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O Brasil está entre os principais países produtores de abacate. Devido a competitividade do país 

no comércio internacional desta fruta, torna-se imprescindível a minimização de danos pós-

colheita, especialmente os causados pela antracnose. As perdas resultantes desta doença dão-se 

nas fases de pré e pós-colheita, quando do beneficiamento em packing-house, assim como nos 

pontos de armazenamento e comercialização. Com base no exposto, o presente trabalho teve 

como objetivo levantar as espécies de Colletotrichum associadas aos sintomas de antracnose em 

abacate, bem como estabelecer relações filogenéticas entre as espécies. Para tal, inicialmente foi 

obtido uma coleção de isolados de Colletotrichum de frutos sintomáticos, provenientes de 

diversas regiões produtoras do estado de São Paulo. Posteriormente foram realizados estudos 

quanto à caracterização molecular, por meio do sequenciamento da região ITS1-5.8S-ITS2. A 

análise filogenética mostrou que os 49 isolados obtidos dividiram-se em três grupos distintos, 

sendo que um deles, contendo três isolados, apresentou maior proximidade da espécie 

Colletotrichum siamense, o outro grupo, com um isolado, apresentou-se mais próximo da espécie 

Colletotrichum acutatum e o último grupo, com 45 isolados, revelou maior proximidade da 

espécie Colletotrichum gloeosporioides. De acordo com esta análise não foi possível estabelecer 

um padrão de agrupamento entre os isolados de acordo com as regiões geográficas ou variedades 

dos frutos de onde foram obtidos.  
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