nodosum (A, B e C) e do fosfito de potássio (D, E e F), além dos controles com o fungicida estrobilurina e 
com o ASM (acibenzolar-S-metílico). A e D: atividade da exo-β-1,4-glucanase; B e E: atividade da endo-β-1,4-glucanase; C e F: 
atividade da β-glicosidase 

 

A análise de variância lançada nos pontos de maior atividade enzimática, para os tratamentos com o extrato 

de algas, comprovou os perfis observados nos gráficos apresentados na Figura 2.17. Ao sexto dia de cultivo de C. 

gloeosporioides em meio MNM, acrescido das diferentes concentrações do extrato, todos os tratamentos diferiram 

significativamente do controle negativo (fungo crescido apenas em meio MNM) para a exo-β-1,4-glucanase (Figura 

2.18.A), para a endo-β-1,4-glucanase (Figura 2.18.B) e para a β-glicosidase (Figura 2.18.C). Resultado semelhante 

também foi observado para a avaliação do trigésimo dia de atividade da β-glicosidase (Figura 2.18.D).  

Adicionalmente, constatou-se que a adição do fungicida estrobilurina aos meios de cultivo, foi o fator que 

mais interferiu na atividade celulolítica da hifa. Contudo, a concentração de 1,0% do extrato de A. nodosum diminuiu a 

atividade da β-glicosidase na mesma proporção que o fungicida, no sexto dia (Figura 2.18.C).  

Em todos os casos analisados, incrementos progressivos da concentração do extrato implicou em 

diminuição também progressiva da atividade enzimática, como comprovado pelos altos valores de R2 da análise de 

regressão polinomial, todos maiores que 0,90 (Figura 2.18.). 
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Figura 2.18. Atividade celulolítica do fungo Colletotrichum gloeosporioides cultivado em meio MNM acrescido de diferentes 
concentrações (%) do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum, além dos controles com o fungicida estrobilurina e com o ASM 
(acibenzolar-S-metílico). (A) Atividade da exo-β-1,4-glucanase ao sexto dia de cultivo; (B) atividade da endo-β-1,4-glucanase ao 
sexto dia de cultivo; (C e D) atividade da β-glicosidase ao sexto e trigésimo dia de cultivo, respectivamente. As letras minúsculas 
sobre as colunas não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o 
erro padrão da média e as equações representadas em cada gráfico, a análise de regressão polinomial de cada ensaio  

 

O pico da atividade celulolítica de C. gloeosporioides, crescido em meio MNM acrescido das diferentes 

concentrações de fosfito de potássio, está representado na Figura 2.19. A exo-β-1,4-glucanase, no sexto dia de cultivo 

do fungo, teve sua atividade significativamente reduzida quando na presença das concentrações 0,3% e 0,4% do fosfito. 

Tanto o tratamento com ASM quanto as concentrações 0,1% e 0,2% do produto foram iguais estatisticamente ao 

controle negativo, portanto, não interferiram sobre a atividade da exoglucanase (Figura 2.19.A).  

As concentrações 0,2%, 0,3% e 0,4% diminuíram a atividade da endo-β-1,4-glucanase, quando comparadas 

ao tratamento em que o fungo foi cultivado apenas em meio MNM, no sexto dia de cultivo. Para essa enzima, apenas 

a concentração de 0,1% do fosfito não interferiu sobre a atividade enzimática. Adicionalmente, as concentrações 0,3% 

e 0,4% não diferiram do que foi observado para o ASM (Figura 2.19.B).  

Finalmente, no sexto dia de cultivo da hifa de C. gloeosporioides, a enzima β-glicosidase teve a tua atividade 

reduzida apenas pela concentração de 0,4% do fosfito em relação ao controle negativo (Figura 2.19.C). Ao trigésimo 

dia, todas as concentrações diferiram da concentração zero, reduzindo a atividade da celobiase (Figura 2.19.D).  

No sexto dia de atividade da enzima, todas as concentrações do produto foram iguais estatisticamente ao 

tratamento com o ASM, enquanto que, no trigésimo dia, a maior concentração do produto utilizada diferiu do 

acibenzolar-S-metílico (Figura 2.19.C e D).  

Em todos os períodos de atividade enzimática analisados, o tratamento com o fungicida estrobilurina foi o 

que mais interferiu reduzindo a atividade celulolítica da hifa do patógeno. A análise de regressão polinomial lançada 

sobre os ensaios mostrou que, as concentrações crescentes do fosfito de potássio, usadas nestes testes, exibem alta 

correlação com a atividade celulolítica da hifa, uma vez que, concentrações crescentes do produto implicaram em 
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decréscimos progressivos da atividade das enzimas do complexo de degradação da celulose. Tal fato pode ser 

constatado ao se observar os altos valores de R2, todos maiores que 0,90, apresentados na Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19. Atividade celulolítica do fungo Colletotrichum gloeosporioides cultivado em meio MNM acrescido de diferentes 
concentrações (%) do fosfito de potássio, além dos controles com o fungicida estrobilurina e com o ASM (acibenzolar-S-metílico). 
(A) Atividade da exo-β-1,4-glucanase ao sexto dia de cultivo; (B) atividade da endo-β-1,4-glucanase ao sexto dia de cultivo; (C e D) 
atividade da β-glicosidase ao sexto e trigésimo dia de cultivo, respectivamente. As letras minúsculas sobre as colunas não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média e as 
equações representadas em cada gráfico, a análise de regressão polinomial de cada ensaio 

 

A atividade das celulases sobre um substrato acontece de modo sinergístico entre as endo e exoglucanases, 

na qual a atividade de um componente enzimático é favorecida pela ação hidrolítica do outro (Wood, 1985; Ryu & 

Mandels, 1980). A β-glicosidase é comum em microrganismos e outros seres vivos como plantas, bactérias e tecidos 

animais, sendo a última a atuar no processo de degradação de celulose (Hirayama et al., 1978). Endo e exoglucanases 

de um sistema típico de enzima celulase, são inibidas pela presença da celobiose (Guedes et al., 2017), conforme foi 

observado para as duas enzimas produzidas por C. gloeosporioides nos ensaios. A caracterização dessas enzimas, 

produzidas pela espécie Magnaporthe oryzae, agente causal da brusone em trigo, demonstrou alta atividade das moléculas, 

nos estágios iniciais de produção, com progressivo decréscimo nos dias subsequentes, assim como observado para C. 

gloeosporioides (Van et al., 2012). O processo descrito acima é o modo de ação natural dessas moléculas. Uma vez 

depositadas sobre o seu substrato, a celulose, essas enzimas começam a ser liberadas pelo fungo e degradam o polímero. 

Entretanto, como comentado abaixo, alguns trabalhos apontam para o potencial da alga marinha A. nodosum em inibir 

a capacidade celulolítica de fungos e outros microrganismos.  

Wang et al. (2008) verificaram in vitro que florotaninos, extraídos de A. nodosum, reduziram a fermentação 

ruminal, a degradação celulolítica e proteica da forragem testada. Em trabalho semelhante, Belanche et al. (2016) 

também verificou que a presença de florotaninos na alga oferecida aos animais como parte suplementar da dieta, 

reduziu a digestibilidade da forragem em 24% e, por conta disso, houve uma modificação na estrutura da comunidade 

bacteriana do rúmen dos animais. Assim como nesses casos, foi observado neste trabalho que a alga marinha, aplicada 
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na forma de extrato, reduziu a atividade celulolítica de C. gloeosporioides. Além disso, o cultivo do fungo em 

concentrações crescentes do extrato implicou em reduções também progressivas da atividade celulolítica do 

microrganismo. Não há na literatura nenhum trabalho que tenha verificado a interferência do extrato de A. nodosum 

sobre a capacidade celulolítica de fungos fitopatogênicos, de modo que este potencial precisa ser melhor investigado. 

Assim, esses dados se configuram como algo inédito nesse contexto. 

Comportamento semelhante foi observado para o crescimento de C. gloeosporioides em diferentes 

concentrações do fosfito de potássio. Rayes et al. (1999) destacam que sais de sódio prejudicaram a hidrólise da celulose 

por ser um substrato que inibe parcialmente as celulases. O processo enzimático envolvendo as celulases é bastante 

complexo, podendo ser inibido por vários produtos solúveis originados da própria reação das enzimas, o que torna 

bastante difícil explicar o que efetivamente aconteceu ao longo do processo. Por exemplo, a natureza da enzima pode 

ser utilizada para explicar a provável inibição. De forma geral, as celulases produzidas por fungos filamentosos 

apresentam valores ótimos de pH na faixa ácida (3,6-5,0), enquanto que as bactérias chegam a produzir celulases 

altamente ativas em valores de pH alcalinos (Castro & Pereira Júnior, 2010). O fosfito de potássio apresenta uma faixa 

de pH 7,0 (Norrie & Keathley, 2005), valor que pode ter inibido a atividade enzimática. 

 

2.4. Conclusões 

Sobre a morfologia do fungo C. gloeosporioides, as concentrações do extrato da alga marinha A. nodosum 

aplicadas, nas condições em que estes ensaios foram desenvolvidos, induzem o crescimento vegetativo da espécie 

fúngica, favorecem a esporulação do microrganismo e reduzem a adesão e germinação dos conídios produzidos pelo 

fungo. 

Por sua vez, as diferentes concentrações do fosfito de potássio aplicadas nos ensaios, interferem no 

crescimento vegetativo normal de C. gloeosporioides, reduzem a esporulação do microrganismo e a adesão dos propágulos 

infectivos da espécie fúngica. 

Fisiologicamente, o extrato de A. nodosum, em todas as concentrações utilizadas nos ensaios aqui 

apresentados, interfere de modo significativo na permeabilidade seletiva da membrana plasmática da hifa do fungo C. 

gloeosporioides. Além disso, o crescimento vegetativo de estruturas do fungo em contato com o extrato, implica em maior 

conteúdo de proteínas no micélio, bem como, aumento da atividade das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase. O extrato 

de algas também interfere diminuindo a capacidade celulolítica de C. gloeosporioides, sendo, essa última informação, algo 

inédito no contexto do manejo de fitopatógenos com extrato de algas marinhas.  

As concentrações 0,3% (maior dose recomendada pelo fabricante) e 0,4% do fosfito de potássio, interferem 

de modo significativo na permeabilidade seletiva do agente causal da antracnose em frutas tropicais. Contudo, o 

produto, nas concentrações e condições utilizadas nestes ensaios, não incrementa o conteúdo de proteínas no micélio 

fúngico, mas diminui a atividade das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase. Finalmente, o fosfito de potássio inibe a 

atividade celulolítica da hifa de C. gloeosporioides. 

A partir dessas análises, pode-se concluir que tanto o extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum quanto o 

fosfito de potássio, ambos disponíveis comercialmente com os nomes Acadian® e Phytogard®, respectivamente, 

interferem de modo prejudicial sobre a morfologia e a fisiologia do fungo Colletotrichum gloeosporioides, agente de 

antracnose em diversos cultivos de interesse econômico para o Brasil.  
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3. POTENCIAL DA INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA MEDIADA PELO EXTRATO DA 
ALGA MARINHA Ascophyllum nodosum E PELO FOSFITO DE POTÁSSIO, 
APLICADA AO MANEJO DA ANTRACNOSE EM FRUTOS DE MANGA ‘TOMMY 
ATKINS’ 

Resumo 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas frescas e existem espécies frutíferas espalhadas por 
todo o território nacional. Do montante de frutas frescas produzidas no país, pouco mais de 1,0% é destinado ao 
mercado internacional e, nessa fase da cadeia produtiva, as perdas giram em torno de 30 a 40%. A manga aparece em 
quinto lugar com perdas de até 28% do total produzido e estas ocorrem por danos mecânicos, distúrbios fisiológicos 
e/ou ocorrência de podridões, como as causadas pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides, patógeno mais importante na 
pós-colheita desses frutos. Quando permitido, a utilização de fungicidas ainda é a principal medida de controle de 
podridões na pós-colheita. Entretanto, a preocupação mundial com relação à poluição ambiental e aos riscos à saúde 
promovidos pelos agrotóxicos, somado à resistência de patógenos à fungicidas e a retirada de alguns produtos do 
mercado, têm levado ao aumento de pesquisas envolvendo a utilização de agentes alternativos, potenciais indutores de 
resistência, para o controle de doenças na pós-colheita. Nesse contexto, produtos como os extratos de algas marinhas, 
a exemplo do extrato da alga Ascophyllum nodosum, e os fosfitos de potássio, despontam como alternativas promissoras. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do extrato da alga marinha A. nodosum (Acadian®) e do fosfito de 
potássio (Phytogard®), ambos aplicados em diferentes concentrações, sobre o parasitismo do fungo C. gloeosporioides 
em mangas ‘Tommy Atkins’, na perspectiva da indução de resistência, na fase de pós-colheita desses frutos. Foram 
testadas 4 concentrações, de modo independente, para cada produto, sendo: 0,1%, 0,3%, 0,5% e 1,0%, para o extrato 
de algas e 0,1%, 0,2%, 0,3% e 0,4%, para o fosfito de potássio. Nos dois casos foram utilizados três controles, sendo: 
150 µg de Amistar® (estrobilurina) L-1, 50 mg de Bion® (acibenzolar-S-metílico – ASM) L-1 e um controle sem nenhum 
tipo de produto (controle negativo). Os ensaios foram desenvolvidos sob duas perspectivas, sendo: (1) avaliação da 
severidade da doença nos frutos tratados, determinada pelo diâmetro da lesão 12 dias após a inoculação do fungo, 
velocidade de crescimento da lesão e determinação da área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD); (2) 
resposta de defesa induzida nos frutos, determinada pela verificação do conteúdo total de proteínas nas amostras, 
atividades das enzimas β-1,3-glucanase, quitinase, peroxidase, superóxido-dismutase, catalase, polifenoloxidase, 
fenilalanina amônia-liase e conteúdo total de fenóis. Os resultados demonstraram que, tanto para o extrato de algas 
quanto para o fosfito de potássio, houve diminuição do diâmetro da lesão, da velocidade de crescimento da lesão e da 
AACPD. Além disso, foram observados incrementos em todos os parâmetros bioquímicos analisados. Assim, tanto o 
Acadian® quanto o Phytogard® exibem potencial na indução da resistência de mangas contra a antracnose e configuram 
como alternativas de manejo para a antracnose, na fase de pós-colheita dessas frutas. 
 
Palavras-chave: RSA; Proteínas-RP; Pós-colheita 
 

 

Abstract 

 

Brazil is the third largest producer of fresh fruit in the world and there are fruit species spread all over the 
country. Of the amount of fresh fruit produced in the country, slightly more than 1.0% is destined to the international 
market and, at this stage of the production chain, the losses can reach 30 to 40%. Mango appears in fifth place with 
losses of up to 28% of the total produced and these occur due to mechanical damages, physiological disorders and/or 
occurrence of rot, such as those caused by the fungus Colletotrichum gloeosporioides, the most important pathogen in the 
post-harvest of these fruits. When allowed, the use of fungicides is still the main control measure applied to post-
harvest rot. However, worldwide concern regarding environmental pollution and health risks promoted by pesticides, 
together with the pathogen resistance to fungicides and the withdrawal of some products from the market, have led to 
the increase of research involving the use of alternative agents, as potential resistance inducers to control post-harvest 
diseases. In this context, products such as Ascophyllum nodosum seaweed extract and potassium phosphites appear as 
promising alternatives. Thus, the objective of this work was to evaluate the effect of A. nodosum seaweed extract 
(Acadian®) and of the potassium phosphite (Phytogard®), both applied in different concentrations, on the parasitism 
of the fungus C. gloeosporioides in 'Tommy Atkins' mangoes, from the perspective of induction of resistance in the post-
harvest phase of these fruits. Four concentrations were tested independently for each product, being: 0.1%, 0.3%, 
0.5% and 1.0%, for algae extract and 0.1%, 0.2%, 0.3% and 0.4% for potassium phosphite. In both cases, three controls 
were used: 150 μg Amistar® (strobilurin) L-1, 50 mg Bion® (acibenzolar-S-methyl- ASM) L-1 and one control without 
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any type of product (negative control). The tests were carried out in two stages: (1) Evaluation of the severity of the 
disease in the treated fruits, determined by the lesion diameter 12 days after inoculation of the fungus, growth rate of 
the lesion and determination of the area under the disease progress curve (AUDPC); (2) Induced defense response in 
fruits, determined by the verification of the total protein content in the samples, activities of the enzymes β-1,3-
glucanase, chitinase, peroxidase, superoxide dismutase, catalase, polyphenoloxidase, phenylalanine ammonia-lyase and 
total content of phenols. The results showed that, for both algae extract and potassium phosphite, there was a decrease 
in lesion diameter, lesion growth rate and AUDPC. In addition, increases were observed in all biochemical parameters 
analyzed. Thus, both Acadian® and Phytogard® have the potential to induce anthracnose mango resistance and may 
be used as management alternative for anthracnose in the post-harvest phase of these fruits. 

 
Palavras-chave: SAR; PR-proteins; Postharvest 

 

3.1. Introdução 

Centenas de espécies de frutas estão espalhadas nos estados brasileiros, que juntos formam um território 

de extensão continental. Dezenas de polos, em regiões de cultivo com peculiaridades de clima e solo com vocações 

distintas, abastecem o mercado nacional e ainda se inserem no concorrido comércio internacional. O Brasil, 

definitivamente, é um país favorável para o desenvolvimento da fruticultura. Nos trópicos e nas zonas temperadas são 

colhidos quase todos os tipos de frutas existentes no planeta, e só isso já dá a dimensão do quanto essa terra, das micro 

às pequenas, médias e grandes propriedades, é identificada com os pomares. 

O Brasil, terceiro maior produtor mundial de frutas frescas, tem pleno potencial para aumentar a produção 

atual, de cerca de 43 milhões de toneladas/ano, caso seja demandado. As espécies frutíferas espalhadas pelo território 

nacional somam em torno de 500 variedades, das quais, 220 são só de plantas nativas da Amazônia Legal (Treichel et 

al., 2016). Favorecido pela extensão territorial, pela posição geográfica, pelo solo e pelas condições climáticas, o país 

produz frutas tropicais, subtropicais e temperadas. Até o ano de 2014, 22 fruteiras eram recenseadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). O estado de São Paulo se destaca como o maior produtor nacional 

de frutas frescas, sendo responsável por pouco mais de 15 milhões de toneladas do total produzido, seguido pelos 

estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, os quais, somados, têm produção média de 10 milhões 

de toneladas/ ano (IBGE, 2015). 

O ano de 2015 foi marcado pelo aumento do número de exportações de frutas frescas no Brasil. Em relação 

ao ano de 2014, segundo dados levantados pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária – CNA, houve um 

aumento médio de 11,44% em volume e 3,8% em receita (CNA, 2016). Dos cinco estados com maior volume de 

exportação de frutas frescas no país, três estão localizados na região nordeste, sendo eles o Ceará, a Bahia e o estado 

do Pernambuco. Dos frutos com maior volume de exportação, o melão aparece em primeiro lugar, seguido pela manga, 

ocupando o segundo lugar, tanto no ano de 2013 quanto no ano de 2014 (Reetz et al., 2015). 

Do montante de frutas frescas produzidas no país, pouco mais de 1,0% é destinado ao mercado 

internacional e, nessa fase da cadeia produtiva, as perdas giram em torno de 30 a 40% (Reetz et al., 2015). Em pesquisa 

feita por Lima et al. (2010) é possível verificar os índices de perdas das principais frutas produzidas no país. A manga 

aparece em quinto lugar com perdas de até 28% do total produzido. Tais perdas ocorrem por danos mecânicos, 

distúrbios fisiológicos e/ou ocorrência de podridões (Benato et al., 2001). 

 Quando permitido, a utilização de fungicidas ainda é a principal medida de controle de podridões na pós-

colheita. Entretanto, a preocupação mundial com relação à poluição ambiental e aos riscos à saúde promovidos pelos 

agrotóxicos, somado à resistência de patógenos à fungicidas e a retirada de alguns produtos do mercado, têm levado 
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ao aumento de pesquisas envolvendo a utilização de agentes alternativos, potenciais indutores de resistência, para o 

controle de doenças na pós-colheita (Cia et al., 2007). 

Durante o desenvolvimento dos frutos e após a sua colheita, a resistência natural a doenças geralmente 

declina, direcionando o vegetal aos inevitáveis processos de infecção, doença e morte. As doenças pós-colheita 

causadas por fungos, são provenientes de infecções quiescentes estabelecidas no campo, ou de infecções por 

ferimentos, que podem ocorrer durante subsequente colheita e manuseio (Hojo et al., 2007; Souza et al., 2011). O 

declínio da resistência natural dos frutos pode ativar infecções quiescentes e aumentar a severidade ou incidência de 

doenças (Terry & Joyce, 2004). De acordo com Prusky (1996) e Cia et al. (2007), quatro são os fatores que afetam o 

declínio da resistência natural dos frutos após a colheita: (1) necessidades nutricionais do patógeno; (2) compostos 

antifúngicos pré-formados; (3) compostos antifúngicos pós-formados (fitoalexinas e proteínas relacionadas com a 

patogênese [proteínas-RP]); e (4) ativação de fatores fúngicos de patogenicidade. Os fatores 1 e 4, tendem a aumentar 

com o amadurecimento e consequente senescência do fruto, enquanto que os fatores 2 e 3 tendem a ser suprimidos. 

Tal fato é evidenciado no trabalho de Pinho et al. (2010), no qual os autores, avaliando diferentes genótipos de 

bananeira resistentes à sigatoka negra, verificaram menor incidência do fungo Colletotrichum musae (Berk. & Curtis) Arx. 

na cultivar Thap Maeo após 12 dias de inoculação. Segundo os autores, isso se deu pelo lento processo de 

amadurecimento do fruto, quando comparado às outras cultivares avaliadas. No trabalho de Afek et al. (1999), os 

autores observaram o acúmulo de umbeliferona em pomelos maduros e imaturos em proporções que variaram entre 

28 µg g-1 e 250 µg g-1, respectivamente, quatro dias após a inoculação com o fungo Penicillium digitatum (Pers.) Sacc, 

sugerindo que a umbeliferona participa dos processos de defesa de pomelos imaturos contra o fungo. 

Em mangas, um dos principais fatores limitantes à produção é a ocorrência da antracnose, causada pelo 

fungo Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., uma das doenças mais importantes na redução da qualidade 

desses frutos (Chitarra, 1990; Ploetz, 1994; Barbosa et al., 2000; Sales Júnior et al., 2004). Todos os órgãos da planta 

são atacados pelo patógeno: flores, panículas, ramos, folhas e frutos (Ploetz, 1994), sendo este último, afetado em 

qualquer estágio de desenvolvimento. A infecção caracteriza-se pela presença de manchas de coloração escura que, ao 

se coalescerem, aumentam de tamanho, tornando o fruto totalmente imprestável para a comercialização, 

principalmente, quando se trata de mercado internacional. A disseminação dos conídios do patógeno acontece pelo 

vendo e, especialmente, por respingos de chuva, estando a doença altamente correlacionada com a ocorrência de longos 

períodos de molhamento foliar (Sales Júnior et al., 2004). Segundo Barbosa et al. (2000), períodos chuvosos e nublados, 

como também orvalhos intensos durante o período noturno, favorecem bastante o desenvolvimento do fungo. Em 

condições de elevada umidade relativa (superior a 90%) e temperaturas superiores a 22 °C, é possível observar nos 

frutos, nos centros das lesões formadas, pontuações pardo-amareladas que são resultantes da frutificação do patógeno 

(Kader, 1992; Ploetz, 1994; Barbosa et al., 2000; Terao et al., 2001). 

Tradicionalmente, o controle químico tem sido aplicado no tratamento pós-colheita de frutos da mangueira 

com excelentes resultados. Dentre os produtos utilizados estão os cúpricos, à base de mancozebe e triazóis, tiofanato 

metílico a 0,05%, tebuconazole a 0,25% e o benomil a 0,03% (Terao et al., 2016), além da azoxistrobina (75 mL L-1) 

acrescida de 0,5% de óleo mineral parafínico (Sales Júnior, 2004). Contudo, há forte pressão por parte dos 

consumidores, elo final e de grande importância dessa cadeia agrícola, por uma produção que atente para a proteção 

ambiental e segurança alimentar, esta última, focada em alimentos cada vez mais livres de resíduos químicos. Nesse 

contexto, a indução de resistência desponta como uma alternativa promissora. 

Vários indutores bióticos ou abióticos podem ativar os mecanismos de defesa das plantas, processo 

entendido como ‘indução de resistência’ (Pieterse et al., 2012; Walters et al., 2013; Pieterse et al., 2014; Romanazzi et 
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al., 2016). Esses produtos geram nos vegetais um rápido e expressivo número de respostas contra o ataque de 

microrganismos (Luna et al., 2012; Fu & Dong, 2013). Assim, pode-se definir a indução de resistência como as 

respostas eliciadas em um vegetal após a exposição deste a um agente indutor (Romanazzi et al., 2016). Em pós-

colheita, muitos mecanismos de defesa induzidos ou pós-formados estão envolvidos na resistência natural dos frutos 

(Barkay-Golan, 2001). Nesse sentido, o aumento da proteção de tecidos da planta hospedeira durante os períodos de 

suscetibilidade através da resistência induzida ou adquirida é considerada uma estratégia preferencial para os programas 

de manejo integrado (Cia et al., 2007; Pascholati & Souza, 2017). A resistência induzida, também denominada de 

indução de proteção, imunidade adquirida ou resistência sistêmica adquirida, envolve a ativação de mecanismos latentes 

de resistência de uma planta (Hammerschmidt & Dann, 1999). 

Os frutos possuem mecanismos estruturais e bioquímicos de defesa que podem contribuir para a resistência 

destes contra patógenos. Esses processos envolvem a ativação de mecanismos latentes de resistência através do uso 

dos mais diversos eliciadores (Liu et al., 2005; Alkan et al., 2012). Os aspectos interessantes da indução de resistência 

são a ausência de especificidade, refletida pelos diferentes indutores possíveis de uso e pelo amplo espectro de 

fitopatógenos contra os quais o fruto é protegido. Além disso, a proteção é local ou sistêmica, nesse último caso, 

podendo ocorrer à distância do sítio de aplicação do indutor e inoculação do patógeno (Cia et al., 2007). Dentre os 

indutores abióticos de resistência, as algas marinhas e os fosfitos merecem destaque. 

As algas são organismos muito diversificados e de ocorrência frequente em ambientes marinhos, 

geralmente, apresentando rápido crescimento e produção de biomassa. Esses atributos tornam a sua exploração 

comercial altamente atrativa para os mais variados fins, entre eles, o uso na agricultura (Stadnik & Paulert, 2008). Sabe-

se que, aproximadamente, 70% da biosfera são ocupados por biomas marinhos, os quais detêm uma grande diversidade 

taxonômica e, principalmente, bioquímica. Nesse contexto, as macroalgas demonstram alto potencial na geração de 

novas tecnologias agrícolas, sendo que, alguns produtos delas derivados, já vêm sendo comercializados para esse fim 

(Kulik, 1995; Stadnik & Paulert, 2008; Craigie, 2011; Pascholati et al., 2014). Assim, além do uso tradicional consagrado 

como fertilizantes orgânicos, as algas apresentam potencial como agentes eliciadores das defesas vegetais e também, 

como matéria prima na obtenção de compostos também com potencial estimulante ou fitoprotetor (Stadnik & Freitas, 

2012; Pascholati et al., 2014). 

Produtos à base de algas marinhas possuem na sua composição, substâncias bioativas, potencializadoras do 

metabolismo das plantas quando aplicados em pequenas quantidades (Stevens & Purton, 1997). Entre essas 

substâncias, encontram-se nutrientes essenciais, vários compostos orgânicos, enzimas, ácidos húmicos e aminoácidos, 

a exemplo das betaínas, além de vitaminas, hormônios vegetais e elementos inorgânicos em baixas concentrações 

(Khan et al., 2009; Zodape et al., 2011; Shu et al., 2013). Com foco no hospedeiro, os estudos destacam diferentes 

efeitos dos extratos algais sobre os vegetais, sendo, os mais recorrentes, o aumento do desenvolvimento do sistema 

radicular (facilitando a absorção de água e nutrientes); o aumento do crescimento vegetativo e aumento da taxa de 

floração e frutificação; aumento da resistência a estresses abióticos (temperaturas extremas, secas, salinidade) e estresses 

bióticos (resistência a pragas e doenças), o que resulta, de um modo geral, no aumento no rendimento das culturas 

(Crouch & van Staden, 1992; Khan et al., 2009; Zodape et al., 2011; Dantas et al., 2012; Silva et al., 2014). Uma das 

algas marinhas mais exploradas nesse contexto é a espécie Ascophyllum nodosum (L.) Le Joly. 

A. nodosum, uma macroalga marinha de coloração parda, pertence à família Fucaceae e é a única espécie do 

gênero Ascophyllum. É originária da porção norte do Atlântico, especialmente na região do Canadá e Noroeste europeu 

(Taylor, 1957; Ugarte et al., 2006; Subramanian et al., 2011). Atualmente, a alga se destaca como uma das mais utilizadas 

em extratos comerciais e suspensões preparadas para o uso agrícola (Zodape et al., 2011; Abubakar et al., 2013). 
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Anualmente, mais de 15 milhões de tolenadas de produtos à base de algas marinhas são fabricados, dos quais, boa 

parte são considerados e utilizados como bioestimulantes, fontes suplementares de nutrientes e biofertilizantes para o 

aumento do crescimento das plantas e da produtividade (Khan et al., 2009).  

Alguns estudos apontam para o potencial que os extratos de A. nodosum apresentam, na proteção direta ou 

indireta dos vegetais contra estresses bióticos. Featonby-Smith et al. (1983) constataram que o extrato aumenta a 

resistência de tomateiros a nematoides. Em outro estudo, a aplicação foliar de A. nodosum resultou em diminuição 

expressiva da severidade de míldio em videiras e da incidência de Phytophthora capsici em pimenteiras (Lizzi et al., 1998). 

A aplicação do extrato, na forma de rega no solo, em áreas produtoras de repolho, estimulou a multiplicação de 

microrganismos antagonistas ao oomiceto Pythium ultimum. Esse aumento na população do antagonista inibiu o 

crescimento do inóculo do patógeno, resultando na diminuição da doença (Dixon & Walsh, 2002). Jayaraman et al. 

(2011) demonstraram que a aplicação do extrato comercial de A. nodosum reduziu a incidência de doenças fúngicas, em 

pepinos, em condições de casa de vegetação. 

Por sua vez, os fosfitos são compostos originados da neutralização do ácido fosforoso (H3PO3), por uma 

base que, sendo esta, o hidróxido de potássio, forma o fosfito de potássio (Reuveni et al., 2003). Esses produtos estão 

sendo comercializados como fertilizantes, entretanto, apresentam ação direta sobre o vegetal, controlando várias 

doenças (Guest & Grant, 1991; Ribeiro Júnior et al., 2006; Nascimento et al., 2008; Alexandre et al., 2014; Dalio et al., 

2014). O controle proporcionado pelos fosfitos em plantas parece estar relacionado com o acúmulo de fitoalexinas 

por parte do vegetal tratado e proteínas-RP (Nascimento et al., 2008). 

No âmbito da indução de resistência, o fosfito de potássio tem sido amplamente utilizado. Até o momento, 

não se tem um modo de ação definido para a molécula (FRAC, 2017), contudo, o trabalho de Spolti et al. (2015) 

verificou o modo de ação do fosfito de potássio no controle da podridão olho de boi em maçã, doença da fase de pós-

colheita mais importante dessa fruta. Os autores observaram que o fosfito foi eficiente em reduzir em até 60% os 

danos causados pela podridão olho de boi nas maçãs tratadas sem, contudo, alterar o perfil de proteínas-PR como a 

peroxidase e a fenilalanina amônia-liase. Na análise realizada por Melo et al. (2016), o fosfito de potássio aplicado no 

campo, antes da colheita do abacaxi, reduziu em 91,67% a incidência da fusariose do abacaxizeiro e aumentou a 

atividade da enzima β-1,3-glucanase. Ribeiro Júnior et al. (2006) demonstrou que o fosfito pode agir na indução de 

mecanismos estruturais de resistência pós-formados, uma vez que furtos de cacaueiro, após tratamento com 1,25 mL 

L-1 de fosfito de potássio, apresentaram maiores teores de lignina que frutos não tratados. 

A indução de resistência se sustenta na ideia de que o vegetal, após tratamento com um agente indutor, 

responde de modo mais rápido e intenso ao ataque do patógeno. Essa resposta, muitas vezes, está relacionada com o 

aumento da atividade das enzimas de defesa produzidas pelo fruto. Assim, proteínas produzidas em maior grau no 

momento da infecção, em um vegetal que responde mais rápido ao ataque do patógeno, são, muitas vezes, 

determinantes ao estabelecimento ou não das relações parasitárias estáveis. Algumas dessas moléculas já estão presentes 

no hospedeiro, em níveis baixos, antes mesmo da infecção (pré-formadas). Outras, só são produzidas após o contato 

entre patógeno e hospedeiro (pós-formadas). De modo genérico, essas moléculas são chamadas de proteínas 

relacionadas com a patogênese ou proteínas-RP. 

As β-1,3-glucanases são endoglucanases de massa molecular que varia entre 25 e 35 kDa e que produzem 

oligômeros com duas a seis unidades de glicose a partir do substrato laminarina (uma β-1,3-glucana). A β-1,3-glucana 

é um importante componente da parede celular de muitos fungos e essa enzima faz parte dos mecanismos bioquímicos 

pré e pós-formados de resistência das plantas aos fitopatógenos (Bol et al., 1990). São moléculas que estão envolvidas 

em vários processos fisiológicos e de desenvolvimento, como divisão celular e germinação de pólen (Doblin et al., 
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2001), desenvolvimento e germinação de sementes (Leubner-Metzger et al., 1995; Buchner et al., 2002), florescimento, 

maturação e abscisão de frutos (Wu & Bradford, 2003) e ataque de fitopatógenos. Nesse sentido, estudos conduzidos 

com diferentes genótipos de trigo mostraram que a resistência do cultivar RL6082/Lr35 a Puccinia recondita f. sp. tritici 

ocorria em função de altos níveis de β-1,3-endoglucanases constitutivas (Anguelova-Merhar et al., 1999). O trabalho 

realizado por Cavalcanti et al. (2006) demonstra o efeito de eliciadores biológicos e químicos no tratamento de 

tomateiros contra a mancha bacteriana. Os autores verificaram maior atividade da β-1,3-glucanase em plantas tratadas 

com os diferentes produtos, quando comparadas ao tratamento controle.  

As quitinases são enzimas semelhantes às glucanases, caracterizadas por serem monômeros com massa 

molecular entre 25 e 35 kDa, e também são moléculas que fazem parte dos mecanismos bioquímicos pré e pós-

formados de resistência das plantas contra os fitopatógenos (Bol et al., 1990). As quitinases de plantas caracterizadas 

são endoquitinases que produzem quitooligossacarídeos com 2 a 6 unidades de N-acetilglucosamina (Schwan-Strada 

et al., 2008). Algumas dessas endoquitinases possuem atividade de lisozima, podendo hidrolisar ligações β-1,4 entre o 

ácido N-acetilmurâmico e N-acetilglucosamina no peptídeo bacteriano. Certas quitinases podem agir como 

quitosanases, além do fato de existirem também quitosanases específicas induzidas em plantas em resposta a 

fitopatógenos (Schwan-Estrada et al., 2008). Essas moléculas hidrolisam eficientemente a quitina, presente no 

citoesqueleto da hifa fúngica (Ponstein et al., 1994). Na fisiologia das plantas, essas enzimas estão envolvidas na 

nodulação em raízes, senescência, embriogênese, florescimento, germinação de sementes e amadurecimento de frutos 

(Margis-Pinheiro et al., 1994; Hamel et al., 1997; Robinson et al., 1997; Lers et al., 1998; Helleboid et al., 2000; Santos 

et al., 2008). Experimentos envolvendo plantas que superexpressam quitinases mostraram que folhas de cacaueiro e 

plantas de fumo transgênicas eram mais resistentes a Colletotrichum gloeosporioides e Ralstonia solanacearum, respectivamente, 

do que linhagens selvagens (Dana et al., 2006; Maxinova et al., 2006). 

A enzima peroxidase (POX), presente nos tecidos das plantas, em certas células de animais e em 

microrganismos, é conhecida por participar de vários processos fisiológicos de importância (Hoagland, 1990). Ela 

catalisa a oxidação e a eventual polimerização do álcool hidroxicinâmico em presença de peróxido de hidrogênio, 

originando lignina. As peroxidases participam da biossíntese do hormônio vegetal etileno (Isighe et al., 1993), da 

oxidação de compostos fenólicos, os quais se acumulam em resposta à infecção (Fry, 1986), da oxidação do ácido 

indolil-3-acético (AIA) (Hoagland, 1990) e na biossíntese de lignina (Abeles & Biles, 1991; Intapruk et al., 1994). 

Mudanças na atividade das peroxidases têm sido frequentemente correlacionadas à resposta de resistência ou 

suscetibilidade em diferentes patossistemas. Cia (2005) verificou que a aplicação de Acibenzolar-S-metílico, na 

proporção de 1000 mg i.a. L-1, foi eficiente em aumentar a atividade da peroxidase em frutos de mamão tratados antes 

da inoculação com o fungo C. gloeosporioides. Em cultivares resistentes de Xanthomonas sagittifolium a atividade da 

peroxidase aumentou 41%, dois dias após a inoculação de Pythium myriotylum. Porém, em cultivares suscetíveis, a 

atividade dessa enzima aumentou apenas 13% (Boudjeko et al., 2005). 

A fenilalanina amônia-liase (FAL) é a enzima do metabolismo secundário mais intensivamente estudada em 

vegetais, devido à importância nas reações do metabolismo de compostos fenólicos (Schwan-Estrada et al., 2008). Essa 

enzima é responsável pela desaminação da L-fenilalanina, transformando-a em ácido trans-cinâmico e amônia. O ácido 

trans-cinâmico pode ser incorporado em muitos diferentes compostos fenólicos (ácido 4-coumárico, ácido caféico, 

ácido felúrico e ácido sinápico), os quais estão presentes na formação de ésteres, coumarinas, flavanóides e ligninas. A 

FAL já foi isolada de algas, fungos, bactérias e principalmente de plantas superiores, não tendo sido ainda detectada 

em células de tecidos animais (Xiang & More, 2002; Beltrame, 2010). Nas plantas, a FAL realiza diferentes funções, 

como, por exemplo, o suporte mecânico, ação antioxidante, absorção da radiação UV, fatores antinutritivos, proteção 
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contra patógenos como moléculas sinalizadoras (Dixon & Paiva, 1995). Em trabalho realizado por Danner et al. (2008), 

tanto o acibenzolar-S-metílico quanto a proteína harpina, aplicados em pêssegos na pós-colheita, aumentaram a 

atividade da FAL, fato refletido na redução da área lesionada em frutos tratados e posteriormente inoculados com o 

fungo Monilinia fructicola. Anteriormente, Zeyen et al. (1995), verificaram que a supressão da atividade da FAL inibiu 

tanto a reação de hipersensibilidade em folhas de cevada quanto reduziu a infecção por Erysiphe graminis f. sp. hordei.  

As polifenoloxidases (PFO) são enzimas que contém dois átomos de cobre no centro de reação, sendo 

capazes de inserir um átomo de oxigênio em um grupo hidroxila existente de um composto fenólico, seguida pela 

adição do difenol na quinona correspondente. Essa reação tem o O2 como principal agente oxidante (Meyer et al., 

2006; Beltrame, 2010). As PFO, também são conhecidas como tirosinases, cresolases, catecolases, difenolases e 

fenolases, sendo enzimas que ocorrem em plantas, animais, bactérias e fungos (Beltrame, 2010). Tais moléculas atuam 

sobre uma grande variedade de substratos e estão envolvidas no escurecimento de frutas e outros vegetais como cereais 

e leguminosas (Meyer et al., 2006). Os ataques de patógenos em vegetais podem alterar a atividade das PFOs (Yoruk 

& Marshall, 2003), assim, foi constatado que híbridos somáticos de batateira com maior atividade de PFO também são 

mais resistentes a Erwinia carotovora (Mustafa & Alawami, 2012). Por sua vez, sementes de tomate e pimentão tratadas 

com Pseudomonas fluorescens geraram plantas mais resistentes a Pythium aphanidermatum, sendo que essa resistência foi 

relacionada com aumentos na atividade de PFO (Ramamoorthy et al., 2002). 

Enzimas do tipo superóxido-dismutase (SOD), peroxidase (POX) e catalase (CAT) são enzimas 

antioxidantes e que, portanto, regulam as espécies reativas de oxigênio (ERO). As EROs são moléculas reduzidas, 

transitórias e altamente reativas, produzidas no caminho metabólico de transformação do oxigênio molecular (O2) a 

água (H2O) (Baker & Orlandi, 1995). A partir da adição de um simples elétron, o oxigênio molecular é convertido ao 

radical superóxido (O2
-), um processo mediado por peroxidases ou NADPH-oxidases associadas à membrana, ou 

mesmo por lipoxigenases a partir de ácidos graxos e O2 (Mehdy, 1994). O superóxido formado pode passar por reações 

de oxidorredução ou ser “dismutado” e regenerar o O2 e o peróxido de hidrogênio (H2O2), o que pode ocorrer 

espontaneamente em pH neutro ou pela ação da enzima superóxido dismutase. O H2O2 formado pode sofrer 

diferentes transformações: reduzido ao radical hidroxil (OH•); convertido a H2O e O2 pela ação da catalase; convertido 

a H2O pela oxidação de moléculas substratos, como ascorbato, via peroxidases. As EROs podem se acumular 

rapidamente no início do processo infeccioso em ambas as interações patógeno-hospedeiro, compatíveis ou 

incompatíveis, um processo conhecido como explosão oxidativa (Lamb et al., 1989). Essas enzimas são avaliadas em 

diversos trabalhos de indução de resistência, incluindo os que verificam o processo na pós-colheita de frutos e, 

geralmente, servem de parâmetros para a avaliação da eficiência de um agente indutor. Alamino et al. (2013) 

constataram aumento significativo dos níveis de SOD e CAT em maçãs tratadas com acibenzolar-S-metílico e com a 

proteína harpina, após inoculação com C. gloeosporioides. Os mesmos eliciadores já haviam demonstrado potencial 

indutor em feijoeiros tratados e, posteriormente, desafiados com a bactéria Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, onde se 

observou níveis significativamente maiores de SOD em plantas tratadas em relação às não tratadas (Bressan, 2011). 

As respostas bioquímicas de defesa das plantas não são exclusivamente enzimáticas. Muitos estudos têm 

demonstrado que os fenóis participam ativamente desse processo (Poole et al., 1998; Romanazzi et al., 2012; Cia et al., 

2007). Os compostos fenólicos são encontrados em todas as plantas. De acordo com a cadeia do esqueleto de carbono, 

as principais classes desse grupo químico incluem: C6 (fenóis simples), C6-C1 (ácidos fenólicos), C6-C2 (ácidos 

fenilacéticos), C6-C3 (coumarinas, fenilpropanos), C6-C4 (naftoquinonas), C6-C1-C6 (xantonas), C6-C2-C6 (estilbenos), 

C6-C3-C6 (flavanoides, isoflavanoides), (C6-C3)2 (lignanas, neolignanas), (C6-C3-C6)2 (biflavanoides), (C6-C3)n (ligninas), 

(C6)n (catecol) e (C6-C3-C6)n (taninos) (Lattanzio et al., 2006; Beltrame, 2010). Alguns ocorrem constutivamente, e são 
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considerados inibidores pré-formados de uma variedade de microrganismos (Stoessl et al., 1983; Nicholson & 

Hammerschmidt, 1992; Mansfield, 2000), sendo-lhes atribuída a função principal de proteção contra o ataque dos 

considerados não-patógenos ou apenas patógenos fracos. Trabalhos como o de Abe et al. (2007) comprovam tal fato 

uma vez que demonstram a presença de resveratrol, antocianinas e outros flavonoides em Vitis spp. não parasitadas. 

Adicionalmente, outros compostos fenólicos são formados especificamente em resposta à tentativa de ingresso de 

patógenos no interior da planta. A síntese desses compostos é considerada parte de uma resposta ativa de defesa do 

hospedeiro (Regasini et al., 2008). Esses compostos, que apresentam mais de 10 mil estruturas diferentes, apresentam 

um anel benzeno ligado à uma ou mais hidroxilas (fenol ou polifenóis, respectivamente) (Lattanzio et al., 2006; Taiz & 

Zeiger, 2012).  

Os compostos fenólicos têm ação sobre fungos e bactérias, pela inibição da germinação de esporos, do 

crescimento micelial e por afetar a produção e/ou atividade de enzimas microbianas (Schwan-Estrada et al., 2008). A 

espécie Achillea millefolium L., uma Asteraceae comumente conhecida como milefólio ou mil-folhas, produz a apigenina, 

um composto fenólico que, segundo Singh et al. (1988), inibe a germinação de conídios de Alternaria tenuissima. A 

podridão na pós-colheita de maçãs, causada pelos fungos Penicillium expansum e Botrytis cinerea, foi reduzida em frutos 

tratados com o Acibenzolar-S-metílico e o fosfito de potássio, principalmente, pelo aumento nos teores de trans-

resveratrol nos frutos (Sautter et al., 2008). 

Muitos trabalhos têm focado na utilização, tanto do extrato da alga marinha A. nodosum quanto do fosfito 

de potássio, como indutores de resistência de plantas (Abreu et al., 2008; Peres et al., 2012; Dalio et al., 2014; Marcuzzo 

et al., 2016; Ribeiro et al., 2016; Borin et al., 2017; Gadaga et al., 2017). Além disso, produtos que apresentem bons 

resultados no controle de doenças em frutos e, adicionalmente, ofereçam pouco ou nenhum risco ao ambiente e à 

saúde do homem, como o extrato e o fosfito, são cada vez mais demandados tanto pelo mercado quanto pelo 

consumidor. Entretanto, pouco se sabe a respeito da correta utilização desses produtos na pós-colheita de frutas. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do extrato da alga marinha A. nodosum e do fosfito de potássio, 

ambos aplicados em diferentes concentrações, sobre o parasitismo do fungo C. gloeosporioides em mangas ‘Tommy 

Atkins’, na perspectiva da indução de resistência na fase de pós-colheita desses frutos. 

 

3.2. Material E Métodos 

Os ensaios descritos a seguir foram desenvolvidos em parceria do Laboratório de Fisiologia e Bioquímica 

Fitopatológica da ESALQ-USP, situado na cidade de Piracicaba-SP, com o Laboratório de Fitopatologia e com o 

Laboratório de Genética Molecular, situados na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, Campus São Luís, MA. 

3.2.1. Obtenção do isolado 

Frutos de manga, variedade ‘Tommy Atkins’, apresentando lesões típicas de antracnose, foram levados ao 

Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Fitopatológica – ESALQ/USP, lavados com água corrente e postos em 

condições de câmara úmida para acelerar o progresso da doença e o aparecimento de sinais do patógeno. Decorridos 

4-5 dias, os frutos começaram a apresentar lesões enegrecidas, deprimidas na parte central e, sobre algumas dessas, 

ocorreu o aparecimento de uma massa mucilaginosa de coloração alaranjada, característica do processo de esporulação 

do fungo sobre o fruto. A partir dessa massa de esporos, foi feito o isolamento direto do patógeno para o meio de 

cultivo BDA (batata-dextrose-ágar), sendo em seguida, incubado em câmara tipo BOD a 25±2 °C, fotoperíodo de 12 
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h, por 7 dias. Após esse período, o fungo foi novamente inoculado em manga sadia e reisolado, fechando-se assim o 

Postulado de Koch. A partir do reisolamento, foi obtida cultura pura do patógeno e, em um primeiro momento, a 

espécie foi confirmada por características morfológicas da colônia e do conídio, com auxílio de microscopia de luz e 

técnicas de microcultura (Figura 2.3A e 2.3B). Posteriormente, com o apoio do Laboratório de Genética Molecular da 

Universidade Estadual do Maranhão (Campus São Luís, MA), o isolado foi confirmado como sendo a espécie C. 

gloeosporioides por meio da técnica de PCR espécie-específica, mediante a análise da região ITS do rDNA do fungo, 

segundo protocolo proposto por Afanador-Kafuri et al. (2003) (Figura 2.3C). 

 

Figura 3.1. Colletotrichum gloeosporioides isolado de manga. A. Acérvulo do fungo com setas e fiálides conidiogênicas com produção 
abundante de conídios; B. Conídios baciliformes característicos da espécie C. gloeosporioides. C. Confirmação da espécie C. 
gloeosporioides (MC1), isolada de manga, variedade ‘Tommy Atkins’, a partir da amplificação da região ITS do rDNA, por PCR, 
utilizando o oligonucleotídeo CgInt (5’-GGCCTCCCGGGCGG-3’), específico da espécie, associado ao primer universal 
conservado ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTAGTATGC-3’), segundo metodologia de Afanador-Kafuri et al. (2003) 

3.2.2. Avaliação da severidade da doença em mangas tratadas e inoculadas com o 

patógeno 

As mangas da cultivar ‘Tommy Atkins’, utilizadas neste ensaio, foram obtidas na Central de Abastecimento 

de São Luís, CEASA, São Luís – MA, sendo todas oriundas de um mesmo produtor. Foram escolhidas visualmente 

aquelas que apresentaram padronização quanto ao tamanho, estádio fisiológico e coloração da casca. Após, as mangas 

foram levadas ao Laboratório de Fitopatologia da UEMA, sendo os pedúnculos destas padronizados para 20 mm de 

comprimento e, em seguida, lavadas com detergente neutro e água potável, higienizadas em solução de hipoclorito de 

sódio 0,05%, lavadas mais uma vez em água potável, colocadas para secar no ambiente e separadas em badejas forradas 

com tripla camada de papel de filtro, sendo, em cada bandeja, depositados dois frutos. 

O extrato da alga marinha A. nodosum utilizado, foi obtido comercialmente. O produto é distribuído no 

Brasil pela empresa canadense Acadian Seaplants, com o nome de Acadian® e apresenta em sua constituição 5,3% de 

K2O e 6,0% de carbono orgânico total. É um extrato líquido, viscoso de coloração preta. Apresenta um odor 

característico de algas marinhas e pH que varia de 7,8 a 8,2. O fosfito de potássio, utilizado nos ensaios, também foi 

obtido comercialmente, sendo vendido com o nome Phytogard® e produzido pela Stoller do Brasil LTDA. Esse 

produto possui 28% de P2O5, cuja fonte é o ácido fosforoso, e 26% de K2O, com densidade de 1,51 g L-1, pH 7,0. 

Foram preparadas cinco deferentes concentrações para cada um dos produtos, conforme representado na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1. Concentrações do extrato de algas marinhas (Acadian®) e do fosfito de potássio (Phytogard®) utilizadas nos testes 

Concentração do Acadian® 

(v/v) 
Concentração do Phytogard® 

(v/v) 

0,0* 0,0* 

0,1%1 0,1%1 

0,3% 0,2% 

0,5%2 0,3%2 

1,0% 0,4% 

*Tratamento controle (controle negativo) 
1Menor concentração recomendada pelo fabricante como fertilizante foliar na cultura da mangueira 
2Maior concentração recomendada pelo fabricante como fertilizante foliar na cultura da mangueira 

 

Além do controle negativo, representado pela concentração nula, demonstrado na Tabela 3.1., outros dois 

controles foram introduzidos nos testes sendo, o primeiro, composto por 150 µg de Amistar® (estrobilurina) L-1, e o 

segundo, composto por 50 mg de Bion® (acibenzolar-S-metílico – ASM) L-1, sendo este, o primeiro ativador de plantas 

registrado no Brasil (AGROFIT, 2005), por isso, selecionado como padrão de comparação para os ensaios de indução 

de resistência. 

Após definidos os tratamentos, as suspensões do extrato de algas e as soluções do sal de potássio foram 

preparadas, acrescidas de Tween 20 (0,05%) e as mangas mergulhadas, por 5 min, em cada uma delas. Transcorrido 

esse tempo, os frutos foram depositados em bandejas forradas com tripla camada de papel de filtro. Depois de 24 h a 

aplicação dos tratamentos, os frutos foram inoculados com discos de micélio contendo estruturas vegetativas e 

reprodutivas do fungo C. gloeosporioides. A inoculação foi realizada por meio de ferimentos feitos com uma agulha de 

repicagem, na base do fruto e na região da inserção do pedúnculo, sendo em seguida, sobre a região injuriada, 

depositado o disco de micélio (5 mm de diâmetro). Após a inoculação, os frutos foram acondicionados em temperatura 

ambiente (25±2 °C), fotoperíodo de 12 h e 75±5% de UR, por 12 dias, sendo que, nas primeiras 48 h após a inoculação, 

as mangas foram mantidas também em condições de câmara úmida. 

Assim que se retirou a câmara úmida, as avaliações dos frutos foram diárias e sempre no mesmo horário. 

Com o auxílio de um paquímetro, as lesões foram medidas, em sentidos diametralmente opostos, até o final do 

experimento. Com os dados coletados, foi calculado o diâmetro médio das lesões (mm), 12 dias após a inoculação, a 

velocidade de crescimento das lesões (mm dia-1) e a área abaixo a curva de progresso da doença (AACPD), esta última, 

segundo a equação: 

 

AACPD = Ʃ[
(yi+yi+1)

2(ti+1-ti)
] 

 

Onde, yi é o diâmetro ou incidência de uma lesão no tempo ti, em dias, e yi+1 é o diâmetro ou incidência da lesão no 

tempo ti+1 (De Capdeville et al., 2002). 

Todos os tratamentos foram compostos por 5 repetições, sendo, cada parcela experimental, composta por 

dois frutos por bandeja. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado. Com os dados 

obtidos, foram calculadas médias e estas submetidas à análise de variância, sendo comparadas pelo teste de Tukey (p 

≤ 0,05). Além disso, as diferentes concentrações dos produtos foram correlacionadas por análise de regressão 

polinomial, sendo considerados valores altamente correlacionados nos casos em que R2 ≥ 0,70 (Toledo & Ovalle, 

2008). 
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3.2.3. Testes bioquímicos 

Após os ensaios descritos acima, as cascas dos frutos foram retiradas, congeladas em nitrogênio líquido e 

enviadas ao Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Fitopatológica da ESALQ-USP, onde foram submetidas às análises 

bioquímicas. Os testes foram realizados ao longo do tempo, sendo que, para isso, foram determinados quatro tempos 

de coleta do material vegetal, sendo estes 3, 6, 9 e 12 dias após a inoculação do fungo C. gloeosporioides. 

3.2.3.1. Obtenção do extrato proteico 

O extrato proteico para a realização dos testes bioquímicos foi obtido a partir da maceração de 1,0 g de 

casca fresca de manga, de cada parcela experimental, na presença de nitrogênio líquido, seguida da adição de 4,0 mL 

de tampão fosfato de sódio 100 mM (pH 6,0). Sendo, em seguida, o homogenato centrifugado a 20.000 g por 25 min, 

a 4 °C. Os sobrenadantes obtidos foram utilizados para a determinação do conteúdo total de proteínas e da atividade 

das enzimas β-1,3-glucanase, guaiacol peroxidase (POX), fenilalanina amônia-liase (FAL), polifenoloxidase (PFO), 

superóxido-dismutase (SOD) e catalase (CAT). 

O extrato proteico para a determinação da atividade da quitinase foi preparado em tampão borato de sódio. 

Assim, após a maceração de 1,0 g de casca fresca de manga em nitrogênio líquido, o preparado recebeu 4,0 mL de 

tampão borato de sódio 0,1 M (pH 8,8), contendo 1 mM de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), 1 mM de 

diclorodifenilcloroetano (DDT) e 50 mM de ácido ascórbico. Em seguida, o homogenato foi centrifigado a 20.000 g 

por 25 min, a 4 °C e o sobrenadante coletado para a determinação enzimática, segundo protocolo proposto por 

Moerschebacher (1988), adaptado por Guzzo e Martins (1996). 

3.2.3.2. Determinação do conteúdo total de proteínas das amostras 

O conteúdo total de proteínas dos frutos, nos diferentes tratamentos, foi quantificado de acordo com 

Bradford (1976). Para tanto, 800 µL de extrato proteico, preparado em tampão fosfato, recebeu 200 µL do reagente 

de Bradford. Após 5 min, a absorbância foi determinada a 595 nm. A concentração de proteínas foi expressa em 

equivalentes de mg de albumina de soro bovino (ABS) g-1 de amostra, sendo essa concentração determinada com base 

em curva padrão de ASB. 

3.2.3.3. Atividade da enzima β-1,3-glucanase 

A atividade dessa enzima foi realizada segundo Kombrink & Hahlbrock (1986). Para isso, o extrato proteico 

preparado em tampão fosfato foi utilizado nas seguintes reações: reação (1) – 150 µL de laminarina 0,2%, previamente 

dissolvida em tampão acetato de sódio 100 mM (pH 5,0), acrescido de 100 µL do extrato proteico; controle da reação 

(2) – 150 µL de laminarina 0,2%, previamente dissolvida em tampão acetato de sódio 100 mM (pH 5,0), mais 100 µL 

do extrato proteico e 125 µL de ADNS (ácido 3,5-dinitrossalicílico); branco (3) – 150 µL de laminarina 0,2%. As 

amostras foram incubadas a 40 °C por 4 h. Após, foram adicionados 125 µL de ADNS aos tubos da reação (1) e do 

branco (3) e todas as amostras foram, então, incubadas a 95 °C por 5 min, seguidas de resfriamento em gelo. Após 

esse passo, as amostras receberam 1,5 mL de água e absorbância da glicose liberada foi determinada 

espectrofotometricamente a 410 nm, sendo esta obtida pela subtração da reação (1), glucanases hidrolisam a laminarina 
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liberando glicose, com o controle da reação (2), glucanases tratadas com ADNS não hidrolisam a laminarina. Os 

resultados foram expressos em µg de glicose min-1 mg de proteína-1. 

3.2.3.4. Atividade da enzima quitinase 

Inicialmente, foi obtida a quitina coloidal (substrato para a quitinase) pela mistura de 10 g de quitina 

comercial, 100 mL de ácido fosfórico 85% e 2 L de água destilada. Após, 25 g da quitina coloidal obtida foram 

acrescidos de 100 mL de Remazol Brilliant Blue R (RBB Sigma®) e 25 mL de uma solução de dicromato de sódio 1,5% 

e tartarato de sódio e potássio 1,5%. Assim, atividade desta enzima nas mangas tratadas foi determinada pela mistura 

de 100 mg de substrato para quitinase, 800 µL de tampão fosfato de sódio 0,2 M (pH 5,0) e 100 µL do extrato proteico 

preparado em tampão borato de sódio. O homogenato foi colocado em banho maria, 100 °C, por 5 min e, após, 

centrifugado a 7000 g por 10 min. O sobrenadante obtido, foi levado ao espectrofotômetro e a absorbância das 

amostras determinada a 595 nm. A atividade da enzima foi determinada em curva padrão de proteína, também 

determinada em tampão borato de sódio, sendo expressa em unidade de quitinase mg de proteína-1 (Guzzo & Martins, 

1996).  

3.2.3.5. Atividade da enzima guaiacol-peroxidase (POX) 

A atividade da guaiacol peroxidase foi determinada espectofotometricamente, a 470 nm, em reação que 

consistiu de: 

 2,9 mL do tampão de reação (tampão fosfato de sódio 10 mM [pH 6,0], guaiacol 2,3 mM e H2O2 

a 2,9 mM); 

 0,1 mL do extrato proteico preparado em tampão fosfato. 

Na reação, a guaiacol peroxidase converte o guaiacol em tetraguaiacol. O homogenato foi monitorado por 

1 min, com as medidas de densidade ótica tomadas a cada 6 s. Os resultados foram expressos em Δ abs470nm min-1 mg 

de proteína-1, segundo protocolo proposto por Roncatto & Pascholati (1998). 

3.2.3.6. Atividade da enzima fenilalanina amônia-liase (FAL) 

A atividade da fenilalanina amônia-liase foi determinada pela quantificação do ácido trans-cinâmico liberado 

a partir da fenilalanina, segundo Umesha (2006). Para isso, 100 µL de extrato proteico, preparado em tampão fosfato 

de sódio (pH 5,0), foi acrescido de 400 µL de tampão Tris-HCl 25 mM (pH 8,8), mais 500 µL de L-fenilalanina 100 

mM preparada em tampão Tris-HCl 25 mM (pH 8,8). Em seguida, a mistura foi incubada a 40 °C por 4 h. Após, a 

reação foi paralisada pela adição de 60 µL de HCl 5 M, seguido de resfriamento em banho de gelo. 

A concentração do ácido trans-cinâmico das amostras foi determinada com base em curva padrão expressa 

em µg de ácido trans-cinâmico min-1 mg de proteína-1. 

3.2.3.7. Atividade da enzima polifenoloxidase (PFO) 

A atividade da polifenoloxidase foi determinada pela conversão do catecol em quinona, onde 900 µL de 

catecol a 20 mM, preparado em tampão fosfato de sódio 100 mM (pH 6,8), foi acrescida em 100 µL de extrato proteico 

preparado em tampão fosfato (pH 5,0). A reação foi monitorada por 1 min, sendo as medidas das absorbâncias 
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registradas a cada 6 s, sendo, o comprimento de onda utilizado, 420 nm. Os resultados obtidos foram então, expressos 

em Δ abs420nm min-1 mg de proteína-1 (Duangmal & Apenten, 1999). 

3.2.3.8. Atividade da enzima superóxido-dismutase (SOD) 

A atividade da superóxido-dismutase foi determinada de acordo com a metodologia proposta por Gupta et 

al. (1993), adaptada por Beltrame (2010). Assim, 200 µL de extrato proteico, preparado em tampão fosfato, foi 

acrescido de 1,0 mL de uma mistura de reação composta de: 

 Tampão fosfato de potássio 5 mM (pH 7,4); 

 Metionina 9,9 mM 

 Azul de nitrotetrazolium 57 µM (NBT) 

 0,025% de Triton X-100 

Após, ao homogenato, foi acrescido 100 µL de riboflavina 44 mM.  

A absorbância das amostras foi determinada a 560 nm antes e após a incubação sob luz fluorescente, por 

20 min, a 28 °C. A atividade da SOD foi calculada segundo Asada et al. (1974), através da determinação da razão entre 

as absorbâncias de cada amostra. Nas condições do ensaio, uma unidade de SOD foi definida como a quantidade de 

enzima necessária para inibir em 50% a fotorredução do NBT. Os resultados do teste foram expressos em unidades 

de SOD mg de proteína-1.  

3.2.3.9. Atividade da enzima catalase (CAT) 

A reação para a determinação da atividade da catalase consistiu de uma mistura composta por 1,45 mL de 

H2O2 em tampão fosfato de sódio 100 mM (pH 6,8), sendo que a reação foi iniciada pela adição de 50 µL de extrato 

proteico, preparado em tampão fosfato. As medidas de redução da absorbância foram tomadas a 240 nm, redução essa 

resultante da degradação do H2O2, sendo que a reação foi monitorada por 1 min e os valores registrados a cada 6 s. 

Os resultados foram expressos em unidades de CAT mg de proteína-1, onde uma unidade de CAT correspondeu à 

decomposição de 1 µmol de H2O2 por min, nas condições em que estes testes foram realizados (Beers & Sizer, 1952). 

3.2.3.9. Determinação do conteúdo total de fenóis 

As cascas frescas dos frutos, tratadas e parasitadas pelo fungo C. gloeosporioides, obtidas conforme descrito 

em 3.2.3., foram maceradas na presença de nitrogênio líquido e liofilizadas por 6 h. Em seguida, 30 mg de cada amostra 

foram transferidos para tubos tipo Eppendorf de 2,0 mL de capacidade, sendo acrescidos de 1,5 mL de metanol 80% 

e agitados, em mesa rotativa a 150 rpm, overnight, protegidos da luz. Após, o extrato metanólico foi centrifugado a 

12.000 g por 5 min e o sobrenadante transferido para novo tubo. 

Para a quantificação dos compostos fenólicos solúveis totais, 150 µL do extrato metanólico foi acrescido 

de 150 µL do reagente Folin-Ciocalteau a 0,25 N e mantido a temperatura ambiente por 5 min. Em seguida, foi 

acrescentado à mistura, 150 µL de Na3CO3 1,0 M, sendo, em seguida, o preparado homogeneizado e incubado por 10 

min a temperatura ambiente. Após esse tempo, o homogenato recebeu 1,0 mL de água destilada e deionizada, sendo 

mantido, em seguida, em temperatura ambiente por 1 h. A absorbância do preparado foi determinada a 750 nm e o 

conteúdo total de fenóis de cada amostra foi determinado com base em uma curva padrão de catecol, sendo os valores 

expressos em mg de catecol g de tecido seco-1 (Beltrame, 2010). 
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3.2.3.10. Análises estatísticas 

Os ensaios foram realizados de maneira independente para o extrato de A. nodosum e para o fosfito de 

potássio. Todos os tratamentos descritos acima continham cinco repetições e as leituras, para cada parcela, foram 

realizadas em triplicada. Todos os ensaios foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado. Os valores 

obtidos foram transformados em médias e estas comparadas pelo teste de Scott-Knott, p ≤ 0,05. A correlação das 

concentrações dos produtos utilizadas versus o parâmetro analisado, foi determinada a partir de análise de regressão 

polinomial, sendo considerados valores altamente correlacionados nos casos em que R2 ≥ 0,70 (Toledo & Ovalle, 

2008). Todos os ensaios foram realizados em duplicata. 

 

3.3. Resultados E Discussão 

3.3.1. Avaliação da severidade da antracnose em mangas tratadas e inoculadas com o 

patógeno 

A avaliação do diâmetro médio das lesões (mm), das mangas tratadas com o extrato de algas marinhas, ao 

final de 12 dias após a inoculação, demonstrou que os frutos apresentaram menores valores para este parâmetro, 

quando comparados ao controle negativo (concentração zero). Todos os tratamentos com o extrato da alga foram, 

significativamente, menores do que o referido controle e a concentração de 1,0% foi a mais eficiente em impedir o 

desenvolvimento das lesões nos frutos. O tratamento dos frutos com a estrobilurina também foi eficiente em diminuir 

a severidade da doença, contudo, não foi melhor do que a concentração de 1,0% do extrato de algas. O ASM diminuiu 

as lesões do patógeno nos frutos, quando comparado ao controle negativo. Contudo, o indutor não foi estatisticamente 

melhor do que os demais tratamentos. O aumento das concentrações do extrato implicou em diminuição no tamanho 

das lesões nas mangas parasitadas por C. gloeosporioides (R2 = 0,88) (Figura 3.2.A). 

De maneira análoga ao observado para o diâmetro das lesões, a avaliação da velocidade de crescimento da 

lesão (mm dia-1), mostrou que o extrato de A. nodosum conferiu aos frutos a capacidade de impedir o avanço acelerado 

do patógeno pelos tecidos sadios das mangas. Todas as concentrações do extrato de algas testadas, impediram o avanço 

do fungo, com destaque para a maior (1,0%). Assim como no ensaio anterior, a estrobilurina foi eficiente em retardar 

o avanço de C. gloeosporioides no fruto, contudo, não foi melhor do que a maior concentração do extrato utilizada. O 

ASM inibiu o avanço do patógeno nos frutos, quando comparado à concentração zero, não sendo mais eficiente do 

que os demais tratamentos. Houve diminuição progressiva da velocidade de crescimento das lesões nos frutos a medida 

que se aumentou as concentrações do extrato de algas (R2 = 0,89) (Figura 3.2.B). 

A AACPD também foi diminuída pelo tratamento das mangas com o extrato de algas. Todos os tratamentos 

foram significativamente menores do que o controle negativo, sendo os mais eficientes, a concentração de 1,0% do 

extrato de algas e o controle promovido pelo fungicida estrobilurina. Nessa análise, nenhum dos tratamentos com o 

extrato foi mais eficiente que o tratamento com o ASM e o aumento progressivo das concentrações do extrato implicou 

diretamente em diminuição também progressiva da AACPD (R2 = 0,92). Esses dados estão representados na Figura 

3.2.C. 

O perfil das lesões geradas pelo parasitismo de C. gloeosporioides, ao final dos ensaios, pode ser observado na 

Figura 3.3. 
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Figura 3.2. Avaliação da severidade da antracnose em frutos de manga, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratados com diferentes 
concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum gloeosporioides. 
(A) Diâmetro das lesões (mm), 12 dias após a inoculação do patógeno; (B) Velocidade de crescimento das lesões (mm dia-1), 
calculada com base no diâmetro da lesão medido no 12º dia menos o diâmetro da lesão medido no 11º dia; (C) Área abaixo da 
curva de progresso da doença (AACPD) das mangas tratadas. Os valores percentuais representam as concentrações do extrato da 
alga marinha A. Nodosum utilizadas. ASM: Acibenzolar-S-metílico. Letras minúsculas dentro de um mesmo parâmetro, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 
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Figura 3.3. Perfil das lesões geradas pelo parasitismo do fungo Colletotrichum gloeosporioides, 12 dias após a inoculação, em mangas do 
cultivar “Tommy Atkins’ tratadas com diferentes concentrações percentuais do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum. 
Controle: frutos tratados apenas com água (concentração zero); ASM: acibenzolar-S-metílico 

 

A avaliação da severidade da antracnose em mangas tratadas com o fosfito de potássio e posteriormente 

inoculadas com o fungo C. gloeosporioides, está representada na Figura 3.4. O diâmetro das lesões (mm), gerado pelo 

parasitismo do patógeno sobre os frutos após 12 dias da inoculação do fungo, foi menor em todas as mangas tratadas 

com o fosfito, quando comparadas com o controle negativo (concentração zero). O produto não foi mais eficiente em 

inibir o desenvolvimento das lesões nos frutos do que o ASM e o tratamento com o fungicida estrobilurina foi o que 

proporcionou, estatisticamente, os menores valores observados nesse parâmetro. Mesmo não havendo diferença 

significativa entre os tratamentos com o sal de potássio, observou-se que o aumento da concentração do produto, 

implicou em menores valores para o diâmetro da lesão nas mangas (R2 = 0,84) (Figura 3.4.A). 

O mesmo perfil de resposta observado na análise do diâmetro da lesão, foi observado para a velocidade de 

crescimento da lesão (mm dia-1). Todos os tratamentos diferiram do controle negativo (concentração zero). A aplicação 

do fosfito de potássio em mangas não diferiu estatisticamente das mangas tratadas com o ASM, em termos de 

velocidade de crescimento da lesão por dia analisado. Adicionalmente, o melhor tratamento em retardar o avanço de 

C. gloeosporioides nos frutos, foi o fungicida estrobilurina. Assim como no ensaio anterior, mesmo não havendo diferença 

significativa entre os tratamentos com o sal de potássio, observou-se que o aumento da concentração do produto, 

implicou em menores valores para a velocidade de crescimento da lesão nas mangas (R2 = 0,84) (Figura 3.4.B). 

Com relação a área abaixo da curva de progresso da doença, da mesma maneira, todos os tratamentos 

utilizados foram eficientes em diminuir a AACPD, indicando, menor avanço do patógeno nos frutos tratados, quando 

comparados ao controle negativo (concentração zero). As concentrações 0,3% e 0,4% do extrato, foram iguais ao 

tratamento com o ASM, e este último foi, significativamente, melhor do que as concentrações 0,1% e 0,2% do sal de 

potássio utilizadas. Assim como nos ensaios anteriores, o tratamento com o fungicida estrobilurina foi o melhor, 
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estatisticamente, na redução da AACPD nos frutos, quando comparado ao controle negativo. Doses crescentes do 

fosfito implicaram em valores decrescentes da AACPD nos frutos (R2 = 0,92). Esses resultados estão representados 

na Figura 3.4.C. 

As lesões geradas nas mangas tratadas com o fosfito de potássio e posteriormente inoculadas com o fungo 

C. gloeosporioides, 12 dias após a inoculação do patógeno, podem ser observadas na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.4. Avaliação da severidade da antracnose em frutos de manga, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratados com diferentes 
concentrações do fosfito de potássio e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum gloeosporioides. (A) Diâmetro das lesões 
(mm), 12 dias após a inoculação do patógeno; (B) Velocidade de crescimento das lesões (mm dia-1), calculada com base no diâmetro 
da lesão medido no 12º dia menos o diâmetro da lesão medido no 11º dia; (C) Área abaixo da curva de progresso da doença 
(AACPD) nas mangas tratadas. Os valores percentuais representam as concentrações de fosfito de potássio utilizadas. ASM: 
Acibenzolar-S-metílico. Letras minúsculas dentro de um mesmo parâmetro, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As 
barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 
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Figura 3.5. Perfil das lesões geradas pelo parasitismo do fungo C. gloeosporioides, 12 dias após a inoculação, em mangas, cultivar 
‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes concentrações percentuais do fosfito de potássio.  Controle: frutos tratados apenas com 
água (concentração zero); ASM: acibenzolar-S-metílico 

 

Muitas propriedades da alga marinha A. nodosum têm sido estudadas e estão descritas na literatura, como, 

por exemplo, a promoção de crescimento em plantas e o uso na alimentação animal (Colapietra & Alexander, 2006; 

Jayaraman et al., 2011), incrementos na germinação de sementes (Carvalho et al., 2013), aumento da atividade de 

moléculas antioxidantes, de flavonoides e de compostos fenólicos em plantas (Fan et al., 2014; Lolo-Luz et al, 2014), 

aumento na atividade de enzimas de defesa vegetal, como peroxidases, fenilalanina amônia-liase e quitinase (Jayaraj et 

al., 2008) e incrementos diversos como teor de ácido ascórbico, clorofila e capacidade de absorção de nutrientes 

(Battacharyya et al., 2015). Especificamente sobre a defesa vegetal, a capacidade protetora do extrato está em gerar 

estímulos químicos na planta tratada, que culminam em uma série de reações induzidas e bastante diversificadas, que 

incluem moléculas diversas como oligossacarídeos, polissacarídeos, lipídeos, glicoproteínas, proteínas e outros 

peptídeos (Vander et al., 1998; Klarzynki et al., 2000). 

Vários trabalhos atestam o potencial da alga marinha A. nodosum, aplicada na forma de extrato, na proteção 

de plantas ou órgãos vegetais específicos. Jayaraj et al. (2008) constataram que a aplicação do extrato de A. nodosum 

possibilita a redução da severidade de duas doenças na cultura da cenoura, geradas pelo parasitismo dos fungos 

Alternaria radicina e Botrytis cinerea. Em pepinos cultivados em casa de vegetação, o extrato apresentou potencial em 

reduzir a severidade de doenças causadas pelos patógenos Alternaria cucumerinum, Didymella applanata, Fusarium oxysporum 

e B. cinerea (Jayaraman et al., 2011). Oliari (2014), avaliando o extrato no controle da podridão parda, causada pelo 

fungo Monilinia fructicola, em ameixas, verificou que o produto reduziu a AACPD nos frutos em até 46,77%, igualando-

se aos frutos tratados com o fungicida iprodione. Marttner et al. (2014) demonstraram que o extrato de algas marinhas 

não diluído, elaborado a partir da combinação das algas Durvillaea potatorum e A. nodosum suprimiu a formação de 

escleródios de Sclerotinia minor em 90%, além de reduzir a severidade da doença em alface. 
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Resultados semelhantes aos obtidos nos ensaios com o extrato de algas estão presentes em pesquisas 

recentes. O efeito protetor do Acadian®, na qualidade pós-colheita de frutos já foi demonstrado em mamões 

parasitados por C. gloeosporioides (Ribeiro et al., 2016). Nesse trabalho, os autores, aplicando duas concentrações do 

produto (40 e 60 mL L-1), conseguiram reduzir a doença em até 17,4%. Em goiabas tratadas com o Acadian® e 

posteriormente inoculadas com o fungo C. gloeosporioides, o produto, nas concentrações de 5 e 10 mL L-1, foi eficiente 

em reduzir o diâmetro das lesões nos frutos e a AACPD, quando comparadas ao controle (Sousa, 2017). 

Mesmo não tendo seu modo de ação completamente descrito, a aplicação dos fosfitos no controle de 

doenças pode ser recomendada e feita ao longo de todo o ciclo da planta (Araújo et al., 2008). Os fosfitos agem como 

fertilizantes foliares e apresentam efeito fungistático, portanto, atuando indiretamente e diretamente sobre o fungo. 

Entretanto, embora entender como se dá o efeito direto do produto sobre o metabolismo de fitopatógenos importantes 

economicamente para os cultivos seja o principal alvo de algumas pesquisas, este não é o único mecanismo de ação do 

produto no controle de doenças (Blum et al., 2007; Dalio et al., 2014). Assim, o controle resulta de uma ação mista 

envolvendo a capacidade fungistática do produto e também, a ativação do sistema natural de defesa da planta, como a 

síntese de fitoalexinas e proteínas relacionadas com a patogênese (proteínas-RP), culminando com a diminuição da 

doença (Smillie et al., 1989; Blum et al., 2007). 

Também se encontram na literatura, vários registros do efeito do fosfito de potássio sobre a qualidade 

fitossanitária na pós-colheita de frutas. Brackmann et al. (2004), avaliando o controle de fosfitos sobre podridões pós-

colheita em maçãs ‘Fuji’ verificaram que os frutos tratados com o fosfito de potássio, na concentração de 250 mL 100 

L-1, exibiam menor incidência de podridões e o menor diâmetro de lesões. Blum et al. (2007) avaliaram o efeito do 

fosfito de potássio e do fosfito de cálcio no controle do mofo azul, também em maçãs, causado pelo fungo Penicillium 

expansum. Os autores verificaram que os frutos mergulhados nas preparações de fosfito foram os menos afetados pelo 

patógeno. Destacaram ainda que, a aplicação de fosfito de potássio na concentração de 1,5 mL L-1, foi a mais eficiente 

no controle da doença nos frutos.  

No manejo da antracnose, alguns trabalhos, como o de Ferraz (2010), destacam o efeito do produto sobre 

a doença. A autora verificou a ação dos fosfitos de magnésio, zinco e potássio em goiabas produzidas em cultivo 

comercial e orgânico. Foi verificado que o produto, em todas as concentrações testadas (1, 2 e 2,5%), diferiu 

significativamente da testemunha quanto ao diâmetro das lesões em frutos inoculados, obtidos tanto em sistema de 

produção convencional quanto orgânico. Em bananas ‘Prata’, o fosfito de potássio aplicado na concentração de 100 

µL mL-1, reduziu a severidade da antracnose nos frutos, causada por C. musae, em até 84% (Oliveira et al., 2016). Em 

feijoeiro comum, fosfitos de potássio e magnésio reduziram a severidade da antracnose, causada por C. limdemuthianum, 

em 74 e 81%, respectivamente (Gadaga et al., 2017).  

3.3.2. Testes bioquímicos 

3.3.2.1. Conteúdo total de proteínas e atividade das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase 

O conteúdo total de proteínas nas mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes concentrações 

do extrato da alga marinha A. nodosum, e posteriormente inoculadas com o fungo C. gloeosporioides, está representado na 

Figura 3.6. Todos os tratamentos diferiram significativamente do controle negativo (concentração zero), uma vez que 

a média do conteúdo total de proteínas nas amostras analisadas foi maior em todos os casos, quando comparadas com 

a média do referido controle. Em todos os tempos de coleta, as concentrações de 0,5% e 1,0% do extrato de algas 

foram as melhores em induzir o acúmulo de proteínas nos frutos. Ambas foram superiores, inclusive, aos tratamentos 
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com o ASM e o fungicida estrobilurina, sendo a concentração de 1,0%, a que mais influenciou, significativamente, esse 

parâmetro nos diferentes tempos de análise. O aumento progressivo das concentrações o extrato de algas, implicou 

em aumentos também progressivos para o acúmulo de proteínas nas amostras, como pode ser verificado nos altos 

valores de R2 expressos na figura abaixo. 

 

 

Figura 3.6. Conteúdo total de proteínas (mg de proteína g-1 de tecido fresco), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas com 
diferentes concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum 
gloeosporioides. (A) Conteúdo total de proteínas nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância e 
análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos 
tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações do extrato da alga 
marinha A. nodosum utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
(p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

Nas mangas tratadas com o fosfito de potássio, também se observou acúmulo de proteínas nos frutos em 

função dos diferentes tratamentos utilizados, como pode ser observado na Figura 3.7. Apenas nos frutos avaliados 

após 9 dias da inoculação de C. gloeosporioides, observou-se diferença significativa, quanto ao parâmetro analisado, para 

todos os tratamentos utilizados (Figura 3.7.D). Nos demais tempos de coleta, a concentração de 0,1% do sal de 

potássio, não diferiu significativamente do controle negativo. Nenhum dos tratamentos aplicados foi melhor, 

estatisticamente, que o fungicida estrobilurina em induzir o acúmulo de proteínas nas mangas, contudo, no 6º, 9º e 12º 

dia após a inoculação do fungo, a concentração 0,4% do fosfito se igualou, em termos de teor de proteínas nos frutos, 
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à estrobilurina (Figuras 3.7.C, D e E, respectivamente). No 3º dia de avaliação, as concentrações 03% e 0,4% foram 

estatisticamente iguais ao fungicida (Figura 3.7.B). Com relação ao ASM, padrão brasileiro de indução de resistência, 

nos três últimos tempos de coleta, a maior concentração do fosfito induzou maior acúmulo de proteínas nas amostras. 

No terceiro dia de avaliação, nenhuma das concentrações do sal de potássio utilizadas, foi estatisticamente melhor que 

o ASM. Finalmente, a análise de regressão polinomial, aplicada aos diferentes tempos de análise, demonstrou que o 

aumento progressivo da concentração de fosfito de potássio, gera aumentos, também progressivos, no teor de 

proteínas totais em mangas (R2 > 0,90). 

 

 

Figura 3.7. Conteúdo total de proteínas (mg de proteína g-1 de tecido fresco), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas com 
diferentes concentrações do fosfito de potássio e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum gloeosporioides. (A) Conteúdo 
total de proteínas nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância e análise de regressão polinomial 
dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos 
ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 9º dia após 
a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a inoculação 
do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações do fosfito de potássio utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes 
a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão 
da média 

 

A atividade da enzima β-1,3-glucanase, em mangas da cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes 

concentrações do extrato de A. nodosum, está representada na Figura 3.8. De modo geral, foi possível verificar que 

todos os tratamentos utilizados aumentaram, significativamente, a atividade da referida enzima, em comparação ao 

controle negativo (concentração zero). Em todos os tempos de coleta das cascas dos frutos, as concentrações 0,5% e 
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1,0% foram superiores, inclusive, aos tratamentos com o ASM e o fungicida estrobilurina, sendo, a concentração 1,0%, 

a mais eficiente em induzir a atividade da glucanase nos frutos (Figuras 3.8.A). A partir do ensaio, pôde-se aferir ainda 

que aumentos progressivos da concentração do extrato, quando aplicado nas mangas e nas condições em que estes 

testes foram conduzidos, implicam em aumentos também progressivos da atividade enzimática no fruto (R2 > 0,90). 

 

 

Figura 3.8. Atividade da enzima β-1,3-glucanase em mangas (mg de glicose min-1 mg de proteína-1), cultivar ‘Tommy Atkins’, 
tratadas com diferentes concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, inoculadas com o fungo 
Colletotrichum gloeosporioides. (A) Atividade da enzima β-1,3-glucanase nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) 
Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de 
variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e 
análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as 
concentrações do extrato de A. nodosum utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

Com relação ao perfil da enzima nos frutos tratados com o fosfito de potássio, também se observou que 

todos os tratamentos utilizados induziram maior atividade da β-1,3-glucanase, quando comparados ao controle 

negativo, como pode ser observado na Figura 3.9.A. No 3º dia de análise (Figuras 3.9.B), nenhum dos tratamentos 

com o sal de potássio foi superior, estatisticamente, ao ASM e ao fungicida estrobilurina. Adicionalmente, dentre as 

concentrações do produto utilizadas, 0,3% e 0,4% foram as que mais induziram a atividade da enzima. No 6º dia após 

a inoculação de C. gloeosporioides, verificou-se que a concentração de 0,4% do fosfito foi a melhor dentre as doses do 

produto utilizadas, sendo superior, inclusive, em termos de indução da glucanase, ao ASM, mas não ao fungicida 
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(Figura 3.9.C). No 9º e no 12º dia de análise, o sal de potássio foi, significativamente, melhor indutor da atividade da 

enzima, quando comparado aos demais tratamentos, na concentração de 0,4%, sendo esta superior, também, ao ASM 

e à estrobilurina (Figuras 3.9.D e E). Nas condições em que estes ensaios foram conduzidos e para todos os tempos 

de análise realizados, o aumento progressivo das concentrações do produto implica em aumentos também progressivos 

da atividade da glucanase (R2 > 0,90). 

 

 

Figura 3.9. Atividade da enzima β-1,3-glucanase (mg de glicose min-1 mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, 
tratadas com diferentes concentrações do fosfito de potássio e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum gloeosporioides. 
(A) Atividade da enzima β-1,3-glucanase nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância e análise 
de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos 
tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 
12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações de fosfito de potássio utilizadas. Letras 
minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas 
representam o erro padrão da média 

 

A atividade da enzima quitinase nas mangas tratadas com o extrato de A. nodosum está representada na 

Figura 3.10. De modo geral, para todos os tempos de coleta avaliados, todos os tratamentos utilizados foram eficientes 

em aumentar, significativamente, a atividade da quitinase nas mangas (Figura 3.10.A), quando comparados ao controle 

negativo (concentração zero). No 3º dia de avaliação, apenas a concentração de 1,0% do extrato foi superior, em 

indução da atividade da referida enzima, à utilização do ASM e do fungicida estrobilurina (Figura 3.10.B). No 6º, 9º e 

12º dia após a inoculação dos frutos com o fungo C. gloeosporioides, as concentrações 0,5% e 1,0% foram, 
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estatisticamente, mais eficientes em induzir quitinase nos frutos que todos os demais tratamentos (Figuras 3.10.C, D e 

E, respectivamente). Em todos os tempos de análise, a concentração de 1,0% foi a que mais aumentou a atividade da 

quitinase, dentre os tratamentos. Além disso, a partir da análise de regressão polinomial aplicada aos ensaios, pode-se 

dizer que aumentos progressivos da concentração do extrato, implica em aumentos também progressivos da atividade 

da quitinase, como pode ser observado pelos altos valores de R2 (> 0,90) nos gráficos. 

 

 

Figura 3.10. Atividade da enzima quitinase (unidade de quitinase mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas 
com diferentes concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, inoculadas com o fungo 
Colletotrichum gloeosporioides. (A) Atividade da enzima quitinase nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise 
de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e 
análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações do 
extrato de A. nodosum utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
(p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

A atividade da quitinase nas mangas tratadas com o fosfito de potássio, está representada na Figura 3.11. 

Nos tempos de coleta 3 e 6 dias após a inoculação do patógeno (Figuras 3.11.B e C, respectivamente), todos os 

tratamentos diferiram, significativamente, do controle negativo. No 9º e 12º dia de avaliação, apenas a concentração 

de 0,1% não diferiu do referido controle (Figuras 3.11.D e E, respectivamente). No primeiro e no último tempo de 

coleta das amostras (3º e 12º dia após a inoculação de C. gloeosporioides), a concentração de 1,0% do extrato foi, 

significativamente superior, inclusive, aos controles ASM e estrobilurina (Figuras 3.11.B e E, respectivamente), na 
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indução de quitinase nos frutos. Na análise 6 dias após a inoculação do patógeno, essa mesma concentração foi superior 

ao padrão de indução de resistência utilizado, o ASM, a todas as demais concentrações do sal de potássio aplicadas nos 

frutos, mas não diferiu do fungicida estrobilurina (Figura 3.11.C). A avaliação das mangas tratadas e expostas por 9 

dias ao parasitismo de C. gloeosporioides, demonstrou que os melhores indutores da atividade da quitinase são o ASM e 

a estrobilurina (Figura 3.11.D). Em todos os tempos analisados, o aumento da concentração do fosfito de potássio no 

tratamento de mangas ‘Tommy Atkins’, na fase de pós-colheita, significou aumentos também na atividade da quitinase 

nos frutos, como pode ser observado pelas análises de regressão polinomial apresentadas na figura abaixo (R2 > 0,90, 

em todos os casos). 

 

 

Figura 3.11. Atividade da enzima quitinase (unidade de quitinase mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas 
com diferentes concentrações do fosfito de potássio e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum gloeosporioides. (A) 
Atividade da enzima quitinase nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos 
tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 
9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a 
inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações de fosfito de potássio utilizadas. Letras minúsculas, 
pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam 
o erro padrão da média 

 

O aumento no conteúdo total de proteínas em plantas, em resposta a um agente indutor, seja ele biótico ou 

abiótico, é comum em sistemas naturais e em sistemas de produção. Klarzynski et al. (2003) relataram o aumento no 

conteúdo total de proteínas eliciadas por fucanas sulfatadas em plantas de tabaco, parasitadas pelo Tobacco Mosaic Virus. 
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Da mesma forma, Vera et al. (2011) observaram o mesmo efeito em diferentes patossistemas. Jayaraman et al. (2011), 

avaliando os efeitos do extrato comercial de A. nodosum (Stimplex®), observaram, além da redução da incidência de 

doenças em pepinos, causadas pelos patógenos Alternaria cucumerinum, Didymella applanata, Fusarium oxysporum e Botrytis 

cinerea, aumentos no conteúdo total de proteínas e na atividade das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase. O mesmo foi 

observado em experimento semelhante desenvolvido por Abkoo & Sabbagh (2016), que avaliou o efeito do extrato 

no tratamento de pepinos parasitados por Phytophthora melonis. Em tomateiros tratados com o extrato da alga e, 

posteriormente, inoculados com os patógenos A. solani e Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, verificou-se, além de 

incrementos de 42% na produtividade, redução na severidade de ambas as doenças em 63% e 44%, respectivamente 

(Ali et al., 2016). Os autores destacam que, tais níveis de controle foram alcançados devido o aumento da atividade de 

enzimas de defesa, dentre elas a β-1,3-glucanase e a quitinase. Esses resultados estão de acordo com os observados 

neste trabalho em mangas ‘Tommy Atkins’ tratadas com o extrato. 

O extrato da alga marinha A. nodosum, Acadian®, contém uma grande quantidade de compostos, que incluem 

moléculas de carboidratos, sendo, a maioria, na forma de oligossacarídeos, oligogalacturonídeos e alguns 

polissacarídeos (Alam et al., 2013). Oligossacarídeos são conhecidos por agirem como eliciadores de sinais moleculares 

em plantas (Ryan & Farmer, 1991; Vidhyasekaran, 1997; Walters et al., 2005). Os oligogalacturonídeos são móveis 

sistemicamente e, dependendo da massa molecular desses compostos, eles podem induzir várias enzimas relacionadas 

com a defesa em vegetais (Cluzet et al., 2004). Os polissacarídeos algais, a exemplo das laminarinas, carragenanas e 

fucanas, já demonstraram seu potencial em sinalizar para a ativação de genes de resistência em plantas de fumo (Mercier 

et al., 2001). 

As laminarinas, são moléculas lineares formadas a partir de ligações de várias moléculas de glucana em 

arranjo β-1,3 e fulcanas sulfatadas, abundantemente encontradas em algas marrons. Podem induzir várias respostas de 

defesa em alfafa e fumo, contra oídio no morangueiro e cereais, fogo bacteriano em macieira e fogo cinzento em 

videiras, sendo, essas respostas, constantemente atreladas à atividade das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase 

(Kobayashi et al., 1993; Klarzynski et al., 2000; Elmer & Reglinski, 2006; Renard-Merlier et al., 2007). As carragenanas 

compõem uma família de galactanas sulfatadas e são indutoras efetivas de respostas de defesa em tabaco (Mercier et 

al., 2001). Contudo, a eficiência da atividade eliciadora depende do tipo de carragenana, do seu grau de sulfatação e do 

patógeno envolvido. Dessa maneira, o pré-tratamento de plantas de Arabdopsis com λ-carragenana, altamente sulfatada, 

induz resistência a Sclerotinia sclerotiorum, resultando em lesões foliares menores. Por sua vez, ι-carragenana, 

apresentando menor grau de sulfatação, aumenta a severidade da doença (Sangha et al., 2010). As fucanas algais, 

também denominadas fucoidanas, são polissacarídeos lineares ou não, que têm como característica estrutural marcante 

a presença de L-fucose sulfatada. Estas são unidas, principalmente, por ligações glicosídicas do tipo α(1-3), com 

substituições nas posições 2, 3 ou 4, dependendo da espécie de alga (Berteau & Mulloy, 2003). Tanto laminarinas, 

quanto carragenanas e fucanas, são encontradas nas paredes das células de espécies de algas marrons, tais como A. 

nodosum, Fucus spp. e Ecklonia spp. (Stadnik & Paulert, 2008) e, provavelmente, sejam essas moléculas relacionadas com 

as respostas de defesa em vegetais. 

Os fosfitos, ingredientes ativos constituintes de vários produtos usados no controle de fitopatógenos, 

podem agir diretamente sobre os microrganismos (Spolti et al., 2015), ou indiretamente, induzindo a resistência 

sistêmica ou local, pela síntese de fitoalexinas, compostos fenólicos e proteínas-RP diversas (Sautter et al., 2008; 

Carmona et al., 2011). Dessa forma, sais de potássio estão sendo usados com sucesso no controle de doenças causadas 

por diversos microrganismos, a exemplo do míldio em crucíferas, dependendo da concentração utilizada. Contudo, 

segundo os autores, a proteção promovida ocorreu apenas nos tecidos tratados, não havendo resposta sistêmica, 
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embora, seja sugerido no trabalho, a atuação sinergística de modos de ação direto, sobre o patógeno, e indireto, 

ativando a defesa dessas hortaliças através da ativação de diversas proteínas de defesa (Bécot et al., 2000). Em 

mamoeiros, os fosfitos apresentam excelentes taxas de controle à podridão das raízes dessas plantas, causada por 

Phytophthora palmivora, onde foi verificado aumentos significativos na atividade da β-1,3-glucanase nas plantas tratadas 

(Tavares et al., 2010). No tratamento de abacaxizeiros contra Fusarium guttiforme, o produto reduziu a incidência da 

doença no campo em até 91,67% e, dentre os mecanismos utilizados pela planta para suprimir o patógeno, está a 

ativação das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase (Melo et al., 2016). 

O mecanismo de ação das β-1,3-glucanases em plantas está na capacidade da enzima em hidrolisar as 

paredes celulares dos fungos fitopatogênicos, o que causa, por consequência, lise da célula fúngica e controle da doença. 

Adicionalmente, as β-1,3-glucanases têm um efeito indireto na defesa das plantas, uma vez que essas enzimas são 

precursoras de vários oligossacarídeos com atividade elicitora, os quais induzem a produção de outras proteínas-RP ou 

compostos antifúngicos de baixa massa molecular nos vegetais, como as fitoalexinas (Keen & Yoshikawa, 1983; 

Klarzynski et al., 2000; Ebrahim et al., 2011). Assim como as glucanases, as quitinases produzidas em plantas são, 

comumente, endoquitinases capazes de degradar a quitina, o maior constituinte da parede celular dos fungos e também, 

inibir o crescimento fúngico (Schlumbaum et al., 1986; Broekaert & Peumans, 1988). As quitinases presentes no meio 

extracelular, induzidas em resposta ao ataque de um fitopatógeno, podem agir diretamente sobre o microrganismo 

invasor, bloqueando o crescimento da hifa e com isso, liberando elicitores fúngicos, os quais induzem a biossíntese de 

mais quitinase e outras moléculas de defesa no vegetal (Barber et al., 1989; Mauch & Staehelin, 1989). Adicionalmente, 

há indicações de que β-1,3-glucanases e quitinases ajam em conjunto nas respostas de defesa das plantas ao ataque de 

fitopatógenos (Ebrahim et al., 2011). 

3.3.2.2. Atividade da guaiacol-peroxidase (POX), superóxido-dismutase (SOD), catalase 

(CAT) e polifenoloxidase (PFO) 

A atividade da enzima guaiacol peroxidase (POX), nas mangas tratadas com as diferentes concentrações do 

extrato da alga marinha A. nodosum, está representada na Figura 3.12. Em todos os tempos de análise, a concentração 

de 1,0% foi, significativamente, a mais eficiente em incrementar a atividade da enzima nos frutos (Figura 3.12.A), além 

disso, o aumento da concentração do extrato de algas no tratamento de mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, na pós-

colheita, implicou em aumentos progressivos da atividade da POX. A partir da análise das amostras coletadas 3 e 12 

dias após a inoculação de C. gloeosporioides, foi possível observar que apenas a concentração 0,1% do extrato de algas 

não diferiu significativamente do controle negativo (concentração zero) (Figuras 3.12.B e E, respectivamente). Em 

contrapartida, no 6º e 9º dia de análise, todos os tratamentos foram mais eficientes em induzir a atividade da POX nos 

frutos, em relação à concentração zero (Figuras 3.12.C e D, respectivamente). Além disso, para todos os períodos 

avaliados, foi possível aferir também que as concentrações 0,5% e 1,0% do extrato foram, significativamente, melhores 

indutoras do que os tratamentos em que se utilizou o ASM e o fungicida estrobilurina. 
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Figura 3.12. Atividade da enzima guaiacol-peroxidase (POX) (Δabs470nm min-1 mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy 
Atkins’, tratadas com diferentes concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, inoculadas com o 
fungo Colletotrichum gloeosporioides. (A) Atividade da POX nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de 
variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e 
análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações do 
extrato de A. nodosum utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
(p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

A atividade da POX, em frutos tratados com o fosfito de potássio está representada na Figura 3.13. Com 

exceção do tratamento com o fungicida estrobilurina, nos tempos de avaliação 6 e 9 dias após a inoculação dos frutos 

tratados (Figuras 3.13.C e D, respectivamente), todos os demais tratamentos diferiram, significativamente, do controle 

negativo, incrementando a atividade da enzima nos frutos. No primeiro tempo de avaliação (amostras coletadas no 3º 

dia após a inoculação), as concentrações 0,2%, 0,3% e 0,4% aumentaram significativamente a atividade da POX nos 

frutos, em relação a todos os demais tratamentos (Figura 3.13.B). No 6º e 9º dia de avaliação, as concentrações 0,3% 

e 0,4% induziram o acúmulo da enzima nas mangas e no 12º dia de coleta das amostras, as mesmas concentrações 

foram significativamente superiores ao ASM, entretanto, não diferiram do fungicida estrobilurina (Figuras 3.13.C, D e 

E, respectivamente). Em todos os casos, observa-se uma correlação entre o fator concentração utilizada versus atividade 

de POX nos frutos. Assim, quanto maior a concentração, maior foi a atividade da enzima nas amostras (valores de R2 

> 0,90 em todos os tempos de análise). 
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Figura 3.13. Atividade da enzima guaiacol-peroxidase (POX) (Δabs470nm min-1 mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy 
Atkins’, tratadas com diferentes concentrações do fosfito de potássio e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum 
gloeosporioides. (A) Atividade da enzima guaiacol-peroxidase nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de 
variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e 
análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações de 
fosfito de potássio utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
(p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

O perfil da enzima superóxido-dismutase (SOD), em mangas ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes 

concentrações do extrato de A. nodosum, está representado na Figura 3.14. Todos os tratamentos utilizados foram 

eficientes em induzir a atividade da SOD quando comparados ao controle negativo (concentração zero) (Figura 

3.14.A). A análise das amostras 3 dias após a inoculação do fungo C. gloeosporioides mostrou que a concentração de 1,0% 

foi a melhor em induzir o acúmulo de SOD nos frutos, inclusive, que os tratamentos ASM e estrobilurina (Figura 

3.14.B). Aos 6 dias, o mesmo se observou para as concentrações 0,5% e 1,0% (Figura 3.14.C) e, aos 9 e 12 dias após a 

inoculação do patógeno, as concentrações que melhor eliciaram, nos frutos, uma maior atividade da SOD foram a 

0,3%, a 0,5% e a 1,0% do extrato da alga marinha (Figuras 3.14.D e E, respectivamente). Em todos os tempos de 

análise, o aumento da atividade da SOD esteve diretamente relacionado ao aumento da concentração do extrato, sendo 

maior a atividade da enzima quanto maior foi a concentração do produto utilizada. 
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Figura 3.14. Atividade da enzima superóxido-dismutase (SOD) (unidades de SOD mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy 
Atkins’, tratadas com diferentes concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, inoculadas com o 
fungo Colletotrichum gloeosporioides. (A) Atividade da SOD nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de 
variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e 
análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações do 
extrato de A. nodosum utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
(p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

Com relação ao fosfito de potássio, a atividade da SOD nos frutos tratados está representada na Figura 

3.15. Nos tempos de coleta 3, 6 e 9 dias após a inoculação das mangas com C. gloeosporioides, somente a concentração 

de 0,1% não diferiu, significativamente, do controle negativo (Figuras 3.15.B, C e D, respectivamente). Nesses tempos 

de coleta, todos os demais tratamentos utilizados eliciaram respostas antioxidativas nos frutos a partir do aumento da 

atividade da SOD. No 12º dia após a inoculação, o que se verificou foi que todos os tratamentos foram estatisticamente 

superiores à concentração zero, aumentando a atividade da enzima nos frutos (Figura 3.15.E). No primeiro tempo de 

coleta do material vegetal (3 dias após a inoculação dos frutos com o patógeno), o melhor tratamento aplicado foi a 

concentração 0,4% do fosfito (Figura 3.15.B). No segundo tempo de coleta (6 dias após a inoculação das mangas), as 

concentrações 0,3% e 0,4% foram superiores ao ASM, mas não diferiram do tratamento com a estrobilurina (Figura 

3.15.C). No 9º dia após a inoculação, somente a concentração 0,3% do sal de potássio diferiu do ASM, apresentando 

maior poder antioxidante. Entretanto, o melhor indutor da SOD, nesse tempo de coleta, foi o fungicida (Figura 

3.15.D). Finalmente, no último tempo de coleta (12 dias após a inoculação dos frutos), as maiores concentrações de 
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fosfito utilizadas no tratamento das mangas (0,3% e 0,4%), apresentaram-se como as melhores indutoras da atividade 

da enzima SOD nas amostras, diferido de todos os demais tratamentos, incluindo o ASM e a estrobilurina (Figura 

3.15.E). Incrementos na atividade da SOD estão altamente correlacionados com o aumento da concentração do fosfito 

de potássio (R2 > 0,90, com exceção do 3º tempo de coleta – 9 dias após a inoculação dos frutos), uma vez que, quanto 

maior a concentração do sal, maior foi a atividade enzimática observada. 

 

 

Figura 3.15. Atividade da enzima superóxido-dismutase (SOD) (unidades de SOD mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy 
Atkins’, tratadas com diferentes concentrações do fosfito de potássio e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum 
gloeosporioides. (A) Atividade da enzima SOD nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância e 
análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos 
tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações de fosfito de potássio 
utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). As barras 
sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

A atividade da catalase (CAT), em mangas ‘Tommy Atkins’, tratadas com o extrato da alga marinha A. 

nodosum, está representada na Figura 3.16. Em todos os tempos de coleta das amostras, o ASM não diferiu do controle 

negativo (concentração zero) em termos de indução da CAT e, aos 9 dias da inoculação dos frutos com o patógeno, o 

fungicida estrobilurina também não diferiu do referido controle (Figura 3.16.D). Todos os tratamentos com as 

diferentes concentrações do extrato de A. nodosum diferiram positivamente do controle negativo, incrementando a 

atividade da enzima nas mangas e aumentando a capacidade antioxidante desses frutos (Figura 3.16.A). 
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Adicionalmente, as concentrações 0,3%, 0,5% e 1,0% foram, significativamente, melhores eliciadoras da atividade da 

enzima que o ASM e o fungicida, aos 3 e 6 dias após a inoculação dos frutos com o patógeno (Figuras 3.16.B e C, 

respectivamente). Aos 9 e 12 dias, todas as concentrações o extrato de algas utilizadas incrementaram de modo mais 

evidente o conteúdo da CAT nas mangas tradadas em relação ao ASM e à estrobilurina (Figuras 3.16.D e E, 

respectivamente). O aumento da atividade CAT está altamente correlacionado com o aumento da concentração do 

extrato da alga, como pôde-se observar aos 3, 6 e 12 dias após a inoculação de C. gloeosporioides (R2 > 0,90). 

 

 

Figura 3.16. Atividade da enzima catalase (CAT) (unidades de CAT mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas 
com diferentes concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, inoculadas com o fungo 
Colletotrichum gloeosporioides. (A) Atividade da CAT nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância 
e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos 
tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações do extrato de A. 
nodosum utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). 
As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

Assim como nas mangas tratadas com o extrato de algas, nas mangas mergulhadas no fosfito de potássio, 

também não se observou diferenças, significativas, entre o tratamento ASM e o controle negativo (concentração zero), 

para nenhum dos tempos de coleta de amostras (Figura 3.17.), em relação a atividade da CAT. Aos 3, 6 e 12 dias após 

a inoculação das mangas tratadas, as análises mostraram que todos os tratamentos com o sal de potássio, independente 

da concentração utilizada, foram melhores indutores da enzima que todos os demais tratamentos aplicados (Figuras 
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3.17.B, C e E, respectivamente). Aos 9 dias após a inoculação das mangas, somente a concentração de 0,1% de fosfito, 

dentre as concentrações do produto, não diferiu significativamente do controle negativo (Figura 3.17.D). No 3º e 6º 

dia de coleta, somente o tratamento 0,4% de fosfito diferiu dos controles ASM e estrobilurina, aumentando a atividade 

da CAT nos frutos (Figuras 3.17.B e C, respectivamente). No 9º dia de coleta, as concentrações 0,2%, 0,3% e 0,4% 

foram as melhores em induzir a atividade da enzima e, no 12º dia de coleta, todas as concentrações do fosfito aplicadas 

foram melhores que o ASM, não diferindo, contudo, do perfil observado da CAT em frutos tratados com a 

estrobilurina (Figuras 3.17.D e E, respectivamente). Em todos os tempos de coleta, aumentos progressivos das 

concentrações do sal, implicou em aumentos também progressivos da atividade da CAT nos frutos. 

 

 

Figura 3.17. Atividade da enzima catalase (CAT) (unidades de CAT mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas 
com diferentes concentrações do fosfito de potássio e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum gloeosporioides. (A) 
Atividade da enzima CAT nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos 
tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 
9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a 
inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações de fosfito de potássio utilizadas. Letras minúsculas, 
pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam 
o erro padrão da média 

 

A enzima polifenoloxidase (PFO) é altamente influenciada pelo extrato de algas marinhas, como pode ser 

observado na Figura 3.18. Todos os tratamentos aplicados às mangas foram, significativamente, melhores indutores 

da atividade da PFO nos frutos que o controle negativo (concentração zero) (Figura 3.18.A). Nos tempos de coleta 3, 
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6 e 9 dias após a inoculação dos frutos com o fungo C. gloeosporioides, as concentrações 0,5% e 1,0% do extrato induziram 

os maiores teores da enzima nas amostras, sendo, as referidas doses, superiores também aos controles ASM e 

estrobilurina (Figuras 3.18.B, C e D, respectivamente). Aos 12 dias, além das concentrações já mencionadas, a 

concentração 0,3% também diferiu estatisticamente do ASM e do fungicida, com amostras apresentando maiores 

quantidades de PFO (Figura 3.18.E). Em todos os tempos de coleta, a concentração 1,0% do extrato da alga foi a que 

melhor eliciou a atividade da PFO nas mangas, além disso, ficou evidenciado a partir das análises de regressão 

polinomial que, quanto maior a concentração do extrato utilizada, maior foi a atividade da PFO observada nas 

amostras. 

 

 

Figura 3.18. Atividade da enzima polifenoloxidase (PFO) (Δabs420nm min-1 mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, 
tratadas com diferentes concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, inoculadas com o fungo 
Colletotrichum gloeosporioides. (A) Atividade da PFO nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância 
e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos 
tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações do extrato de A. 
nodosum utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). 
As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 
 

Todos os frutos tratados com o fosfito de potássio, independente da concentração aplicada, assim como os 

frutos que receberam aplicações do ASM e do fungicida estrobilurina, apresentaram maior atividade da PFO do que o 

controle negativo (Figura 3.19.). No primeiro tempo de coleta (3 dias após a inoculação das mangas com C. 
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gloeosporioides), os frutos que receberam as diferentes concentrações do sal de potássio, não apresentaram atividade da 

PFO superior aos controles ASM e estrobilurina, sendo este último, o melhor indutor neste tempo analisado (Figura 

3.19.B). Aos 6 dias após a inoculação do patógeno, as amostras tratadas com 0,4% do sal apresentaram atividade da 

PFO semelhante ao observado para a estrobilurina e superior ao ASM (Figura 3.19.C). No 9º e 12º dia de análise, as 

mangas tratadas com 0,4% do fosfito apresentaram o maior perfil de atividade da PFO, diferindo, significativamente, 

dos demais tratamentos (Figuras 3.19.D e E, respectivamente). Aumentos na atividade da enzima estiveram altamente 

correlacionados com o aumento da concentração do sal de potássio aplicada (R2 > 0,90). 

 

 

Figura 3.19. Atividade da enzima polifenoloxidase (PFO) (Δabs420nm min-1 mg de proteína-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, 
tratadas com diferentes concentrações do fosfito de potássio e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum gloeosporioides. 
(A) Atividade da enzima PFO nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos 
tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 
9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a 
inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações de fosfito de potássio utilizadas. Letras minúsculas, 
pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam 
o erro padrão da média 

 

Os vegetais, sob condições de estresse, como o ataque de patógenos, são induzidos a aumentar a produção 

de espécies reativas de oxigênio (EROs) (Magbanua et al., 2007). O peróxido de hidrogênio (H2O2), um tipo de ERO, 

está diretamente envolvido tanto com a morte do patógeno invasor quanto da célula hospedeira, além de estar 

intimamente relacionado com o reforço da parede celular do vegetal, em vista do favorecimento da formação de 
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ligações cruzadas com proteínas estruturais que tornam a parede mais resistente à degradação por enzimas líticas e 

toxinas não-seletivas liberadas pelo patógeno (Mehdy et al., 1994). Embora o H2O2 seja essencial para a sinalização de 

respostas de defesa na planta contra patógenos, a molécula pode reagir com o radical superóxido (O2
-), ou íons 

metálicos, para formar o radical hidroxil (OH-), o qual é extremamente tóxico a patógenos (Lin et al., 2009). Estresses 

oxidativos causam a peroxidação de lipídeos na membrana celular e danos à pigmentos, proteínas e ácidos nucléicos 

(Apel et al., 2004). 

Para remover o excesso de EROs gerado durante a interação patógeno-hospedeiro, os vegetais 

desenvolveram mecanismos enzimáticos e não-enzimáticos (Scandalios Filha et al., 2011). As enzimas superóxido-

dismutase (SOD), catalase (CAT), peroxidase (POX), polifenoloxidase (PFO), além da glutationa-S-transferase (GST), 

ascorbato peroxidase (APX), glutationa redutase (GR) e glutationa peroxidase (GPX), são moléculas comumente 

envolvidas na defesa do hospedeiro contra os estresses oxidativos (Hiraga et al., 2001; Arora et al., 2002; Mittler et al., 

2002; Dixon et al. 2010; Debona et al., 2012). A SOD, a qual é responsável pela dismutação do radical O2
- em oxigênio 

molecular e H2O2, constitui-se na primeira linha de defesa contra estresses oxidativos (Bowler et al., 1992). Dessa 

forma, a determinação da atividade dessas moléculas em frutos, configura-se como uma forma indireta de mensuração 

do potencial indutor de resistência de indutores bióticos e abióticos, estando incluído nestes últimos, o extrato de A. 

nodosum e o fosfito de potássio. Portanto, os resultados apresentados neste trabalho indicam que a resposta de defesa 

induzida em mangas, ao tratamento com o extrato de algas e o fosfito, perpassa pelo fenômeno da explosão oxidativa, 

promovido pelas EROs, e remoção dos níveis tóxicos dessas moléculas pelas enzimas POX, SOD, CAT e PFO, uma 

vez que, para os dois produtos aplicados, nas concentrações utilizadas e condições em que estes testes foram 

desenvolvidos, houve incrementos significativos da atividade dessas enzimas. 

O aumento da atividade de enzimas antioxidantes em plantas e partes de plantas, tratadas com o extrato de 

A. nodosum, está descrito na literatura. Pepinos tratados com o referido extrato e, posteriormente, inoculados com 

diversos patógenos de forma isolada, apresentaram incrementos significativos para as enzimas POX, PFO e 

lipoxigenases (LOX) e consequente controle das doenças no vegetal (Jayaraman et al., 2011). Em tomateiros, o extrato 

aumentou a atividade das enzimas POX e PFO, em resposta ao parasitismo do fungo Alternaria solani e da bactéria 

Xantomonas campestris pv. vesicatoria (Ali et al., 2016). A atividade antioxidante do extrato foi testada em células do tipo 

Caco-2, um tipo de célula epitelial humana, heterogênea, geradora de adenocarcinomas, desenvolvida pelo Instituto 

Sloan-Kettering para pesquisas com foco no tratamento do câncer (O’Sullivan et al., 2010). No trabalho, os autores 

verificaram o tratamento das células com extrato de A. nodosum por 24 h e posterior exposição destas ao H2O2. 

Constataram que o extrato foi significativamente (p < 0,05) eficiente em aumentar as respostas antioxidantes, 

representadas pelo aumento da atividade das enzimas CAT e SOD. Além disso, o extrato foi eficiente em prevenir 

danos por oxidação à molécula de DNA. Provavelmente, efeito semelhante ocorra em células vegetais tratadas com o 

extrato. 

Em cacaueiro, não foram observados aumentos na atividade da enzima POX nas plantas tratadas com 

diferentes concentrações de fosfito de potássio e. posteriormente, inoculados com o fungo Verticillium dahliae (Ribeiro 

Júnior et al., 2006). Em mamoeiro, Tavares et al. (2009) observaram aumentos significativos na atividade da enzima 

nas plantas tratados com o fosfito e parasitadas por Phytophthora palmivora. No controle da podridão olho-de-boi em 

maçãs, causada por Crytosporiopsis perennans, o fosfito de potássio reduziu em 60% os danos da doença nos frutos, 

diminuiu em 66% a quantidade de inóculo sobre as maçãs e inibiu o desenvolvimento in vitro do fungo. Entretanto, o 

produto não alterou a atividade da POX nos frutos. A atividade das enzimas CAT, SOD e PFO, na fase de pós-colheita 

de frutas, já foi descrita para diversos indutores abióticos de resistência (Ma et al., 2013, Cao et al., 2014; Chen et al., 
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2016; Perumal et al., 2017), mas não constam na literatura efeitos semelhantes aos observados nestes ensaios para o 

fosfito de potássio em respostas à estresses bióticos. 

3.3.2.3. Atividade da fenilalanina amônia-liase (FAL) 

A atividade da FAL, em mangas tratadas com o extrato de A. nodosum, está representada na Figura 3.20. 

Todos os tratamentos, incluindo os controles ASM e o fungicida estrobilurina, em todos os tempos de coleta 

analisados, foram melhores indutores da FAL do que o controle negativo (concentração zero), sendo, a concentração 

1,0% do extrato de algas, o tratamento mais eficiente em eliciar as respostas dessa enzima nas mangas (Figura 3.20.A). 

Nos tempos 3, 6 e 12 dias após a inoculação dos frutos com C. gloeosporioides, as concentrações 0,5% e 1,0% foram as 

que induziram maior atividade da FAL nos frutos, maior, inclusive, que os controles ASM e estrobilurina (Figuras 

3.20.B, C e E). No 9º dia de análise, além das concentrações 0,5% e 1,0%, a concentração 0,3% também apresentou 

maior atividade da FAL quando comparada aos demais tratamentos (Figura 3.20.D). Em todos os tempos analisados, 

a concentração de 1,0% do extrato de A. nodosum foi a mais eficiente em aumentar a atividade da enzima nos frutos. 

Além disso, o aumento progressivo das concentrações do extrato se traduziu em aumentos também progressivos da 

atividade da FAL nas mangas. 
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Figura 3.20. Atividade da enzima fenilalanina amônia-liase (FAL) (mg de ácido trans-cinâmico min-1 mg de proteína-1), em mangas, 
cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, 
inoculadas com o fungo Colletotrichum gloeosporioides. (A) Atividade da FAL nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; 
(B) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de 
variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e 
análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as 
concentrações do extrato de A. nodosum utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

Para os frutos tratados com o fosfito de potássio, a atividade da FAL está representada na Figura 3.21. 

Nesse caso, todos os tratamentos utilizados diferiram, significativamente, do controle negativo aumentando a atividade 

da enzima nos frutos (Figura 3.21.A). Em todos os tempos de coleta analisados, a concentração 0,4% do sal de potássio 

foi a que mais incrementou a atividade da FAL nos frutos, sendo superior estatisticamente, inclusive, aos controles 

ASM e estrobilurina. Pelas análises de regressão polinomial, pôde-se observar que aumentos progressivos da 

concentração de fosfito aplicado nas mangas, antes da inoculação com o fungo C. gloeosporioides, implicou em aumentos 

também progressivos da atividade da FAL nos frutos. 
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Figura 3.21. Atividade da enzima fenilalanina amônia-liase (FAL) (mg de ácido trans-cinâmico min-1 mg de proteína-1), em mangas, 
cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes concentrações do fosfito de potássio e posteriormente inoculadas com o fungo 
Colletotrichum gloeosporioides. (A) Atividade da enzima FAL nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de 
variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e 
análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de 
regressão polinomial dos tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações de 
fosfito de potássio utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
(p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

Em cenouras, o extrato de algas, além de reduzir a severidade das doenças causadas pelos fungos Alternaria 

alternata e Botrytis cinerea 10 e 25 dias após a inoculação, aumentou a atividade da FAL e outras enzimas de defesa na 

raiz (Jayaraj et al., 2008). O mesmo foi observado no tratamento de pepinos com o extrato, onde se verificou aumentos 

significativos na atividade da FAL nos vegetais tratados com o extrato e inoculados com diferentes fungos de 

importância econômica para a cultura (Jayaraman et al., 2011). O fucoidan, composto comumente encontrado em algas 

do filo Phaeophyta, ao qual pertence a espécie A. nodosum, é apontando como o principal composto com atividade de 

eliciar resposta de defesas atreladas à atividade da FAL, como demonstrado por Chandía & Matsuhiro (2008). Em pós-

colheita, o tratamento de morangos e pêssegos com o extrato de algas, aumentou a atividade da FAL nos frutos 

inoculados com os patógenos Botrytis cinerea e Monillinia laxa, respectivamente e também em frutos não tratados (Corato 

et al., 2017). 

No tratamento pós-colheita de maçãs, o fosfito de potássio não interferiu na atividade da FAL nos frutos 

inoculados com o fungo Cryptosporiopsis perennans (Spolti et al., 2015). Nascimento et al. (2016), também não observaram 
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diferenças significativas na atividade da FAL entre plantas de arroz tratadas com fosfito de potássio e inoculadas com 

Bipolaris oryzae e plantas não tratadas, mas também inoculadas. Contudo, no tratamento de videiras visando o controle 

do oomiceto Plasmopara viticola, agente de míldio nessas plantas, o fosfito de potássio incrementou a atividade da FAL, 

em relação ao controle, aos 45 e 120 dias após a poda das plantas (Pinto et al., 2012). 

Fan et al. (2014) destacam que, a atividade da enzima é bastante variável em função do patossistema 

estudado, concentração do produto aplicada e época de aplicação do produto. Além disso, a atividade da enzima, 

geralmente, não é alterada quando não há agente patogênico. Isso se dá, porque, o efeito de um agente indutor não é 

devido a ação antimicrobiana ou a sua transformação em agentes antimicrobianos, mas sim devido a sua capacidade 

em sensibilizar a planta e esta ativar seus mecanismos de defesa estruturais e bioquímicos em resposta a presença de 

um patógeno em potencial (Pascholati & Toffano, 2007). Assim, a resistência induzida se caracteriza como um sistema 

latente de defesa e, essa característica de “ser latente” é benéfica para a planta uma vez que evita custos energéticos 

desnecessários com a proteção do vegetal quando não há patógeno presente (Kuhn & Pascholati, 2007). 

Aparentemente, a indução de defesa em vegetais a partir de bioestimulantes é um sistema altamente orquestrado onde, 

primeiramente, há indução de EROs, a exemplo do H2O2 (Zhao et al., 2007), e essas espécies reativas geram uma 

cascata de sinalizações que culminam com a indução de enzimas de defesa na planta, que inclui o aumento da atividade 

da FAL (Tanou et al., 2017). 

Nos resultados obtidos nos ensaios aqui apresentados, tanto o extrato de algas, quanto o fosfito de potássio 

incrementaram a atividade da FAL nas mangas, indicando que a enzima, provavelmente, participa dos processos de 

defesa nesses frutos. Além disso, pode-se dizer também que, os produtos utilizados, sinalizam eficientemente para 

respostas de defesa envolvendo a enzima. Partindo-se da hipótese de que a ativação da FAL perpassa, primeiro por 

um processo de explosão oxidativa e que este, comprovadamente, aconteceu nos frutos tratados, pode-se afirmar que 

a resposta bioquímica de defesa em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, é um processo coordenado e que culmina com 

a eliciação de uma série de respostas enzimáticas. Contudo, tal hipótese precisa ser melhor averiguada a partir do 

acompanhamento da expressão dos genes envolvidos no processo. 

3.3.2.4. Conteúdo total de fenóis nas amostras 

O conteúdo total de fenóis nos frutos tratados com o extrato da alga marinha e com o fosfito de potássio, 

está representado nas Figuras 3.22 e 3.23, respectivamente. 

No ensaio com o extrato de A. nodosum, todos os tratamentos utilizados, incluindo os controles ASM e o 

fungicida estrobilurina, apresentaram-se mais eficientes em aumentar o teor de compostos fenólicos nos frutos do que 

o controle negativo (concentração zero) (Figura 3.22.A). Em todos os tempos de coleta, as concentrações 0,3%, 0,5% 

e 1,0% do extrato foram as que mais contribuíram para o acúmulo de compostos fenólicos nos frutos, sendo 

superiores, inclusive, ao ASM e à estrobilurina. 

Nos frutos tratados com o fosfito de potássio, aos 3 e 12 dias após a inoculação dos frutos com o fungo C. 

gloeosporioides, todos os tratamentos, incluindo os controles ASM e estrobilurina, aumentaram significativamente o 

conteúdo total de fenóis nas amostras, quando comparados ao controle negativo (Figuras 3.23.B e E, respectivamente). 

No 6º e 9º dia de análise, apenas a concentração 0,1% do fosfito não diferiu significativamente do referido controle 

(Figuras 3.23.C e D, respectivamente). No 3º e 9º dia, o melhor tratamento utilizado foi a concentração de 0,4% do 

sal, sendo esta superior também, aos controles ASM e estrobilurina (Figuras 3.23.B e D, respectivamente). No 6º e 12º 

dia de análise, as concentrações 0,3% e 0,4% foram as que mais levaram as mangas ao acúmulo de compostos fenólicos, 
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dentre os tratamentos utilizados, sendo, a concentração de 0,4%, estatisticamente, o melhor tratamento nesses tempos 

de análise (Figuras 3.23.C e E, respectivamente). 

Tanto no ensaio em que se utilizou o extrato quanto no ensaio em que utilizou o sal de potássio, o acúmulo 

de compostos fenólicos esteve altamente correlacionado com a concentração de cada um dos produtos utilizados. 

Assim, quanto maior a concentração utilizada, maiores foram os teores de compostos fenólicos observados nas 

mangas. 

 

 

Figura 3.22. Conteúdo total de fenóis (mg de catecol g de tecido seco-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas com 
diferentes concentrações do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum 
gloeosporioides. (A) Conteúdo total de fenóis nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância e análise 
de regressão polinomial dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de regressão 
polinomial dos tratamentos ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos 
tratamentos ao 9º dia após a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 
12º dia após a inoculação do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações do extrato de A. Nodosum utilizadas. 
Letras minúsculas, pertencentes a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). As barras sobre as 
colunas representam o erro padrão da média 
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Figura 3.23. Conteúdo total de fenóis (mg de catecol g de tecido seco-1), em mangas, cultivar ‘Tommy Atkins’, tratadas com 
diferentes concentrações do fosfito de potássio e, posteriormente, inoculadas com o fungo Colletotrichum gloeosporioides. (A) Conteúdo 
total de fenóis nas amostras ao longo dos diferentes tempos de coleta; (B) Análise de variância e análise de regressão polinomial 
dos tratamentos ao 3º dia após a inoculação do patógeno; (C) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos 
ao 6º dia após a inoculação do patógeno; (D) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 9º dia após 
a inoculação do patógeno; (E) Análise de variância e análise de regressão polinomial dos tratamentos ao 12º dia após a inoculação 
do patógeno. Os valores percentuais representam as concentrações de fosfito de potássio utilizadas. Letras minúsculas, pertencentes 
a um mesmo grupo, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão 
da média 

 

Os compostos fenólicos presentes ou induzíveis em plantas, apresentam-se como excelentes inibidores da 

presença de radicais livres e, por isso, têm alta atividade antioxidante (Gil et al., 2002). Essas moléculas são altamente 

reativas e excelentes doadoras de elétrons (Podsędek, 2007). Algumas pesquisas demonstraram que polifenóis, 

presentes em blueberries (Wilson et al., 2006), e o resveratrol presente em uvas (Gruber et al., 2007), são moléculas 

capazes prolongar a vida útil desses vegetais e aumentar a resistência destes à estresses bióticos. 

Fan et al. (2014) atestam o potencial do extrato da alga A. nodosum, em aumentar o conteúdo de compostos 

fenólicos com propriedade antioxidante em plantas de espinafre. Lola-Luz et al. (2013) também verificou que plantas 

de repolho tratadas com o extrato, tiveram incrementos no conteúdo total de fenóis em até duas vezes a mais que 

plantas não tratadas. 

O acúmulo de produtos na rota dos fenilpropanoides é tido como um evento importante na defesa das 

plantas (Bate et al., 1994). O aumento da quantidade de compostos fenólicos, no final da rota dos fenilpropanoides, 

está envolvido com a criação de uma barreira física e química contra a invasão do patógeno (Ballester et al., 2013). 
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Moléculas eliciadoras diversas, a exemplo dos fosfitos, já foram confirmadas como ativadoras da rota dos 

fenilpropanoides, muito embora, os fosfitos só estimulem as defesas do hospedeiro, após o contato com o patógeno 

(Jackson et al., 2000). Em mangueiras, o tratamento de ramos com o fosfito de potássio e, posterior inoculação com o 

fungo Ceratocystis fimbriata, reduziu a necrose interna da planta, causada pelo patógeno, e induziu uma série de respostas 

de defesa microscópicas à infecção (Araújo et al., 2015). Além disso, no trabalho, verificou-se o aumento na atividade 

de 10 compostos fenólicos, quando comparados ao controle, sendo eles: a catequina, a epicatequina, a epigalocatequina, 

o ácido gálico, a miricetina, o ácido p-coumárico, o ácido p-hidroxibenzoico, a forodizina, o ácido sinapínico e o ácido 

salicil-hidroxiamínico. Não se sabe ao certo o mecanismo de ação dos fosfitos nos vegetais, contudo, quando a 

concentração do produto é baixa, ele induz a síntese de enzimas de defesa no hospedeiro, além de fitoalexinas e 

compostos fenólicos. Em altas concentrações, no entanto, o fosfito age diretamente sobre o fitopatógeno, inibindo o 

crescimento deste (Cohen & Coffey, 1986; Smillie et al., 1989; Daniel & Guest, 2006; Eshragui-Jazi et al., 2011; Dalio 

et al., 2014). 

Em frutas verdes, o conteúdo de compostos fenólicos constitutivos tende a ser maior, e estes vão 

diminuindo com o amadurecimento do órgão (Rocha et al., 2011). Nos resultados aqui apresentados, observou-se 

discreta redução do conteúdo total de fenóis do controle negativo ao final dos ensaios. Contudo, todos os tratamentos 

aplicados, incluindo os controles com o ASM e o fungicida estrobilurina, incrementaram o teor de fenóis nas mangas. 

Poucos trabalhos na literatura se dedicaram ao estudo do extrato de algas e dos sais de potássio, aplicados no intuito 

de melhorar ou manter a qualidade pós-colheita de mangas parasitadas pelo fungo C. gloeosporioides. Assim, os resultados 

aqui apresentados indicam que a resistência induzida em mangas, tanto pelo extrato quanto pelo fosfito, inclui a 

elevação do teor de compostos fenólicos nesses frutos o que lhes confere, maior capacidade antioxidante e resistência 

a estresses de natureza biótica. Esses resultados são inéditos nesse contexto. 

 

3.4. Conclusões 

Todas as concentrações dos produtos aplicadas, tanto do extrato da alga marinha A. nodosum quanto do 

fosfito de potássio, incluindo os controles com o ASM e a estrobilurina, são eficientes em reduzir a severidade da 

antracnose em mangas. 

Tanto o extrato de A. nodosum quanto o fosfito de potássio, induzem resistência em mangas, uma vez que, 

parâmetros bioquímicos como o conteúdo total de proteínas, fenóis e a atividade das enzimas β-1,3-glucanase, 

quitinase, peroxidase, superóxido-dismutase, catalase, polifenoloxidase e fenilalanina amonialiase são incrementados 

pela a aplicação de ambos os produtos, em diferentes concentrações. 

De modo geral, tanto a severidade da doença quanto a intensidade da resistência induzida está atrelada ao 

fator “concentração aplicada”, uma vez que, quando maior a concentração utilizada, menor foi a severidade da doença, 

observada nos frutos e mais intensas foram as respostas bioquímicas analisadas. 

A utilização do extrato de A. nodosum e do fosfito de potássio se configuram, dessa maneira, como 

alternativas ao manejo da antracnose em mangas ‘Tommy Atkins’. Adicionalmente, os dois produtos atendem às 

demandas atuais por alternativas sustentáveis de controle de doenças na fase de pós-colheita, enquadrando-se na 

necessidade do mercado, que é o controle eficiente de microrganismos patogênicos e do consumidor, que é de um 

produto com o mínimo de resíduo químico possível. 
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4. EFEITO DO EXTRATO DA ALGA MARINHA Ascophyllum nodosum E DO 
FOSFITO DE POTÁSSIO SOBRE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DE 
MANGAS ‘TOMMY ATKINS’ NA PÓS-COLHEITA 

Resumo 

 

A manutenção da qualidade fisiológica de mangas é requerida em várias etapas da cadeia produtiva desses 
vegetais. Esta pode ser alcançada por diversas variáveis que vão, desde o controle da temperatura e da concentração 
de gases, até o tratamento de frutos com produtos que asseguram essa qualidade. Alguns trabalhos já atestaram o 
potencial de determinadas substâncias e produtos, disponíveis comercialmente, aplicados para a melhoria da qualidade 
fisiológica de mangas. Muitos outros produtos estão disponíveis, contudo, poucos foram estudados. Além disso, a 
maioria das pesquisas não visam a vida pós-colheita dos vegetais. Esse é o caso do extrato da alga marinha Ascophyllum 
nodosum e do fosfito de potássio, dois produtos disponíveis comercialmente, amplamente utilizados na agricultura para 
as mais variadas finalidades e com potencial comprovado na manutenção e melhoria da qualidade fisiológica de plantas 
e partes destas. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito do extrato da alga marinha A. nodosum 
(Acadian®) e do fosfito de potássio (Phytogard®), ambos aplicados em diferentes concentrações, sobre características 
físicas e químicas de mangas ‘Tommy Atkins’, na fase de pós-colheita. Para isso, foram preparadas cinco concentrações 
do extrato comercial de A. nodosum, o Acadian®, e cinco concentrações do fosfito de potássio (Phytogard®), em água, 
sendo: 0, 0,1%, 0,3%, 0,5% e 1,0% e 0, 0,1%, 0,2%, 0,3% e 0,4%, respectivamente. Os tratamentos foram aplicados a 
partir da imersão das mangas, em cada uma das concentrações, por 5 min. Após tratados, os frutos foram armazenados 
à 25±2 °C, fotoperíodo de 12 h e 75±5% de UR, por 12 dias. A cada 3 dias as análises foram realizadas, totalizando 4 
análises ao longo do tempo de armazenamento. Os parâmetros físicos analisados foram: a massa fresca total dos frutos, 
expressa em porcentagem de massa fresca perdida ao longo do período de armazenamento; a coloração da polpa 
(ângulo Hue) e; a firmeza da polpa. Os parâmetros químicos analisados foram: a acidez da polpa e a acidez total titulável 
nas parcelas; o conteúdo de sólidos solúveis e; o total de carboidratos nas cascas dos frutos. Os resultados evidenciaram 
que tanto o extrato de algas quanto o sal de potássio, em todas as concentrações utilizadas, ajudaram na redução da 
perda de massa dos frutos, retardaram a diminuição do ângulo de cor da polpa (ângulo Hue) e a firmeza desta. Além 
disso, os produtos testados desaceleraram a perda de acidez da polpa e mantiveram elevados os valores de ácidos 
orgânicos, a exemplo do ácido cítrico; mantiveram abaixo do tratamento controle o conteúdo de sólidos solúveis 
(°Brix), mas não interferiram no total de carboidratos encontrados nas cascas dos frutos. O tempo de armazenamento 
interfere diretamente nos parâmetros físicos e químicos de mangas. De modo geral, o extrato de A. nodosum e o fosfito 
de potássio, retardam o amadurecimento e senescência de mangas na fase de pós-colheita e, portanto, configuram-se 
como alternativas promissoras na manutenção da qualidade fisiológica desses frutos. 
 

Palavras-chave: Qualidade fisiológica; Mangifera indica; Acadian®; Phytogard® 

 

Abstract 

 
Maintenance of the physiological quality of mangoes is required at various stages of the productive chain 

of these fruits. This can be achieved by handling variables ranging from the control of temperature and gas 
concentration to the treatment of fruits with products that ensure this quality. Some work has already shown the 
potential of certain commercially available substances and products applied to improve the physiological quality of 
mangoes. Many other products are available; however, few have been studied. In addition, most of the research does 
not address the post-harvest life of vegetables. This is the case of Ascophyllum nodosum seaweed extract and potassium 
phosphite, two commercially available products widely used in agriculture for a wide variety of purposes and with 
proven potential in maintaining and improving the physiological quality of plants and parts thereof. Thus, the objective 
of this work was to verify the effect of A. nodosum seaweed extract (Acadian®) and potassium phosphite (Phytogard®), 
both applied in different concentrations, on the physical and chemical characteristics of ‘Tommy Atkins’ mangoes, in 
the postharvest phase. Thus, five concentrations of A. nodosum commercial extract, Acadian®, and five concentrations 
of potassium phosphite (Phytogard®) were prepared in water: 0, 0.1%, 0.3%, 0.5% and 1.0% and 0, 0.1%, 0.2%, 0.3% 
and 0.4%, respectively. The treatments were applied by immersing the mangoes at each concentration for 5 min. After 
treatment, the fruits were stored at 25±2 ° C, 12 h photoperiod and 75±5% RH, for 12 days. Every 3 days the analyzes 
were performed, totalizing 4 analyzes along the storage time. The physical parameters analyzed were the total fresh 
mass of the fruits, expressed as percentage of fresh lost mass during the storage period, the coloring of the pulp (Hue 
angle) and the firmness of the pulp. The chemical parameters analyzed were the acidity and the titratable total acidity 
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of the pulps, the content of soluble solids and the total of carbohydrates in the fruit peels. The results showed that 
both the algae extract and the potassium salt, in all the concentrations used, helped to reduce the mass loss of the 
fruits, delayed the decrease of the color angle of the pulp (Hue angle) and the firmness of it. In addition, the products 
tested decelerated the acidity loss of the pulp and maintained high values of organic acids, as citric acid, and maintained 
below of the control the content of soluble solids in treated fruits (°Brix), but did not interfere in the total carbohydrate 
found in the fruit peels. The storage time directly interferes with the physical and chemical parameters of mangoes. In 
general, A. nodosum seaweed extract and potassium phosphite, delay maturation and senescence of mangoes in the 
postharvest phase and, therefore, both constitute promising alternatives in maintaining the physiological quality of 
these fruits. 

 
Keywords: Physiological quality; Mangifera indica; Acadian®; Phytogard® 

 

4.1. Introdução 

A manga (Mangifera indica L.) é uma das frutas mais consumidas em todo mundo devido a sua delicadeza, 

sabor e valor nutricional. É um fruto pertencente à família Anacardiaceae (Bompard, 2009) e se destaca por ser a segunda 

fruta tropical mais importante na fruticultura industrial em todo o mundo (Singh et al., 2013). As mangueiras são 

árvores sempre verdes e florescem em condições de clima tropical e subtropical, gerando frutos 4-6 anos após o plantio, 

dependendo do modo de propagação. As mangas são frutos do tipo drupa, classificados como deliquescentes, 

contendo uma única semente mono ou poliembriônica, rodeada por um mesocarpo pulposo e fresco (polpa 

comestível) e recoberto por um exocarpo (pele coriácea) (Zaharah et al., 2013). Há grande variação com relação ao 

peso de cada fruto, forma e coloração entre as cultivares plantadas. Com relação à maturação, os frutos alcançam esse 

estádio fenológico entre 11 e 14 semanas após a formação completa da drupa. Esse tempo de maturação é variável por 

conta do cultivar e também, das condições de cultivo (Lizada, 1993). As mangas são frutos climatéricos e, por isso, 

amadurecem rapidamente sob condições ambientais normais de temperatura (25 °C), mesmo se colhidos muito verdes. 

Durante o amadurecimento, acontecem várias transformações bioquímicas no fruto que incluem o aumento da 

respiração e da produção do hormônio etileno; mudanças nos níveis endógenos do ácido abscísico e do ácido idol-3-

acético; amolecimento do fruto; mudança nos níveis de carboidratos na polpa, ácidos orgânicos, compostos fenólicos 

e pH; produção de compostos fenólicos voláteis, de aroma bastante característico, assim como, mudança na coloração 

da polpa de um amarelo claro para um amarelo bem intenso e amolecimento dos frutos (Gomes-Lim, 1997; Singh et 

al., 2012). 

A polpa da manga é fibrosa e contém aminoácidos, carboidratos, ácidos-graxos, minerais, ácidos orgânicos, 

proteínas, vitaminas e polifenóis. A composição da polpa nos frutos varia em função do cultivar, localização no fruto, 

estágio de colheita e amadurecimento, condições e tempo de armazenamento. Embora a polpa seja uma fonte rica em 

β-carotenos em arranjos cis e trans, a forma trans predomina e tem maior atividade biológica em termos de pró-vitamina 

A. O conteúdo de carotenoides nos cultivares indianos maduros, varia de 0,38 a 1,20 mg 100 g-1 de polpa (Kalra et al., 

1994). Frutos maduros são ricos em vitaminas A, B1, B2 e apresentam níveis moderados de vitamina C (Mukherjee, 

1997). A sacarose é o açúcar predominante em frutos maduros, seguido da frutose e da glicose. Vários ácidos orgânicos 

conferem acidez ao fruto. Os ácidos cítrico e málico são os predominantes, seguidos, em menores concentrações, pelos 

ácidos tartárico, oxálico e α-cetoglutárico (Singh et al., 2012). A polpa também apresenta, níveis significativos de 

compostos polifenólicos, tais como ácidos gálicos (ácidos m-digálico e m-trigálico), galotaninos, quercetinas, 

isoquercetinas, mangiferinas, ácido elágico e a β-glucogalina (Schieber et al., 2000; Masibo & He, 2009). O ácido gálico 

é o principal polifenol presente em mangas, seguido por seis taninos hidrolisáveis e quatro compostos em menores 

quantidades, tais como o ácido p-hidroxibenzóico, o ácido m-coumárico e p-coumárico e o ácido fulérico (Kim et al., 
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2007). Dentro os compostos bioativos, os polifenóis oferecem à saúde humana benefícios que incluem, a proteção 

contra doenças cardiovasculares e câncer devido ao potencial antioxidante que eles apresentam (Joshipura et al., 2001). 

As mangas são fontes ricas em um triterpeno chamado lupeol (1,80 µg g-1 de polpa), o qual tem potencial 

antimicrobiano, anti-inflamatório, anti-helmíntico, antiangiogênico, sendo também, considerado um agente com 

potencial na diminuição do mau colesterol (Siddique & Saleem, 2011). 

A mangueira é uma planta originária da região Nordeste da Índia e Norte de Myanmar, sendo encontrada 

também, nas encostas montanhosas do Himalaia (Mukherjee, 1953). Os maiores centros produtores da fruta estão 

localizados nas regiões secas e úmidas do subcontinente indiano, Sudeste asiático, Américas Central e do Sul e em 

outras áreas distante dos trópicos como na Austrália, Israel, Espanha e Califórnia, nos EUA (Crane et al., 1997). 

Segundos dados da FAO (2012), mangueiras estão crescendo em, aproximadamente, 5,1 milhões de ha em 94 países 

do mundo. As maiores áreas de produção da fruta estão localizadas na Índia, seguida pela China, Thailândia, Filipinas 

e México. A produção anual de manga é de 35,9 milhões de toneladas que geram uma receita de 2,15 bilhões de dólares, 

considerando apenas os 20 maiores produtores mundiais da fruta (Treichel et al., 2016). A Índia aparece em primeiro 

lugar na produção mundial de mangas, contribuindo com 45,5% do total produzido, seguida pela China (12,1%), 

Thailândia (7,1%), Paquistão (4,96%), México (4,46%), Indonésia (3,65%) e Brasil (3,31%) (FAO, 2012). 

Apenas três países respondem por 50% da oferta mundial de frutas frescas. Estima-se que no mundo sejam 

produzidas cerca de 800 milhões de toneladas de frutas, em área de, aproximadamente, 61,4 milhões de ha. Esses 

resultados são do ano de 2012, o último dado divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). A participação da China, Índia e Brasil foi de 227,5 milhões de toneladas, 72,5 milhões de toneladas 

e 41 milhões de toneladas, respectivamente. A soma do volume do quarto ao décimo maior produtor de frutas, 

representou 17,5% do total produzido. As posições eram ocupadas, pela ordem, pelos Estados Unidos, Turquina, 

Indonésia, México, Irã, Filipinas e Espanha. Em média, 90% das frutas colhidas no mundo, são consumidas no país 

de origem. Apenas 10% do total é negociado no mercado internacional. Isso representa oportunidade para a 

fruticultura brasileira que produz grande variedade de espécies, podendo conquistar mercados, tanto para as mais 

consumidas, aqui se inclui a manga, quanto em nichos especiais (Singh et al., 2013; Treichel et al., 2016). 

Para que se garanta o crescimento desse mercado, é necessário que os produtores tenham em mente as 

épocas adequadas para a produção e futura comercialização, além das técnicas de correto manejo dos frutos, visando, 

com isso, a qualidade que atenda aos padrões internacionais de exportações e a minimização de perdas. No que se 

refere às perdas, Lima et al. (2010) elencaram os oito frutos com maiores índices de perdas no Brasil, na fase de pós-

colheita, e a manga aparece em quinto lugar. Esses prejuízos são resultantes de infecções advindas do campo, pragas e 

locais inadequados para o armazenamento do fruto, além da aplicação de produtos que interferem na fisiologia desses 

órgãos. 

Alguns trabalhos já atestaram o potencial de determinadas substâncias e produtos disponíveis 

comercialmente, na proteção de mangas e melhoria da qualidade fisiológica destas (Amariz et al., 2010; Plotto et al., 

2010; Souza et al., 2011). Muitos outros produtos estão disponíveis, contudo, poucos foram estudados. Além disso, a 

maioria das pesquisas não visam a vida pós-colheita dos vegetais. Esse é o caso do extrato da alga marinha Ascophyllum 

nodosum (L.) Le Jolis, o qual tem sido amplamente utilizado, para os mais variados fins dentro da agricultura, e tem 

apresentado excelentes respostas. O extrato dessa alga é distribuído por inúmeras empresas no mundo (Khan et al., 

2009) e os produtos diferem entre si em função da forma de preparação e demais aditivos inseridos nas formulações.  

O Acadian®, produzido pela Acadian Seaplants do Canadá, apresenta em sua constituição 5,3% de K2O e 6,0% de 

carbono orgânico total. É um extrato líquido, viscoso de coloração preta. Apresenta um odor característico de algas 
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marinhas e pH que varia de 7,8 a 8,2. De acordo com testes já realizados, o extrato é um bom promotor do crescimento 

vegetal e nutridor de plantas (Carvalho, 2013), acelera a germinação de sementes e favorece o estabelecimento de 

plântulas (Jayraman et al., 2011), aumenta a resistência da planta tratada à estresses bióticos e abióticos (Khan et al., 

2009) e ativa mecanismos de resistência em plantas (Craigie, 2011). 

Outro produto amplamente utilizado na agricultura, é o fosfito de potássio (Terry & Joyce, 2004; 

Machinandiarena et al., 2012; Cerioni et al., 2013; Lai et al., 2017). Os fosfitos são compostos originados da 

neutralização do ácido fosforoso (H3PO3), por uma base que, sendo esta o hidróxido de potássio, forma o fosfito de 

potássio (Reuveni, 1997) e, até o momento, são se definiu o exato modo de ação destas moléculas (Frac, 2017). No 

Brasil, o fosfito de potássio é registrado e vendido como fertilizante foliar, mas, nos Estados Unidos dois produtos à 

base da molécula, o KPhos® e o Fungi-Phite®, foram registrados como fungicidas, sendo indicados para o manejo de 

doenças na pós-colheita de frutas (Cieroni et al., 2013; Dambros & Rocha, 2016). O Phytogard® é um exemplo de 

produto à base de fosfito de potássio disponível no Brasil, sendo produzido pela Stoller do Brasil LTDA. Esse produto 

possui 28% de P2O5, cuja fonte é o ácido fosforoso, e 26% de K2O, com densidade de 1,51 g L-1, pH 7,0. Na literatura, 

vários trabalhos confirmam o potencial do fosfito de potássio no controle de doenças (Amiri & Bompeix, 2011; 

Machinandiarena et al., 2012; Amaral et al., 2017) e os efeitos da molécula sobre a maturação dos frutos (Grech, 2017) 

e qualidade fisiológica de vegetais diversos (Pelá et al., 2010; Bourscheidt, 2012; Vasquez et al., 2014). 

É crescente no Brasil o mercado de produtos agrícolas manejados com biomoléculas que apresentam 

propriedades antimicrobianas e que elevam a segurança alimentar, esta última, tanto na perspectiva de um produto 

livre de resíduos químicos quanto na perspectiva social, atrelada à certeza de uma alimentação futura pela manutenção 

dos níveis de produção dos diferentes sistemas de cultivo. Se essas moléculas forem capazes de aumentar a vida útil de 

frutos sem comprometer o ambiente e, especialmente, o homem, estas certamente alcançarão nichos de mercado, 

gerando, com isso, uma cadeia de benefícios que vem desde o produtor, passa pelo distribuidor e chega ao consumidor. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito do extrato da alga marinha Ascophyllum nodosum (Acadian®) 

e do fosfito de potássio (Phytogard®), ambos aplicados em diferentes concentrações, sobre características físicas e 

químicas de mangas ‘Tommy Atkins’, na fase de pós-colheita. 

 

4.2. Material E Métodos 

Parte deste trabalho foi desenvolvida no Laboratório de Pós-Colheita da Universidade Estadual do Maranhão, 

UEMA, em São Luís, MA e parte, no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Fitopatológica da ESALQ/USP, em 

Piracicaba, SP. Dessa forma, foram executadas análises para avaliar características físicas e químicas dos frutos tratados, 

conforme descrito abaixo. 
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4.2.1. Análises físicas 

As mangas, variedade ‘Tommy Atkins’, foram adquiridas na Central de Abastecimento do município de São 

Luís, CEASA e escolhidas, visualmente, aquelas que apresentaram padronização quanto ao tamanho, estádio fisiológico 

de maturação e coloração da casca. 

Após, as mangas foram levadas para o Laboratório de Pós-Colheita da UEMA, sendo os pedúnculos dos 

frutos padronizados para 20 mm de comprimento. Após, as mangas foram lavadas com detergente neutro e água 

potável, higienizadas em solução de hipoclorito de sódio 0,05%, lavadas mais uma vez em água potável, colocadas para 

secar no ambiente e separadas em badejas forradas com tripla camada de papel de filtro, sendo, em cada bandeja, 

depositados dois frutos. 

Foram preparadas cinco concentrações do extrato comercial de A. nodosum (Acadian®), e cinco 

concentrações do fosfito de potássio (Phytogard®), em água, sendo: 0, 0,1%, 0,3%, 0,5% e 1,0% v/v e 0, 0,1%, 0,2%, 

0,3% e 0,4% v/v, respectivamente. Além disso, às diferentes concentrações preparadas foi adicionado 0,05% de Tween 

20®. Os tratamentos foram aplicados a partir da imersão das mangas, em cada uma das concentrações, por 5 min. Após 

tratados, os frutos foram armazenados à 25±2 °C, fotoperíodo de 12 h e 75±5% de UR, por 12 dias. 

A cada 3 dias as análises foram realizadas, totalizando 4 análises ao final de 12 dias, e elas consistiram de: 

 Massa fresca total dos frutos, mensurada com o auxílio de uma balança digital com capacidade máxima de 

2.000 g, precisão de 0,1 g e expressa em porcentagem de massa fresca percentual perdida; 

 A coloração da polpa, obtida com auxílio de colorímetro Minolta, modelo Chroma Corp CR-400, sendo 

expressa pelo ângulo de cor (Hue), segundo metodologia proposta por Minolta (1994), a qual, a parir da 

obtenção dos parâmetros a e b, permitiu calcular o ângulo Hue, ou seja, a tonalidade ou matriz da cor. O 

ângulo Hue equivale ao [arcotangente (b/a)]. 

 A firmeza da polpa, expressa em Newton e avaliada com texturômetro TA-XT2, ponteira de 8 mm, com 

distância e velocidade de penetração de 9 mm e 1 mm/s, respectivamente. 

4.2.2. Análises químicas 

Os frutos tratados, conforme descrito em 4.2.1., também foram submetidos a análises químicas, sendo estas: 

 Acidez da polpa, determinada em pHmetro e, além desta, a acidez total titulável (AT), sendo essa última 

expressa em g de ácido cítrico 100 g-1 de polpa; 

 Teor de sólidos solúveis, foi medido em refratômetro e expresso em °Brix; 

 Total de carboidratos na casca, expresso pelo conteúdo de açúcares solúveis totais (AST), açúcares redutores 

(AR) e açúcares não redutores (ANR). Para isso, ao final de cada dia de análise, 1 g de casca de cada repetição 

foi retirada e macerada na presença de nitrogênio líquido e PVPP, seguida da adição de 5 mL de tampão 

fosfato de sódio 100 mM (pH 6,0) e centrifugada a 20.000 g por 30 min, a 4 °C. Em seguida, 500 µL dos 

sobrenadantes (extrato) obtidos foram acrescidos de 500 µL de fenol (5,0%) em água destilada e 2,5 mL de 

ácido sulfúrico concentrado. Após 30 min de incubação a temperatura ambiente, a absorbância foi 

determinada a 490 nm em espectrofotômetro Hitachi, modelo U-1900, tendo por base uma curva padrão 

de glicose (Dubois et al., 1956). O conteúdo de açúcares redutores foi determinado pela adição de 1,5 mL 

de hidrazida do ácido p-hidroxibenzóico (1 g dissolvido em 20 mL de HCl a 0,5 M com adição de 80 mL 

de NaOH a 0,5 M), em 500 µL de extrato, que foi incubado em banho-maria a 100 °C por 5 min. Após o 

resfriamento, foi determinada a absorbância da amostra a 410 nm em espectrofotômetro Hitachi, modelo 



126 

U-1900, e a concentração de AR determinada com base na curva padrão de glicose (Lever, 1972). A 

determinação de açúcares não redutores (ANR) foi realizada de maneira indireta através do cálculo: ANR 

= AST – AR. Os resultados desses três grupos de açúcares foram expressos em mg de glicose g-1 de casca. 

4.2.3. Delineamento experimental e análises estatísticas 

O delineamento experimental adotado para a condução dos ensaios foi inteiramente casualizado, composto 

por dois fatores, sendo: concentrações do extrato de A. nodosum (0, 0,1%, 0,3%, 0,5% e 1,0%) ou concentrações do 

fosfito de potássio (0, 0,1%, 0,2%, 0,3% e 0,4%) versus dias de armazenamento (0, 3, 6, 9 e 12 dias). Os testes foram 

realizados de modo independente para cada produto e a concentração zero (0) correspondeu ao controle dos testes. 

Foram utilizadas quatro repetições por tratamento, sendo a parcela experimental composta por dois frutos/bandeja. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

Além disso, os dados foram submetidos à análise de regressão linear, sendo considerados altamente correlacionados 

quando os valores de R2 foram maiores ou iguais a 0,70 (Toledo & Ovalle, 2008). 

 

4.3. Resultados E Discussão 

Os resultados de massa fresca demonstraram que o extrato de A. nodosum, nas diferentes doses aplicadas 

nos frutos, interferiu de maneira positiva neste parâmetro. Foi observada uma perda acumulada de 8,25% de massa 

fresca dos frutos que compunham o tratamento controle, ao final do período de armazenamento. Entretanto, frutos 

tratados com 0,1%, 0,3%, 0,5% e 1,0% do extrato, apresentaram perdas inferiores ao controle e estimadas em 4,93%, 

5,20%, 5,69% e 5,62%, respectivamente, ao final de 12 dias de armazenamento. Ou seja, mangas tratadas com o 

produto tiveram redução nas perdas de massa fresca na faixa dos 40,2%, 36,9%, 31% e 31,9%, respectivamente, para 

as doses utilizadas, em relação aos frutos do tratamento controle. Vale ressaltar que, avaliando os resultados obtidos 

pelo tratamento das mangas com o produto, excluindo o controle (concentração zero), a diferença entre o tratamento 

que mais evitou perda de massa, o tratamento 0,1% do extrato (40,2%), e o tratamento que menos evitou, o tratamento 

0,5% do extrato (31%), é de 9,2%, valor que, quando visto pela perspectiva comercial, é bastante significativo e que, 

por isso, sugere que um novo estudo acerca das concentrações recomendadas para o uso do extrato seja feito (Figura 

4.1.). 

No ensaio que avaliou o fosfito de potássio, os frutos do tratamento controle tiveram uma perda acumulada 

de massa fresca de 8,25%, enquanto que, nos frutos tratados com as concentrações 0,1%, 0,2%, 0,3% e 0,4% do sal 

de potássio, a perda acumulada observada foi de 6,41%, 7,98%, 8,13% e 5,54%, respectivamente, ao final de 12 dias 

de armazenamento. Em todos os tratamentos, houve redução de perda de massa nos frutos em relação ao controle e 

estas foram na ordem de 22,2%, 3,29%, 1,48% e 31,05%, respectivamente, em ordem crescente dos tratamentos com 

o fosfito aplicados. Esses resultados estão apresentados na Figura 4.2. 
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Figura 4.1. Perda de massa percentual, ao longo de 12 dias, de mangas ‘Tommy Atkins’ tratadas com diferentes concentrações do 
extrato de Ascophyllum nodosum 

 

 

Figura 4.2. Perda de massa percentual, ao longo de 12 dias, de mangas ‘Tommy Atkins’ tratadas com diferentes concentrações do 
fosfito de potássio 
 

A perda de massa durante o armazenamento de frutos é bastante comum e ela está atrelada a fatores como 

o aumento da atividade respiratória do órgão vegetal no período, aumento da atividade enzimática no fruto e 

consequente mudança de estádio fenológico. Segundo Chitarra & Chitarra (2005), alguns produtos ainda são 

comercializáveis com perda de umidade na faixa dos 10%, entretanto, perdas de massa de 3 a 6% já são suficientes 

para causar expressivo declínio na qualidade desses órgãos vegetais. Não há registros na literatura do uso do extrato 

de A. nodosum e do sal de potássio para o tratamento pós-colheita de frutos, entretanto, a utilização do extrato em 

condições de campo incrementou a produtividade e melhorou a qualidade de frutos de pimentão, uva ‘Thompson’ e 

morango, sendo, para este último, relatado também acréscimo do tamanho e peso médio dos frutos (Arthur et al., 

2003; Norrie & Keathley, 2005; Roussos et al., 2009). O mesmo foi observado para maracujazeiros tratados com o 

fosfito de potássio (Junqueira et al., 2011). Plantas tratadas com o produto apresentaram maior produtividade e maior 

massa fresca de polpa. Dessa maneira, a aplicação dos produtos nas diferentes espécies frutíferas pode implicar em 

ganhos que compensarão perdas futuras, como as advindas da senescência do fruto na pós-colheita. 
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A partir da análise de colorimetria foi possível verificar que os frutos, no tempo 0 (zero) de armazenamento, 

apresentaram alta uniformidade quanto ao ângulo de cor (Hue), não havendo diferenças significativas entre os 

tratamentos que, em média, apresentaram ângulo de cor na faixa dos 90°, ou seja, na faixa do amarelo. Entretanto, 

com o passar do tempo foi observada a diminuição desses ângulos de cores no primeiro quadrante (0° a 90°), indicando 

que a cor dos frutos migrou do amarelo para o vermelho. Dessa forma, a redução do ângulo, no tratamento controle 

no ensaio com os dois produtos, de 91° para 74,5°, indicou amadurecimento do fruto que, visualmente, apresentou 

polpa mais amarelada ao longo dos dias (Figuras 4.3.A e 4.4.A)  

Comparando essa redução com os demais tratamentos no extrato de A. nodosum, o que se notou foi que, 

apesar de também ter ocorrido redução no ângulo de cor, essa redução foi menos acentuada, sendo de 91,4° para 83,7° 

na dose 0,1%, de 91,3° para 81,1° na dose 0,3%, de 90,3° para 80,3° na dose 0,5% e de 91,8° para 80,9° na dose 1,0%. 

A análise de variância demonstrou que o tratamento de frutos com diferentes doses do extrato, gerou respostas 

significativamente diferentes do controle. 

Assim, os frutos tratados com o extrato apresentaram maiores ângulos de cor, portanto, frutos menos 

maduros em todos os dias de armazenamento. Contudo, pela análise de regressão linear, foi observado que as diferentes 

concentrações utilizadas nesses testes têm baixa correlação com o ângulo Hue (R2 = 0,19) (Figura 4.3.B). 

Nos tratamentos com o fosfito de potássio, somente a concentração 0,2% do produto não diferiu 

significativamente do controle, as demais, apresentaram ângulos de cor da polpa das mangas, estatisticamente, menores, 

indicando que, provavelmente, os frutos amadureceram em função da aplicação do sal de potássio. Também nesse 

caso, o fator “concentração aplicada” pouco interferiu nesse parâmetro (Figura 4.4.B).  

Diferentemente, o tempo de armazenamento apresentou forte correlação com o ângulo de cor (R2 = 0,98, 

para o extrato de algas e R2 = 0,99, para o fosfito de potássio), uma vez que, quanto maior o tempo de armazenamento, 

menor o ângulo de cor observado, ou seja, os frutos estavam mais maduros (Figuras 4.3.C e 4.4.C). Assim, os ensaios 

demonstraram que o tempo de armazenamento em mangas, nas condições em que este experimento foi conduzido, 

influenciou diretamente o amadurecimento do fruto (menor ângulo Hue). 
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Figura 4.3. Valores médios para o ângulo de cor (Hue) de polpas de manga ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes concentrações 
do extrato de Ascophyllum nodosum (A) e armazenadas a 25 °C por 12 dias. Análise de regressão linear das concentrações do extrato 
(B) e dos dias de armazenamento (C) com o ângulo de cor. Colunas seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 
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Figura 4.4. Valores médios para o ângulo de cor (Hue) de polpas de manga ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes concentrações 
do fosfito de potássio (A) e armazenadas a 25 °C por 12 dias. Análise de regressão linear das concentrações do extrato (B) e dos 
dias de armazenamento (C) com o ângulo de cor. Colunas seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 
0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 
 

Silva et al. (2014) demonstraram que a aplicação foliar do extrato de A. nodosum em morangueiros, resultou 

em frutos de um vermelho menos intenso, ou seja, com o ângulo de cor mais aberto quando comparados ao controle. 

Isso provavelmente está relacionado à grande capacidade do extrato em aumentar a resistência vegetal à estresses 

abióticos diversos, como já relatado para videiras (Mancuso et al., 2006), oliveiras (Chouliaras et al., 2009) e em 

Arabidopsis thaliana (Rayirath et al., 2009). Em experimento que verificou o tratamento de maçãs ‘Fuji’ com fosfito de 

potássio, na concentração 3 mL L-1, foi verificado os menores valores para o ângulo Hue no tratamento controle, ou 
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seja, frutos de um vermelho mais intenso, portanto, mais maduros do que nos tratamentos com o sal de potássio (Stella 

et al., 2011). Esses resultados diferem dos observados nos ensaios aqui realizados, uma vez que se observou menores 

valores para o ângulo, em mangas que receberam a aplicação do produto, comparadas ao controle. Entretanto, existem 

respostas diferenciais em relação às diferentes espécies vegetais. Por isso, concentrações diferentes do fosfito devem 

ser testadas para um melhor entendimento do efeito do produto sobre mangas. 

As mudanças de coloração em mangas, tanto na casca quanto na polpa, são devidas à decomposição da 

clorofila e o acúmulo de outros pigmentos. Assim, cloroplastos são transformados em cromoplastos que contêm 

pigmentos amarelos ou vermelhos (Lakshminarayana, 1980; Parikh et al., 1990; Lizada, 1993). Diferentes tipos de 

antocianinas e carotenoides, tais como o β-caroteno, ésteres de xantofila, as xantofilas e os licopenos são sintetizados 

e acumulados nos vacúolos celulares (Tucker & Grierson, 2013; Lizada, 1993). As mudanças na coloração do fruto 

durante o amadurecimento são variáveis em função do tipo de composto produzido durante o processo. Dependendo 

do cultivar, o acúmulo de β-carotenos faz com que a coloração da polpa varie de um amarelo menos intenso a um 

amarelo mais intenso, sendo este último, atrelado, geralmente, ao amadurecimento do órgão. A polpa das mangas tem 

carotenoides em abundância (aproximadamente 9 mg 100 g-1), sendo predominante os carotenos do tipo trans (Chen 

et al., 2004). 

Com relação à firmeza dos frutos, foi verificado que tanto o extrato da alga marinha quanto o fosfito de 

potássio, incrementou esse parâmetro nos frutos, uma vez que todas as concentrações utilizadas, para os dois produtos, 

foram significativamente superiores ao controle. Não foi observada alta correlação entre o fator “concentração 

utilizada” versus firmeza do fruto. Em contrapartida, o tempo de armazenamento do fruto interferiu significativamente 

sobre o parâmetro, sendo a firmeza menor, quanto mais tempo o fruto passava armazenado. Esses resultados estão 

representados nas Figuras 4.5. para o extrato de A. nodosum e 4.6., para o fosfito de potássio. 

Extratos de algas têm efeito direto sobre a firmeza de frutos na fase de pós-colheita, como observado em 

morangos fertirrigados com 4,5 L ha-1 do extrato de A. nodosum, que se apresentaram até 45% mais firmes do que 

frutos não tratados (Silva et al., 2014). Da mesma forma, aumentos significativos na firmeza de melões tratados com 

o extrato foram observados por Mendonça Júnior (2015). Efeito semelhante ao observado nestes ensaios com mangas, 

foram observados por Palharini et al. (2016) tratando goiabas ‘Pedro Sato’ com fosfito de potássio. Os autores 

verificaram que o produto apresentou eficiência semelhante, às observadas para as mangas, na manutenção da firmeza 

das goiabas tratadas.  

O processo fisiológico de amadurecimento dos frutos é acompanhado por modificações nas paredes 

celulares desses órgãos, caracterizadas pela solubilização, desesterificação e despolimerização da estrutura, seguida de 

uma extensiva perda de açúcares e ácido galacturônico (Singh et al., 2013). As maiores classes de polissacarídeos da 

parede celular dos frutos que sofrem tais modificações são as pectinas, as celuloses e as hemiceluloses. O amido é 

outro importante polissacarídeo presente em mangas, do qual a hidrólise enzimática resulta em pronunciada perda da 

estrutura celular, seguida de aumento do sabor adocicado nos frutos pelo acúmulo de açúcares (Voragen et al., 1995). 

Em mangas do cultivar ‘Alphonso’, o conteúdo de polissacarídeos como amido, pectina, celuloses e hemiceluloses 

sofreram significativo decréscimo com o amadurecimento dos frutos, e concomitante aumento do teor de sólidos 

solúveis e diminuição da firmeza dessas mangas (Yashoda et al., 2006). A firmeza em frutos é caracterizada pelo 

aumento da solubilidade das substâncias pécticas formadoras da parede celular (Roe & Bruemmer, 1981; Lazan et al, 

1986), e a intensidade do processo está condicionada a cultivar avaliada (Selvaraj et al., 1989). A senescência dos frutos 

e a diminuição da firmeza destes, é um processo enzimático mediado por exo e endopoligalacturonases, pectato-liases, 

pectin-metilesterases, β-galactosidases e α-arabinofuranosidases que agem, sinergisticamente, no interior das células do 
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fruto, reduzindo o tamanho molecular dos polímeros pectínicos, levando a despolimerização da estrutura e aumento 

da solubilidade de polissacarídeos pécticos (Roe & Bruemmer, 1981; Ali et al., 2010). 

Segundo Silva et al. (2009) a firmeza é um importante parâmetro da qualidade fisiológica do fruto e tem 

influência direta sobre a comercialização. Assim, frutos com baixa firmeza apresentam menor resistência ao transporte, 

armazenamento e manuseio. As mudanças na firmeza do fruto na fase de pós-colheita fazem parte do processo de 

senescência natural do órgão, contudo, fatores externos ao fruto podem acelerar ou retardar o processo como, 

temperatura, atmosfera controlada e produtos aplicados para a manutenção da qualidade fisiológica, organoléptica e 

sanitária do vegetal (Silva et al., 2009; Ummarat et al., 2015). 
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Figura 4.5. Valores médios da firmeza (N) de mangas ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes concentrações do extrato de 
Ascophyllum nodosum (A) e armazenadas a 25°C por 12 dias. Análise de regressão linear das concentrações do extrato (B) e dos dias 
de armazenamento (C) com a firmeza. Colunas seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As 
barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 
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Figura 4.6. Valores médios da firmeza (N) de mangas ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes concentrações do fosfito de potássio 
(A) e armazenadas a 25°C por 12 dias. Análise de regressão linear das concentrações do extrato (B) e dos dias de armazenamento 
(C) com a firmeza. Colunas seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as 
colunas representam o erro padrão da média 

 

A análise do pH da polpa dos frutos ao longo dos dias mostrou que os produtos mantiveram o parâmetro 

abaixo do tratamento controle, tanto para o extrato de algas (Figura 4.7.) quanto para o fosfito de potássio (Figura 

4.8.). As diferentes concentrações utilizadas tiveram pouca correlação com o parâmetro ao longo dos ensaios (Figuras 

4.7.B e 4.8.B), contudo, aumentos progressivos nos valores de pH foram observados com o passar dos dias de 

armazenamento das mangas (Figuras 4.7.C e 4.8.C). 
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Figura 4.7. Valores médios de pH de mangas ‘Tommy Atkins’, tratadas com o extrato de Ascophyllum nodosum (A), armazenadas a 
25 °C por 12 dias. Análise de regressão linear das concentrações do extrato (B) e dos dias de armazenamento (C) versus o pH. 
Colunas seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o 
erro padrão da média 

 



136 

 

Figura 4.8. Valores médios de pH de mangas ‘Tommy Atkins’, tratadas com o fosfito de potássio (A), armazenadas a 25 °C por 12 
dias. Análise de regressão linear das concentrações do extrato (B) e dos dias de armazenamento (C) versus o pH. Colunas seguidas 
pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da 
média 
 

Com relação à acidez titulável (g de ácido cítrico 100 g-1), os ensaios mostraram diminuição progressiva nos 

valores com o passar dos dias de armazenamento, tanto para o extrato quanto para o fosfito. Os testes mostraram 

ainda que os dois produtos mantiveram os teores de ácido cítrico acima do tratamento controle, para todos os tempos 

avaliados (Figuras 4.9.A e 4.10.A). O fator “concentração” diferiu do controle, tanto para o extrato quanto para o 

fosfito, em todos os valores utilizados, nos quais foram observadas maiores quantidades de ácido cítrico nas mangas 

(Figuras 4.9.B e 4.10.B). De maneira contrária, quanto maior o tempo de armazenamento das mangas, mais estas 
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tinham o teor da acidez titulável diminuída, estando, portanto, este parâmetro altamente correlacionado com o tempo 

de armazenamento dos frutos (Figuras 4.9.C e 4.10.C). 

 

 

Figura 4.9. Valores médios acidez titulável (g de ácido cítrico 100 g-1), em mangas ‘Tommy Atkins’, tratadas com o extrato de 
Ascophyllum nodosum, armazenadas a 25 °C por 12 dias. Análise de regressão linear das concentrações do extrato (B) e dos dias de 
armazenamento (C) versus a acidez titulável. Colunas seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 
As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 
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Figura 4.10. Valores médios acidez titulável (g de ácido cítrico 100 g-1), em mangas ‘Tommy Atkins’, tratadas com o fosfito de 
potássio, armazenadas a 25 °C por 12 dias. Análise de regressão linear das concentrações do extrato (B) e dos dias de armazenamento 
(C) versus a acidez titulável. Colunas seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). As barras sobre 
as colunas representam o erro padrão da média 

 

Os resultados observados nos respectivos tratamentos são indicações de que os produtos desaceleram o 

processo normal de senescência em mangas, uma vez que, a diminuição da acidez nos frutos está associada ao consumo 

de ácidos no processo respiratório, em decorrência da maturação (Chitarra & Chitarra, 2005; Souza et al., 2011). 
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Os ácidos orgânicos são importantes moléculas constituintes do sabor em frutos. Em mangas, os ácidos 

orgânicos predominantes são o cítrico, o succínico, o málico e o tartárico; o ácido cítrico é encontrado em maior 

concentração nos frutos, enquanto que o tartárico é encontrado em concentrações menores (Sarker & Mushi, 1981; 

Kumar et al., 1993; Singh et al., 2013). Durante a maturação e senescência, os frutos perdem volumes significativos 

desses ácidos orgânicos. Sendo o ácido cítrico o mais abundante em mangas, frutos de todos os cultivares, com a 

senescência, têm diminuição dessa molécula o que leva estes, a uma diminuição significativa da acidez do órgão (Ho et 

al., 1997).  

Com relação aos teores de sólidos solúveis, expressos em °Brix, os resultados mostraram que os dois 

produtos testados e em todas as concentrações utilizadas, mantiveram o parâmetro abaixo do controle (Figuras 4.11.A 

e 4.12.A). Assim, na interação “teor de sólidos solúveis” versus concentração do produto utilizada, verificou-se que 

todas as concentrações utilizadas do extrato e do fosfito, baixaram, significativamente, os valores de °Brix observados 

nos frutos, em relação ao controle. Contudo, entre as concentrações dos produtos, aplicadas nos frutos de modo 

independente para o extrato e para o fosfito, não houve diferenças significativas. As concentrações testadas nestes 

ensaios e nas condições em que eles foram desenvolvidos, não se correlacionam com o parâmetro “sólidos solúveis” 

(Figuras 4.11.B e 4.12.B). Adicionalmente, quanto maior o tempo de armazenamento do fruto, maior foi o valor de 

°Brix nas mangas tratadas (Figuras 4.11.C e 4.12.C). 

A aplicação do extrato de A. nodosum em morangueiros, tanto por fertirrigação quanto por pulverização 

foliar, diminuiu o teor de sólidos solúveis em relação ao controle (Silva et al., 2014). Em trabalho anterior, o produto 

não apresentou qualquer efeito no teor de sólidos solúveis nas cebolas tratadas em relação ao controle (Wordell Filho 

et al., 2007). Roma (2013) encontrou resultado contrastante com o observado neste trabalho, uma vez que, a autora 

não verificou alteração no conteúdo de sólidos solúveis em uvas de mesa tratadas com o fosfito de potássio. 

A diminuição no teor de sólidos solúveis observada nas amostras tratadas com os produtos sugere a 

desaceleração do metabolismo do fruto durante o armazenamento, com menor hidrólise da sacarose e consequente 

utilização de açúcares redutores nos processos respiratórios. O °Brix de mangas ‘Tommy Atkins’ recém maturadas se 

concentra na faixa dos 17 (Torres et al., 2006; Khan et al., 2008; Medeiros et al., 2012). Assim, conforme os frutos 

amadurecem, o teor de sólidos solúveis aumenta, sendo estes constituídos, principalmente, por açúcares solúveis 

(Rocha et al., 2001) e, estando esses valores foram abaixo do tratamento controle para os dois produtos, sugere-se um 

efeito positivo do extrato e do fosfito, no sentido de aumentar o tempo de prateleira dos frutos, uma vez que, menores 

teores de sólidos solúveis se traduzem em frutos mais verdes. 
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Figura 4.11. Valores médios da quantidade de sólidos solúveis (°Brix) de mangas ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes 
concentrações do extrato de Ascophyllum nodosum (A), armazenadas a 25°C por 12 dias. Análise de regressão linear das concentrações 
do extrato (B) e dos dias de armazenamento (C) com o °Brix. Colunas seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey (p = 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 
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Figura 4.12. Valores médios da quantidade de sólidos solúveis (°Brix) de mangas ‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes 
concentrações do fosfito de potássio (A), armazenadas a 25°C por 12 dias. Análise de regressão linear das concentrações do extrato 
(B) e dos dias de armazenamento (C) com o °Brix. Colunas seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p 
= 0,05). As barras sobre as colunas representam o erro padrão da média 

 

Finalmente, a avaliação do conteúdo de carboidratos nas cascas das mangas, ao longo do período de 

armazenamento, demonstrou que não houve interferência do extrato da alga e do fosfito de potássio nesse parâmetro, 

em comparação ao tratamento controle. O conteúdo de açúcares totais dos frutos variou muito pouco entre os tempos 

de coleta (Figuras 4.13A e 4.14A). Entretanto, mesmo não havendo diferenças entre os tratamentos, foi verificado um 

aumento progressivo no conteúdo de açúcares redutores nas mangas (Figuras 4.13B e 4.14B), em todos os tratamentos 

e, consequentemente, redução dos açúcares não-redutores (Figuras 4.13C e 4.14C). 
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Figura 4.13. Valores médios do conteúdo de açúcares totais (A), açúcares redutores (B) e açúcares não-redutores (C) em mangas 
‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes concentrações do extrato de Ascophyllum nodosum e armazenadas a 25 °C por 12 dias. As 
barras sobre os pontos nos gráficos representam o erro padrão da média 
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Figura 4.14. Valores médios do conteúdo de açúcares totais (A), açúcares redutores (B) e açúcares não-redutores (C) em mangas 
‘Tommy Atkins’, tratadas com diferentes concentrações do fosfito de potássio e armazenadas a 25 °C por 12 dias. As barras sobre 
os pontos nos gráficos representam o erro padrão da média 

 

Existe um alto ganho nos frutos na quantidade de açúcares solúveis durante o amadurecimento, ganho esse, 

refletido no sabor adocicado, característico de mangas. O amido é quase, completamente, hidrolisado à açúcares mais 

simples durante a senescência dos frutos, sendo estes, principalmente a glicose, a frutose e a sacarose. Outras formas 

de açúcares solúveis, tais como a xilose e a maltose, também são encontradas em mangas maduras (Medlicott et al., 

1986; Selvaraj et al., 1989; Kumar et al., 1993; Ho et al., 1997). Os níveis de açúcares não-redutores, são elevados no 
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início da maturação dos frutos e diminuem com o completo amadurecimento do órgão. Simultaneamente, observa-se 

aumento na concentração de açúcares redutores. Foi exatamente esse comportamento observado nas mangas ‘Tommy 

Atkins’ avaliadas nestes ensaios.  

Mangas maduras contêm, em média, 10-20% do peso fresco composto por açúcares totais. Essa variação 

depende do cultivar avaliado e do estádio de maturação do fruto (Ho et al., 1997). Em mangas verdes do cultivar 

‘Alphonso’, o conteúdo total de amido chega a corresponder a 14% do peso fresco dos frutos, com o amadurecimento, 

há uma redução deste para 0,3%. No cultivar ‘Keitt’, a sacarose é o principal constituinte dos açúcares solúveis, 

correspondendo a 57% do total de açúcares nesses frutos, sendo a glicose a frutose, correspondentes à 28% e 15% 

dos demais açúcares encontrados no cultivar (Medlicott & Thompsom, 1985). Amido é quase indetectável em mangas 

do cultivar ‘Irwin’, após a maturação. Entretanto, é observado aumento significativo da sacarose nesses frutos (Ho et 

al., 1997). A oxidação da molécula de amido à sacarose é um processo enzimático que envolve a atividade de três 

enzimas, a amilase, a sacarose-sintase e a invertase (Fuchs et al., 1980; Tandon & Kalra, 1983; Kumar et al., 1994). 

Assim, a maioria dos açúcares redutores encontrada em frutos, é representada pela glicose e frutose, e os 

açúcares não-redutores, pela sacarose. Os açúcares solúveis totais são representados pela soma desses três sacarídeos 

(Ribeiro, 2006). Assim, fica explícito que o consumo de sacarose aumenta com a maturação do fruto, resultante do 

processo de respiração do vegetal. De maneira oposta, a degradação da sacarose pela enzima invertase é acompanhada 

pelo aumento da glicose e frutose, produtos desse catabolismo, que têm seus teores aumentados com a maturação dos 

órgãos vegetais. 

Os resultados aqui apresentados apontam para uma provável utilização do extrato de algas e do fosfito de 

potássio na manutenção da qualidade pós-colheita de mangas ‘Tommy Atkins’. Contudo, estes dados são preliminares 

e devem servir de base para um estudo mais acertado sobre o efeito desses produtos na maturação desses frutos. 

 

4.4. Conclusões 

O extrato da alga marinha A. nodosum e o fosfito de potássio têm efeito positivo sobre diversos parâmetros 

físicos e químicos de mangas ‘Tommy Atkins’, quando tratadas antes do armazenamento e, portanto, retardam o 

processo de amadurecimento e senescência desses frutos.  

Os efeitos físicos dos produtos sobre os frutos são observados na diminuição da perda de massa das 

mangas, no retardo da regressão do ângulo de cor da polpa (Hue) e na manutenção da firmeza e, consequente, aumento 

do tempo de prateleira do vegetal. 

Quimicamente, os produtos retardam a elevação do pH das mangas e o consumo de ácidos orgânicos, a 

exemplo do ácido cítrico, mais abundante nos frutos; os produtos mantêm mais baixos os teores de sólidos solúveis, 

mas não inteferem no conteúdo total de açúcares, expresso pelos valores de açúcares redutores e açúcares não-

redutores, medidos nas mangas tratadas. 

O tempo de armazenamento em mangas altera, sobremaneira, a qualidade fisiológica desses frutos. 

Contudo, as concentrações do extrato e do fosfito, utilizadas nestes testes, e nas condições em que estes ensaios foram 

conduzidos, não têm efeito sobre os parâmetros avaliados, sendo, por isso, indicado a realização de novos testes com 

doses maiores desses produtos que poderão apresentar efeitos, inclusive, mais significativos aos observados nestes 

testes. 
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A qualidade fisiológica de frutos é uma variável diretamente correlacionada com o desenvolvimento de 

doenças nesses vegetais e, uma vez que os produtos retardam a maturação das mangas, desordens de origem biótica 

também são manejadas. 
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