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RESUMO 

Nome do autor. Paula PurigoVandressen 

 

O cancro do eucalipto é uma das principais doenças dos cultivos de Eucalyptus spp. no 

Brasil, sobretudo em regiões de clima tropical. Embora haja relatos da ocorrência de cancro 

na região sul do Brasil nas área cultivadas, devido às características das variáveis climáticas 

não há ocorrência de epidemias nos locais cultivados desta região. Todavia, há uma franca 

expansão dos povoamentos florestais na região sul, áreas anteriormente não utilizadas para o 

plantio florestal estão sendo avalianda para essa finalizadade, e até já implantando 

povoamentos florestais, principalmente de espécies de Eucalyptus. Estas novas áreas possuem 

clima distinto das tradicionalmente cultivadas com espécies florestais no sul brasileiro, 

assemelhando-se mais as características climáticas de outras regiões do país. Assim o presente 

trabalho objetivou a avaliar a interação de três espécies de Eualyptus com o 

fitopatógenoCrhysoporthecubensis a fim de gerar dados sobre a resistência e suscetibilidade 

destas espécies ao fungo. Para tanto dois ensaios foram montados um com as espécies E. 

dunnii e E. viminalis, e outro ensaio com E. benthamii, usando nos dois ensaios E. 

grandiscomo comparador de suscetibildade. Foram utilizados nos dois ensaios dois isolados 

de C. cubensisobtidos de plantas sintomáticas de plantios da Bahia (Isolado 1) e de plantas 

cultivadas no Pará (Isolado 2). Para a realização do primeiro ensaioprocedeu-se o cultivo de 

mudas de seminais de E. dunnii, E. viminalise E. grandisem vasos de 4L tendo-se dois grupos 

de plantas, sendo que um foi inoculado aos 7 meses após a semeadura e outro aos 11 meses 

após a semeadura. A inoculação foi feita por meio de ferimento na base do coleto das plantas 

e deposição de disco de micélio fungico, que foram recobertos com algodão umedecido e 

envoltos por filme plástico por 30 dias. As avaliaçõesocorreram aos 60, 90 e 180 dias após a 

inoculação, mensurando a área da lesão no caule. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado. No grupo de plantas inoculado primeira avaliação ao 7 meses de 

idade, não houve diferença entre os padrões de lesões das espécies de E. dunniie E. 

grandisnão diferiram estatisticamente, demonstrando que não houve diferença nos níveis de 

resistência entre as duas espécies, independente do isolado inoculado. Já para a avaliação das 

plantas inoculadas aos 11 meses, E. viminalisdemonstrou ser mais suscetível que as outras 

espécies avaliadas, apresentando uma maior área abaixo da curva de progresso da doença 

(AACPD) em relação ao isolado 2. Não havendo diferença entre as espécies testadas e o 

isolado 1. No segundo ensaio comparou-se mudas de E. benthamiicom E. grandis,procedeu-
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se de modo similar ao primeiro porém foram inoculadas aos 19 meses após a semeadura. As 

avaliações foram aos 60, 90 e 180 dias após a inoculação, mensurando-se a área da lesão no 

caule. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial 

duplo, constituído por duas espécies de eucaliptos e dois isolados do 

Chrysoporthecubensis(Isolado 1 e 2). As mudas de E.benthamiie E. grandisapresentaram 

lesões com formato elipsoidal, formato característico de causas bióticas. A inoculação 

artificial realizada no presente estudo, não houve diferença estatística entre a AACPD para E. 

benthamiie E. grandis, nem entre as AACPD do isolado da 1 e 2. Conclui-se que E. dunnii 

apresentou mesmo padrão de resistência ao isolado 2 que E. grandis, porém E. viminalisfoi 

mais suscetível. Em relação ao isolado da 1 nenhuma das três espécies diferiram no nível de 

resistência. Para E. benthamii não houve diferença no padrão de resistência a E. grandispara 

nenhum dos dois isolados testados. As espécies E. dunnii, E. viminalis E. benthamii e 

apresentaram-se suscetíveis à C. cubensisem relação E. grandis, sendo assim é necessário a 

avaliação prévia do comportamento das progênies, clones e híbridos oriundos destas espécies 

para o plantio em áreas de potencial risco de epidemia da doença 

 

Palavras-Chave:Eucalyptusdunnii, Eucalyptus benthamii, Eucalyptus viminalis, 

Chrisoporthecubensis. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Espécies do gênero Eucalyptus constituem osplantiosflorestaisde maior 

importância econômica emnível mundial.A alta diversidade intra e interespecífica 

proporcionam adaptabilidade destas espécies a diversos ambientes e a versatilidade do 

uso da madeira e de produtos não madeiráveis. Cada uma das espécies de Eucalyptus 

cultivadas no Brasil originam-se de locais distintos da Autrália e países entorno embora, 

por vezes estes sejam próximos uns dos outros, mas com particularidades específicas 

como clima e solo. Assim os melhoristas florestais tem buscado procedências oriundas 

de regiões com condições edafoclimáticas similares às dos sítios em que serão 

cultivadas. Beneficiando a introdução da espécie em novas áreas as quais apresentam 

eventos naturais típicos, como é o caso das frequentes geadas observadas em algumas 

localidades no sul do Brasil.  

O plantio comercial de Eucalyptus spp. no Brasil tem sido praticado há cerca de 

40 anos, e a rotação florestal da cultura dependendo da finalidade do produto pode ser 

de apenas quatro anos de idade(ROXO, 2003). No ano de 2012 a área plantada com 

Eucalyptusspp. chegou a 5.101.560 ha, distribuídos por praticamente todo o país 

(ABRAF, 2013), promovendo uma competitividade no mercado internacional 

significativa, com o ciclo de corte da floresta menor que outros países, acesso marítimo 

que facilita a exportação do produto, alta tecnologia aplicada ao cultivo, mão de obra 

qualificada e gestão profissional (ROXO, 2003). Não obstante, a eucaliptocultura é um 

importante segmento em várias áreas como o sequestro de carbono, recuperação de 

áreas degradadas, preservação e conservação do solo e proteção da biodiversidade no 

ambiente, e como matéria prima para a produção de carvão, celulose e produtos 

madeiráveis sólidos.  

Na década de 1970, com a expansão da eucaliptocultura no país,a doença 

conhecida como cancro do eucalipto tornou-se o principal entrave na produção da 

cultura, tendo quase dizimado os cultivos deEucalyptus spp. no Brasil.  

O cancro do eucalipto é causado pelo fungo Chrysoporthecubensis(Bruner) 

Gryzenhout e M.J. Wingfield, ocorrendo nos plantiosa partir dos5 meses de idade até o 

final do ciclo de rotação da floresta (ALFENAS, et al., 2009). O cancro é a principal 

doença que atinge o lenho de árvores de Eucalyptus spp. no Brasil, podendo causar a 

morte de todo câmbio vascular,retardando o desenvolvimento da planta, intensificando a 
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quebra de árvores em consequência do vento e possibilitando entrada de insetos e outros 

patógenos colonizadores do lenho (FERRARI, et al., 1984). 

A seleção de espécies e procedências de eucaliptos resistentes ao cancro, 

possibilitou a continuidade da atividade no país e otimizou os ganhos em produtividade. 

A propagação destas linhagens resistentes alcançou o sucesso ao aliar a seleção de 

indivíduos geneticamente superiores com aclonagem deste. Soma-se a estas duas 

técnicas, a hibridação,possibilitando alta eficiência no controle da doença, por meio de 

híbridos entre espécies potencialmente resistentes ao cancro, como o Eucalyptus 

urophylla aliados à qualidade desejável da madeira encontradas em espécies como E. 

grandis (FERREIRA, 1989). 

Todavia, para as espécies E.dunniiMaiden, E.benthamiiMaiden et Cambage e 

E.viminalisLabill., não há estudos significativos pertinente ao potencial de resistência 

ou suscetibilidade destas espécies ao patógeno C. cubensis.  

Com a expansão da área reflorestada com Eucalyptus pelas empresas sitiadas na 

região sul dopaís, para regiões mais quentes, e a troca de material genético entre 

empresas, há escassez de informações acerca do relacionamento dessas espécies com o 

fungo, afim de evitar prejuízos futuros justificando o desenvolvimento dessa pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gênero Eucalyptus 

 

O gênero Eucalyptus spp. tem seu centro de origem ou centro de diversidade na 

Austrália, Indonésia, Nova Guiné, Irian Jaya, Filipinas e Timor (ELDRIDGE et al., 

1994). As espécies ocorrem entre a faixa latitudinal 9°N e 44°S, em áreas com altitude 

variando desde do nível do mar até 1.100 m em áreas mais ao norte da região de origem. 

A precipitação pluviométrica nesta parte do globo varia entre 1.000 a 3.500 mm anuais 

(SILVA, 2001).Especificamente na Austrália as florestas naturaissão dominadas pelas 

espécies de Eucalyptus, ocorrendo tanto em zonas tropicais quanto em zonas áridas 

(MARCHIORI, 1997). Existem cerca de 672 espécies reconhecidas, com grande 

número de variedades e híbridos interespecíficos, que são cultivados em todo planeta 

(SILVA, 2001).  

O plantio de Eucalyptus spp. no Brasil iniciou-se com a finalidade de produzir 

dormentes e lenha para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, atualmente Ferrovia 

Paulista S.A. – FEPASA (ANDRADE, 1961; SILVA, 1994). Em meados da década de 

1960 o plantio de eucalipto no país atingiu 700 mil hectares (ANDRADE, 1961, PINTO 

JUNIOR, 2010). Posteriormente, houve interesse da indústria de papel e celulose em 

usar a cultura como matéria prima (BARRICHELO e BRITO, 1976), contudo o volume 

de madeira disponível não era suficiente para a demanda (PINTO JUNIOR, 2010). Em 

consequência, o governo brasileiro promulgou a lei de incentivosfiscaisem 1966, o que 

promoveuoaumento das áreas cultivadas com espécies florestais, estimulando a 

pesquisa florestal e desenvolvimento sócio econômico do país.  

No ano de 2012, a área ocupada pela eucaliptocultura no Brasil foi de 

aproximadamente 5,2 milhões de hectares. Os estados de Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul destacam-se 

por abrangerem as maiores áreas cultivadas (ABRAF,2013). A competitividade dos 

plantiosbrasileiros de eucalipto equiparados aos de outros países, deve-se ao clima, 

disponibilidade de novas áreas de plantio, acesso marítimo, mão de obra qualificada e 

principalmente ao domínio tecnológico empregado (ROXO, 2003).  

A madeira do eucalipto é destinada para diversas finalidades como, energia, 

mourões, carvão, celulose, papel, além de uma tendência mais recente de sua utilização 

em produtos mais nobres como fabricação de casas, móveis e estruturas. Para obtenção 
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de madeira de alta qualidade, o melhoramento genético é uma ferramenta essencial para 

expressão dessas características em escala comercial (PEREIRA et al., 2000). 

InicialmenteE. grandis foi a espécie mais cultivada no país,devido à alta 

produtividade e a adaptabilidade à diversas regiões. Posteriormente, houve interesse 

porE. urophylla,devido a seu vigor, resistênciaà doenças em especial ao cancro, 

qualidade e capacidade de rebrota. Com base no potencial destas espécies 

várias,empresas do setor florestal brasileiro desenvolveram um sólido programa de 

melhoramento genético aliado ao aprimoramento das técnicas de manejo que 

culminaram com o plantio de florestas de alta produtividade. Ademais, o cruzamento 

entre essas duas espécies gerou o híbrido denominado E. urophyllax E. grandis 

amplamente cultivado e conhecido no Brasil, que proporcionou diversos avanços 

importantes para a eucaliptoculturanacional(FONSECA, et al.,2010). Todavia, essas 

espécies de Eucalyptusbem com o híbrido E. urophyllax E. grandisnão se adaptaram ao 

cultivo em regiões subtropicais brasileiras, principalmente em sítios onde ocorrem 

geadas. Assim para a região sul do Brasil o cultivo de Eucalyptus spp. restringe-se a 

algumas espécies como Eucalyptus dunnii, E. benthamii, E. saligna e E. viminalis as 

quais possuem maior capacidade de sobrevivência após o congelamento de seus tecidos 

pós-geada(PALUDZYSZYN FILHO et al., 2006). Contudo, há muito a ser estudado 

sobre estas espécies, as quais a finalidade da madeira ainda é uma incógnita, fora, 

recomendações de uso dadas por trabalhos já obsoletos e a utilização como energia 

(HIGA, 1999).  

 

2.1.1Eucalyptus benthamii 

O E. benthamiiMaiden et Cambageé originário da região sudoeste à cidade de 

Sydney, Nova Gales do Sul e em planícies ao longo do rio Nepean e seus afluentes 

(FONSECA et al., 2010). A espécie tem preferência a solos férteis, como os 

encontrados na região de seu centro de origem (HIGA,1999; FONSECA et al., 2010). 

Devido a qualidade edáfica dos sítios da região de origem, a espécie tornou-se 

vulnerável à extinção, devido à competição com cultivos agrícolas, culminando com a 

redução do número de indivíduos in situ. A ocorrência de incêndios florestais nos anos 

de 1957, 1979 e 1981, somando-se a perda de área para a agricultura na sua região de 

diversidade, restringiu bastante a base genética da espécie (BENSON, 1985). 
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 Segundo Higa e Pereira (2003), inventários realizados na Austrália revelaram 

a ocorrência de uma pequena população de E. benthamii, apresentando alguns 

indivíduos solitários ao longo do Rio Nepean entre Wallacia e Camden e uma 

população mais numerosa em KedumbaCreek.  

 Plantios com a espécie apresentaram rápido crescimento em experimentos 

realizados na Austrália e também em alguns países, estes com clima temperado. O 

Brasil, África do Sul, China, Chile e Uruguai são países que possuem áreas com 

condições edafoclimáticas propícias ao cultivo da espécie (BOCAGE e ULERY, 2005; 

PALUDZYSZYN FILHO et al., 2006).  

No Brasil, a espécie foi introduzida pela Embrapa em 1988, na região de 

Colombo, estado do Paraná, com a finalidade de agregar outras espécies de Eucalyptus 

aumentando a base genética para os programas de melhoramento florestal no país. Em 

2005 foram importados 36 lotes de sementes de progênes de polinização aberta da 

Austrália (PALUDZYSZYN FILHO et al., 2006), afim de aprimorar e aumentar a 

variabilidade dos primeiros materiais genéticos de E. benthamii introduzidos.  

A espécie é considerada como potencial para plantios em regiões de ocorrência 

de geadas. Segundo Gibson (1981), E. benthamii suporta uma sequência de até 25 

geadas no período de um ano. Devido a alta capacidade de suportar o frio, na África do 

Sul, desde 1994 a espécie foi incluída no programa de melhoramento do Instituto for 

CommercialForestryResearch-ICFR (SWAIN, 1997). No Brasil a espécie despertou 

relevante interesse na região sul do país, pela frequente ocorrência de geada nos meses 

de inverno em algumas regiões de cultivo. Segundo Carpanezziet al. (1988), a espécie 

apresentou resistência à geada e um ótimo crescimento, isso em nível de plantios 

experimentais, em idades de dois a três anos no estado de Santa Catarina. Esse fato 

atraiu a atenção de melhoristas florestais, visando asua utilização como componente de 

híbridos resistentes ao frio e mesmo para o seu plantio puro (ASSIS e MAFIA, 2007). 

 A madeira do E. benthamii possui qualidades para fins energéticos. A 

densidade básica da madeira aos sete anos de idade foi 0,477g.cm
-3

 (PEREIRA et al., 

2000), porém é possível que possa ser utilizada para outras finalidades, mas a carência 

de estudos o melhoramento genético da espécie limitam a sua utilização. 

2.1.2 Eucalyptus dunnii 

  

A espécie Eucalyptus dunniiMaiden ocorre em duas regiões da Austrália, no 
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sudoeste de Queensland e Noroeste New South Wales (BENSON e HAGER, 1993). A 

região de diversidade da espécie caracteriza-se por solos férteis e úmidos, de origens 

basálticas e sedimentares bem drenados (FAO, 1979). O clima é quente e úmido, 

apresentando temperatura máxima média de 24 à 29ºC e as temperaturas mínima de 2 a 

5ºC, sujeito a frequentes geadas no inverno (FONSECA et al., 2010). 

Em cultivos brasileiros a espécie tem se destacado na região sul, pelo rápido 

crescimento, uniformidade dos plantios, forma do tronco e principalmente por suportar 

as baixas temperaturas, sobretudo as consequentes das geadas que ocorrem na região. 

Contudo a baixa produção de sementes implica em dificuldades da propagação da 

espécie (FINGER, 1995). Segundo Paludzyszyn Filhoet al. (2006), a propagação 

vegetativa é limitada devido ao baixo índice de enraizamento da espécie. De acordo 

com Assis e Mafia (2007), as espécies adaptadas a regiões frias apresentam 

recalcitrância ao enraizamento, dificultando o desenvolvimento da clonagem a nível 

comercial.  

Na Austrália, as temperaturas médias da região de ocorrência estão entre 14 e 

18°C. Contudo, há registro de plantios na China em que a temperatura mínima chegou a 

11°C negativos. No Paraná, há relatos de cultivos em que as temperaturas no inverno 

chegaram a -5°C. Todavia, a espécie se destaca em áreas de plantio com clima 

temperado com uma potencialidade de produção de madeira superior a 50 m³.ha
-1

.ano
-1

 

(PALUDZYSZYN FILHOet al., 2006). 

A madeira tem potencial para a produção de lâminas usadas na fabricação de 

painéis de madeira, devido à característica do fuste retilíneo em povoamentos adensados 

e a ausência de galhos até os 30 m de altura (PALUDZYSZYN FILHOet al., 2006) e 

também é recomendada para a produção de celulose (FERREIRA et al., 1997). A 

madeira possui uma coloração clara e características adequadas quando o seu desdobro 

é realizado tangencialmente ao lenho, proporcionando o uso para móveis (ROCHA e 

TOMASELLI, 2002; PEREYRA, 1994).  

 

2.1.3 Eucalyptus viminalis 

 

Eucalyptus viminalisLabill. ocorre no sudeste da Austrália e na Tasmânia 

(FONSECA et al., 2010), sendo encontrado desde o nível do mar até altitudes mais 

elevadas, a cerca de 1300 m. Em seu habitat natural as temperaturas podem variar de 
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21°C no verão a 1°C no inverno, demonstrando que a espécie resistea grande amplitude 

térmica, inclusive suportando algumas geadas por ano  (ELDRIDGEet al., 1994). A 

espécie apresenta resistência a geadas, possui alta capacidade de rebrota,porém não 

toleraao déficit hídrico (CARPANEZZI et. al, 1988; HIGA e STURION, 2000; MORA 

e GARCIA, 2000).  

A madeira do E. viminalis é destinada especialmente para energia e produção de 

carvão. As primeiras matrizes da espécie, plantadas no Brasil encontram-se no 

município de Canela no estado do Rio Grande do Sul (STURION, 2008). 

A hibridação envolvendo uma espécie de clima temperado e uma de clima 

tropical é uma excelente alternativa paradesenvolver indivíduos resistentes ao frio 

(ASSIS e MAFIA, 2007). Uma alternativa é a hibridação entre E. viminalis e E. 

urophyllagerando indivíduos com potencial genético resistente a geada e conciliando a 

característica de facilidade de propagação vegetativa, qualidade da madeira e resistência 

a doenças. 

 

2.1.4 Eucalyptus grandis 

 

Esta espécie ocorre naturalmente na Austrália, ao norte do estado de Nova Gales 

do Sul e a sul de Queensland, acompanhando as regiões costeiras e centrais, e ao norte 

de Queensland em áreas de altitudes de até 1.250m (FERREIRA, 1979; FONSECA et 

al., 2010). Essas áreas estão distribuídas em regiões com climas tropicais e temperados, 

contudo não havendo diferença apreciável entre as espécies de cada região (MORA e 

GARCIA, 2000). O clima dessas regiões é classificado como temperado-quente e 

subtropical-moderado, com invernos suaves e chuvas abundantes e bem distribuídas 

(MORA e GARCIA, 2000). 

Dentre as várias espécies do gênero Eucalyptus,E. grandis é a espécie mais 

plantada no Brasil e, devido a sua plasticidade genética permite a sua utilização na 

sintese de hídridos (MORA e GARCIA, 2000; MIRANDA, 2012). É uma espécie que 

possuí caracterísiticas excelentes, destacando-se em termos de incremento, quando 

plantada em locais com condições ambientais favoráveis. Apresenta eficiente desrama 

natural, dando origem a um fuste liso e reto. A madeira tem grande aceitação para o uso 

emserraria e para a fabricação de celulose (MORA e GARCIA, 2000).  
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Na década de 1970 o cultivo da espécie sofreu elevadas perdas com a doença 

cancro do eucalitpto,causadapor Chrysoporthecubensis. Assim, nas regiões tropicais 

onde a ocorrência da doença é maior, foram selecionados espécies e procedências 

resistentes ao cancro através de inoculações naturais e artificiais. Contudo, híbridos de 

E. urophyllax E. grandis foram selicionados com o objetivo de serem resistentes ao 

cancro do eucalipto (FERREIRA, 1989). 

2.2 Doenças em Eucalyptus spp. 

Com a expansão da eucaliptocultura para regiões com o clima mais quente e 

úmido, além do cultivo de espécies, procedências, famílias ou clones susceptíveis, 

ciclos consecutivos da cultura e a redução da base genética tem provocado um aumento 

na incidência de várias doenças tanto em condições de viveiro como acampo 

(ALFENAS e MAFIA, 2003).  

Em mudas de Eucalyptus spp. em viveiro, é recorrente a ocorrência de podridões 

de estacas, minicepas,anelamento de haste, geralmente causados 

porColletotrichumgloeosporioides, Cylindrocladium spp., Rhizoctoniasolani, 

Botrytiscinerea, Phytophthora spp., Pythium spp. Além das manchas foliares causadas 

por Pilidiellaeucalyptorum, Hainesialythri, Oidiumeucalypti, Pucciniapsidii, 

Quambalariaeucalypti (ALFENAS, et al., 2009).  

As doenças que ocorrem no campo são mais difíceis de serem controladas 

devido as variáveis ambientais (ALFENAS et al., 2009; MOREIRA, 2010). A 

ocorrência de fitopatógenos depende muito das condições climáticas locais e das 

procedências cultivadas, de modo generalizado os patógenos mais frequentemente 

diagnosticados nos cultivos de Eucalyptus spp. no Brasil 

são:Pucciniapsidii,Cylindrocladiumspp., Rhizoctonia solani, 

Xanthomonasaxonopodispv. eucalypti, Kirramyceseppicoccoides, 

Pilidiellaeucalyptorum,Ralstoniasolanacearum, Ceratocystisfimbriatae 

Chrysoporthecubensis.  

  

2.1.5 2.2.1 Chrysoporthecubensis 

 

O cancro do eucalipto tem como agente causal o fungo 

Chrysoporthecubensis(Bruner) Gryzenhout e M.J. Wingfield (sin. = 

Cryphonectriacubensis),sendo uma das doenças mais importantesem plantações de 
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Eucalyptus spp. no Brasil. 

O fungo pertence ao filo Ascomycota, classe Pyrenomycetes, ordem 

Diaphortales, família Valsaceae e gênero Chrysoporthe e espécie C. cubensis 

(MYBURG et al., 2004; GRYZENHOUT et al. 2004). Embora esse patógeno seja 

notório na Austrália, sua ocorrência não é muito evidente não sendo considerado um 

problema. Segundo Seixas et al. (2004), provavelmente o centro de origem do patógeno 

seja as florestas tropicais brasileiras. Todavia, esse fungo tem se expressado de maneira 

significativa em vários países, causando danos econômicos consideráveis.  

O patógeno foi descritoprimeiramente por Bruner (1917) em Cuba 

denominadocomo Diaporthecubensis. Na década de 1970 relatou-se o fungo como 

agente causal docancro em diversas espécies florestais, com destaque a Eucalyptus spp. 

em diversas regiões do mundo incluindo Suriname (BOERBOOM e MAAS, 1970), 

Brasil (HODGES et al., 1973), Costa Rica (HODGES et al., 1976), Estados Unidos e 

Porto Rico (HODGES et al., 1979). No início da década de 1980 sugeriu-se uma nova 

combinação para o fungo, o qual passou a ser conhecido como Cryphonetriacubensis 

(HODGESet al., 1979). Posteriormente a doença foi relatada em países dos continentes 

africano e asiático. No Camarões (GIBSON, 1981), Índia (SHARMA, 1985), África do 

Sul (WINGFIELD e ABEAR, 1989), Hong Kong, (FERREIRA, 1989; VAN DER 

MERWE et al., 2001), Gana (ROUX e APETORGBOR, 2010). O cancro do eucalipto 

ocorre também em outros países da América do Sul e Central (FERREIRA, 1989; VAN 

DER MERWE et al., 2001) e recentemente foi relatado em espécies florestais nativas 

naColombia (VAN DER MERWE et al., 2012). Devido a distribuição geográfica 

dospaíses de ocorrência de C. cubensis,permite-se concluir que se trata de uma doença 

tipicamente de regiões tropicais e subtropicais (FERREIRA, 1989).  

De acordo com Gryzenhoutet al. (2004), o gênero Chrysoporthe compreende 

importantes patógenos para espécies da família de Myrtaceae. Estudos envolvendo 

sequenciamento comparativo da região ITS do DNA ribossomal e de genes da β-

tubulina(MYBURG et. al., 2004), evidenciaram diversidade filogenética entre C. 

cubensis e outras espécies do gênero Cryphonectria. Dessa forma Gryzenhoutet al. 

(2004), propuseram a descrição do gênero do ChrysoportheGryzenhout e M.J. Wingf. 

gen. nov.e dentro desse a espécie Chrysoporthecubensis(Bruner) Gryzenhout e M.J. 

Wingf. comb. nov. (GRYZENHOUT et al., 2004). 

No Brasil há relatos da presença de C. cubensis em Eucalyptus spp. desde a 
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região Norteaté o estado de Santa Catarina (KRUGNER e AUER, 2005). No entanto, a 

ocorrência de danos de importância econômica, são observados, normalmente nas 

regiões mais quentes e úmidas, com uma pluviosidade anual de aproximadamente 

1.200mm e uma temperatura média de 23°C (HODGES et al., 1976). Segundo Alfenas 

et al. (2009), regiões com longos períodos de escassez de água e subsequentes períodos 

chuvosos, propiciam o aumento da incidência e da severidade da doença. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, inúmeras empresas que cultivavam Eucalyptus 

spp.nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, sofreram perdas 

significativas em seus plantios e precisaram recorrer a espécies ou linhagens resistentes 

para controlar a doença (FERREIRA, 1989). O mesmo autor relata que a seleção e a 

avaliação de progênies resistentes foram realizadas por meio de inoculações artificiais e 

sondagem de percentuais de plantas mortas pela doença e de plantas sobreviventes 

inoculadas em plantios.   

A partir dos ensaios para a seleção de progênies resistentes, observou-se alta 

variabilidade intra e interespecíficas (FERREIRA e MILANI, 2004). Segundo Van 

Heerden e Wingfield(2002), devido a essa variabilidade deve-se realizar os ensaios para 

a seleção em diferentes condições ambientais, as quais podem afetar o fenótipo do 

hospedeiro e também do patógeno.  

O processo de seleção voltada para a resistência à doença, impulsionou a 

propagação clonal de Eucalyptus spp. no Brasil (FERREIRA, 1989; ALFENAS et al., 

2009). Assim, o cancro do eucalipto é um marco não só para a patologia, mas também 

para o melhoramento e para a propagação florestal brasileira. 

A sintomatologia da doença é caracterizada por uma lesão profunda circundada 

por calo, somando-se a presença de sinais do patógeno que são partes do picnídio ou 

peritécio externos, que ocorre no tecido afetado (FERREIRA, 1989). 

Os sintomas começam a ser expressos a partir do quinto mês de idade, podendo 

ocorrer até o final da rotação ou até a morte e queda da árvore. Em plantios jovens é 

caracterizado por ocorrer mortes esporádicas ou ainda por lesões próximas ao coleto ou 

colo, sem apresentar os sintomas típicos do cancro. Todavia, as plantas de menor 

diâmetro são colonizadas na base provocando a morte por anelamento da haste 

(FERREIRA, 1989; ALFENAS et al., 2009).  

Em plantios com mais de dois anos de idade as lesões podem ser pouco 

profundas e o ataque pode ser somente em nível de casca ou, em alguns casos, atingir 
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tecidos mais internos, dependendo da suscetibilidade do hospedeiro e/ou da virulência 

do patógeno (FERREIRA e MILANI, 2004).  

Quando o ataque restringe-se à casca, o hospedeiro responde com a formação da 

periderme necrofilática, fazendo com que a casca externa e a área lesionada sejam 

pressionadas para fora do tronco, observando-se trincamentos na periderme, devido ao 

ressecamento ou perda da turgescência das células após colonização do patógeno 

(FERREIRA, 1989).  

Contudo, a resposta da planta é diferente se a lesão for profunda, ultrapassando a 

casca e atingindo o câmbio, mas não chegando a anelar a árvore, formando o calo 

margeando a lesão. O calo formado em resposta à agressão, impede o anelamento do 

tronco e resulta da formação da barreira 4 e do desenvolvimento da periderme 

necrofilática (FERREIRA, 1989). Há casos em que o patógeno pode agredir a árvore em 

toda a sua circunferência matando completamente o câmbio vascular, nesse caso ocorre 

a morte da árvore (FERREIRA e MILANI, 2004). 

Associadas às lesões, são normalmente encontradas junto à casca, estruturas do 

patógeno em diversas alturas do tronco; essas são os peritécios e/ou picnídios, 

respectivamente, representando a fase sexuada e assexuada do patógeno (FERREIRA, 

1989). O gênero Chrysoporthetem como particularidades o tecido ascostromático 

limitado e escurecido, com os peritécios ou picnídios com pescoço salientes, surgindo 

da superfície estromática alaranjada, podendo em lesões jovens observar a exsudação 

amarela de cirros, que são massa de esporos (FERREIRA, 1989; GRYZENHOUT et al., 

2004; ALFENAS et al., 2009). 

Concomitante aos danos observados causados pelo cancro, Ferrari et al. (1984) 

relataram certa frequência de árvores quebradas em consequência da ação do vento na 

altura onde se encontravam lesionadas pelo patógeno. 

Além da perda significativa no volume de madeira com a ocorrência do cancro 

(FERREIRA, 1989; KRUGNER e AUER, 2005) a qualidade da madeira é 

comprometida para diversos fins como para a produção de papel e celulose, em que 

tem-se o aumento da presença de lignina e extrativos na madeira (SOUZA, et al., 2010). 

Quando a agressão é suficientemente forte para atingir o câmbio, é possível observar 

para E. grandis com 5 anos de idade, redução de 5,86% à 20,96% do volume de 

madeira (FERRARI et al., 1984). De acordo com Falkoskiet al. (2013) C. 

cubensisproduz enzimas extracelulares que podem degradar os componentes da parede 
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celular permitindo a penetração epossibilitando  a utilização desse patógeno como 

catalisador de enzimas para aplicação no processo de produção de biomassa. 

Todavia, as espécies de E. dunnii, E. benthamii e E. viminalis não possuem 

informações acerca de sua resistência ou suscetibilidade ou mesmo de como se dá a 

interação com C. cubensis. Devido à expansão da eucaliptocultura no Brasil e a 

recorrente permuta de materiais genéticos entre as empresas de regiões distintas. De 

acordo com os autores Alfenas et al.(2009), há a possibilidade de elevação da 

temperatura em todo o globo, pelo fenômeno de aquecimento global, informações sobre 

as reações ou interações entre as espécies E. benthamii, E. dunniieE. viminaliscom C. 

cubensis são de extrema relevância para o setor florestal brasileiro. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material vegetal 

Foram utilizadas mudas dequatro espécies de Eucalyptus: E. grandis, E. dunnii, 

E. viminalis e E. benthamii.OE. grandisfoi utilizado como comparador sucetivel. 

As sementes de E. viminalise E. benthamiiforam fornecidas pela Klabin S.A. 

Para a produção das mudas, procedeu-se a semeadura em tubetes de 55 cm
3
 contendo o 

substrato Mcplant
®
, adubado, semanalmente, com 100mL de solução NPK 10 g.L

-1
 

(p/v), mantidas na aclimatização da céu aberto aos 120 dias após a semeadura. 

As mudas de E. grandise E. dunniiforam obtidas em um viveiro do município de 

Irati no Paraná. Foram transplantadas para vasos de 4000 cm
3
 contendo o substrato 

supra mencionado.  

As espécies de E. dunnii, E. viminalis e E. grandis foram inoculadas em dois 

tempos, aos 7 meses após a semeadura e outro inoculado aos 11 meses após a 

semeadura. Já as plantas de E. benthamii e E. grandis foram inoculadas com 19 meses 

de idade. 

 

3.2 Obtenção do inóculo 

 

Foram utilizados dois isolados de C.cubensis, oriundos da região nordeste do 

País, no estado da Bahia (Isolado 1) e na região norte, no estado do Pará (Isolado 2). 

Esses isolados foramprovenientes de plantios de híbridos de Eucalyptus 
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spp.naturalmente infectados a campo.  

Para o isolamento dos fungos, foram realizados pequenos cortes abrangendo os 

tecidos lesionados e submetidos à desinfestação superficial do material por meio da 

exposição em álcool a 50% (1 minuto), hipoclorito de sódio a 2% (30 segundos) e 

eliminado o excesso com água destilada (ALFENAS e MAFIA, 2007). Após a 

desinfestação, os fragmentos de tecido foramdepositadosno centro de placas de Petri 

contendo o meio de cultura Batata-dextrose-agar (BDA). As placas de Petri contendo os 

isolados foramincubadas, a uma temperatura entre 25°C± 3°C, por 10 dias e sob 

fotoperíodo de 12 horas. Os isolados característicos obtidos foram preservados pelo 

método tubo-a-tubo (ALFENAS e MAFIA, 2007), em tubo de ensaio contendo meio 

BDA inclinado cobertos com óleo mineral amantidos a 5°C. 

3.3 Inoculação do material vegetal 

 

Utilizou-se a metodologia proposta por Ferreira (1989), com adaptações. Para 

tanto, realizou-seuma injúria na base do caule das plantas com um cilindro de metal 

vazado com 1,0 cm de diâmetro, rompendo a periderme e expondo o lenho. Ao centro 

dessas injúrias foram depositados discos de meio de cultura de 0,8 cm contendo 

propágulos do patógeno.Para proporcionar um ambiente com umidade, após a 

inoculação, foi colocado próximo a lesão um chumaço de algodão umedecido com água 

destilada e envolvidas com filme de PVC. O filme foi mantido durante 30 dias após a 

inoculação (Figura 1). Como testemunha foi utilizado disco contendo o meio de cultura.  

 

  

A B 
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Figura 1.Etapas na inoculação do C. cubensisem E. benthamii. Realização da 

lesão com o auxílio de um cilindro metálico (A); Profundidade da lesão (B); Colônia de 

C. cubensisjá destacados os cilindros para inoculação (C); Lesão com o disco de meio 

de cultura com o patógeno (D); Inoculação coberta com um chumaço de algodão 

umedecido (E); Tronco envolvido pelo filme de PVC para manter a umidade (F). 

 

Após a inoculação, as plantas inoculadas ficaram dispostas no viveiro em céu 

aberto até a avaliação da lesão. A temperatura e umidade relativa do ar foi 

disponibilizada pela SIMEPAR (Sistema Meteorológico do Paraná), de uma estação 

metereológicas no município de Fernandes Pinheiro (Tabela 1.). 

 

E 

C D 

F 
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Tabela 1. Dados climáticos da estação metereológica do município de 

Fernandes Pinheiro, desde de novembro de 2012 até agosto de 2013.  

 

 

3.4 Avaliação do material vegetal  

 

Foi avaliado o diâmetro do progresso da lesão por meio de escala de avaliação 

proposta por Ferreira e Milani (2004) aos 60, 90 e 180 dias após a inoculação, em 

queavaliou-se o comprimento e o diâmetro da lesão, calculou-se a área lesionada por 

meio da expressão: S = π.C.H.4
-1

, em que C= largura da lesão no sentido da 

circunferência (cm) e H= comprimento da lesão no sentido da altura (cm).  

Avaliou-se o progresso da doença pela Área Abaixo da Curva de Progesso da 

Doença (AACPD). A AACPD é a relação entre a área lesionada pelo tempo de 

avaliação.  

3.5 Delineamento experimental e análise estatística 

 

Foram montados dois experimentos independentes, um com as espécies de E. 

dunnii, E. viminalise E. grandis e outro com E.benthamiie E. grandis.  

O experimento contendo três espécies teve como pioneiro, mudas com sete 

meses de idade e outro com plantas de 11 meses de idade. Foi utilizado o delineamento 

inteiramente casualizado em arranjo fatorial, constituídos de três espécies(E. dunnii, E. 

grandis e E. viminalis),dois isolados de C. cubensis,tendo como testemunha a deposição 

do meio de cultura BDA sobre a injúria. Foram utilizadas 7 repetições por tratamento, 

sendo cada unidade experimental foi composta por uma planta.  

Já o experimento com duas espécies, os dados foram transformados pela 

Ano Mês
Temperatura 

Média (°C)

Temperatura 

Máxima (°C)

Temperatura 

Mínima (°C)

Umidade 

Relativa 

Média (%)

Umidade 

Relativa 

Máxima (%)

Umidade 

Relativa 

Mínima (%)

11 20,1 24,1 16,2 78,6 96,0 66,6

12 22,3 25,2 18,9 84,9 94,8 70,8

1 20,3 23,3 17,4 82,2 98,6 70,7

2 20,9 24,3 17,4 87,3 98,2 75,2

3 19,3 22,7 15,4 87,6 98,4 67,5

4 17,6 21,6 14,3 81,4 96,1 57,2

5 15,6 20,3 11,5 85,7 99,9 54,5

6 14,3 17,0 10,7 92,5 100,0 79,3

7 12,8 17,3 2,3 86,2 100,0 65,1

8 14,4 19,7 7,4 76,3 90,6 60,4

2012

2013



26 

 

  

equação arco seno (x/100). O estudo foi conduzido em delineamento inteiramente 

casualizado, em arranjo fatorial (2x2). O fator 1constituído pelas espécies em estudo (E. 

benthamiieE. grandis). O fator 2 refere-se a três tratamentos de C. cubensissendo um a 

testemunha somente com o meio de cultura, os demais procedendo das regiões nordeste 

e norte do Brasil. Foram utilizadas 7 repetições por tratamento, contendo 1 planta por 

repetição. 

As análises estatíticas foram realizadas com o software SAEG (Sistema de 

Análises Estatísticas e genéticas – Universidade Federal de Viçosa) versão 9.1. 

(RIBEIRO JÚNIOR, 2001), aplicando-se a Análise da Variância (ANOVA), 

comparação de médias através do teste de Tukey a 5% de significância, quando 

pertinente. 

 



 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Avaliação fenotípica em plantas de E. dunnii eE. viminaliscom a inoculação de 

C. cubensis. 

 

Após 60, 90 e 180 dias após a inoculação, a maioria das plantas apresentaram sintomas 

característicos do cancro do eucalipto. A avaliação da resistência de cada espécie foi 

determinada pela tamanho do cancro mensurado nos períodos pós-inoculação supracitados. 

Observou-se que a lesão progrediu no sentido do centro da área inoculada para a 

periferia do tecido. Inicialmente a lesão apresentou-se circular, progredindo para um formato 

elipsoidal vertical (Figura 2A e 2B), segundo Ferreira (1989) seguindo umpadrão típico de 

lesão microbiana em tecidos lenhosos. 

Na área lesionada de algumas espécies observou-se a produção de calo, com formação 

de periderme necrofilática, caracterizada por tecido irregular no entorno da lesão. A formação 

do calo foi uma indicação que a planta tem capacidade de responder ao ataque do patógeno 

indicando um nível de resistência (Figura 2C). Estudos realizados com 25 clones de 

Eucalyptus grandisavaliando a resistência a Chrysoporthecubensis, em que inoculou-se 

artificialmente o patógeno, mostraram que existe uma relação entre o fechamento da lesão 

com a produção de calos e os níveis de resistência da planta (VAN ZYL e WINGFIELD, 

1999). No presente estudo, na primeira avaliação com 60 dias (8 semanas) foi possível 

observar a formação de calo nas três espécies de Eucalyptus, independente do isoladode C. 

cubensisutilizado (Figura 2D). Esta reação esperada de formação da periderme necrofilática é 

um mecanismo inespecífico de defesa presente em todas as espécies arbóreas (MULLICK, 

1977) citado por Ferreira (1989). Todavia a velocidade de formação e a robustez deste tecido 

é que irá determinar a capacidade de impedir ou mitigar a colonização microbiana.  

A avaliação da morfologia da lesão foi importante para auxiliar na interpretação dos 

dados quantitativos e não devendo ser analisada isoladamente. Porém, ressalta-se que mesmo 

não sendo passível de ser analisada por métodos estatísticos, para o escopo deste trabalho foi 

de suma importância por demonstra que mesmo quando o lenho ainda encontra-se em 

formação a expressão da interação planta-patógeno (Eucalyptus spp. X C.cubensis) foi muito 

similar ao que é relatado pela literatura para esta interação quando em plantas adultas, ou seja 

com o lenho já formado. 
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Figura 2. Lesão de formato circular avaliado com 60 dias após inoculação no E. 

viminalis(A); Lesão com evolução de formato elipsoidal no sentido longitudinal avaliado com 

6 meses após inoculação em E. grandis (B); Lesão com produção de calo em E.grandis com 

isolado 1 (C); e Produção de calo em E.dunniina testemunha (D). (Barras; A  1,5cm; B = 

0,5cm; C. = 1,8 cm; D = 1,5cm) 

 

 

 

 

B 

C D 

A 
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4.1.4 4.1.1 Inoculação em plantas aos 7 meses de idade 

 

A formação de calo nas nasplantas inoculadas com 7 meses de idade foi mais lenta que 

o observado nas plantas controle (injuriadas e não inoculadas) (Figura 3B).Essa maior 

lentidão na formação do calo deixa o tecido pós-agressão exposto por um período maior a 

outros microrganismos deletérios ao lenho (patógenos fracos e/ou saprófitas) conforme 

ilustrado naFigura 3A. 

  

  

Figura 3Lesão em mudas de E. dunniie E. grandiscausado pelo isolado 1 (A); Lesão 

coberta por calo em mudas de E. grandisno tratamento controle (B ); Muda 

deE.dunniiinoculada com o isolado 2, quebrada pela ação do vento na área lesionada, mudas 

com a visão frontal (C), e a vista lateral da quebra da muda (D).Barras: A = 1,2cm; B = 

1,5cm; C e D = 1,3cm. 

 

Outra porta de entrada para microrganismos oportunistas consiste na quebras de 

árvores causada por vento. A área onde estavam dispostas as mudas no 

viveiroeventuamenteobservou-se a ocorrência de vento, assim, houve a quebra de uma planta 

A B 

C D 
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de E. dunnii com nove meses de idade, no local da lesão inoculado com o C. cubensis(Figura 

3Ce 3D).De acordo com Ferreira (1989), a associação do vento com o patógeno começa 

principalmente após três anos de idade, quando a copa do eucalipto ganha formato definitivo, 

peso e altura. A ação do vento faz com que ocasioneum efeito de tração às partes basais do 

tronco, juntamente onde na maioria das vezes ocorre a lesão de cancro.  

É importante relatar que cerca de 40 dias após a inoculação houve um surto de 

Rhizoctonia solani sobre as plantas, sendo que todas as repetições dos tratamentos com E. 

viminalisnão foram utilizadas para avaliação. 

Para E. dunniie E. grandisfoi calculada a área abaixo da curva de progresso da doença 

(AACPD) em relação aos isolados do 1 e 2. A AACPD possibilita avaliar uma relação entre 

hospedeiro, patógeno e ambiente. Deste modo, pode-se representar a quantidade da doença no 

hospedeiro em um determinado tempo (ALFENAS, et al. 2009). 

As espécies de E. dunniie E. grandisnão diferiram estatisticamente, havendo diferença 

nos níveis de resistência entre as duas espécies, independente do isolado inoculado. Avaliando 

a gama de hospedeiros de isolados de C. cubensis na Austrália, Pegget al. (2010), observaram 

que E. dunnii foi suscetível ao patógeno, inclusive com área lesionada superior a E. grandis. 

Todavia, não testou-se no trabalho o efeito de estirpes do patógenos autóctones do Brasil, 

além do fato que pelo porte inferior e jovialidade do tecido, não observou-se a formação do 

cancro conforme definido por Ferreira (1989), diferente do que foi observado no presente 

estudo.  

Ambos os isolados foram patogênicos, os quais não diferenciaram estatísticamente 

entre si. Porém, ao comparar com a testemnha houve diferença (Figura 4). Há estudos que 

avaliam somente um isolado de C. cubensiscom diversos clones e/ou preocedências de 

Eucalyptus spp. (VAN ZYLe WINGFIELD, 1999; VAN HEERDEN e WINGFIELD, 2002). 

Todavia, aparentemente houve variabilidade na patogenicidade dos isolados testados a espécie 

de Chrysophorthepossui uma variação entre o patógeno e o hospedeiro, podendo ocorrer uma 

diversificação nos tamanhos das lesões (FERREIRA, 1989). De acordo com Souza, 2008, foi 

inoculado dois isolados de locais diferentes (Piracicaba e Bofete – SP), em vários clones, o 

isolado Bofete apresentou maior agressividade.  
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Figura 4. Avaliação da Área Abaixo da Curva de Progresso de Doença (AACPD) para cancro 

do eucalipto, em mudas de E. dunnii e E. grandis inoculadas com C. cubensisaos 

sete meses após a semeadura em condições de viveiro. Diferentes letras indicam 

diferença estatística pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 

Vale ressaltar que o período decorrente da inoculação das plantas até a avaliação aos 

180 dias após inoculação, as condições climáticas foram desfavoráveis ao patógenocom 

temperaturas médias de 19,4ºC e a umidade relativa foi de 84% e irrigação diária por aspersão 

três vezes ao dia. Segundo Alfenas et al. (1983); Van Heerden e Wingfield (2002) em 

condições favoráveis a virulência de C. cubensis é maior, que as condições apresentadas 

encontram-se dentro dos limites ótimos para o fungo (FERREIRA, 1989; ALFENAS et al., 

2009). 

Segundo Ferreira (2001), quando ocorre a doença em condições naturais observa-se 

que há diferença na interação planta-patógeno ao comparar duas espécies. Sabe-se que esta 

variação interespecífica foi uma das base para o controle da doença, quando houve a 

hibridação entre E. urophylla resistente ao cancro com E. grandis susceptível. Ainda as 

variações da resposta de defesa são dependentes das condições climáticas, que afetam 

concomitantemente a resposta de virulência do patógeno (VAN HEERDEN e WINGFIELD, 

2002; AGRIOS, 2005). Assim, sugere-se que o pode haver variabilidade genética entre os 

isolados. 

  

4.1.5 4.1.2 Inoculações nas mudas aos11 meses de idade 
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Devido a perda das plantas de E. viminalisrepetiu-se o experimento porém a idade de 

inoculação foi diferente devido ao longo período em que estendeu-se o inverno no ano de 

2013. 

A espécie de E. viminalisdemonstrou ser mais sucetível que as outras espécies 

avaliadas. A área abaixo da curva de progresso da doença para o isolado de C. cubensisdo 

Pará foi superior aos outros isolados avaliados (Tabela 2). Comportamento variável de danos 

causado pelo isolado em diferentes espécies, é semelhante aos resultados obtido por Van 

Heerden e Wingfield (2002) ePalacioset al. (2013) para o C. cubensis, embora que a extensão 

do dano seja diferente, as distinção entre os tipos de isolados e o tempo de medição. 

Em um estudo realizado no município de Guarapuava, PR, Carmoet al. (2013), 

observaram árvores de E. viminalis com alta infestação de C. cubensis ocorrendo 

concomitantemente com Conyothiriumzuluensis, ratificando a suscetibilidade da espécie ao 

patógeno. 

 

Tabela 2. Avaliação da Área Abaixo da Curva de Progresso de Doença (AACPD) para cancro 

do eucalipto, em mudas de E. dunnii, E. grandis e E. viminalis inoculadas com C. 

cubensisaos 11 meses após a semeadura em condições de viveiro. 

 AACPD 

 Isolados 

   Espécie de Eucalyptus Isolado 1 Isolado 2 Testemunha 

E. dunnii 13,99aA 26,76aA 9,29aA 

E. grandis 31,46aA 33,15aA 49,77aB 

E. viminalis 72,59aB 36,55bA 34,52bB 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. Letras minúsculas comparam médias na mesma linha e letras maiúsculas comparam letras na 

coluna. 

 

E. dunniinão apresentou diferença estatítica entre a AACPD dos isolados e a 

testemunha. Evidênciando a resistência da espécie ao patógeno.A espécie E. grandis foi 

utilizada no estudo como parâmetro de comparação, por ser uma espécie com alta 

suscetibilidade ao patógeno. Contudo, a AACPD não apresentou diferença estatíticas entre os 

tratamentos, indicando que os genótipos aqui estudados foram resistentes ao patógeno. Em 

um estudo com 10 clones de E. grandise dez plantas dos híbridos de E. grandisX E. 

urophylla, foi observado variabilidade de resposta tanto dos híbridos quanto de procedências 
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puras as inoculações (GUIMARÃES et al., 2010).  

A variabilidade na resposta de resistência das espécies inoculadas indica que deve-se 

ter cuidado na introdução de novas espécies, sobretudo em locais em que não há um histórico 

de cultivo de Eucalyptus spp.Além de fatores citados na literatura como injúrias mecânicas, 

fogo, desrama natural (FERREIRA, 1989; 2001; ALFENAS et al., 2009) há um efeito 

pronunciado entre a resposta de resistência e as condições ambientais as quais a árvore 

encontra-se. Sendo assim é vital que seja avaliado por meio de inoculação artificial a resposta 

da procedência a ser plantada em relação ao cancro. 

 

4.2 Avaliação fenotípica de E. benthamiiem relação do patógeno C. cubensis. 

 

As inoculações foram realizadas em novembro de 2012 e as avaliações foram feitas 

em janeiro (60 dias após inoculação DAI), fevereiro (90 DAI) e maio de 2013 (180 DAI). 

Assim, foram feitas duas avaliações no verão com temperaturas mais elevadas e outra 

avaliação foi realizada no outono período com temperaturas mais amenas. 

Inicialmente as lesões apresentaram um formato circular, devido ao cilindro utilizado 

para formá-las. Com o avanço da doença pôde-se observar o progresso para um formato 

elipsoidal na primeira avaliação aos 60 DAI, indicando que houve colonização dos tecidos 

pelo patógeno . Na terceira avaliação (180 DAI) a lesão apresentava formato elipsoidal 

característico (Figura 5). 

  

Figura 5Progresso da lesão em E. benthamii inoculado com o isolado 2 de C. 

cubensis. Lesão avaliada após 60 dias de inoculação (A); e formato da lesão após 180 dias da 

inoculação (B).(Barras;  A 0,5cm e B = 0,2cm) 

Normalmente o sintoma elipsoidal, com formação de calo é característico de lenho 

vegetal quando agredido por fitopatógeno a contraponto que quando ocorre uma injuria 

A B 
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abiótica há formação de calo mas não no formato elipsoidal e sim circular (FERREIRA, 

1989).Porém o tempo e grau de resposta, ou seja a velocidade de formação do calo e a 

capacidade deste em cicatrizar varia com o material genético e com a época do ano (VAN 

ZYL e WINGFIELD, 1999). Segundo Ferreira e Milani (2012), as lesões inicialmente 

possuem uma forma circular, neste caso conforme o formato do cilindro que realizou a 

injúria, as quais foram realizadas até atingirem o lenho, necrosando a periderme e o câmbio 

vascular, e culminando em distúrbios no sistema condutor ascendente de água e sais minerais 

(Figura 2A). Contudo, pela própria injúria os mecanismos de compartimentalização de lenho, 

barreira 4 e formação de periderme necrofilática começam a atuar, de modo que a colonização 

fúngica no sentido ascendente e descendente é dificultada pela barreira ou parede 1, formada 

pela deposição de tilose (SHIGO, 1977) citado por Ferreira (1989), e assim com o passar do 

tempo tomam o formato elipsoidal (Figura 5B). 

Como supramencionado a resposta a inoculação de C. cubensis depende da formação, 

anterior de lenho pela árvore, afim de vislumbrar a sintomatologia clássica, típica da doença, 

de forma que a premissa deste trabalho, de que poderia estudar a interação planta-patógeno 

para a seleção de genótipos pela inoculação de plantas jovens foi alcançada.A inoculação em 

plantas jovens, pode configurar-se em valiosa ferramenta para a seleção de progênies 

resistentes ao cancro do eucalipto, devido a sua redução de tempo e a equivalência dos 

resultados obtidos ao que se observano campo (FERREIRA, 1989; SOUZA, 2008; 

FERREIRA; MILANI, 2012). 

A casca deE. benthamiié considerada intermediária (lisa a rugosa), levemente áspera, 

compacta e tende a formar pequenas tiras longitudinais, as quais ficam presas no tronco 

(NISGOSKI et al., 1998). Pegget al. (2010)relataram que C. cubensispossuem dificuldades de 

infectar espécies com casas lisas, tais como E. nitensa qual possui uma casca lisa, teve 11% 

das árvores colonizadas. Outras espécies de Eucalyptus sp. com casca mais rugosa 

apresentaram 97% de árvores com os sintomas. Isso ocorre devido a espécies com casca lisas 

não possuírem rachaduras no tronco, uma vez que a colonização do patógeno é indireta. 

Não houve diferença estatítisca entre a severidade observada em mudas de E. 

benthamiie E. grandis. Ao comparar as duas espécies de Eucalyptus, E. benthamiipossui 

maior adaptação à temperaturas mais amenas que E. grandis, de modo que favorece a ação do 

patógeno e outros fungos oportunistas (ALFENAS et al., 2009).  

Na região de Irati no Paraná, a umidade relativa do ar média no mês de fevereiro de 

2013 foi de 87,3% e a temperatura média foi de 20,9ºC, assim a temperatura estava 3ºC 
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(SIMEPAR, 2013 dados disponibilizados pela própria a agência) abaixo do indicado na 

literatura para o desenvolvimento do patógeno (HODGES et al.,1976), o que pode ter 

influenciado a virulência dos patógenos, sendo mais agressivo à espécie de Eucalyptus que 

estava sobre maior estresse ambiental. 

Van Heerden e Wingfield (2002), inocularamC. cubensisem clones de Eucalyptus spp. 

em duas regiões na Africa do Sul, com diferenças climáticas, e avaliaram a área da lesão com 

6 meses e 12 meses após as inoculações. Os autores encontraram diferenças na resposta dos 

clones ao patógeno entre as duas regiões climáticas e, sugeriram que há fatores ambientais 

associados à suscetibilidade do hospedeiro além da ação do ambiente sobre o próprio 

patógeno.  

Além dos fatores climáticos, existem outros fatores que podem explicar o 

comportamento dos isolados 1 e 2 com a espécie de E. grandis, como a variação genética 

intraespecífica e interespecífica da espécie em relação ao patógeno C. cubensis, a qual é 

limitada, em consequência da seleção de progênies resistentes que ocorreu no Brasil, e 

consequentemente a clonagem desses individuos para obter reflorestamentos saudáveis e 

homogêneos (FERREIRA, 1989). Palacioset al. (2013), observou a sucetibilidade do E. 

grandis a C. cubensis é bastante significativa, ao realizar um teste com clones puros de E. 

grandise clones puros de E. urophyllaobservou uma maior desenvolvimento nas lesões nos 

clones de E. grandistanto em estacas da espécie como em mudas jovens.  

Observou-se que houve diferença significativa entre a área lesionada das plantas 

inoculadas com os dois isolados de C. cubensis em relação a testemunha. Isso demonstra que 

ambas as espécies possuem um certo nível de suscetibilidade ao patógeno (Figura 6). 

Palacioset al. (2013), realizaram um estudo inoculando C. cubensis originados de diferentes 

regiões do sudeste do México, e observaram a diferença de virulência dos isolados no mesmo 

clone, diferindo do observado no presente trabalho, em entre os isolados não houve diferença 

na virulência.  

 

A 
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Figura 6Área de Abaixo da Curva de Progresso da Doenças dos idolados 2 e 1. 

Significativo ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 

A inoculação artificial é uma ferramenta muito importante para para a seleção de 

matrizes resistentes ao patógeno (SOUZA, 2008). Segundo Van Zyl e Wingfield (1999), 

inoculações artificiais com uma grande área lesionada pode resultar em um menor 

desenvolvimento do patógeno, isso devido ao fatodos grandes discos de inóculos secarem 

rapidamente, tornando a técnica de inoculação ineficaz. No atual estudo, pode-se observar o 

contrário em que a câmera úmida adicionada evitou o dessecamento do inóculo propiciando 

eficiência da inoculação dos patógenos nas duas espécies. 

Todavia a técnica carece de aperfeiçoamentos pois ao inocular diretamente no câmbio 

vascular ignora-se um importante mecanismo de defesa que é a periderme (FERREIRA e 

MILANI, 2004), de modo que na natureza o patógeno precisa romper este mecanismo de 

defesa antes de colonizar o câmbio vascular. Pegget al. (2010), postulam que C. 

cubensispossui dificuldade de infectar espécies com casas lisas. Como E. benthamii possui 

casca intermediária, lisa a rugosa (NISGOSKI et al., 1998) o presente método de inoculação 

não permite avaliar como seria a interação planta-patógeno nesta situação.  

O cancro do eucalipto é uma doença que reveste de empirismo e falta de informação 

(FERREIRA e MILANI, 2004). Porém as perdas são grandes quando ocorrem 

epidemias.Souza et al.(2010), observaram redução de 70,6% do volume de madeira em 

plantas atacadas por C. cubensis em relação à plantas sadias. Ainda que ocorra em diferentes 
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níveis de suscetibilidade o cancro pode reduzir o crescimento em E. grandis de 5,9 a 21,0% 

(FERRARI et al., 1984). Há ainda de lembrar dos danos relacionados a inadequabilidade da 

madeira para muitos fins comerciais quando atacadas pelo patógeno levando a outros 

prejuízos econômicos (FERREIRA, 1989; KRUGNER e AUER, 2005; ALFENAS et al., 

2009). Assim, entender o cancro é uma condição sinequa non para o progresso da 

eucaliptocultura paranaense e brasileira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



38 

 

  

5. CONCLUSÃO 

 

Nas comparações realizadas entre E. dunnii, E. viminalis e E. grandistodas as espécies 

apresentaram sintomas da doença, demonstrando haver suscetibilidade, porém E. viminalisfoi 

a mais suscetível dentre as três. Não houve diferença na virulência do patógeno em relação ao 

islodo utilizado. 

Nas comparações entre E. benthamii e E. grandisambos apresentaram sintomas e não 

houve diferença entre as espécies. Os isolados da 1 e do 2 também não diferiram da 

virulência.  

As espécies E. dunnii, E. viminalis E. benthamii e apresentaram-se suscetíveis à C. 

cubensisem relação E. grandis, sendo assim é necessário a avaliação prévia do 

comportamento das progênies, clones e híbridos oriundos destas espécies para o plantio em 

áreas de potencial risco de epidemia da doença.  
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