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RESUMO 

CAMARGO, Mariane Bueno de. Manejo da água associado à cobertura de canteiros no 

controle de manchas foliares em mudas de eucalipto. 44 f.  2014. Dissertação (Mestrado 

em Ciências Florestais) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais. Universidade 

Estadual do Centro-Oeste. Irati (PR), 2014. 

 

Espécies de fitobactérias do gênero Xanthomonas são responsáveis por doenças que podem 

causar a desfolha de plantas ainda em fase juvenil em diversas culturas. Várias são as espécies 

patogênicas que apresentam altos de graus de especificidade e alguns estão divididos em 

distintos patovares, uma designação de espécie com base em seus hospedeiros. Comumente 

ao Eucalyptus spp., plantado em todo território brasileiro, podendo limitar o uso de materiais 

genéticos suscetíveis, uma vez que induzem manchas foliares causando sua desfolha e 

conseqüentemente limitando sua produtividade potencial. O presente trabalho objetivou 

avaliar a eficiência de antibióticos e fungicidas utilizados atualmente na agricultura visando a 

inibição do crescimento “in vitro” de isolados de bactéria fitopatogênica ao Eucalyptus spp., 

na fase de viveiro e de campo, bem como, avaliar os efeitos do manejo de água na severidade 

da mancha bacteriana em mudas clonais de híbridos de Eucalypto urophylla x Eucalyptus 

grandis em viveiro florestal. Para as avaliações em laboratório utilizaram-se filtros de papel 

embebidos em oito ingredientes ativos testados e disponibilizados em placas de Petri 

contendo o inóculo de Xanthomonas axonopodis, oriundo de plantas contaminadas pela 

doença em viveiro florestal. As avaliações ocorreram através das medições dos halos de 

inibição a Xae pv. eucalypti submetidas em oito repetições, totalizando 64 análises, resultando 

na ineficiência total entre todos os i.a. testados no controle de Xae pv. eucalypti em 

laboratório, não sendo então submetidos à teste de controle em campo. A segunda parte do 

experimento é referente ao manejo de água em viveiro florestal visando o controle da doença 

sobre mudas recém-saídas da casa de maturação em área de crescimento, avaliados em duas 

diferentes estações do ano (verão e primavera), épocas de maior ocorrência da doença em 

viveiros. O principal método de manejo foi a cobertura total e parcial do canteiro onde as 

plantas estavam dispostas. Esta redução da frequência de disponibilidade de água sobre as 

folhas do híbrido de Eucalipto mostrou resultados satisfatórios e eficazes para o controle da 

doença, proporcionando também incremento no desenvolvimento das mudas entre 22 a 25%, 

demandando menor tempo de espera em viveiro destas plantas para plantio em campo 

confirmando a teoria e recomendações do uso do manejo integrado no controle de pragas e 

doenças na área florestal. 

Palavras-Chave: Xanthomonas. Métodos de controle. Manchas foliares. 



 

 

 

ABSTRACT 

CAMARGO, Mariane Bueno de. Water management associated with cover in the control 

of leaf spot in eucalyptus seedlings. 44 f.  2014. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Florestais) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais. Universidade Estadual do 

Centro-Oeste. Irati (PR), 2014. 

 

Xanthomonas species are responsible for diseases that can defoliation of plants still in the 

juvenile stage in various crops. Several are the pathogenic species, which have high degrees 

of specificity and some are divided into several pathovars, a kind of designation based on 

their hosts. Commonly the Eucalyptus spp., planted throughout Brazil, and may limit the use 

of genetic materials susceptible, since they induce leaf spots causing their defoliation and 

consequently limiting their potential productivity. This study aimed to evaluate the efficiency 

of antibiotics and fungicides currently used in agriculture aimed at inhibiting the growth "in 

vitro" of phytopathogenic bacteria isolates in Eucalyptus spp., in the nursery and field, as well 

as to assess the effects of management water on the severity of bacterial spot in clonal 

seedlings of E. urophylla x E. grandis tree nursery. For laboratory evaluations were used to 

filter paper soaked for eight active ingredients tested and available in Petri dishes containing 

the inoculum Xanthomonas axonopodis, originating from plants infected with the disease in 

the tree nursery where the second phase of the experiment was installed . Assessments were 

made through measurements of the inhibition zones Xae pv. eucalypti subjected to 8 

repetitions, totaling 64 analysis, resulting in the total inefficiency of all was tested in control 

Xae pv. eucalypti in the laboratory, not being then subjected to field control test. The second 

part of the experiment is related to water management in forest nursery for the control of 

disease on seedlings newly outputs the hardening house growing area, assessed in two 

different seasons (spring and summer), higher incidence of periods of disease in nurseries. 

The main management method was full and partial coverage of the site where the plants were 

ready. This reduction in frequency of availability of water on the leaves of the Eucalyptus 

hybrid showed satisfactory and effective results for disease control while also providing 

increase in seedling growth between 22-25%, requiring less waiting time in the nursery of 

these plants for planting field confirming the theory and use of the recommendations of the 

integrated control of pests and diseases in forestry. 

Keywords: Xanthomonas. Integrated pest management. Water management. Leaf spot.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O EUCALIPTO 

Os primeiros eucaliptos introduzidos no Brasil no ano de 1825 eram plantas 

ornamentais, levadas ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 1868, o gênero começou a ser 

plantado para a produção de lenha e formação de contra vento, inicialmente no Estado do Rio 

Grande do Sul. No século XX, seu plantio ganhou impulso através do interesse genuíno do 

pesquisador e silvicultor Edmundo Navarro de Andrade, onde promoveu plantios de Eucalipto 

visando energia para alimentar caldeiras das locomotivas e produzir dormentes, moirões e 

postes. Com o sucesso da expansão da cultura no País, nesta mesma época foram introduzidas 

variadas espécies de eucalipto no Horto Florestal de Rio Claro (SP), proporcionando até os 

dias de hoje, uma importante atividade produtiva no Brasil, gerando empregos, 

desenvolvimento social e conservação do meio ambiente. (BRACELPA, 2013)  

Atualmente, diversas espécies do gênero eucalipto, são utilizadas para os mais 

diversos fins, como, papeleiro para a fabricação de guardanapos, papel higiênico, papeis para 

imprimir e escrever, entre outros itens, além de abastecer indústrias do ramo de painéis de 

madeira, serrados e compensados, siderurgia, carvão e energia. O abastecimento de todos 

estes segmentos é originário de mais de 5,5 milhões de hectares de floresta de eucalipto 

plantado no Brasil, sendo destes 34% para o abastecimento de indústrias papeleiras. (IBA, 

2014) 

 Plantado em diferentes regiões brasileiras, principalmente nos Estados de Minas 

Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia respectivamente, o eucalipto leva 

aproximadamente 5 anos para ser colhido, dependendo da sua utilização final, e requer poucas 

ações do homem em sua fase de manutenção, podendo ser cultivado em sítios de baixa 

fertilidade, principalmente pastagens, não exigindo muitos nutrientes e defensivos agrícolas 

quando comparado à outras culturas (BRASCELPA, 2013) 

O Paraná ocupa a sétima posição dentre os estados produtores, o que corresponde a 

4% da área nacional cultivada, percentual influenciado pelas variáveis climáticas e pela 

presença da cultura do Pinus spp., muito tradicional no estado. Assim, áreas cultivadas com 

eucalipto nesta região tendem a crescer, devido ao melhoramento genético, que tem obtido 

materiais mais adaptados às condições extremas de temperatura do inverno e com maior 

potencial produtivo.  
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1.2 FATORES QUE AFETAM A PRODUÇÃO 

 

Ressalta-se que a produtividade dos cultivos de eucalipto pode ser afetada pelas 

condições edafo-climáticas, silviculturais, genéticas e a efetividade do controle do mato-

competição, de pragas e de doenças, sendo que quando observadas estas variáveis a 

produtividade para o estado do Paraná se mantém em torno de 45 a 60 m³ha-1ano-1 (ABRAF, 

2012). 

Como supramencionado, existem vários fatores que podem interferir negativamente 

no desenvolvimento de um plantio florestal. Porém fitopatógenos tem especial importância 

devido às dificuldades encontradas no seu controle. Assim, doenças radiculares, vasculares ou 

foliares podem levar ao declínio da produção florestal (FERREIRA, 1990). 

A partir da década de 70, o cultivo e comercialização de vários plantios no Brasil 

passaram a apresentar desenvolvimento significativo, tornando-se uma atividade de grande 

importância sócio-econômica. Com o incremento deste tipo de exploração houve também um 

aumento na incidência de doenças nestas culturas e, dentre estas doenças, atenção especial às 

causadas por bactérias fitopatogênicas, principalmente em plantios protegidos, uma vez que 

nestes locais, as plantas recebem elevados teores de adubação, além de serem conduzidas em 

alta densidade sob bandejas em alta temperatura e umidade, condições estas que favorecem a 

disseminação de bactérias fitopatogênicas. Em condições favoráveis, doenças bacterianas 

podem ser responsáveis por grandes prejuízos, chegando a alguns casos a serem limitantes à 

exploração econômica. Além disso, os sintomas ocasionados por bactérias em plantas podem 

ser causa de impedimento de exportações, além de servirem de porta de entrada a outros 

organismos patogênicos. (ALMEIDA, 2013) 

 

1.3 DOENÇAS BACTERIANAS e Xae 

 

 Bactérias são organismos microscópicos, unicelulares, que possuem parede celular. 

Elas não possuem núcleo verdadeiro como o de organismos superiores, separado do restante 

dos outros componentes celulares por uma membrana, e seu material genético, um DNA 

circular de fita simples, se localiza diretamente no citoplasma da célula. Além desse DNA, 

elas possuem os plasmídeos, DNAs extra-cromossômicos, que controlam certas características 

exibidas por estes organismos como resistência à estreptomicina, cobre e a outros antibióticos. 

As bactérias fitopatogênicas estão distribuídas em vários gêneros, espécies e subespécies 
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separadas entre si por características culturais, bioquímicas, fisiológicas e serológicas. 

Recentemente, o emprego de técnicas moleculares promoveu profundas mudanças na 

taxonomia das bactérias fitopatogênicas. Atualmente, são reconhecidos 26 gêneros de 

bactérias fitopatogênicas, sendo que representantes de muitos desses gêneros (incluindo espé- 

cies, subespécies e patovares) já foram identificados em nosso país. (ALMEIDA, 2013) 

Diversas bactérias já foram descritas causando danos em plantas nas diferentes regiões 

do mundo. Na Tabela 1 encontram-se relacionados os principais gêneros bacterianos descritos 

em nosso país e sintomas por estas causados. Ressalta-se também que algumas dessas 

bactérias possuem uma gama muito grande de hospedeiros, algumas delas são de ocorrência 

restrita e esporádica; outras se encontram disseminadas endemicamente em todas as regiões 

causando grandes prejuízos quando ocorrem condições favoráveis a sua manifestação. 

 

Tabela 1 – Gêneros de bactérias patogênicas em plantas existentes no Brasil e principais 

sintomas causados: 

Gênero bacteriano Principais sintomas 

Xanthomonas Podridão, manchas, murcha, nanismo 

Pseudomonas Manchas, podridão, murcha, nanismo 

Erwinia Podridão mole, crestamento foliar 

Ralstonia Murcha 

Burkholderia Manchas, podridão 

AGrobacterium Galhas, raízes em cabeleira 

Xylella Necrose marginal de folhas e descoloração vascular 

Acidovorax Manchas foliares, podridão 

 

Dentre as várias doenças foliares que ocorrem nas espécies do gênero eucalipto, 

aquelas incitadas por fitobactérias estão entre as mais agressivas, tanto pela própria 

patogênese, quanto pelo baixo nível de conhecimento sobre estas e pelas dificuldades de 

mitigar as perdas. De acordo com Cunha et al. (2006), somente no biênio 2003-2004, estima-

se que quatro milhões de mudas de Eucalyptus spp. foram descartadas devido a desfolha 

causada pelo ataque de fitobactérias. Segundo Gonçalves (2003), em diagnose realizada nos 

tecidos sintomáticos, várias espécies bacterianas fitopatogênicas foram isoladas, todavia 

atribui-se a Xanthomonas axopodis como a espécie associada à doença nos viveiros florestais 

brasileiros. Devido a agressividade da doença, e ao fato dos ataques concentrarem-se em 
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plantas jovens, proporcionando sua desfolha e conseqüentemente, menor área fotossintética, 

interferindo na absorção de nutrientes e água em diferentes níveis de acordo com a severidade 

da doença (NEVES, 2007). Isto implica em redução de crescimento que compromete o futuro 

do plantio. 

A redução da capacidade fotossintética da árvore pelo ataque da bactéria implica na 

redução de crescimento das plantas, que em condições de viveiro, tornam as mudas inaptas 

para o plantio. No sul do Brasil, as epidemias são mais severas no período de novembro a 

março, pelas condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da doença, como 

temperaturas mais elevadas e alta umidade (ALFENAS et al., 2009). Bactérias fitopatogênicas 

são tidas como microrganismos aquáticos (ROMEIRO, 2005), assim a necessidade de água 

livre de molhamento, é preponderante para o sucesso da colonização do patógeno. 

Bactérias pertencentes ao gênero Xanthomonas são responsáveis por doenças que 

podem causar altos prejuízos à diversas culturas, como arroz, feijão, mandioca, tomate, trigo, 

citros, ornamentais, eucalipto, entre outros (ROMEIRO, 2005).  

Recentemente as espécies do gênero Xanthomonas têm passado por um processo de 

revisão taxonômica devido ao advento das técnicas como o seqüenciamento do DNA 

permitindo assim a sua reclassificação (TONIN et al., 2012). Este aspecto dificulta ainda mais 

o acesso de informações consistentes para determinação de seu controle.  

Xanthomonas spp. são tipicamente fitopatógenos, sua importância deve-se ao fato de 

serem distribuídas mundialmente, afetando mais de 400 hospedeiros das mais variadas 

culturas (RYAN et al., 2011), causando perdas econômicas através de lesões necróticas, 

murchas, maceração de tecidos e hiperplasias em folhas caules e frutos (LEYNS et al.,1990).  

Xanthomonas axonopodis pv. eucalypti (Xae) é causadora de doenças foliares em 

Eucalyptus spp., cujos principais sintomas são caracterizados por anasarca, lesões 

internervurais no limbo, perfurações no centro das lesões, lesões no pecíolo e nos ramos e 

lesões lineares nas bordas e no ápice da folha (GONÇALVES et al., 2008). Essa bactéria tem 

sido responsável por significativas perdas em plantios do gênero eucalipto em diversas 

regiões do país. 

 

1.4 CONTROLE DE DOENÇAS BACTERIANAS em PLANTAS 

 

Bactérias fitopatogênicas em condições ambientais favoráveis podem constituir fator 

limitante à exploração econômica destas plantas. Os danos causados se referem a perdas na 
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qualidade e produtividade, ocasionadas principalmente pela morte de plantas ou mudas bem 

como manchas em folhas, flores e frutos. Além disso, existe um aumento nos custos de 

produção devido à necessidade de adoção de medidas de controle. As bactérias normalmente 

sobrevivem em plantas infectadas, em restos culturais ou no solo. Elas necessitam de um 

ferimento ou de uma abertura natural para poder penetrar no filoplanto.  As fitobactérias se 

reproduzem rapidamente e são transmitidas do solo para as plantas e de plantas para plantas 

pela água de irrigação, água de chuva, vento e tratos culturais. (ALMEIDA, 2013) 

A mais importante medida de controle é a prevenção da contaminação da cultura pelo 

uso de material propagativo sadio e de boa qualidade. Após o estabelecimento de bactérias em 

uma cultura, o seu controle é praticamente impossível ou de custo muito elevado, além do 

agravante de existirem poucos produtos químicos contra esses patógenos ou desses produtos 

estarem registrados para uso em poucas culturas. Resultados de pesquisa mostram que o 

controle químico não é efetivo. Algumas outras práticas são muito importantes no controle 

das doenças e incluem: a retirada e destruição de plantas inteiras ou de parte delas, assim 

como a limpeza e desinfecção de ferramentas, bancadas, vasos, etc. que são usados 

repetidamente. O substrato deve ser previamente esterilizado e o que foi utilizado com plantas 

doentes deve ser descartado ou desinfectado antes de reutilização. Os trabalhadores devem ser 

treinados no sentido de higienização diária do local da atividade produtiva em viveiro e no 

caso em de manipulação de plantas doentes, a desinfecção imediata das mãos e ferramentas 

deve ser necessária. O manejo da água de irrigação é também muito importante e ainda pouco 

estudado, de modo a diminuir o período de molhamento e a água de condensação nas folhas. 

(ALMEIDA, 2013) 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o controle da água livre de molhamento 

sobre o filoplano de mudas clonais de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis  no controle 

da mancha bacteriana em viveiros florestais, bem como o uso de químicos na tentativa de 

inibição da doença em isolado de Xanthomonas axonopodis pv. eucalypti (Xae) em condições 

de laboratório. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Avaliar o efeito do manejo de água associado a cobertura de canteiros no controle de 

manchas foliares em mudas de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus gradis, bem como a 

eficiência de tratamento químico na inibição da Xantomonas axonopodis pv. eucalypti em 

condições laboratoriais. 

 

2.2  Específicos 

 Avaliar a eficiência de produtos químicos na inibição do crescimento de Xae pv. 

eucalypti em condições de laboratório 

 Avaliar de diferentes sistemas de irrigação associado a cobertura de canteiro no 

controle de manchas foliares e no crescimento de mudas de eucalipto 
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3.  REVISÃO DE LITERATURA 

3.1  Gênero eucalipto e sua importância para a economia brasileira 

Espécies do gênero eucalipto são as arbóreas mais plantadas no mundo, com mais de 

17,8 milhões de hectares. O Brasil possui a segunda maior área cultivada, perdendo apenas 

para a Índia. Estas espécies estão presentes em 15 estados brasileiros, dos quais, Bahia, São 

Paulo e Minas Gerais possuem as maiores áreas plantadas, totalizam 62% dos mais de 4,8 

milhões de hectares plantados em todo Brasil (ABRAF, 2012). O Paraná ocupa a sétima 

posição dentre os estados produtores. Embora o estado configure como um dos mais 

tradicionais centros de produção florestal no país, a presença da eucaliptocultura é recente, 

muito pela influência do cultivo de Pinus spp. Em outra parte devido às características 

climáticas de algumas regiões do estado, em que o inverno rigoroso dificulta a adaptação das 

espécies e híbridos cultivados nas demais regiões brasileiras, as quais são tipicamente 

tropicais (ABRAF, 2012). Acredita-se que a área plantada com Eucalyptus spp. tendem a 

aumentar no Paraná nos próximos anos. 

Em razão do rápido crescimento, boa adaptação ecológica e diversidade de usos 

madeireiros e não madeireiras várias espécies do gênero eucalipto são recomendadas em 

programas de plantio em todo território brasileiro (CORREIA et al., 2013). Estas florestas 

plantadas são responsáveis por abastecer quase a metade do mercado brasileiro de madeira. 

No setor de papel e celulose, a madeira utilizada como matéria-prima tem origem 

exclusivamente de florestas plantadas (ABRAF, 2010), sendo o Brasil líder mundial na 

produção de celulose de fibra curta, que é oriunda de plantios de eucalipto. 

As espécies E. grandis, E. saligna e E. urophylla representam 55%, 17% e 9% 

respectivamente de toda a área cultivada com eucalipto plantado em escala comercial no 

Brasil (MORAIS, 2008).  

Os cultivos de eucalipto, são fontes de matéria primas para diversos setores da 

indústria brasileira e mundial, alguns destes de elevado valor agregado sendo estes produtos 

madeireiros para serraria, estacas, carvão, poste, moirão, móveis, construção civil dentre 

outros e não madeireiros tais como resina, cipó, óleo, sementes, fins ornamentais, fins 

medicinais, serviços sociais e ambientais (Figura 1).  
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Figura 1. Fluxograma da cadeia produtiva de Eucalyptus spp. como provedor de matéria 

prima. Fonte: Brasil (2014) 

 

Ressalta-se que a produtividade dos cultivos de Eucalyptus spp. é afetada pelas 

condições edafo-climáticas, silviculturais, genéticas e a efetividade do controle da mato-

competição, de pragas e de doenças, sendo que quando observadas estas condições a 

produtividade média para o estado do Paraná fica entre 45 a 60 m³ha-1ano-1 (ABRAF, 2012). 

Como supramencionado, há vários fatores que podem interferir negativamente no 

desenvolvimento de um plantio florestal tais como nutrição, mato-competição, pragas. Porém 

fitopatógenos tem especial importância devido às dificuldades encontradas no seu controle. 

Assim, doenças radiculares, vasculares ou foliares podem levar ao declínio da produção 

florestal (FERREIRA, 1989). 

 

3.2 Doenças que agridem Eucalyptus spp. no Brasil 

Várias doenças de origem fúngicas ocorrem constantemente nos cultivos de eucalipto 

no Brasil (ALFENAS et. al., 2009). Dentre estas, incluem-se o cancro, causado por 

Chrysoporthe cubensis (Bruner) (HODGES et al., 1976), minicancro causado por 

Conyothirium zuluense (CARMO; GARCIA; PERES, 2013) murcha causada por Ceratocystis 



18 

 

 

 

frimbriata (FERREIRA et al., 1999), ferrugem, causada por Puccinia psidii (Winter) 

(FERREIRA, 1983), mancha de Quambalaria eucalypti Simpson 2000 (ALFENAS et al., 

2001), mancha foliar causada por Cylindrocladium spp. Morgan (ALFENAS, 1986), mancha 

foliar causada por Mycosphaerella spp., e podridão de estacas, manchas foliares incitadas por 

Rhizoctonia solani Khun (FERREIRA, 1989; KRUGNER; AUER, 1997). Além de fungos, 

bactérias fitopatogenicas têm sido, mais recentemente relatadas causando sérios prejuízos à 

cultura, como Xanthomonas axonopodis pv. eucalypti, Pantoea ananatis Erwinia psidii e 

Ralstonia solonacearum (ALFENAS et al., 2009). 

Dentre as várias doenças foliares que ocorrem nas espécies do gênero Eucalyptus, 

aquelas incitadas por fitobactérias tem sido consideradas como uma das mais agressivas, tanto 

pela própria doença, quanto pelo baixo nível de conhecimento sobre estas e pelas dificuldades 

de mitigar as perdas. De acordo com Cunha et al. (2006), somente no biênio 2003-2004, 

estima-se que quatro milhões de mudas de eucalipto foram descartadas devido a intensa 

desfolha causada pelo ataque de fitobactérias.  

Segundo Gonçalves (2003) e Gonçalves et al. (2008), em diagnose realizada nos 

tecidos sintomáticos, várias espécies de bactérias fitopatogênicas foram isoladas, todavia 

atribui-se a Xanthomonas axopodis como a espécie associada à doença nos viveiros florestais 

brasileiros. Também conforme o mesmo autor, além dos sintomas típicos de X. axonopodis 

em eucalipto, o progresso da doença, tornam as lesões necróticas e escurecidas, podendo 

haver perfurações no centro da lesão, devido a abscisão da área necrosada. Esta característica 

proporciona maior desfolha, consequentemente, menor área fotossintética, interferindo na 

absorção de nutrientes e água em diferentes níveis de acordo com a severidade da doença 

(NEVES, 2003). 

A redução da capacidade fotossintética da planta pelo ataque da bactéria implica na 

redução de crescimento das plantas, que em condições de viveiro, tornam as mudas inaptas 

para o plantio. No sul do Brasil, as epidemias são mais severas no período de novembro a 

março, pelas condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da doença, como 

temperaturas mais elevadas e alta umidade (ALFENAS et al., 2009).  

Bactérias fitopatogênicas são tidas como microrganismos aquáticos (ROMEIRO, 

2000). Segundo o mesmo autor ao serem disseminadas e depositadas na superfície do limbo 

foliar fitobactérias dependem da água livre de molhamento, pois o quimiotactismo positivo, 

ou seja, a percepção de uma gradiente de concentração que oriente o movimento da célula 

bacteriana no sentido da porta de abertura é feito sobre a superfície de um filme d’água, 
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também denominado de “caminho aquoso”. Assim, excesso de água na superfície de folhas 

implica em ambiente favorável a infecção bacteriana. 

3.3 Gênero Xanthomonas 

O gênero Xanthomonas compreende espécies fitobactérias, que estão distribuídas no 

mundo todo, e são responsáveis por causar doenças à diversas culturas, como: arroz, feijão, 

mandioca, tomate, trigo, citrus, eucalipto, entre outros.  

Dentre as fitobactérias as espécies de Xanthomonas têm apresentado maior 

inconstância em sua taxonomia. Segundo Romeiro (2005), na década de 1980, houve uma 

profunda modificação, quando o Manual de Berger introduziu o conceito de patovar, 

ocorrendo uma revolução tanto do ponto de vista da nomenclatura, quanto da identificação de 

fitobactérias, sobretudo de Xanthomonas spp.  

A partir dos anos de 1990, liderados pelo pesquisador belga Luc Vauterin, ocorreu 

uma drástica mudança na taxonomia do gênero Xanthomonas. A principal espécie do gênero 

Xanthomonas teve a maioria de seus patovares reclassificados dentro da espécie X. 

axonopodis ou em outras espécies (VAUTERIN et al., 2000). A partir destes trabalhos, 

frequentemente tem ocorrido novas reclassificações para as espécies do gênero como X. citri 

subsp. citri (SCHAAD et al., 2005). 

 Segundo Tonin et al. (2012), estas alterações na taxonomia de Xanthomonas spp., têm 

dificultado ainda mais o acesso às informações sobre estas espécies, pois ocorrem dúvidas 

freqüentes como por exemplo Xanthomonas eucalypti descrita por Truman (1974), 

posteriormente reclassificada por Dye et al. (1978) como Xanthomonas campestris pv. 

eucalypti, refere-se ou não à Xanthomonas axonopodis pv. eucalypti (MALAVOLTA 

JÚNIOR et al., 2008).  

As espécies do gênero Xanthomonas, afetam mundialmente mais de 400 espécies 

vegetais (RYAN et al., 2011), causando perdas através de lesões necróticas em folhas, caules 

e frutos, murchas, maceração de tecidos e hiperplasias (LEYNS et al,1990).  

Imaginava-se que as espécies do gênero fossem exclusivamente fitopatogênicas, 

todavia Vauterin et al. (1996), relatam a presença de culturas de Xanthomonas spp. não 

fitopatogênicas associadas a plantas, contudo a esmagadora maioria das espécies tem sido 

relatadas associadas à doenças em plantas. 

Não há relatos da sobrevivência de Xanthomonas spp. em solos por longos períodos; 

entretanto, sobrevivem sobre restos culturais até estes se extinguirem do meio. Espalham-se 



20 

 

 

 

rapidamente com a água da chuva ou da irrigação, através da penetração da bactéria na planta 

por aberturas naturais, danos mecânicos ou causados por insetos e abrasão nas folhas ou 

tecidos (RODRIGUES NETO, 2000). A temperatura ótima para Xanthomonas spp. está no 

binômio de 20 e 30°C, com períodos de chuvas e ventos fortes (LOPES; SANTOS, 1994).  

Xanthomonas spp. são bactérias Gram-negativas, em forma de bastonetes, que 

movimentam-se por um flagelo polar, estritamente acróbias (ROMEIRO, 2005). As suas 

colônias são usualmente amarelas, por isto o nome origina-se do grego e significa “xanthos” = 

amarelos e “monas” = unidades, devido a produção de pigmento não solúvel em água, 

conhecido com xantomonadina. Poucas espécies não possuem este pigmento, sendo estas de 

coloração creme (ROMEIRO, 2000). A colônia tem formato regular, circular, liso e 

crescimento mucoidal. E o período de geração da colônia é 48 horas e não crescem em pH 

abaixo de 4,5 ou em temperaturas inferiores a 4°C ou superiores a 37°C (VAUTERIN et al., 

1995).  

Por outro lado, Xanthomonas spp., podem ser benéficas ao homem, destacando-se a 

produção de goma de Xantana, utilizado na indústria alimentícia, têxtil, entre outros usos. 

(PAUL; MORIN; MONSAN, 1986). 

 

3.3.1  Xanthomonas axonopodis pv. eucalypti 

A primeira descrição de doenças bacterianas em Eucalyptus spp. no mundo ocorreu na 

década de 1970, na Austrália, quando Truman (1974), identificou em Corymbia citriodora 

(Hook) Hill & Johnson, uma doença causada por Xae, cujo principal sintoma era a seca de 

ponteiros (NEVES, 2007). 

No Brasil, o primeiro relato foi no ano de 1995, em viveiro localizado na região de 

Itapetininga, Estado de São Paulo, em que manchas foliares foram observadas em mudas de 

Eucalyptus grandis Hill ex Maidden atribuída à Pseudomonas cichorri (SWINGLE, 1925). 

Posteriormente, patovares de X. campestris (PAMMEL, 1895) foram detectadas em mudas de 

eucalipto também em viveiro localizado no Estado de São Paulo. Ocorreram outros relatos da 

doença em condições de viveiro e campo e atribuindo-se a diferentes espécies de bactérias 

(ALFENAS et al., 2001; GONÇALVES et al., 2008; FERREIRA; MILANI, 2002), fato ainda 

controverso devido ao método utilizado para a identificação do patógeno. 

Gonçalves et al. (2008), utilizaram o kit BIOLOG® para identificar a espécie 

causadora de uma doença que implicava em mancha e desfolha em plantas de Eucalyptus spp. 
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Possivelmente devido a imprecisão deste método, inicialmente atribuiu-se a etiologia a várias 

espécies de fitobactérias, em que posteriormente verificou-se ser incitada por um patovar de 

X. axonopodis. Atualmente no Brasil, a mancha foliar e desfolha em Eucalyptus spp. é 

atribuída a essa espécie bacteriana e é a doença bacteriana mais comum em viveiros florestais 

e campo, podendo provocar danos significativos em materiais genéticos muito suscetíveis sob 

condições favoráveis à infecção.  

Os sintomas caracterizam-se inicialmente por lesões encharcadas do tipo anasarca, 

internervurais, angulares, concentradas ao longo da nervura principal, nas margens da folha 

ou distribuídas aleatoriamente sobre o limbo. Com o progresso da doença, as lesões tornam-se 

de aspecto ressecado e coloração palha a marrom-clara, podendo conter orifícios no centro da 

lesão ou áreas recortadas do limbo em conseqüência da morte da área necrosada. Ao 

microscópio, observa-se pelo teste de exsudação em gota, a existência da exsudação de 

células bacterianas também denominada de “pus bacteriano”, que surge a partir dos tecidos 

lesionados, o que permite comprovar a etiologia procariota da doença (GONÇALVES et al., 

2008). 

Incorretamente, tem-se identificado a etiologia da doença com base em sintomas 

foliares, fato altamente indesejável devido a similaridade de sintomas com outras doenças 

foliares de Eucalyptus spp., como mancha de Cylindrocladium spp. e Kyrramyces 

eppiccocoides (ALFENAS et al., 2009). Assim, a correta diagnose deve ser feita em 

laboratório após teste de exsudação em gota e posteriormente com avaliações bioquímicas ou 

sorológicas ou moleculares para a correta determinação da etiologia da doença (ROMEIRO, 

2000).  

 A diminuição da área fotossintética da planta, ocasionada pelas manchas foliares e 

desfolha precoce, resulta na redução do crescimento, principalmente em viveiros, em que as 

mudas ficam debilitadas, tornando-se inaptas para o plantio no campo. 

Em viveiros, a doença incide mais intensamente quando o sistema de irrigação é por 

aspersão, cuja lâmina de água formada sobre as folhas favorece a dispersão, multiplicação e 

penetração do patógeno (ROMEIRO, 2005). A ocorrência de água livre na superfície foliar é 

indispensável à movimentação e penetração de bactérias fitopatogênicas em seus respectivos 

hospedeiros, uma vez que estas penetram principalmente por aberturas naturais, como os 

estômatos (ROMEIRO, 2005).  
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Nos plantios no estado do Paraná tem sido observadas epidemias durante o verão, 

quando as temperaturas são favoráveis e existe abundância de água sobre as folhas pela chuva 

constantemente (ALFENAS et al., 2009).  

Não existe nenhuma recomendação para o controle deste patógeno além do manejo 

cultural, como o uso do sistema de subirrigação, retirada de plantas doentes, e limpeza de 

folhas caídas (GONÇALVES, 2003; ALFENAS et al., 2009). 

Para patógenos fúngicos o controle em viveiros florestais é realizado, basicamente, por 

meio de métodos químicos, culturais e genéticos, mas estes não têm demonstrado eficácia. 

Além disto, para algumas doenças emergentes em viveiros florestais, como a mancha ou 

crestamento bacteriano causada por Xanthomonas axonopodis pv. eucalypti, atualmente não 

há qualquer recomendação de controle, o que oportuniza a busca por agentes de biocontrole 

(GONÇALVES, 2003). 

O uso de insumos químicos, devido aos altos custos, a baixa eficácia e aos impactos 

ambientais negativos, deve ser realizado de forma racional, e, neste sentido devem ser 

desenvolvidas pesquisas que buscam inimigos naturais, à semelhança dos trabalhos de Mafia 

et al. (2003) e Procópio (2004). 

O uso de programas de controle biológico na área florestal é possível, principalmente 

quando as mudas se encontram na fase de viveiro, onde as condições ambientais podem ser 

controladas (GRIGOLETTI et al., 2007). 

A produção de mudas de eucalipto no sul do Brasil, principalmente pelo sistema de 

propagação clonal via estaquia, recebe manejo de ambiente bastante característico, 

principalmente de temperatura e umidade, os quais se aproximam dos níveis ótimos para o 

desenvolvimento de microrganismos fitopagênicos, e o patógeno de maior destaque para o 

momento é X. axonopodis pv. eucalypti (PAZ, 2009). 

Uma das mais importantes medidas de controle é a prevenção da contaminação da 

cultura pelo uso de material propagativo sadio e de boa qualidade. Após o estabelecimento de 

fitbactérias na cultura, o seu controle é praticamente impossível ou de custo muito elevado. 

Resultados de pesquisa mostram que o controle químico é pouco efetivo ou ineficiente, além 

de haver um número muito pequeno de produtos registrados para as culturas florestais. Outras 

práticas utilizadas no controle das doenças incluem: a retirada e destruição de plantas, 

ferramentas e materiais infectados. O substrato também deve ser previamente esterilizado ou 

descartado antes de reutilização. Os funcionários do viveiro devem ser treinados no sentido de 

higienização diária do local da atividade produtiva e no caso de manipulação de plantas 
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doentes, a desinfecção imediata das mãos e ferramentas deve ser obrigatória. O manejo da 

água de irrigação é também muito importante e ainda pouco estudado, de modo a diminuir o 

período de molhamento e a água de condensação nas folhas. (ALMEIDA, 2013) 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Seleção de compostos antimicrobianos “in vitro” para o controle de bactérias 

fitopatogênicas em laboratório 

4.1.1 Preparo das suspensões de bactérias fitopatogênicas e calibração da densidade de 

inoculo 

O isolado de Xae foi obtido por meio de isolamento de folhas sintomáticas de 

Eucalyptus spp. Para tanto procedeu-se o teste de exsudação em gota para diagnóstico da 

presença de fitobactéria envolvida com o sintoma. Após, fragmentos sintomáticos de folhas 

foram lavados com sabão em água corrente e desinfestados em álcool 70% (v/v) por 30 

segundos, seguido de desinfestação em hipoclorito de sódio 2% (v/v) por 1 minuto e 30 

segundos e, finalmente lavagem em água destilada esterilizada. Os fragmentos foram então 

depositados no centro de uma placa de Petri, a qual continha uma gota de cerca de 200 µL de 

água destilada esterilizada. Procedeu-se com uma pinça previamente flambada o maceramento 

do tecido vegetal. O tecido macerado foi tocado com uma alça de platina previamente 

flambada e procedeu-se a repicagem para placas de Petri contendo meio TSA (Agar triptona 

de soja), utilizando-se a técnica de diluição por estrias (ROMERIO, 2005). 

Após incubação em B.O.D das placas por 48 horas à 28 ºC sob luz constante, as 

colônias amarelas, individualizadas que surgiram foram repicadas para tubos de ensaio 

contendo meio TSA inclinado, preservado em refrigerador a 4°C. 

Para a montagem do ensaio procedeu-se a repicagem de propágulos da bactéria para 

placas de Petri contendo meio TSA sólido esterilizado. Adicionou-se uma gota de 100 µL de 

solução salina 0,85% (p/v) esterilizada e espalhou o crescimento bacteriano com alça de 

Drigalsky, incubando em B.O.D as placas a 28ºC por 48h sem fotoperíodo (CUNHA et al., 

2006). 

 

4.1.2  Antibiograma 

Para a realização do ensaio foi realizado a técnica conhecida como antibiograma, na 

qual utilizou oito compostos com efeito antimicrobiano conhecidos, estes selecionados por 

serem relatados como eficazes no controle de mancha bacteriana em diversas outras culturas 
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agrícolas, como iprodiona, enxofre, tebuconazol, casugamicina, óxicloreto de cobre, 

acibenzolar S-Metíl, trifloxistrobina + tebuconazol e dióxido de cloro.  

Os compostos antimicrobianos foram diluídos em água destilada esterilizada (Tabela 

2). Discos de papel de filtro de 3,0 mm de diâmetro foram esterilizados em estufa a 150 ºC 

por 24 horas e após foram embebidos em 10 mL de suspensão dos compostos antimicrobianos 

e colocados no interior de placas de Petri esterilizadas para a secagem.  

 

Tabela 2. Produtos utilizados para formulação do ensaio de antibiograma 

Tratamentos Nome Técnico Nome comercial Concentração do i.a (µL.mL-1) 

1 Iprodiona Rovral 0,70 

2 Enxofre Kumulus 10,0 

3 Tebuconazol Sistemic 10,0 

4 Casugamicina Kasumin 10,0 

5 Òxicloreto de cobre Recop 10,0 

6 Acibenzolar S-Metíl Bion 10,0 

7 Trifloxistrobina + Tebuconazol Nativo 0,60 

8 ClO2 Dióxido de Cloro  0,70 

 

4.1.3  Preparo das Placas 

Às placas incubadas procedeu-se a raspagem do crescimento bacteriano com alça de 

Drigalsky, adicionando-se solução salina 0,85% (p/v) esterilizada e ajustou-se a concentração 

da suspensão em espectrofotômetro para OD 440 nm = 0,4. A suspensão de X. axonopodis pv. 

eucalypti, previamente calibradas, foram transferidas para tubos de ensaio contendo 5 mL de 

meio TSA semi-sólido fundente (±48 ºC). Após a homogeneização, o meio foi vertido em 

placas de Petri (8,0 cm de diâmetro e 1,5 cm de altura) esterilizadas. Em seguida, os discos de 

papel filtro contendo os produtos químicos foram distribuídas na área periférica da placa. 

Estas placas foram mantidas em B.O.D a uma temperatura de 28 °C, após 48 horas. 

 

4.1.4 Delineamento experimental 

O ensaio foi montado no delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 8 

repetições por tratamento, sendo o controle, discos embebidos em água. 
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As análises estatísticas foram realizadas pelo software SAS Enterprise Guide 5.1. 

sendo as médias comparadas pelo Teste Tukey à 5% de significância. 

 

4.2 Influência do tipo de irrigação na incidência associada a manchas foliares 

em mudas de E. urophylla x E. grandis  

O experimento foi conduzido no viveiro de pesquisa florestal da empresa Klabin S/A, 

Unidade de Monte Alegre, cidade de Telêmaco Borba- PR. O município está localizado a 249 

km de Curitiba, capital paranaense, entre a latitude 24° 19’ 26” S e longitude 50° 36’57”O. 

Região pertencente ao Segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa localizadas à área 

Centro Leste do Estado do Paraná na região hidrográfica do rio Tibagi. De maneira geral 

predomina a ocorrência de solos profundos e bem drenados em elevação variando de 550 a 

1.180 metros de altitude. 

Área de condução do ensaio caracteriza-se pela escala de Köppen-Geiger como Cfa, 

onde apresenta um clima mesotérmico, sem estação seca, com verões quentes e com média do 

mês mais quente superior a 22°C, sendo as geadas freqüentes.  

 

4.2.1 Material vegetal utilizado 

Para o ensaio foram utilizadas 600 mudas de um material genético de E. grandis x E. 

urophylla classificado como suscetível à fitobactéria, oriundas do viveiro comercial da 

empresa Klabin S/A. 

As mudas selecionadas para o teste estavam na casa de sombra, sem sintomas de 

manchas foliares e organizadas em bandejas através de tubetes distribuídos conforme 

procedimento operacional da empresa, o qual consiste preenchimento de 50% das bandejas, 

ou seja, espaçamento entre plantas de 1:2. 

 

4.2.2 Avaliação 

O desenvolvimento das mudas foi acompanhado através de medições quinzenais do 

diâmetro do colo e altura.  
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A doença foi avaliada por observações de manchas foliares e atribuído utilizando 

escala de severeridade (COUTO et al., 2009), considerando os limites máximos e mínimos, os 

valores intermediários seguiram incrementos logarítmicos (0 %; 0,5 %; 3,4 %; 4,9 %; 9,3 %; 

25,5 % e 48,0 %) considerando desde plantas sadias com ausência de manchas foliares e 

contendo pecíolo e haste de coloração normais; ausência de desfolha e necrose, presença de 

poucas manchas arroxeadas e pequenas (0,5 – 3,4 %); ausência de desfolha, início de necrose, 

aumenta de lesões arroxeadas e lesões coalescidas (3,5 – 4,9 %), início de desfolha, maior 

incidência de lesões no último par de folhas, necroses mais intensas e ferimentos nas 

extremidades foliares (5,0 – 9,3 %); desfolha e lesões cobrindo maior parte da área foliar, e 

atingindo com maior intensidade as folhas novas (9,4 - 25,5 %) e desfolha intensa e todas as 

folhas com alta intensidade de lesões coalescidas, ferimentos nas extremidades foliares e 

descoloração do pecíolo (25,6 – 48,0 %), conforme Figura 2. 

 

Figura 2. Escala diagramática de severidade (% de área foliar lesionada) de mancha foliar 

causada por Xanthomonas axonopodis em eucalipto.  

 

O diâmetro do colo foi medido com auxílio de um paquímetro digital, posicionado na 

base do caule a um centímetro da região da superfície do substrato. A altura foi obtida com 

régua graduada em centímetros e a leitura realizada da base da muda até a inserção do último 

par de folhas.  
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4.2.3  Delineamento experimental 

O delineamento experimental foi distribuído em 4 blocos inteiramente ao acaso com 

três tratamentos, contendo 24 plantas por parcela útil por bloco. As análises estatísticas foram 

processadas com o software SAS Enterprise Guide 5.1, sendo as médias comparadas pelo 

Teste Tukey à 5 % de significância. 

 

4.2.4 Tratos culturais 

Os nutrientes utilizados durante o teste foram realizados conforme descritos no 

procedimento operacional da empresa, a qual é composta pelos ingredientes apresentados na 

Tabela 3 abaixo, e aplicados sobre as plantas através da irrigação dos canteiros, aplicados no 

mínimo duas vezes ao dia. 

Devido a cobertura instalada entre os tratamentos 2 e 3, a fertirrigação nos tratamentos 

1 e 2 foram aplicadas com a utilização de aspersores, os quais continham a mesma solução 

disposta para fertiirrigação do tratamento 3, este realizado através da sub-irrigação, não 

disponibilizando água sobre as folhas das mudas. 

 

Tabela 3. Solução nutritiva utilizada (Macro e Micro nutrientes) 

NUTRIENTES QUANTIDADE (gr. L-1) 

Nitrogênio 135,0 

Fósforo 39,0 

Potássio 250,0 

Calcio 194,0 

Magnésio 52,0 

Enxofre 52,1 

Boro 0,7 

Cobre 0,1 

Zinco 0,1 

Manganês 0,8 

Molibdênio 0,0 

Cobalto 0,0 

Ferro 2,4 

Cloro 237,8 
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4.2.5 Manejo de irrigação utilizado 

Para a instalação do experimento utilizou-se os seguintes tratamentos: 

a) Tratamento 1: Mudas em canteiro sem cobertura, com irrigação aérea por aspersão sobre 

o filoplano, com frequência regulada de acordo com as condições climáticas diárias. 

b) Tratamento 2: Mudas em canteiros com cobertura de plástico evitando a incidência de 

chuva sobre as mudas e com irrigação por aspersão sobre o filoplano, com frequência 

regulada de acordo com as condições climáticas diárias. 

c) Tratamento 3: Mudas em canteiros com cobertura área e lateral de plástico, com irrigação 

feita diretamente no sistema radicular por meio de subirrigação, com frequência regulada de 

acordo com as condições climáticas diárias. 

 Cada tratamento foi composto por 192 mudas, distribuídos em quatro repetições de 48 

plantas, sendo a parcela útil composta por 24 mudas. 

O experimento foi testado em duas épocas do ano de 2013 (verão e primavera), na 

busca de informações das quais condições climáticas que predispõem as plantas ao ataque de 

patógenos causadores de mancha foliar. 

 

 

Figura 3. Disposição dos tratamentos em campo (T1: Sem cobertura; T2: com cobertura de 

plástico aéreo, protegendo da água de chuva; T3: com cobertura plástica aérea e lateral, 

protegendo as plantas tanto a água de chuva, quanto da irrigação por aspersão). 
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5. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

5.1 Seleção de compostos antimicrobianos “in vitro” para o controle de bactérias 

fitopatogênicas 

Na avaliação das placas de antibiose, não foram observados a formação de halos de 

inibição a X. axonopodis pv. eucalypti por nenhum dos produtos testados (Figura 3). 

Esperava-se que para o acibenzolar S-metil não tivesse efeito direto sobre a colônia 

bacteriana, pois o mesmo é um indutor de resistência e seu efeito é de eliciar os mecanismos 

de defesa da planta (COLE, 1999). Porém para os fungicidas e antibióticos há muitas 

informações conflitantes, em alguns trabalhos relata-se o controle e em outros não. Avaliando 

o controle da bacteriose do maracujazeiro, causada por Xanthomonas axonopodis pv. 

passiflora, a kasugamicina (antibiótico) e oxicloreto de cobre controlaram a doença 

(TORRES FILHO; PONTE; SILVEIRA FILHO, 1996). Ashrafuzzaman (1987) relata o 

controle de Xanthomonas oryzae pv. oryzae, agente causal da queima bacteriana do arroz, 

pelo uso da kasugamicina. Em um trabalho avaliando o controle químico da mancha 

bacteriana do tomateiro, Xanthomonas perforans, oxicloreto de cobre e acibenzolar-S-metil 

dentre outros agrotóxicos não foram capazes de controlar a doença.  

 Assim, comprova-se a necessidade de mais pesquisas com relação ao uso de 

defensivos agrícolas para o controle de X. axonopodeis pv. eucalypti em viveiros florestais.  
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Figura 4. Placa de Petri sem formação de halos de inibição pelos produtos antimicrobianos à 

X. axonopodis pv. eucalypti, sendo os i.a: 1: iprodiona; 2: enxofre; 3: tebuconazol; 4: 

casugamicina; 5: óxicloreto de cobre; 6: acibenzolar S-metíl; 7: trifloxistrobina+tebuconazol; 

8: dióxido de cloro 
 

O controle químico de doenças de plantas é, em muitos casos, a única medida eficiente 

e economicamente viável de garantir as altas produtividade e qualidade de produção, mesmo 

quando inserido no manejo integrado. 

 A exploração comercial de várias culturas seria impossível sem o emprego de 

agrotóxicos em locais ou épocas sujeitas à incidência de doenças (VIDA et al., 2004; 

GONÇALVES et al., 2012). Assim há uma urgência para o setor florestal em aprender a 

utilizar as ferramentas de controle químico para mitigar as perdas causadas por fitopatógenos, 

seja pelo uso de inseticidas e acaricidas, para controlar insetos e ácaros vetores de patógenos 

virais; fungicidas e nematicidas, para controle dos fungos e nematóides fitopatogênicos 

(SBRAGIA, 1975), e a busca por ingredientes ativos com efeito bactericida.  

  

5.2 Influência do tipo de irrigação na incidência associada a manchas foliares 

em mudas de E. urophylla x E. grandis  

Durante o período de medição do ensaio que ocorreu entre 15 de março a 15 de abril 

de 2013, as plantas exibiram manchas foliares, realizando-se então o teste de exsudação em 

gota para a confirmação da etiologia bacteriana da doença, o que foi ratificado.  

Na avaliação dos parâmetros relacionados à qualidade das mudas observou-se que 

tanto para diâmetro do colo quanto para a altura de mudas no final do período de avaliação, as 

plantas mantidas no tratamento 3, condicionadas no sistema de canteiro protegido e irrigadas 

por subirrigação foram as que apresentaram melhor desenvolvimento (Tabela 4).  
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Tabela 4. Diâmetro de coleto e altura avaliados no experimento realizado em março de 2013. 

D1, D2 e D3 referem-se ao diâmetro do coleto avaliado na primeira, segunda e 

terceira avaliação. H1, H2 e H3 referem-se à altura de mudas avaliadas na 

primeira, segunda e terceira avaliação. T1 - Mudas em canteiros sem cobertura 

irrigadas por aspersão; T2 - Mudas em canteiros cobertos irrigadas por aspersão; 

T3 - Mudas em canteiros cobertos irrigadas por subirrigação do substrato.  

Tratamentos D1 (mm) H1 (cm) D2 (mm) H2 (cm) D3 (mm) H3 (cm) 

T1 1,9 a 14,7 a 2,1 a 18,2 a 2,4 b 19,2 b 

T2 1,8 a 14,4 a 1,9 a 18,2 a 2,6 b 19,2 b 

T3 1,8 a 13,9 b 1,8 a 16,3 b 3,2 a 24,5 a 

CV(%) 14,5 15,9 12,2 14,6 17,9 15,7 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 95% de 

probabilidade 

 

No que tange a severidade da mancha de X. axonopodis pv. eucalypti, observa-se que 

as mudas cultivadas em canteiros sem proteção foram as que apresentaram maior severidade 

durante o período de realização do experimento. A proteção dos canteiros revelou-se capaz de 

reduzir a doença em relação à exposição das mudas ao tempo. Contudo, a junção da cobertura 

das mudas com a modificação do sistema de irrigação foi o tratamento que teve o maior efeito 

sobre a redução da severidade de doença, apresentando a menor AACPD. (Figura 3). 
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Figura 5. Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), para a mancha foliar 

bacteriana causada por X. axonopodis pv. eucalypti no ensaio avaliado em março 

de 2013. Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey 95% de probabilidade. 

 

As condições ambientais foram de 225 mm de precipitação e temperatura média de 

20,1°C, favorecendo assim o desenvolvimento do patógeno em campo. 

Na segunda fase do projeto, as medições ocorreram entre 01 de outubro a 30 de outubro 

de 2013, estação primavera, onde as plantas embora exibindo manchas foliares, não foram 

semelhantes aos apresentados pela mancha bacteriana. Ao realizar teste, não foi constatada a 

exsudação de células bacterianas dos tecidos sintomáticos. Porém estes tecidos ao serem 

observados em cortes histológicos ao microscópio, observou-se a presença de picnídios e 

conídios de Pestalotiopsis sp. e Kyrramices sp., patógenos freqüentes em diversas florestas no 

Paraná. (SHULTZ, 2011). 

A provável ausência de infecção de X. axonopodis pv. eucalypti, pode ser relatada ao 

período que foi realizado o ensaio, o qual teve temperaturas e condições pluviométricas 

desfavoráveis à epidemia bacteriana, apresentando a precipitação inferior à 100 mm e 

temperatura média inferior à 18,6°C. 
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Tabela 5. Diâmetro de coleto e altura avaliados no experimento realizado em outubro de 

2013. D1, D2 e D3 referem-se ao diâmetro do coleto avaliados na primeira, 

segunda e terceira avaliação. H1, H2 e H3 referem-se à altura de mudas avaliadas 

na primeira, segunda e terceira avaliação. T1 - Mudas em canteiros sem cobertura 

irrigadas por aspersão; T2 - Mudas em canteiros cobertos irrigadas por aspersão; 

T3 - Mudas em canteiros cobertos irrigadas por subirrigação do substrato.  

Tratamentos D1 (mm) H1 (cm) D2 (mm) H2 (cm) D3 (mm) H3 (cm) 

T1 1,7 * 12,3 ab 2,1 b 14,5 b 2,6 b 17,9 b 

T2 1,6 b 12,6 a 1,9 c 14,3 b 2,4 b 17,8 b 

T3 1,7 ab 11,8 b 2,3 a 16,1 a 3,2 a 24,9 a 

CV(%) 11,9 12,9 12,4 16,6 51,9 18,7 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 95% de 

probabilidade. 

 

Assim como ocorreu no experimento realizado no verão, as mudas mantidas sob 

cobertura e no sistema de subirrigação desenvolveram melhor, tanto o diâmetro do colo 

quando as alturas tiveram valores mais pronunciados (Tabela 4). 

Em relação à AACPD, os resultados foram similares, de modo que as mudas 

cultivadas em canteiros protegido com irrigação por aspersão tiveram menor AACPD que as 

mudas cultivadas em canteiro sem proteção e, as mudas cultivadas em canteiros protegidos e 

irrigadas por subirrigação tiveram o menor percentual de doença dentre todos os tratamentos 

(Figura 4).  

Contudo neste ensaio não foi observado sintomas foliares e não foi constatada a 

formação de exsudação no teste em gota de pus bacteriano, indicando que a etiologia das 

manchas não era bacteriana. Exames de cortes histológicos dos tecidos lesionados em lupa 

binocular estereoscópica e em microscópio de luz, evidenciaram a estrutura de alguns micro-

organismos fungicos destacando-se Pestalotiopsis sp. e Kyrramices sp. dois patógenos 

frequentes em viveiros florestais no estado do Paraná (SCHULTZ, 2011).  
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Figura 5. Padrão de crescimento diferenciado entre plantas nos diferentes tratamentos. (T1 - 

Mudas em canteiros sem cobertura irrigadas por aspersão; T2 - Mudas em canteiros cobertos 

irrigadas por aspersão; T3 - Mudas em canteiros cobertos irrigadas por subirrigação do 

substrato) 
 

 

T1 

T2 

T3 

T1 

T1 
T2 T3 
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Figura 6. Padrão de crescimento diferenciado entre mudas de diferentes tratamentos. (T1 - 

Mudas em canteiros sem cobertura irrigadas por aspersão; T2 - Mudas em canteiros cobertos 

irrigadas por aspersão; T3 - Mudas em canteiros cobertos irrigadas por subirrigação do 

substrato) 

Conforme observado no presente trabalho as epidemias da mancha bacteriana do 

eucalipto são mais freqüentes nos meses mais quentes do ano (Figura 7), geralmente 

desaparecendo em períodos com variáveis ambientais desfavoráveis, porém sem maiores 

relatos dessa característica. Neves (2007), trabalhando em condições controladas, conclui que 

temperaturas inferiores a 26 ºC são inibórias ao desenvolvimento de X. axonopodis pv. 

eucalypti. Segundo o mesmo autor a eficiência de inoculação artificial está associada a um 

período mínimo de 12 horas em câmara úmida para o sucesso da penetração da bactéria. Isto 

pode explicar a ausência da mancha bacteriana nas plantas no segundo período de realização 

do ensaio, cujas temperaturas médias foram inferiores à 18 ºC. Este fato possivelmente 

explica que o cultivo das mudas sob proteção da água de chuva e com redução da irrigação 

foliar implicou na redução da AACPD (Área abaixo da curva de progresso da doença). 

Bactérias são seres tipicamente aquáticos, de modo que a redução de água na superfície do 

limbo foliar implica em condições adversas à penetração do patógeno nas plantas 

(ROMEIRO, 2005). 

Em relação ao segundo período de realização do ensaio, embora Pestalotiopsis sp. e 

Kyrramices sp. não sejam micro-organismos aquáticos como X. axonopodis pv. eucalypti, a 

água é essencial para o ciclo de vida destes patógenos. Uma vez que a germinação do esporo 

fúngico ocorre na presença de água (ALFENAS et al., 2009). Desse modo a redução da água 

no limbo foliar implica em condições desfavoráveis à germinação do esporo, e assim redução 

do inóculo.  
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Figura 7. Área abaixo da curva de progresso de mancha foliar (AACPD), para a mancha 

foliar no ensaio avaliado em outubro de 2013. Médias seguidas pela mesma letra 

não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 95% de probabilidade 

 

As condições ambientais foram de 99 mm de precipitação e temperatura média de 

18,6°C, não favorecendo o desenvolvimento do patógeno em campo. 

Abaixo, podemos verificar que no ano de 2013, as médias pluviométricas não 

seguiram as tendências históricas do local de instalação do ensaio, prejudicando a ocorrência 

de Xae e por conseqüência impossibilitando a instalação de ensaio em campo para a avaliação 

de perdas de produtividade em diferentes níveis de severidade de manchas foliares.  
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Figura 8. Precipitação média mensal comparando as médias de 2013 versus histórico 30 anos 

 

Em relação ao controle da mancha bacteriana avaliada no primeiro ensaio e da mancha 

de Pestalotiopsis sp e Kyrramyces sp. relatadas no segundo período do ensaio, a redução da 

água livre de molhamento foi essencial para o controle destas doenças.  

Para o controle da mancha bacteriana são ainda poucos os estudos desenvolvidos. O 

efeito significativo de metabólitos bacterianos no controle da mancha foliar associada à X. 

axonopodis pv. eucalypti em condições de casa de vegetação, demonstraram potencialidades, 

todavia, o controle biológico testado ainda é incipiente. (LOPES et al. 2012) 

O controle químico para fitobactérias ainda não é uma realidade, contudo para o 

controle de doenças fungícas já é possível encontrar moléculas químicas com efeito sobre 

microbiota (FERREIRA et al., 2006). Mas com o contínuo emprego de sanção a defensivos 

agrícolas pelas certificadoras o seu uso no setor florestal torna-se cada vez mais difícil. 

As práticas de manejo integrado surgem como alternativas em que o controle do 

ambiente é muito eficaz por agir sobre um dos vértices do triângulo de doença (AGRIOS, 

2005). Assim a redução da água livre de molhamento foliar pode implicar na redução de 

doenças conforme os resultados apresentados no presente trabalho. 

Sabe-se que o bom manejo da água é vital para a manutenção da qualidade de mudas e 

redução de doenças (GRIGOLETTI JUNIOR et al., 2011). Além de criar condições 

microclimáticas propícias a ocorrência de doenças a água quando de má procedência, pode 

carrear inoculo do patógeno e, assim surgem proposições que além do controle da quantidade 

de água aplicada em mudas de viveiros florestais, o uso de tratamento da água de irrigação 
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para a redução de doenças em viveiros florestais (FERREIRA et al., 2012; MACHADO et al., 

2013).  

Patógenos causadores de manchas foliares podem afetar o desenvolvimento da planta 

por vários mecanismos, desde a destruição de cloroplastos, liberação de compostos tóxicos ao 

tecido vegetal (STRANGE; SCOTT, 2005) e desta forma prejudicar o desenvolvimento da 

planta. Desta forma os maiores diâmetros de colo e altura observados nas mudas cultivadas 

sob canteiro coberto e com subirrigação devem-se à menor severidade de doença que reduziu 

a influência do patógeno sobre o desenvolvimento das mudas em relação os tratamento 1, o 

qual foi submetido a não cobertura e não controle de irrigações de água da chuva e aspersões. 

Além da redução de doenças o controle de irrigação afeta a qualidade da muda como 

observado no presente trabalho. Thebaldi (2011) avaliando dois sistemas de irrigação para a 

produção de mudas florestais observou a maior qualidade pelo uso da subirrigação, inclusive 

melhorias no aspecto nutricional das mudas. 

Uma muda é considerada pronta para expedição quando dentre outros fatores sua 

altura encontra-se por volta dos 25 cm. No presente estudo somente as mudas cultivadas sob 

canteiro coberto e subirrigadas estariam dentro deste padrão. De modo que as demais mudas 

demandariam maior tempo de viveiro para que estivessem aptas para ir para campo, o que 

resulta em maiores custos com fertilizações e dispêndio de água, os quais possuem preços 

cada vez mais elevados e escassos respectivamente. 

Segundo Gonçalves et al. (2013), os materiais genéticos de Eucalyptus spp., 

cultivados no Brasil, cada vez mais apresentam doenças e o controle destas é requisito para a 

manutenção da eucaliptcultura. Deste modo o uso de duas técnicas simples como a cobertura 

de canteiros na área de pleno sol e a modificação da irrigação do sistema de aspersão para a 

subirrigação podem ser ferramentas importantíssimas para ao controle de doenças e melhoria 

na qualidade de mudas de Eucalyptus spp em viveiros florestais.  

Vale ressaltar que mais testes devam ser conduzidos em viveiro, recomendando-se 

testes pilotos aplicados em campo, para avaliação do potencial de perdas de produtividade 

associados aos diferentes níveis de severidade de manchas foliares em Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus grandis. 

 



40 

 

 

 

6.  CONCLUSÕES 

 Nenhum dos ingredientes ativos testados apresentou efeito sobre X. axonopodis 

pv. eucalypti no teste de antibiograma “in vitro” 

 A redução da doença implicou em maior qualidade de mudas dada pela altura e 

diâmetro do colo. 

 O uso de cobertura dos canteiros associado à subirrigação das mudas propiciou 

redução da severidade das manchas foliares do eucalipto com base nos 

parâmetros avaliados 
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