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RESUMO 

 

A versatilidade de usos da adaptação aos sítios pelas diversas espécies de eucalipto 

cultivadas têm impulsionado as pesquisas visando, principalmente, à resistência à pragas e 

doenças. Mesmo Eucalyptus dunnii sendo uma das espécies mais utilizadas no sul do país, 

questões como problemas fitossanitários nesta espécie tem sido negligenciados. Dentre as 

principais causas de doenças nesta cultura, Pestalotiopsis spp. tem merecido atenção, 

justamente por se tratar de um patógeno que precisa de uma abertura inicial, encontrando, 

portanto, as condições ideais de penetração devido a fenômenos climáticos como geada e 

granizo, típicos dessa região. Portanto, os objetivos desse estudo foram: caracterizar 

morfofisiológicamente e molecularmente os isolados de Pestalotiopsis spp. PB e PE, 

quantificar a severidade de Pestalotiopsis spp. em caules e folhas de Eucalyptus dunnii. O 

fitopatógeno em questão foi isolado de três diferentes culturas, PB (obtido de cancro em 

Mimosa floculosa) e PE (obtido de mancha-foliar em Eucalyptus grandis), pertencentes à 

micoteca do Laboratório de Proteção Florestal da UNICENTRO-Irati e os isolados P2 e P5 

(obtidos de Carya illinoinensis), pertencentes à micoteca do Laboratório de Fitopatologia 

Elocy Minussi da Universidade Federal de Santa Maria-RS. Para melhor compreensão, esse 

trabalho foi dividido em três capítulos: 1) Caracterizar morfofisiológicamente e 

molecularmente os isolados PB e PE; 2) Descrever os sintomas em folha e quantificar a 

severidade dos diferentes isolados nesse órgão; 3) Descrever os sintomas e quantificar a 

severidade em caule. As sequências moleculares dos isolados PB e PE foram idênticas entre si 

e correspondem as espécies P. kenyana e P.oryzae. Todos os isolados demonstraram ser 

patogênicos a E. dunnii, mesmo advindos de hospedeiros diferentes. Os isolados PE e P5 

demonstraram as maiores médias de severidade em folha, com 13,74% e 15,32%, 

respectivamente. Em relação ao caule, no experimento 1, inoculando-se apenas os isolados PB 

e PE, em quatro ensaios diferentes, PB apresentou as maiores médias de cancro em todos os 

ensaios chegando a 43,40 cm2 de área lesionada. No Experimento 2, avaliando-se os quatro 

isolados, realizados em dois ensaios, P5 apresentou as médias mais altas nos dois ensaios, 

62,41 e 42,81 cm2, respectivamente. Em relação a severidade de caule, no experimento 1, 

avaliando-se os isolados PB e PE em quatro ensaios, PE apresentou 62,99% e no experimento 

2, avaliando-se todos os isolados, em dois ensaios, P5 obteve média de 15,29% no ensaio 1 e 

PE 28,9% de área lesionada no ensaio 2. 
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ABSTRACT 

 

 The versatility of uses in adaptation to the sites by the different species of cultivated 

eucalyptus have propelled the research aiming, mainly, the resistance to pests and diseases. 

Even though Eucalyptus dunnii is one of the most used species in south of Brazil, issues such 

as phytosanitary problems in this species have been neglected. Among the main causes of 

diseases in this crop, Pestalotiopsis spp. has deserved attention, precisely because it is a 

pathogen that needs an entry point, finding, therefore, some ideal conditions to make the 

penetration, due to climatic phenomena, typical of this region as frost and hail. Therefore, the 

main objective of this study was: to characterize morphologically and molecularly isolated 

from Pestalotiopsis spp. PB and PE to quantify the severity of Pestalotiopsis spp. on stem and 

leaves of Eucalyptus dunnii. The phytopathogen in question was isolated from three different 

cultures, PB (obtained from Mimosa flocculosa canker) and PE (obtained from leaf spot in 

Eucalyptus grandis) belonging to microbial collection of the Forest Protection Laboratory of 

UNICENTRO-Irati and isolates P2 and P5 (obtained from Carya illinoinensis) belonging to 

microbial collection of the Elocy Minussi Phytopathology Laboratory of the Federal 

University of Santa Maria-RS. For better understanding, this work was divided in three 

chapters: 1) Morphological and molecular characterization of the isolates PB and PE; 2) To 

describe the leaf symptoms and to quantify the severity of the different isolates in this organ; 

3) To describe the symptoms and quantify stem severity. The molecular sequences of the 

isolates PB and PE were identical to each other and correspond to the species P. kenyana and 

P.oryzae. All isolates showed to be pathogenic in E. dunnii, even from different hosts. The PE 

and P5 isolates showed the highest mean of severity in leaf, with 13.74% and 15.32%, 

respectively. In relation to the stem, in experiment 1, inoculating only PB and PE isolates, in 

four different assays, PB presented the highest mean of canker in all assays reaching 43.40 

cm2 of lesioned area. In Experiment 2, evaluating the four isolates, conducted in two tests, P5 

presented the highest means in the two assays, 62.41 and 42.81 cm2, respectively. Regarding 

stem severity, in experiment 1, PB and PE isolates were assessed in four experiments, PE 

presented 62.99% and in experiment 2, all isolates were evaluated. In two experiments, P5 

obtained a mean of 15, 29% in assay 1 and 28.9% in lesion area in assay 2. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

O eucalipto (Eucalyptus spp.) apresenta uma ampla plasticidade de usos, porém, 

menos de 20 espécies têm sido utilizadas com propósitos comerciais no mundo (EMBRAPA, 

2014). Assim, a indústria mundial do eucalipto é baseada em poucas espécies, como: 

Eucalyptus globulus Labill., Eucalyptus grandis Hill ex Maiden bem como seus híbridos 

com Eucalyptus urophylla  S.T. Blake (COTTERILL e BROLIN, 1997). O termo eucalipto 

compreende o gênero composto por cerca de 730 espécies, da família das Myrtaceas 

(EMBRAPA, 2014) e apresenta como características gerais: rápido crescimento e facilidade 

de adaptação aos sítios. 

No Brasil, em 2015, a área plantada com eucalipto totalizou 5,6 milhões de hectares. 

No estado do Paraná, a eucaliptocultura é uma atividade em franca expansão, sendo a segunda 

cultura florestal, com 197.835 hectares (IBÁ, 2016). O forte potencial econômico das espécies 

cultivadas no país têm impulsionado as pesquisas visando, além do aumento em incremento, a 

resistência à pragas e doenças.  

Em função da característica de sua madeira, e por ser tolerante à baixas temperaturas, 

Eucalyptus dunnii é a espécie mais cultivada nos estados do sul do país, principalmente 

Paraná e Santa Catarina (EMBRAPA, 2014). A espécie é nativa da Austrália e tem 

distribuição restrita à região nordeste de New South Wales e sudeste de Queensland, a 300 a 

800 m de altitude, com clima quente e úmido, com temperatura máxima de 27 a 30 °C, com 

20 a 60 geadas por ano, de baixa intensidade. As árvores atingem 50m de altura e 1,5 até 2,5 

m de DAP (Diâmetro à altura do peito) (HILLIS e BROWN, 1978).  

Tem preferência por solos úmidos e altamente férteis de origem basáltica, mas é 

possível encontrá-la em solos de origem sedimentar e bem drenados (BOLAND et al., 2006). 

Sua madeira é utilizada em serraria, laminação, movelaria, construções, carvão, chapas 

particulares, chapas duras, caixotaria, mourões, lenha e celulose e papel (LOPES e 

TOMAZELLO FILHO, 2006). E. dunnii têm sido bastante utilizado em programas de 

hibridização visando aliar características desejáveis, como no cruzamento de E. dunnii x E. 

urophylla, onde são produzidos indivíduos superiores quanto à qualidade de madeira na 

produção de celulose e com maiores possibilidades de adaptação ao frio (ASSIS E MAFIA, 

2007).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Labill.
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As características florestais da espécie apresentam-se promissoras para seu cultivo na 

metade sul do Rio Grande do Sul, devido essa espécie suportar áreas com geadas intensas e 

severas, e, também, por apresentar baixo potencial de bio-invasão, pois produz poucas 

sementes, o que dificulta sua propagação aleatória (BILLARD e LALLANA, 2005). 

A ocorrência de geadas e a alta amplitude térmica dos invernos da região sul 

facilitam o evento da penetração de fitopatógenos em seus hospedeiros. A queima de 

brotações e trincas no tronco, causadas pela geada, facilitam a penetração de microrganismos 

(FERREIRA, 1989), principalmente, os fungos patogênicos secundários, como é o caso de 

Pestalotiopsis spp.  

O gênero Pestalotiopsis é o anamorfo de Pestalosphaeria M.E. Barr e pertence à 

família Amphisphaeriaceae (STEYAERT, 1949). Tem como principal característica a 

formação de seus conidióforos dentro de um corpo de frutificação compacto, denominado 

acérvulo (SUTTON, 1980). Atualmente, a descrição para os fungos do gênero Pestalotiopsis, 

apesar de ainda controversa, abrange características como: conídios em geral com cinco 

células, sendo três células medianas de coloração marrom e duas células (apical e basal) 

hialinas, com dois ou mais apêndices apicais (JEEWON et al., 2002); micélio imerso, 

ramificado, septado, hialino a marrom claro; os conidiomas são do tipo acervular e possuem 

parede basal bem desenvolvida, formada por células angulares, delgadas; os conidióforos são 

hialinos ramificados e septados, cilíndricos à lageniformes, formados a partir de células 

terminais do pseudoparênquima acervular (SUTTON, 1980). 

São catalogadas 309 espécies (INDEX FUNGORUM, 2017) classificadas 

inicialmente de acordo com o hospedeiro onde foram encontradas pela primeira vez 

(MAHARACHCHIKUMBURA et al., 2014). Essa base para classificação é bastante 

discutida, uma vez que a maioria das espécies não são específicas, sendo encontradas em uma 

ampla gama de hospedeiros e substratos, ou seja, em solos, ramos, sementes, frutos e folhas, 

podendo ser parasitas, endofíticos ou sapróbios (MAHARACHCHIKUMBURA et al., 2014). 

Os estudos envolvendo esse fungo em Eucalyptus spp. são, basicamente, relatos de 

ocorrência, relacionando-o a danos secundários, sendo considerado como patógeno 

oportunista, junto à Hainesia lythri (Desmaz.) Höhn em viveiros florestais, nesses casos em 

hospedeiros debilitados ou injuriados, tanto Pestalotiopsis sp. quanto H. lythri podem ser 

constatados causando manchas sobre o limbo foliar (ALFENAS et al. 2009). 

Em viveiros em Santa Catarina e Paraná, Pestalotiopsis spp. foi o principal 

responsável pelas manchas foliares encontradas, com incidência de (24,9%), seguido por 

http://www.indexfungorum.org/
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Cylindrocladium candelabrum Viegas com incidência média de (15,8%) e H. lythri (4,3%). 

C. candelabrum e Pestalotiopsis spp. foram encontrados em todos os viveiros analisados, 

porém, esse último foi associado ao estrangulamento da haste de mudas na casa de sombra 

(SCHULTZ, 2011). Esse fato, se deve, principalmente, aos rigores do clima da região sul, 

como geadas, granizo e à alta amplitude térmica dos invernos.  

Esse fitopatógeno também foi descrito como o causador de mancha foliar em outras 

espécies arbóreas e frutíferas como a goiabeira (Psidium guajava L.) no Hawaii (KEITH et al. 

2006) e no carité (Vitellaria paradoxa C. F. Gaertn.) em República de Ghana (AKROFI e 

AMOAH, 2009). No caso das frutíferas Pestalotiopsis spp. pode causar danos 

comprometedores à produção. No kiwizeiro (Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. 

R. Ferguson.) esse fungo provoca lesões em folhas e frutos, comprometendo a produção e sua 

qualidade (KARAKAYA, 2001). No Ceará, P. psidii foi a espécie responsável pela doença 

conhecida como podridão no caule da goiabeira (CARDOSO et al., 2002). Na Paraíba, 

árvores de acerola (Malpighia emarginata Sessé & Mociño ex DC) apresentaram lesões 

circulares e queda de folhas causada por Pestalotiopsis spp. (ALMEIDA et al., 2003). 

Pestalotiopsis spp. também foi encontrado associado às folhas de nogueira-pecan (Carya 

illinoensis K.) em diferentes localidades e cultivares. Nesse caso, as lesões, podem causar 

além da desfolha parcial de árvores adultas, acarretando perda de área fotossintética ativa, 

danos aos frutos, especialmente quando ainda estão verdes, já que, nesse momento, folhas e 

frutos coexistem na mesma planta (LAZAROTTO, 2013).  

Dada à importância e a grande ocorrência desse fitopatógeno, se faz necessário 

estudos mais aprofundados, principalmente, em relação à sintomatologia e quantificação dos 

danos causados na cultura do Eucalyptus spp. e, sendo na eucaliptocultura a resistência como 

base do manejo da doença, é imprescindível conhecer bem a interação patógeno-hospedeiro 

para vislumbrar seu controle e, embora muito comum, não há estudos envolvendo 

Pestalotiopsis spp. em E. dunnii. 

Diante do exposto, essa pesquisa visa fornecer informações sobre a caracterização 

dos isolados de Pestalotiopsis spp. bem como, a severidade ocasionada por este fitopatógeno 

em mudas de E. dunnii na região centro-sul do Paraná, Brasil, que possam auxiliar estudos 

futuros sobre métodos de controle e melhoramento genético.  

 

 

 

http://www.feedipedia.org/content/feeds?species=13549
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CAPÍTULO 1 

CARACTERIZAÇÃO MORFOFISIOLÓGICA E MOLECULAR DE ISOLADOS DE 

Pestalotiospsis spp. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em fitopatologia, entender os processos que envolvem o desenvolvimento do 

patógeno é imprescindível, tanto para a correta identificação (LAZAROTTO, 2013) quanto 

para sua reprodução visando a aplicação nos testes que caracterizam seu desenvolvimento a 

campo. O cultivo in vitro é indispensável para utilização em estudos que necessitem de 

quantidades pré-determinadas de inóculo puro, sendo que para isto é imprescindível que se 

estabeleçam condições de cultivo ideais ao desenvolvimento desses micro-organismos 

(SANTOS et al., 2005).  

De maneira geral, durante muito tempo a identificação do gênero Pestalotiopsis foi 

realizada somente através da observação de caracteres morfofisiológicos, ou seja, tamanho e 

forma de conídios, número de células e demais estruturas típicas do patógeno, além de 

características de crescimento de colônias. No entanto, somente com esta descrição, não é 

possível uma identificação confiável de espécie para a maioria dos gêneros fúngicos, sendo 

necessária a aplicação de técnicas moleculares (LAZAROTTO, 2013). A taxonomia de 

Pestalotiopsis sp. ainda é bastante discutida, sendo que, até mesmo o uso de sequências do 

“GenBank” para identificação de espécies não é totalmente confiável 

(MAHARACHCHIKUMBURA et al., 2014), por isso, as duas técnicas são complementares. 

Outro fator importante, além da correta identificação, está na replicabilidade do 

patógeno in vitro, sem que perca sua capacidade patogênica, objetivo principal dos estudos de 

severidade em que se deseja reproduzir os sintomas da doença (CARVALHO et al., 2014). 

Fatores como o substrato, luminosidade e temperatura influenciam no crescimento micelial e 

na taxa de esporulação dos fitopatógenos, acarretando em dificuldades na padronização do 

inóculo. 

O meio de cultura é, portanto, um dos fatores mais importantes nos estudos 

morfofisiológicos dos fitopatógenos sendo capaz de fornecer as primeiras informações para a 

sua correta identificação, além de servir como meio de reprodução para testes de controle e 
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inoculações no hospedeiro. As características buscadas na determinação desses protocolos é 

que sejam de composição simples e de fácil preparação; favoreçam o rápido crescimento e 

esporulação dos fungos sem modificar as características básicas, principalmente quanto à 

patogenicidade e agressividade e terem custo igual ou menor que os meios industrializados 

(SOARES, 2009). 

Um dos meios mais utilizados para o isolamento de fungos fitopatogênicos é o BDA 

(batata-dextrose- ágar) (FERREIRA, 1989), servindo como excelente substrato para a maioria 

dos fungos, porém se trata de um meio rico em nutrientes, estimulando principalmente o 

crescimento vegetativo do fungo e, por vezes, não favorecendo a esporulação (SCHULTZ et 

al. 2012). Dessa forma, é necessário testar diferentes meios a fim de se encontrar aquele que 

melhor favoreça as características que se deseja obter do microrganismo.  

Outro fator a ser observado é a temperatura ideal de crescimento. Temperaturas 

muito baixas ou muito altas funcionam como limitadores de crescimento micelial e da 

esporulação. As variáveis climáticas, como a temperatura, exercem importância tanto na 

infecção quanto na colonização do patógeno, constituindo a variável climática mais 

correlacionada com respostas biológicas (AGRIOS, 1997; SUTTON, 1988). 

Apesar de Pestalotiopsis sp. se caracterizar como um fungo não exigente quanto à 

condições de armazenamento, seus isolados podem variar sobremaneira em relação à taxa de 

esporulação (LAZAROTTO, 2013), fato esse, que pode interferir no grau de severidade 

quando inoculado. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo principal a caracterização 

morfofisiológica e molecular de dois isolados de Pestalotiopsis spp. a fim de identificar a 

espécie dos isolados e garantir a padronização na produção de material in vitro para os testes 

de inoculação. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. OBTENÇÃO DOS ISOLADOS 

 

 Os isolados, PB e PE, são pertencentes ao Laboratório de Proteção Florestal da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Irati-PR e encontram-se preservados em solução 

salina e mantidos em geladeira a 4 ºC. O isolado PB foi retirado de caule e ramos das árvores 
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de Mimosa floculosa Burkart (bracatinga-de-campo-mourão) com sintomas de cancro e PE de 

folhas de E. grandis com sintomas típicos de mancha foliar. 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO MORFOFISIOLÓGICA DOS ISOLADOS 

 

2.2.1. Caracterização morfológica das colônias e dos esporos 

 

O trabalho de caracterização morfológica foi realizado com os dois isolados, PB e PE. 

Para isto, discos de cultivo de nove milímetros de diâmetro foram retirados das bordas de 

colônias previamente estabelecidas em meio BDA (batata-dextrose-ágar), por 15 dias e 

transferidas para quatro placas de Petri, por isolado, contendo o mesmo meio, e armazenadas 

em incubadora tipo BOD (Biochemical Oxygen Demand) a 25 °C com fotoperíodo de 12 

horas. Para a descrição das colônias foram observadas a olho nu a forma dos corpos de 

frutificação, a coloração e textura. Após isso, os esporos foram avaliados tendo como 

embasamento a metodologia proposta por Michereff et al. (2003), em que foram contados e 

medidos 30 esporos por placa sendo quatro placas por isolado em microscópio ótico Olympus 

CBA com aumento de 100x, com micrômetro acoplado. As características observadas foram: 

a largura e comprimento do conídio, número e coloração das células do conídio, o 

comprimento das células medianas, número e comprimento de apêndices filiformes. Foram 

observados para cada estrutura o mínimo e o máximo, e esses são apresentados como mínimo-

máxima. Todas as medidas mensuras foram expressas em micrometro (µm). 

 

2.2.2. Crescimento micelial em diferentes temperaturas 

 

O teste de crescimento micelial em diferentes temperaturas consistiu em determinar a 

melhor temperatura, dentre as testadas, para o desenvolvimento in vitro do fungo. Para isso, 

discos de cultivo de nove milímetros de diâmetro foram retirados das bordas de colônias 

previamente estabelecidas em meio BDA cultivadas durante 15 dias em BOD a 25 ºC com 

fotoperíodo de 12 horas e transferidas para 5 placas de Petri de nove centímetros contendo 

meio BDA. As placas foram mantidas à temperatura de 22, 25 e 28 ºC, com fotoperíodo de 12 

horas em câmara refrigerada tipo BOD.  

Foram efetuadas avaliações a cada três dias (três avaliações no total), e interrompido 

o experimento quando a primeira colônia cobriu todo o diâmetro da placa de um dos 
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tratamentos. A contagem de esporos para a determinação da taxa de esporulação foi realizada 

adicionando-se 20 mL de água destilada estéril em cada placa, realizada a raspagem com 

pincel nº 2 e posterior filtragem em camada dupla de gaze. A solução foi coletada por meio de 

pipeta e aplicada em Câmara de Neubauer e observada em microscópio ótico Olympus CBA 

com aumento de 60x para a contagem da concentração de conídios (conídios/mL). 

Esse experimento foi realizado em DIC (Delineamento Inteiramente Casualizado) 

com cinco repetições para cada temperatura e avaliado por meio do teste de comparação de 

médias de Tukey, a 5 % de significância, utilizando-se o software Assistat 7.7 Beta (SILVA e 

AZEVEDO, 2016). 

 

2.2.3. Crescimento micelial em diferentes meios de cultura 

 

O estudo de crescimento micelial em diferentes meios de cultura avaliou a maior taxa 

de crescimento micelial e taxa de esporulação dos isolados nos meios de cultura:  BDA, 

Feijão-dextrose-ágar, Suco V8 e Meio de Malte+Levedura, descritos a seguir:  

 BDA: Decoto de 200 g de batata inglês cozida por 20 minutos em 500 mL de água; 20 

g de dextrose (Vetec/Sigma-Aldrich) e 20 g de ágar (Vetec/Sigma-Aldrich), 

completados com água destilada até o volume de 1000 mL. 

 SUCO V8: 200 mL de suco de vegetais V8 "Campbell Soup Co."; 20 g de ágar; 3,2 g 

de CaCO3 (Carbonato de cálcio) e 800 mL de água destilada. 

 MALTE+LEVEDURA: 20 g de Extrato de Malte (Kasvi), 20 g de Extrato de 

Levedura (Kasvi), 20 g de ágar, completados com água destilada até o volume de 

1.000 mL. 

 FEIJÃO: 10 g de feijão triturado cru; 20 g de dextrose, 20 g de ágar completados com 

água destilada até o volume de 1.000 mL. 

Após o preparo dos meios de cultura, procedeu-se a esterilização em autoclave a 120 

ºC, 1 atm, por 20 minutos. Foram vertidas 10 placas de seis centímetros de diâmetro com 

aproximadamente, cinco mililitros de cada meio de cultura, depositados discos de nove 

milímetros de diâmetro das bordas das colônias previamente estabelecidas em meio BDA. 

Estas placas foram incubadas em BOD na temperatura de 22 °C para o isolado PE e 25 °C 

para o isolado PB, conforme a temperatura ideal observada no ensaio de temperatura, em 

fotoperíodo de 12 horas.  
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A avaliação foi realizada a cada três dias durante sete dias (duas avaliações), 

tomando-se o diâmetro da colônia para o estudo de crescimento micelial. A contagem de 

esporos para a determinação da taxa de esporulação foi realizada adicionando-se 20 mL de 

água destilada estéril em cada placa, realizada a raspagem com pincel nº 2 e posterior 

filtragem em camada dupla de gaze. A solução foi coletada por meio de pipeta e aplicada em 

Câmara de Neubauer e observada em microscópio ótico Olympus CBA com aumento de 60x 

para a contagem da concentração de conídios (conídios/mL). 

A comparação de médias entre os diferentes meios de cultura foi realizado em DIC 

(Delineamento Inteiramente Casualizado) com dez repetições para cada meio e isolado e, 

avaliado por meio do teste de comparação de médias de Tukey, a 5 % de significância, no 

software Assistat Beta 7.7 (SILVA e AZEVEDO, 2016).  

 

2.3. IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DOS ISOLADOS 

 

O procedimento foi realizado no laboratório de Genética Molecular, do Instituto 

Biológico de São Paulo, em parceria com o Dr. Ricardo Harakava. O protocolo seguido foi 

através da extração do DNA dos isolados, realizado de acordo com método empregando o 

reagente CTAB (brometo de cetiltrimetilamonio) descrito por Doyle e Doyle (1991) a partir 

do micélio do fungo cultivado em meio batata-dextrose e triturado em microtubos com auxílio 

de pistilo de plástico. O DNA genômico extraído foi submetido à reação em cadeia pela 

polimerase (PCR) para a amplificação da região ITS (internal transcribed spacer), localizada 

entre os genes codificadores dos RNAs ribossomais 18S e 28S e de segmento do gene 

codificador da histona H3. Os oligonucleotídeos iniciadores para a região ITS foram ITS1 (5’ 

–TCCGTAGGTGAACCTGCGG – 3’) e ITS4 (5’ – TCCTCCGCTTATTGATATGC – 3’) 

(WHITE et al., 1990) e para o segmento do gene da histona H3 foram H3-1a (5’ – 

ACTAAGCAGACCGCCCGCAGG – 3’) e H3-1b (5’ – GCGGGCGAGCTGGATGTCCTT – 

3’) (GLASS e DONALDSON, 1995).  

Os produtos amplificados foram purificados através de precipitação com 

polietilenoglicol (SCHMITZ e RIESNER, 2006), submetidos à reação de sequenciamento 

pelo método de terminação de cadeia empregando-se o reagente Big Dye 3.1 (Applied 

Biosystems) e analisados em sequenciador capilar automático 3500 XL (Applied Biosystems). 

As sequências obtidas foram comparadas com sequências depositadas no GenBank do 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) (http//www.ncbi.nlm.nih.gov), 
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empregando-se o programa Blastn (ALTSCHUL et al., 1990). A identificação foi baseada na 

similaridade com sequências de espécies tipo presentes no GenBank. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. DESCRIÇÃO DAS COLÔNIAS DE Pestalotiopsis spp. 

 

As colônias de Pestalotiopsis spp. podem variar bastante quanto à esporulação, 

coloração e aspecto do micélio, inclusive para o mesmo isolado. O Isolado PB apresentou 

maior esporulação em relação ao isolado PE (FIGURA 1A), sendo que seu corpo de 

frutificação estava envolto em micélio, apresentando como características a opacidade e 

irregularidade em sua forma (FIGURA 1B).  

 
Figura 1: Isolados de Pestalotiopsis spp. PE e PB em meio BDA sob incubação a 25 °C e fotoperíodo de 12 

horas. Figura A) Colônia do isolado PB; B) Conidioma do isolado PB; C) Colônia do isolado PE; D) 

Conidioma do isolado PE; E) Conidioma do isolado PE em formação. As figuras B, D e E foram observadas 

em microscópio ótico com lente de 40X. 

 

Esse isolado produziu substâncias hidrossolúveis que se difundiram pelo meio de 

cultura causando seu escurecimento. Assim as placas com esse isolado normalmente 

apresentaram o verso com coloração micelial acinzentada. 
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O aspecto do micélio no isolado PE se apresentou glabroso a algodonoso, inclusive 

marcando a digital quando pressionado. Esse isolado, quando observado em Câmara de 

Neubauer, apresentou baixa esporulação (FIGURA 1C) em relação ao isolado PB, ou até 

mesmo esporulação ausente. Seu corpo de frutificação foi observado sobre o meio e 

apresentou aspecto arredondado, úmido e de superfície lisa (FIGURA 1D). A pigmentação 

produzida por esse fungo foi mais clara e a coloração do verso da placa tendeu ao salmão, 

sendo que também é uma pigmentação de característica hidrossolúvel. Na Figura 1E é 

possível observar o conidioma de PE em formação. 

As diferenças entre os isolados são facilmente observadas em todos os testes 

realizados. Enquanto o isolado PE tem sua esporulação na superfície do meio, em estruturas 

que sobressaem em relação ao micélio, PB costuma, inclusive, adentrar ao meio BDA, além 

de apresentar aparência mais brilhante e úmida. Em microscópio é possível observar que o 

corpo de frutificação de PE costuma aparecer sobre o micélio, enquanto que PB ele fica 

envolto, com aspecto de enovelado. 

Essas diferenças são esperadas para esse gênero, sendo descritas na literatura. 

Lazarotto (2013), avaliando as colônias de Pestalotiopsis spp. patogênicos à nogueira-pecan, 

descreveu como características gerais um micélio branco, com o centro coberto por 

pontuações líquidas e negras, que representam a esporulação intensa do fungo, esse 

comportamento também foi observado no presente estudo para o isolado PB, mas não para 

PE. Maharachchikumbura et al. (2014) descreveu colônias de diversos isolados de 

Pestalotiopsis spp. dentre elas, a que mais se aproxima visualmente de PE é “conidioma 

picnidial, globoso a clavado, solitário ou agregado, semi-imerso, castanho escuro,  de massa 

conidial reluzente”, esta descrição foi observada para a espécie P. colombiensis Maharachch., 

K.D. Hyde & Crouse e foi isolada de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla.  

Porém os resultados obtidos na caracterização molecular quanto à identificação de 

espécie, os isolados PB e PE apresentaram a mesma sequência molecular, sendo que os 

métodos testados chegaram a duas espécies distintas P. oryzae Maharachch., K.D. Hyde & 

Crouse P. Kenyana Maharachch., K.D. Hyde & Crous, porém P. Kenyana tem como 

característica principal a presença de dois apêndices basais no conídio, fato não observado nos 

esporos dos isolados PB e PE, como pode ser visto na Tabela 1, logo a seguir. A descrição 

para P. oryzae feita por Maharachchikumbura et al. (2014) se assemelha a observada para os 

isolado, sendo que o autor descreve a estrutura reprodutiva da colônia em meio BDA como 

“conidioma picnidial, globoso a clavado, agregado ou disperso, castanho escuro a preto, semi-
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imerso ou parcialmente eruptivo.  Esses fatos afirmam a necessidade da avaliação conjunta, 

morfológica e molecular, para o gênero Pestalotiopsis spp.  

 

3.2. DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DOS ISOLADOS DE Pestalotiopsis spp. 

 

A caracterização dos conídios é uma das principais ferramentas na diferenciação entre 

os gêneros Pestalotia, Pestalotiopsis e Truncatella (MAHARACHCHIKUMBURA et al., 

2014). Dessa forma, foi realizada a observação dessas características em microscópio, 

detalhadas na Tabela1, demostrando diferenças importantes entre os dois isolados trabalhados. 

 

Tabela 1: Características morfológicas de conídio, dos isolados PB e PE em meio de cultura 

BDA cultivados a temperatura de 25 ºC (Dados em micrômetros - µm) 

Característica observada PB PE 

Comprimento do conídio (µm) 16-22 20-28 

Célula mediana 
Largura (µm) 4-6 5-6 

Comprimento (µm) 4-6 5 

Apêndice basal 
Quantidade 0-1 0-1 

Tamanho (µm) 0-9 0-8 

Apêndice Apical 
Quantidade  2-3 0-4 

Comprimento (µm) 7-20 0-20 

Coloração da célula mediana Levemente versicolor Concolor 

Comprimento do corpo do conídio, sem acrescentar os apêndices filiformes. 

 

O isolado PB apresenta cinco células, sendo três com coloração escura e duas hialinas 

nas extremidades, sendo a célula central levemente versicolor. O comprimento do corpo do 

conídio varia entre 16 - 22µm (sem contar os apêndices filiformes), com célula mediana 

variando de 4 - 6µm de largura por 4 a 6µm de comprimento. Os esporos observados 

possuíam quase que em sua totalidade um apêndice filiforme basal, salvo exceções em que 

esse não era observado, variando normalmente de 3 - 9µm e de dois a três apêndices apicais 

variando de 7 - 20 µm de comprimento. 
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O Isolado PE também apresenta cinco células, sendo três com coloração mais escura e 

mesma tonalidade e duas hialinas. O comprimento do esporo variou entre 20 - 28µm (sem 

considerar os apêndices) com comprimento da célula mediana de 5µm e largura de 5 a 6µm. 

Os apêndices filiformes basais tiveram o comprimento máximo de 8 µm, podendo estar 

ausente e os apicais em número de 0 - 4 com tamanhos que variam entre 5 - 20µm. Essas 

observações se assemelham a de Kruschewsky (2010), sendo os apêndices apicais a 

característica de maior variação entre os isolados. 

Fato importante a ser observado reside na coloração mais escura da célula mediana do 

isolado PB. Em estudos recentes as espécies com células medianas concolors escuras foram 

classificadas como um clado distinto, pertencentes a um gênero novo, Neopestalotiopsis 

(JEEWON et al., 2003; HU et al., 2007; LIU et al., 2010; MAHARACHCHIKUMBURA et. 

al, 2014) apesar da coloração do esporo ser afetada por condições ambientais, maturidade do 

esporo e pela visão do observador (JEEWON et. al., 2003).  

Sendo assim, se fazem necessários estudos complementares sobre a morfologia 

somando-se a análises moleculares do isolado em questão, a fim de correta identificação. 

 

3.3. TEMPERATURA DE CRESCIMENTO 

 

Os valores de crescimento micelial médio e a taxa de esporulação estão presentes na 

Tabela 2. É possível observar que, para o isolado PB, não houve variação entre as 

temperaturas de 22 e 25 °C apresentando crescimento de 81,31 e 84,73 de diâmetro, 

respectivamente. A temperatura de 28 °C apresentou-se como limitante ao crescimento 

diamétrico, com uma média de 72,67 mm. Em relação à taxa de esporulação, a temperatura de 

25 °C mostrou-se como ideal para esse isolado, com valor de 10,07 x 106conídio/mL, valor 

bastante superior ao tratamento de 22 °C (1,232 x 106conídio/mL). 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255583/#bib36
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255583/#bib36
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Tabela 2: Crescimento micelial médio e taxa de esporulação dos isolados PB e PE em meio 

BDA nas temperaturas de 22 °C, 25 °C e 28 °C. 

Temperatura (°C) Crescimento Médio Total (mm) 

Isolado PB 

Crescimento Médio Total (mm) 

Isolado PE 

22 81,31 A 87,13 A 

25 84,73 A 84,58 A 

28 72,67 B 71,80 B 

CV (%) 4,91 3,88 

 Taxa de Esporulação 

(conídio/mL) 

Isolado PB 

Taxa de Esporulação 

(conídio/mL) 

Isolado PE 

22 1,232 x 106C 5,094 x 106ª 

25 10,07 x 106ª 0,874 x 106C 

28 6,321 x 106 B 3,021 x 106B 

CV (%) 8,73 5,92 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de Tukey 

a 5% de significância. 

 

Para o isolado PE, não houve diferença significativa entre os tratamentos de 22 e 25 

°C no estudo do crescimento diamétrico micelial. A temperatura de 28 ºC entretanto, foi 

limitante ao crescimento. Contudo, em relação à taxa de esporulação, a temperatura de 22 °C 

mostrou-se superior, com valor de 5,094 x 106 conídios/mL. A temperatura de 25 °C é a mais 

utilizada em estudos de crescimento micelial e taxa de esporulação, para maioria dos fungos, 

inclusive Pestalotiopsis spp. (KRUSCHEWSKY, 2010; LAZAROTTO, 2013). Porém 

Maharachchikumbura et al. (2014) em seu trabalho, utilizaram temperaturas que 

consideravam “mais amenas”, em torno de 22 °C, vindo de encontro com o relatado para esse 

isolado. 

É possível, portanto, afirmar que esses isolados têm preferência por temperaturas mais 

baixas de incubação. Para Bergamin et al. (1995), a maioria dos patógenos, principalmente os 

tropicais e subtropicais, crescem em uma ampla faixa de temperatura, porém temperaturas 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166061614000116


 

23 
 

muito altas podem favorecer o dessecamento das estruturas fúngicas, limitando, portanto seu 

crescimento e inibindo a esporulação. 

O efeito inibidor da temperatura sobre o crescimento dos fungos é bastante variável, 

por isso a necessidade de experimentos que identifiquem a temperatura ideal, uma vez que a 

resposta pode ser diferente mesmo se tratando de uma mesma espécie. A maioria dos 

patógenos apresenta melhor desenvolvimento entre 20 e 25 °C (POLTRONIER, 2013), como 

é o caso dos isolados estudados. Porém, algumas espécies fúngicas apresentam melhor 

desenvolvimento em temperaturas mais elevadas como é o caso de Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. que, segundo Tozze Júnior et al.(2006), estudando o 

crescimento de colônias de isolados desse fitopatógeno, constataram que o desenvolvimento 

das colônias ocorreu na faixa de temperatura entre 25 e 28 ºC, essa última, inibidora para os 

isolados de Pestalotiopsis spp. PB e PE.  

 

3.4. TESTE DE MEIO DE CULTURA 

 

Em relação ao crescimento micelial e taxa de esporulação (Tabela 3), o isolado PB 

demonstrou preferência aos meios BDA e Feijão, não apresentando diferença estatística entre 

eles, com 68,38 e 67,25 mm de média de crescimento micelial e, com 7,16 e 7,00 x 106 taxa 

de conídios/mL, respectivamente. O meio Malte+levedura apresentou as menores médias, 

48,89 mm de crescimento micelial e taxa de 0,920 x 106 conídios/mL. 

As maiores médias de crescimento micelial para PE foram nos meios Feijão e BDA, 

com 69,64 e 68,03, respectivamente. Quanto a taxa de esporulação, o meio BDA demonstrou-

se superior, com 5,06 conídios/mL. Sendo que os meios, Suco V8 (0,34 x 106 conídios/mL) e 

Malte+levedura (0,42 x 106 conídios/mL) apresentaram as menores médias. 
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Tabela 3: Taxa de Crescimento Micelial e Taxa de Esporulação nos diferentes meios de 

cultura 

Meio de Cultura Crescimento Médio Total 

(mm) Isolado PB 

Crescimento Médio Total 

(mm)Isolado PE 

BDA 68,38 A 68,03 A 

MALTE+LEVEDURA 48,89 C 55,00 B 

FEIJÃO 67,25 A 69,64 A 

SUCO V8 54,74 B 57,13B 

CV (%) 6,88 3,23 

 Taxa de Esporulação 

(Conídios/mL) 

Isolado PB 

Taxa de Esporulação 

(Conídios/mL) 

 Isolado PE 

BDA 7,16 x 106 A 5,06 x 106A 

FEIJÃO 7,00 x 106 A 4,06 x 106 B 

SUCO V8 2,04 x 106B 0,34x 106   C 

MALTE+LEVEDURA 0,920 x 106C 0,42 x 106 C 

CV (%) 7,63 10,86 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de 

Tukey a 5% de significância. 

Os meios de Feijão e BDA demonstraram ser os melhores meios de cultura para 

ambos os isolados, para o crescimento micelial. Já quando avaliou-se a esporulação, o isolado 

PB obteve melhores resultados os meios BDA e Feijão, enquanto que, para PE o meio BDA 

mostrou-se superior. O meio Malte e Levedura apresentou as médias mais baixas, porém, 

Lima et al. (2014) encontraram o melhor índice de crescimento micelial de Pestalotiopsis spp. 

para o substrato Malte, quando comparado aos meios BDA, MDA, porém não foi capaz de 

estimular a produção de esporos em todos os casos, característica buscada nos testes 

realizados com meio de cultura. 

Nem sempre as condições que favorecem o crescimento são as mesmas para 

esporulação, como afirmam Nozaki et al. (2004). Para esses autores, alguns meios de cultura 

são propícios a estimular a esporulação de fungos quando apresentam carboidratos complexos 

e, portanto, menos adequados para a produção de hifas vegetativas. As diferenças entre as 
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médias para os isolados quanto à exigência por substrato podem ser esperadas, pois a 

variabilidade fisiológica do isolado, além das condições ambientais, podem influenciar a 

multiplicação de conídios de fungos fitopatogênicos (CRUZ et al., 2009). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 As colônias apresentam diferenças em coloração e textura. 

 Os conídios possuem polimorfismo principalmente na coloração da célula mediana. 

 O isolado PB possui taxa de esporulação mais alta que PE. 

 O isolado PB apresenta como temperatura ideal de crescimento 25 °C e PE 22 °C em 

relação a Taxa de esporulação. 

 Os meio ideais de crescimento, dentre os testados é o BDA e Feijão para ambos os 

isolados, sendo esse último a ser considerado como alternativa nos trabalhos pela 

praticidade de preparo. 

 As sequências dos isolados PB e PE foram idênticas entre si e com as  

espécies P. oryzae e P. kenyana, porém P. Kenyana possui como característica 

morfológica a presença de 2 apêndices basais, fato não observado nesse trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISE COMPUTACIONAL DA ÁREA FOLIAR LESIONADA EM MUDAS DE 

Eucalyptus dunnii SUBMETIDAS À INOCULAÇÃO POR Pestalotiopsis spp. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As espécies de eucalipto comercialmente cultivadas estão sujeitas à mais de uma 

dezena de doenças fúngicas (KRUGNER e AUER, 2005) potencializadas em condição de 

viveiro em função da umidade, juvenilidade e proximidade das mudas. Nessas condições, há o 

favorecimento à contaminação e ao desenvolvimento de várias doenças como o tombamento de 

mudas, mofo-cinzento, oídio, podridão de estacas, ferrugem e manchas foliares (GRIGOLETTI 

et al., 2001), que podem se estender a fase adulta da árvore ocasionando perdas econômicas 

consideráveis. 

Dentre os fungos fitopatogênicos de importância, o gênero Pestalotiopsis tem 

merecido atenção. Por se tratar de um fungo generalista, está relacionado a diversas doenças 

como: mancha-foliar, cancro, cloroses, podridões, sarna, ferrugem cinza, entre outras, sendo 

também responsável por doenças pós-colheita causando perdas consideráveis em diversas 

frutíferas como maçã, mirtilo, coco, castanha, goiaba, avelã, lichia, manga e pêssego 

(MAHARACHCHIKUMBURA et al., 2014). O gênero Pestalotiopsis Steyaert é anamorfo de 

Pestalosphaeria M.E. Barr e pertence à família Amphisphaeriaceae (STEYAERT, 1949). 

Possui conídios de fácil disseminação e em grande quantidade, penetrando nos tecidos vegetais 

por ferimentos ou aberturas naturais, infectando os mais diversos hospedeiros vegetais 

(KARAKAYA, 2001). 

A mancha foliar causada por Pestalotiopsis spp. é uma doença muito frequente, sendo 

descrita em todo o Brasil, mas apresenta uma maior importância nos estados do Paraná e Santa 

Catarina, sendo relatada em E. benthamii em uma frequência acima do normal para outras 

regiões do Brasil (SCHULTZ, 2011). Em outras espécies de Eucalyptus a presença de 

Pestalotiopsis também tem sido descrita. No Uruguai, P. guepinii (Desm.) Stey (ALONSO et 

al., 2009) tem sido associado a lesões em casca de E. globulus. Em Goiás, relata-se a 

ocorrência de P. microspora (Spegazzini) Batista et Peres associado a doenças em E. grandis 

W. Hill ex Maiden (SILVA, 2016). Assim como no México, em que, Pestalotiopsis spp. foi 

agente etiológico de mancha-foliar em clones de E. grandis (PÉREZ-VERA et al., 2005). 
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Também é possível encontrá-lo associado a outros patógenos que atacam eucalipto como 

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig et Saccardo (FERNANDES, 2011). Em alguns 

casos, pode estar associado à decomposição da madeira de eucalipto pós-colheita como 

observado por Mesquita et al. (2006). 

Embora a importância desse agente na cultura do Eucalyptus spp. não há estudos 

associando Pestalotiopsis em E. dunnii, sendo uma das espécies mais plantadas no sul, devido a 

sua resistência à geadas. Assim, estudos epidemiológicos avaliando-se a severidade da doença 

(VALE et al., 2004; BELASQUE JÚNIOR et al., 2005, SOARES, 2009), bem como o estudo 

sintomatológico (ALFENAS et al., 2009) são vitais para a descrição da doença na cultura e 

fundamentar estudos futuros. 

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi descrever os sintomas e avaliar a 

severidade em folha causados pelos isolados de Pestalotiopsis spp. em E. dunnii. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Patologia Florestal da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus Irati.  

 

2.1. OBTENÇÃO DAS MUDAS 

 

O material vegetal utilizado nesse estudo provém de viveiro comercial, sendo mudas 

seminais de E. dunnii com aproximadamente seis meses de semeadura repicadas para tubetes 

de capacidade de 280 cm3, preenchidos com substrato comercial Maxfertil® composto por 

casca de pinus compostada, vermiculita e adubadas com 10 mL/planta de solução nutritiva (um 

litro de água destilada, 10 g de sulfato de amônio e 3 g de cloreto de potássio) a cada 15 dias. 

Após dois meses de replantio, foram efetuadas as inoculações. Os experimentos foram 

repetidos seguindo a mesma metodologia. 

 

2.2. OBTENÇÃO DOS ISOLADOS 

 

Os isolados, PB e PE, são pertencentes ao Laboratório de Proteção Florestal da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Irati-PR e encontram-se preservados em solução 



 

30 

 

salina e mantidos em geladeira a 4 ºC. O isolado PB foi retirado de caule e ramos das árvores 

de Mimosa floculosa Burkart (bracatinga-de-campo-mourão) com sintomas de cancro e PE de 

folhas de E. grandis com sintomas típicos de mancha-foliar. 

Os isolados denominados P2 e P5, foram obtidos da micoteca do Laboratório de 

Fitopatologia Elocy Minussi da Universidade Federal de Santa Maria-RS. Sendo P5 

identificado como Pestalotiopsis clavispora, e, P2, não identificado. Foram retirados de folhas 

de nogueira-pecan colonizadas (Carya illinoinensis), coletados em pomares em Santa Maria – 

RS e comprovadamente patogênicos (LAZAROTTO et al., 2013). 

 

2.3. METODOLOGIA DE INOCULAÇÃO  

 

A inoculação de folha foi realizada por meio de disco de micélio dos isolados 

previamente cultivados em meio BDA em temperatura de 25 ºC e fotoperíodo de 12 horas, por 

um período de 15 dias. Testes preliminares demonstraram não haver diferenças significativas 

entre os métodos, disco de micélio e atomização de esporos, sendo, portanto escolhido o 

método de disco pela facilidade de preparo anterior à inoculação. Para a testemunha, foi 

utilizado disco contendo meio BDA sem a cultura fúngica.  

O disco foi depositado em folha injuriada através de um perfurador composto por um 

conjunto de dez agulhas com um diâmetro de nove milímetros. 

As mudas foram submetidas à câmara úmida por 36 horas antes e depois da 

inoculação.  

 

2.4. INSTALAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, sendo que 

cada planta representou uma unidade amostral, os experimentos foram realizados durante o ano 

de 2016. Foram utilizadas 10 folhas por planta em um total de 10 plantas por tratamento. Foram 

realizados dois testes: 

- O primeiro, consistiu em avaliar os isolados PB e PE em épocas diferentes, no total 

de quatro ensaios (28/03 a 28/04; 22/04 a 23/05; 05/07 a 05/08; 28/09 a 28/10), 30 mudas por 

ensaio, em um total de 120 mudas. 
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-O segundo experimento avaliou os isolados PB, PE P2 e P5, Esse experimento foi 

realizado em dois ensaios, o primeiro de 05/07 a 05/08 e o segundo em 28/09 a 28/10/2016 com 

50 mudas por ensaio, em um total de 100 mudas. 

 

2.5. AVALIAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

Após 30 dias da inoculação do patógeno, as folhas foram avaliadas em relação ao 

progresso da colonização de Pestalotiopsis spp. Para isso, foram confeccionadas pranchas 

(Figura 2), em que as folhas inoculadas foram coladas em papel ofício e fotografadas (Câmera 

Sony semi-profissional DSC H2).  

 

 
Figura 2: Procedimentos para a análise computacional da mancha-foliar por Pestalotiopsis spp. 

1F) Confecção da prancha; 2F) Correção no programa Microsoft Paint; 3F), 4F) e 5F) Avaliação 

da área lesionada no software Quant 1.0.1 

 

As folhas que perderam área pelo ataque do patógeno foram corrigidas no programa 

Microsoft Paint, bem como retocadas as lesões causadas por outros patógenos, a fim de não 
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superestimar a severidade do fungo em estudo. Posteriormente, foram processadas no software 

Quant 1.0.1 (VALE et.al., 2001) quanto à porcentagem de área lesionada por Pestalotiopsis 

spp.  

Os dados foram submetidos a Análise de Variância (ANOVA) seguida pelo teste de 

médias de Tukey a 5% de significância, com auxílio de planilha eletrônica e pacote estatístico 

Assistat Beta 7.7 (SILVA e AZEVEDO, 2016).  

Os folhas foram submetidas, posteriormente à avaliação, à câmara úmida em BOD 

(Biochemical Oxygen Demand), o fungo reisolado e reinoculado, fechando assim, o Postulado 

de Henle-Koch. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SINTOMAS 

 

3.1.1. Folhas inoculadas com os diferentes isolados 

 

Os primeiros sintomas foram observados no quarto dia de inoculação, as folhas 

inoculadas, apresentaram necrose do tecido em torno da injúria, ainda não se podendo afirmar 

visualmente que fossem causadas pelo patógeno pela ausência de sinais. Essa rapidez no 

desenvolvimento da doença também foi observado por Silva (2016). Contudo, o surgimento 

dos sintomas pode ser mais demorado, podendo levar até duas semanas (LAZAROTTO et al., 

2013). 

Aos sete dias após a inoculação foram observados os sintomas e sinais característicos 

da presença de Pestalotiopsis spp. que consistiram em lesões de coloração amarelo palha que 

coalesceram entorno do ferimento com a presença de pontuações pretas, confirmando-se 

posteriormente, em microscópio estereoscópico, se tratar de acérvulos do fungo (Figura 2).  

Esses sinais são semelhantes aos relatados por Lazarotto (2012) em manchas foliares 

em nogueira-pecan (Carya illinoensis K.) incitadas por Pestalotiopsis sp. Com o decorrer do 

tempo, essas manchas se tornaram castanho-escuras e com exsudação de conídios na forma de 

cirros. A exsudação de cirros conidiais por Pestalotiopsis spp. também foi relatada por Alfenas 

et al. (2009) para Eucalyptus spp.  
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Embora o padrão sintomatológico dos diferentes isolados inoculados tenha sido 

similar entre eles e, de acordo com o relatado na literatura para mancha-foliar de Pestalotiopsis 

sp. em eucalipto (ALFENAS et al., 2009), o isolado P5 apresentou um coloração da mancha-

foliar tendendo ao cinza. 

Aos 15 dias após a inoculação, as manchas evoluíram de tamanho, de acordo com a 

severidade, sendo possível observar grandes áreas necrosadas, causando inclusive perda de área 

foliar com a confluência das lesões (Figura 2C). Nesse estágio, foi possível observar a presença 

dos acérvulos tanto na face adaxial quanto abaxial e presença de sintomas em outras áreas da 

folha.  

 
Figura 3: Padrão sintomatológico observado em mudas de E. dunnii inoculadas com isolados de Pestalotiopsis 

spp.  A) Sintoma de mancha-foliar em folha não inoculada; B) Testemunha injurida e não inoculada; C) Folhas 

inoculadas com isolado PE; D) Folhas inoculadas com isolado PB; E) Folhas inoculadas com o isolado P2; F) 

Folhas inoculadas com o isolado P5.  
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3.1.2 Folhas testemunha (método controle) 

 

Em relação as mudas que serviram como testemunha (Figura 2B), a grande maioria, 

apresentaram como padrão apenas sintomas de halo amarelo-palha em torno da área injuriada 

(Figura 2B), não havendo o progresso da doença. As mudas em que houve a colonização 

através de inóculo secundário, apresentaram os mesmo sintomas, e o mesmo tempo para o 

aparecimento dos sinais, ou seja, cerca de sete dias, porém foram raros os casos. 

 

3.1.3. Folhas colonizadas por inóculo secundário 

 

Foi possível observar a colonização por Pestalotiopsis spp. em folhas onde não houve a 

realização de injúria, e nem o depósito do disco de cultura fúngica, portanto, essas não foram 

quantificadas nos testes estatísticos. Para esses casos foi observada sintomatologia (Figura 2A), 

sugerindo que houve dispersão a partir das plantas inoculadas, contaminando plantas vizinhas, 

provavelmente pela água de irrigação. O padrão sintomatológico desse inóculo secundário 

variou um pouco em alguns casos partindo da borda para o centro do limbo foliar, sugerindo 

penetração via hidatódios. Em nogueira-pecan também já foi relatado esse padrão 

sintomatológico de penetração de Pestalotiopsis sp. (FERRARI et al., 2012). Todavia, a 

predominância foi de sintomas com origem no centro do limbo foliar, o que parece ser mais 

convencional na sintomatologia envolvendo Pestalotiopsis sp. em folhas (MENEZES, 1997; 

Furtado, 1997). 

 

3.1.4. Outros sintomas observados 

 

Foi possível observar o encarquilhamento de folhas e a abscisão foliar. O processo de 

abscisão foliar pode ser induzido por diversos fatores como frio, calor, estresse hídrico, 

presença de patógenos, injúrias e nutrição (ADDICOTT e LYNCH, 1955). Esse sintoma foi 

observado por Lazarotto (2012) em nogueira-pecan. Segundo essa autora as lesões, quando 

evoluem, podem causar desfolha parcial de árvores adultas, acarretando perda de área 

fotossintética ativa e perdas na produção. O mesmo foi observado em acerola (Malpighia 

emarginata D.C.) onde as lesões de formato circular causaram a seca e desfolha da árvore 

(KIMATI et al., 1997). Segundo Stangarlin (2011), o processo de abscisão é um eficiente 

mecanismo de defesa, e em condições de monocultivo e alta densidade do inóculo, a planta 
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perde suas folhas por inteiro e isso inviabiliza sua produção.  Assim, apresenta-se o potencial 

de dano de Pestalotiopsis spp. ao causar manchas foliares em mudas de E. dunnii. 

 

3.2. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA SEVERIDADE 

 

Nos quatro ensaios do primeiro experimento, foi possível observar a maior severidade 

de doença dada pelo isolado PE de Pestalotiopsis sp. (Tabela 4) que alcançou uma média de 

13,74 % no segundo ensaio.  

 

Tabela 4: Médias de Severidade (%) entre os tratamentos durante os quatro ensaios realizados 

no experimento 1, quando inoculados os isolados PB e PE de Pestalotiopsis spp.  

Tratamentos 

Severidade (%) 

Ensaio 1 Ensaio2 Ensaio3 Ensaio4 

Testemunha 2,46 C 2,66   C 3,75 B 3,36   C 

PB 8,49 B 10,53 B 5,78 B 10,16 B 

PE 10,30 A 13,74 A 10,21 A 11,81 A 

C.V.% 46,02 22,39 28,74 15,26 

Ensaios realizados nos períodos 28/03 a 28/04; 22/04 a 23/05; 05/07 a 05/08 e 28/09 a 28/10 do ano de 2016. 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si a 1% de significância. 

 

O isolado PB obteve as médias mais baixas nos quatro ensaios, não diferindo da 

testemunha no ensaio três. Nas avaliações, a média das plantas testemunha tiveram a área 

lesionada inferior as plantas inoculadas com os isolados PB e PE de Pestalotiopsis spp., tendo 

como máxima severidade 3,75 %. Isto mostra que houve progresso da área inicialmente 

injuriada, o que se deveu à colonização dos tecidos pelo patógeno. 

É possível afirmar que para a mancha-foliar, os isolados PB e PE tiveram as menores 

médias de severidade no terceiro ensaio, que coincidiu com as temperaturas mais baixas 

(Tabela 5), com uma máxima de 20,76 °C e mínima de 7,69 °C, o contrário pôde ser observado 

para a testemunha, que alcançou a maior média nesse período. 
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Tabela 5: Dados climáticos observados no período de realização de cada ensaio. 

Período de Avaliação 

Temperatura 

Máxima (°C) 

Temperatura 

Mínima (°C) 

Umidade Relativa 

(%) 

28/03 a 28/04 26,7 15,97 83,06 

22/04 a 23/05 27,47 15,23 80,78 

05/07 a 05/08 20,76 7,69 82,21 

28/09 a 28/10 22,93 9,48 76,07 
Dados INMET- Instituto Nacional de Meteorologia, Estação Climatológica de Irati-PR 

Período de instalação de cada ensaio. 

 

As maiores médias de severidade foram observadas no ensaio 2. Como descrito no 

capítulo 1, a temperatura ideal para a multiplicação dos inóculos dos isolados foi de 25 °C para 

PB e 22 °C PE, porém a colonização foi influenciada pela temperatura mais alta (27,47 °C), 

onde os isolados PB e PE obtiveram 10,53 e 13,74 % de área lesionada respectivamente, este 

comportamento também foi observado por Andrade et al. (2007) estudando a severidade da 

mancha foliar causada por Quambalaria eucalypti. 

Um dos fatores que podem explicar este comportamento está na penetração via 

estômatos. Raven (1996) afirma, dentre os fatores que provocam a abertura e o fechamento dos 

estômatos, está a quantidade de luz presente no ambiente. Geralmente os estômatos se abrem 

pela manhã, com o aumento da incidência solar na superfície da folha, e se fecham com a 

diminuição dos níveis luminosos. Portanto, os inóculos podem ter penetrado por essas aberturas 

durante a época do experimento com maior incidência solar, facilitando, portanto, a 

colonização. 

No segundo experimento em que se utilizou os isolados PB, PE, P2 e P5 de 

Pestalotiopsis spp., a severidade média para os isolados PE e PB foram muito próximas às 

mensuradas no experimento 1 (Tabela 4). Os resultados presentes na Tabela 6, sugerem que os 

isolados P2 e P5 obtidos de nogueira-pecã e PB obtido de sintomas típicos de cancro em 

Mimosa floculosa Burkart (bracatinga-de-campo-mourão) não apresentam especiação por 

hospedeiro. 

 

 

 

 



 

37 

 

Tabela 6: Médias de severidade entre os tratamentos durante os dois ensaios realizados no 

experimento 2 quando inoculados os isolados PB e PE de Pestalotiopsis spp. através de disco 

de micélio em mudas de E. dunnii. 

Tratamentos 
Severidade (%) 

Ensaio 1 Ensaio 2 

Testemunha 3,75 D 2,86 D 

PB 5,88 C 10,59 C 

PE 11,11A 13,31 B 

P2 7,62 B 10,75 C 

P5 8,45 B 15,32 A 

CV (%) 13,99 14,82 

Ensaios realizados nos períodos de 05/07 a 05/08 e 28/09 a 28/10 (Tabela 5) 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, no teste de Tukey a 1% de 

significância. 

 

Os isolados P2 e P5 apresentaram severidade estatisticamente diferente da testemunha, 

comprovando sua patogenicidade em E. dunnii, embora tenham sido originalmente isolados de 

nogueira-pecan. 

Observa-se que usualmente não há grande especificidade de hospedeiro para as 

espécies desse gênero (KEITH et al., 2006; MAHARACHCHIKUMBURA et al., 2011). 

Interessante observar que no ensaio 2, do segundo experimento, o isolado P5 de nogueira-pecan 

foi o mais agressivo, inclusive em relação ao próprio isolado de eucalipto PE. 

A variabilidade na severidade, além de poder ser relacionada com a interação-planta 

patógeno, a qual não foi feita nesse trabalho, pode ser intrínseca de cada isolado de 

Pestalotiopsis spp. avaliado. Na literatura, é possível observar diferentes comportamentos 

quanto ao crescimento e evolução das lesões entre isolados de Pestalotiopsis (KEITH et al., 

2006; LAZAROTTO, 2012; SILVA, 2016) mesmo se tratando de uma mesma espécie. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O isolado PE demonstrou maiores médias de severidade no experimento 1 e no primeiro 

ensaio do experimento 2. 

 O isolado P5 apresentou maior média de severidade na repetição do experimento 2. 

 Não há especificidade por hospedeiro para os isolados em estudo, porém pode se 

observar uma maior severidade para os isolados PE e P5. 
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 Após a inoculação, algumas mudas apresentaram fortes indícios de abscisão foliar 

causada por Pestalotiopsis spp. 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALFENAS, A. C.; ZAUZA, E. A. V.; MAFIA, R. G. & ASSIS, T. F. 2009. Clonagem e 

doenças do eucalipto. 2 ed Viçosa-MG, Ed. UFV, 500p. 

 

ALONSO, R.; TSICORNIA, S.; ALFENAS, A.C.; BETTUCCI, L. Fungi associated to bark 

lesions of Eucalyptus globulus stems in plantations from Uruguay. Revista Árvore, Viçosa-

MG, v.33, n.4, p.591-597, 2009. 

 

ADDICOTT, F.T.; LYNCH, R.S. Physiology of abscission.Annual Reviews Plant 

Physiology, v.6, p.211-238, 1955. Disponível em: 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.pp.06.060155.001235?journalCode=ar

plant.1>. Acesso em: 14/01/2017. doi: 10.1146/annurev.pp.06.060155.001235. 

 

ANDRADE, G.C.G. Características Culturais e Severidade da Mancha Foliar de Quambalaria 

eucalypti sob diferentes regimes de temperatura, luz e período de molhamento foliar. 

Fitopatologia Brasileira 32:329-334. 2007. 

 

BELASQUE JÙNIOR. J. Dinâmica espacial do cancro cítrico, interação com a larva minadora 

dos citros (Phyllocnistis citrella) e diversidade genética do seu agente causal (Xanthomonas 

axonopodis pv. citri). Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Piracicaba SP. 2005. 

 

CAMPOS, D.T.S. da; STIEVEN, A.C; RAMOS, F.T. Associação micorrízica em plantios de 

eucalipto no Brasil e no estado do Mato Grosso. Revista Biodiversidade, Brasília, v. 8, n. 1, p. 

56 – 58, 2009. 

 

FERNANDES, L. S. Levantamento de fungos em mudas produzidas em viveiro florestal. 

Dissertação (Mestrado). Instituto de Florestas da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro- RJ. 2011. 

 

FERRARI, J.T. E.M.C. Nogueira, I.M.L. Terçariol, J.G. Töfoli, R.J. Divulgação Técnica:  

Mancha-foliar De PestalotiopsisDiospyri em Caquizeiro. Biológico, São Paulo, v.74, n.1, 

p.35-37, jan./jun., 2012 

 

FURTADO, E.L. Doenças do chá. In: Kimati, H., Amorim, L., Bergamim Filho, A., Camargo, 

L.E.A. & Rezende, J.A.M. (Eds.) Manual de Fitopatologia; Doenças de Plantas. 3a ed. São 

Paulo. Agronômica Ceres. 1997. pp.257-260. 

 

GRIGOLETTI JUNIOR, A.e AUER, C.G.; Podridão de raízes em erva-mate (Ilex 

paraguariensis) causada por Fusarium sp. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v. 26 

suplemento, 2001. 572p. 

 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.pp.06.060155.001235?journalCode=arplant.1
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.pp.06.060155.001235?journalCode=arplant.1


 

39 

 

IBÁ. Relatório Anual (2016). Industria Brasileira de Árvores. Disponível em 

http://iba.org/images/shared/Biblioteca/IBA_RelatorioAnual2016_.pdf. Acesso em: 

10/10/2016.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA – INMET- Dados meteorológicos, 

disponível em: http://www.inmet.gov.br/ acesso em: 10 de janeiro de 2017. 

 

KIMATI, H.; AMORIM, L.; BERGAMIN, A. F.; CAMARGO, L. E. A.; EAZENDE, J. A. M. 

Manual de fitopatologia: doenças das plantas cultivadas. 3. ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 

1997. 773 p. v. 2. 

 

KARAKAYA, A. First report of Infection of kiwifruit by Pestalotiopsis sp. in Turkey. Plant 

Disease. v. 85, p.1028. 2001. 

 

KHARWAR, R.N.; GOND, S.K.; KUMAR, A.; MISHRA, A. A comparative study of 

endophytic and epiphytic fungal association with leaf of Eucalyptus citriodora Hook., and 478 

their antimicrobial activity. World Journal of Microbiology and Biotechnology, v.26, p.1941-

1948, 2010. 

 

KEITH, L.M.; VELASQUEZ, M.E.; ZEE, F.T. Identification and characterization of 

Pestalotiopsis spp. causing scab disease of guava, Psidium guajava in Hawaii. Plant Diseasse, 

v. 90, p.16–23, 2006. 

 

KRUGNER, T. L. e AUER, C. G. Doenças dos eucaliptos. In: KIMATI, H.; AMORIN, L.; 

REZENDE, J. A. M.; BERGAMIM FILHO, A.; CAMARGO, L. E. A. (Ed.) Manual de 

fitopatologia – Doenças das plantas cultivadas. São Paulo: Agronômica Ceres, 4. ed, v. 2, p. 

319-332, 2005. 

 

LAZAROTTO, M. et al. First report of Pestalotiopsisc clavispora causing leaf spots in Carya 

illinoinensis in Brazil. Plant Disease, v. 96, n. 12, p. 1826. 2012 

 

LAZAROTTO, M. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE Fusarium spp. E 

Pestalotiopsis spp. ASSOCIADOS A Carya illinoinensis NO RIO GRANDE DO SUL. Tese 

de Doutorado. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria-RS. 2013. 

 

MAHARACHCHIKUMBURA, S.S.N.; GUO, L-D.; CHUKEATIROTE, E.; BAHKALI, A.H.; 

HYDE, K.D. Pestalotiopsis - morphology, phylogeny, biochemistry and diversity. Fungal 

Diversity, v.50, p.167–187, 2011. Acesso: 20/03/2017. Disponível em: 

http://www.im.ac.cn/UserFiles/File/2011/201109/Fungal%20Diversity-Sajeewa.pdf 

 

MAHARACHCHIKUMBURA, S.S.N.; HYDE, K.D.; GROENEWALD J.Z.; XU, J.; CROUS 

P.W.  Pestalotiopsis Revisited. Studies in Mycology 79: 121–186. 2014. Disponível em: 

http://ac.els-cdn.com/S0166061614000116/1-s2.0-S0166061614000116-

main.pdf?_tid=bcbe42d4-743f-11e5-b135- 

 

MESQUITA, J.B.; LIMA, J.T.; TRUGILHO, P.F. Micobiota associada à madeira serrada 

de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden durante a secagem ao ar livre. Ciência Florestal, Santa 

Maria, v. 16, n. 1, p. 45-50. 2006. 

 

http://iba.org/images/shared/Biblioteca/IBA_RelatorioAnual2016_.pdf
http://www.im.ac.cn/UserFiles/File/2011/201109/Fungal%20Diversity-Sajeewa.pdf
http://ac.els-cdn.com/S0166061614000116/1-s2.0-S0166061614000116-main.pdf?_tid=bcbe42d4-743f-11e5-b135-00000aacb360&acdnat=1445025460_f3d48fa372c024e78886e1c4ce2ca43b
http://ac.els-cdn.com/S0166061614000116/1-s2.0-S0166061614000116-main.pdf?_tid=bcbe42d4-743f-11e5-b135-00000aacb360&acdnat=1445025460_f3d48fa372c024e78886e1c4ce2ca43b
http://ac.els-cdn.com/S0166061614000116/1-s2.0-S0166061614000116-main.pdf?_tid=bcbe42d4-743f-11e5-b135-00000aacb360&acdnat=1445025460_f3d48fa372c024e78886e1c4ce2ca43b


 

40 

 

MENEZES, M. Doenças do Cajueiro. In: Kimati, H., Amorim, L., Bergamim Filho, A., 

Camargo, L.E.A. & Rezende, J.A.M. (Eds.) Manual de Fitopatologia; Doenças de Plantas. 

3a ed. São Paulo. Agronômica Ceres. 1997. pp.201-206. 

 

PÉREZ-VERA, M.O.; YÁÑEZ-MORALES, M.J.; ALVARADO-ROSALES, D.; CIBRIÁN-

TOVAR, D.; GARCÍA-DÍAZ, S.E.  Hongos asociados a eucalipto, Eucalyptus grandis Hill: 

Maid. AGROCIENCIA, v.39, p. 311-318. 2005. Acesso em 14/03/2017.Disponível em: 

http://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2005/may-jun/art-8.pdf 

 

RAVEN, H.P.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. 1996. Biologia Vegetal. 5 ed. Rio de Janeiro, 

Ed. Guanabara Koogan. 

SCHULTZ, B. Levantamento de doenças bióticas e abióticas em Eucalyptus benthamii Maiden 

nos Estados do Paraná e Santa Catarina. Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 2010. 101p. 

(Dissertação de Mestrado). 

 

SILVA, F. A. S. e AZEVEDO, C. A. V. ASSISTAT versão 7.7 beta and its use in the analysis of 

experimental data. Afr. J. Agric. Res, v. 11, n.39, p. 3733-3740, 2016. Disponível em: 

<http://www.assistat.com>. Acesso em: 20/08/2016. 

 

SILVA, L.R. Potencial patogênico e recuperação da esporulação de isolados de Pestalotiopsis 

microspora do eucalipto após longo período de armazenamento. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), Câmpus Ipameri, 2016.  

 

SOARES, R. M.; et al.  Escala diagramática para avaliação da severidade da mancha alvo da 

soja. Tropical Plant Pathology 34 (5) September - October 2009 

 

STANGARLIN, J. R. KUHN, O. J.; TOLEDO, M. V.; PORTZ, R. L.; K. R. F.; 

PASCHOLATI, S. F. A defesa vegetal contra fitopatógenos. Scientia Agraria Paranaensis. 

Volume 10, número 1 - 2011, p 18-46. 

 

STEYAERT, R.L. Contribuições à l'étude monographique de Pestalotia de 

Not. et Monochaetia Sacc. ( Truncatellagen. Novembro et Pestalotiopsis gen. Nov.) Boletim 

Jardin Botanique État Bruxelles, 19 (1949), pp. 285-354 

 

VALE, F.X.R.; FERNANDES FILHO, E.I.; LIBERATO, J.R. QUANT- A software plant 

disease severity assessment (2001). Patente INPI – 46096: Programa de Computador. 

 

VALE, F. X. R.; JESUS JUNIOR, W. C.; ZAMBOLIM, L. Epidemiologia aplicada ao 

manejo de doenças de plantas. Belo Horizonte, Editora Perfil, 531p., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2005/may-jun/art-8.pdf
http://www.assistat.com/


 

41 

 

CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DA SEVERIDADE E CANCRO EM MUDAS DE Eucalyptus dunnii 

SUBMETIDAS À INOCULAÇÃO POR Pestalotiopsis spp. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O clima tende a ser fator limitante, principalmente às espécies exóticas. Temperaturas 

baixas e ocorrência de geadas são responsáveis pela queima das folhas e brotações, trincas e 

rachaduras no tronco, facilitando a penetração de microrganismos, principalmente os 

denominados patógenos fracos, bem como o aparecimento de cancros típicos no tronco 

injuriado após calejamento (FERREIRA, 1989). O termo cancro, em órgãos lenhosos, significa 

uma área do tronco que teve lesão profunda e que atualmente encontra-se circundada por calo; 

sendo o calo uma periderme necrofilática, recobrindo lenho pós-agressão ou pós-lesão 

(FERREIRA e SANTOS, 1997). Esses ferimentos podem resultar no anelamento do caule e no 

secamento da parte superior da copa e a morte da planta (SOUZA, 2008).  

Diversos patógenos estão associados ao cancro em eucalipto, sendo o principal 

Chrysoporthe cubensis; outros fungos associados a cancros são vistos como patógenos 

secundários, destacando-se Botryosphaeria spp., Cytospora spp., Coniothyrium spp. dentre 

outros (ALFENAS et al., 2009). Dentre os patógenos secundários ou fracos, encontram-se os 

fungos do gênero Pestalotiopsis que não causam grandes problemas a campo nas principais 

regiões de produção de Eucalyptus spp., pois, apesar de abundantes no ambiente, necessitam de 

uma injúria inicial ou uma porta de entrada (ALFENAS, 2009), ou seja, são incapazes, química 

ou fisicamente, de romper a cutina ou as células do alongamento das raízes e pêlos radiculares 

(BERGAMIN, 1995).  

Pela plasticidade do gênero Pestalotiopsis em relação ao hospedeiro e formas de vida 

(JEEWON et al., 2004), conídios de fácil disseminação e em grande quantidade que penetram 

nos tecidos vegetais por ferimentos ou aberturas naturais, seu ataque é potencializado em 

condições de viveiro e também pelas condições climáticas da região sul, tornando-o um 

patógeno que merece atenção. Portanto, seu estudo tem sido negligenciado no que se refere a 

aspectos epidemiológicos, onde eventos como a geada e a chuva de granizo atuam como 

facilitadores para o desenvolvimento da doença. 
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A mancha foliar e o estrangulamento do colo são as principais doenças associadas ao 

gênero Pestalotiopsis sp. em E. benthamii em viveiros comerciais nos estados do Paraná e 

Santa Catarina (SCHULTZ, 2011). Esse autor constatou a presença de Pestalotiopsis spp. em 

todos os viveiros, inclusive como agente causal do estrangulamento da haste de mudas em casa 

de sombra. Essa observação, por si, justifica um estudo dos danos causada pelo gênero em no 

sistema vascular de E. dunnii por se tratar de uma das espécies mais cultivadas na região 

Centro-Sul do Paraná. 

A quantificação de doenças de plantas, ou fitopatometria, é uma das mais importantes 

áreas da fitopatologia (JAMES, 1974), uma vez que, por meio dela, se conhece a extensão real 

dos danos causados pelo patógeno (AMORIM, 1995). Sendo a avaliação da severidade uma das 

formas mais utilizadas para essa finalidade por se referir à proporção do volume ou área do 

tecido com sintomas e saber, de fato, se há comprometimento na produção e consequentemente 

perdas financeiras na atividade que justifiquem uma intervenção. 

Portanto, esse trabalho teve como objetivo avaliar a severidade nos tecidos internos e 

área de cancro além de descrever de que forma esse fitopatógeno coloniza o caule e os sintomas 

específicos em E.dunnii. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Patologia Florestal da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus Irati.  

 

2.1. OBTENÇÃO DAS MUDAS 

 

O material vegetal utilizado nesse estudo provém de viveiro comercial, sendo mudas 

seminais de E. dunnii com aproximadamente seis meses de semeadura repicadas para tubetes 

de capacidade de 280 cm3, preenchidos com substrato comercial Maxfertil® composto por 

casca de pinus compostada, vermiculita e adubadas com 10 mL/planta de solução nutritiva (um 

litro de água destilada, 10 g de sulfato de amônio e 3 g de cloreto de potássio) a cada 15 dias. 

Após dois meses de replantio, foram efetuadas as inoculações. Os experimentos foram 

repetidos seguindo a mesma metodologia. 
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2.2. OBTENÇÃO DOS ISOLADOS 

   

Os isolados, PB e PE, são pertencentes ao Laboratório de Proteção Florestal da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Irati-PR e encontram-se preservados em solução 

salina e mantidos em geladeira a 4 ºC. O isolado PB foi retirado de caule e ramos das árvores 

de Mimosa floculosa Burkart (bracatinga-de-campo-mourão) com sintomas de cancro e PE de 

folhas de E. grandis com sintomas típicos de mancha-foliar. 

Os isolados denominados P2 e P5, foram obtidos da micoteca do Laboratório de 

Fitopatologia Elocy Minussi da Universidade Federal de Santa Maria-RS. Sendo P5 

identificado como Pestalotiopsis clavispora, e, P2, não identificado. Foram retirados de folhas 

de nogueira-pecan colonizadas (Carya illinoinensis), coletados em pomares em Santa Maria – 

RS e comprovadamente patogênicos (LAZAROTTO et al., 2013). 

 

2.3. METODOLOGIA DE INOCULAÇÃO  

 

A inoculação consistiu na introdução de discos de meio BDA (batata-dextrose-ágar), 

previamente colonizados pelos isolados em estudo de Pestalotiopsis spp., advindos de cultura 

pura, sobre a superfície do tecido hospedeiro através de injúria prévia (Figura 4). 

 

Figura 4: Esquema do teste de inoculação de Pestalotiopsis spp. em Eucalyptus dunnii; A) Injúria causada no caule; B) Caule 

perfurado para inoculação; C) Inoculação através de disco de micélio de Pestalotiopsis spp.; D) Cobertura da injúria com 

plástico PVC. 

D 
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Para isso, as mudas tiveram o caule perfurado com um furador de sete milímetros a 

cerca de dois centímetros acima do coleto. Foi então depositado sobre o ferimento um disco de 

micélio com sete milímetros de diâmetro e a área coberta com um filme de PVC (Policloreto de 

polivinila) por cerca de 30 dias. O tratamento controle (testemunha) constou na inoculação de 

discos de sete milímetros de meio BDA sem a presença da colônia fúngica.  

 

2.4. INSTALAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, sendo que 

cada planta representou uma unidade amostral, os experimentos foram realizados durante o ano 

de 2016. Para isso, foram realizados dois testes: 

- O primeiro, consistiu em avaliar os isolados PB e PE em épocas diferentes, no total 

de quatro ensaios ao longo do ano (30/03/2016 a 30/05/2016; 31/05/2016 a 01/08/2016; 

30/08/2016 a 31/10/2016 e 20/10/2016 a 20/12/2016), sendo dez mudas por tratamento e 30 

mudas por ensaio, em um total de 120 mudas.  

-O segundo experimento avaliou os isolados PB, PE, P2 e P5, também com 10 mudas 

por tratamento, e 50 mudas por ensaio, em um total de 100 mudas. Esse último experimento foi 

realizado em 30/08/2016 a 31/10/2016 e de 20/10/2016 a 20/12/2016. 

 

2.5 AVALIAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

A avaliação foi realizada após 60 dias da inoculação do patógeno.  

Para a avaliação do cancro, foram tomadas as medidas de largura e comprimento da 

lesão utilizando-se de paquímetro digital. Com esses dados, calculou-se a área de cancro por 

meio da fórmula, conforme descrito por Alfenas e Mafia (2007); 

 

S= (π x C x L) 

4 

 

Onde: 

S= área da lesão 

C= comprimento   

L= largura da lesão 
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Para avaliação da severidade ao tecido interno, calculou-se a porcentagem de tecido 

doente. Os dados utilizados nesse cálculo foram obtidos com o auxílio de fita métrica 

considerando-se a altura das plantas e o comprimento das lesões (sintoma típico de 

escurecimento do lenho causado pelo patógeno, quando coloniza o sistema vascular da planta), 

descrita por Alfenas e Mafia (2007) e dado pela expressão:  

 

S (%) = CL x HP-1 x 100 

 

Onde:  

S = severidade 

CL = comprimento da lesão 

HP = altura da planta  

 

Os dados foram, então, submetidos à Análise de Variância (ANOVA) seguida pelo 

teste de médias de Tukey a 5% de significância, com auxílio de planilha eletrônica Excel e o 

pacote estatístico Assistat Beta 7.7 (SILVA e AZEVEDO, 2016). 

Os caules, foram submetidos, posteriormente à avaliação, à câmara úmida em BOD 

(Biochemical Oxygen Demand), o fungo reisolado e reinoculado, fechando assim, o Postulado 

de Henle-Koch. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. SINTOMATOLOGIA 

 

Os primeiros sintomas foram observados aos 15 dias de inoculação sendo, o principal 

deles, o progresso do ferimento inicial (onde haviam sido depositados os propágulos fúngicos 

dos isolados). Essa injúria, que era de forma circular passou a ser elipsoidal e, 

consequentemente, houve a exposição do tecido vegetal.  

O cancro variou bastante (Figura 5) em tamanho e em aparência, mas as características 

são similares com as descritas por Alves et al. (2011) ou seja, lesões acastanhadas elípticas 

arredondas com margens definidas porém, com um progresso mais lento. Aos 60 dias após a 

inoculação, momento da avaliação quantitativa, as lesões tomaram aspectos diferenciados 
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conforme os isolados. Todos os isolados desmontaram capacidade tanto produzir cancro, 

quanto apodrecimento do lenho na área afetada, porém, o isolado PB, demonstrou como 

característica geral cancros com calo bem delimitado, enquanto PE apresentou na área de 

inoculação a podridão dos tecidos. 

Nesse momento, foi possível observar a massa micelial e alguns acérvulos do fungo. 

Cardoso et al. (2002), avaliando ocorrência de Pestalotiopsis psidii (Pat.) Venkatakr. como 

agente causador de podridão-de-caule em goiabeira (Psidium guajava L.), relata que o tecido 

pós inoculação artificial apresentava-se com manchas necróticas deprimidas de 

aproximadamente 10 cm de comprimento, coloração marrom claro, cobrindo toda a epiderme 

do caule e ramos do hospedeiro. Essas características também foram observadas em E. dunnii 

com o progresso da colonização.  

 

 
Figura 5: Aspecto da lesão externa do caule quando submetido à inoculação por Pestalotiopsis spp.: A) 

Isolado P5 com massa acervular evidente na região de inoculação. B) Tratamento Testemunha apresentando 

cicatrização da área injuriada. C) Isolado P5 com cancro em longa área do caule. D) Isolado P5 responsável 

pela completa obstrução do caule. E) Isolado P5, evidenciação de brotação na região inoculada. F) Isolado 

PE com dois cancros na região de inoculação. G) Isolado PE, evidenciação de brotação na região inoculada. 

H) Isolado PB com forte emissão de brotações próximas à região do cancro. I) Isolado PB com sintoma de 

cancro. J) Isolado P2 com emissão de brotações próximas à região do cancro. 

 

Nas mudas inoculadas foi possível observar, além do cancro, podridão na região 

circunvizinha. Também, observou-se a emissão de brotações abaixo da área de tecido com 

cancro, confirmando o estresse causado pelo estrangulamento do caule ocasionado por 

Pestalotiopsis spp. Alfenas et al. (2009) relataram que quando a incidência de Pestalotiopsis sp. 
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sobre as mudas é alta, observa-se esse patógeno associado ao estrangulamento da haste e 

Schultz (2010) observou que resposta da muda a esta lesão foi emissão de brotações logo 

abaixo da área estrangulada. 

Na testemunha, houve a cicatrização da lesão ao longo do tempo de permanência do 

experimento portanto, a área de cancro avaliada se deve a injúria inicialmente realizada. 

Em relação à severidade (Figura 6), a testemunha demonstrou ausência de colonização 

de necrose no lenho, ocasionados pelo patógeno, e cicatrização do local onde foi efetuado o 

ferimento, nesse caso, a mancha interna ficou localizada estritamente na região injuriada pelo 

furador, causada pela oxidação do tecido exposto e não ultrapassou 0,5% de área interna 

lesionada.  

 

 
Figura 6: Aspectos gerais da lesão pela colonização dos diferentes isolados em estudo. A) Progresso 

da colonização pelo isolado PB; B) Progresso da colonização pelo isolado PE; C) Apodrecimento da 

área inoculada pelo isolado PE e estruturas fúngicas; D) Apodrecimento da região de inoculação 

pelo isolado P5 E) Colonização e evidências de estrangulamento do coleto pelo isolado PB; F) 

Colonização pelo isolado PE na área de inoculação G) Apodrecimento da área de inoculação por P2, 

H) Morte da muda ocasionada por P5 através do estrangulamento do coleto. 

D 
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Nas mudas inoculadas com os isolados, o mínimo encontrado foi 0,8% chegando a 

100% de severidade em casos raros, ou seja, a colonização total da muda, mas o mais 

observado foi a completa obstrução do caule através da necrose do tecido na região de 

inoculação. Os sintomas foram de murcha, amarelecimento, secamento e, por conseguinte, 

perda das folhas até a morte da planta. No momento da avaliação das mudas foi possível 

observar que, as mudas inoculadas com PE e P5, apesar de estarem vivas, estavam bastante 

debilitadas e que, provavelmente morreriam se o tempo de avaliação fosse prorrogado. 

As principais diferenças no desenvolvimento dos sinais entre os isolados PB e PE 

podem ser observadas na Figura 7, pós câmara úmida. Os isolados se desenvolvem no tecido 

hospedeiro da mesma forma que se comportam no meio de cultura em placa de Petri, como 

descrito no Capítulo 1. Enquanto o isolado PB apresentou um número elevado de acérvulos e 

pouco micélio, PE cresceu rapidamente em micélio e apresentou acérvulos esparsos e 

volumosos e com aspecto de úmido.  

 

 
Figura 7: Sintomas observados em microscópio estereoscópico: A e 

B) Acérvulos de PE em caule quando submetido a câmera úmida; C 

e D) Acérvulos de PB em caule quando submetido a câmera úmida. 
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Em microscópio estereoscópico foi possível identificar ácaros carregando estruturas 

reprodutivas do fungo, o que acelerou o processo de colonização fúngica e degradação do 

lenho. Mesmo se tratando de um órgão diferente, Cardoso et al. (2003) associou a presença de 

microácaros e cochonilhas a um aumento na severidade da mancha foliar de Pestalotiopsis sp. 

(Pestalotia) em coqueiro (Cocos nucifera L.) nos meses onde houve maior ocorrência da 

doença. Isso sugere uma participação desse agente de disseminação nos casos onde houve uma 

completa colonização fúngica, uma vez que o mais observado foi o estrangulamento 

especificamente na região de inoculação. 

 

3.2 ANÁLISE QUANTITATIVA DO PROGRESSO DA DOENÇA 

 

3.2.1 Cancro 

 

Foi observado, em todas as mudas inoculadas com os isolados de Pestalotiopsis spp., 

sintomas típicos de cancro. O isolado PB apresentou as maiores médias de área afetada em 

todos os ensaios, exceto no último, em que não diferiu significativamente de PE (Tabela 7). 

Esse resultado ressalta a especialidade do isolado PB, que foi isolado a partir da formação do 

cancro em Mimosa floculosa, por isso o isolado apresentou uma maior área de cancro em 

E.dunnii. A área média do cancro variou de 34,46 a 43,40 cm2 para o isolado PB e 28,28 a 

33,61 cm2 para o isolado PE entre os ensaios.  

 

Tabela 7: Área média de cancro (cm2) em caule de E.dunnii, quando inoculados os isolados PB 

e PE em diferentes épocas do ano. 

Tratamentos 
Cancro (cm2) 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 

Testemunha 13,56 C 18,24 C 16,65 C 20,51 B 

PB 43,40 A 36,49 A 40,83 A 34,46 A 

PE 31,56 B 28,28 B 33,59 B 33,61 A 

C.V.% 16,72 23,04 13,15 16,12 

Ensaios realizados nos períodos de 30/03/2016 a 30/05/2016 (ensaio 1); 31/05/2016 a 01/08/2016 (ensaio 2); 

30/08/2016 a 31/10/2016 (ensaio 3); 20/10/2016 a 20/12/2016 (ensaio 4) 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 1% de 

significância. 

 

Foi observado, em todas as mudas inoculadas com os isolados de Pestalotiopsis spp., 

sintomas típicos de cancro. O isolado PB apresentou as maiores médias de cancro em todos os 
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ensaios do primeiro experimento, exceto no último, em que não diferiu significativamente de 

PE (Tabela 1). Embora, o isolado PB tenha sido inoculado de cancro em Mimosa floculosa, 

esse resultado demonstra não haver especialização por hospedeiro. Relatos na literatura 

apresentam espécies de Pestalotiopsis spp. parasitando os mais diversos tipos de órgãos 

vegetais e, em alguns casos, na mesma espécie de hospedeiro (YUAN E MOHAMMED, 1999; 

VALENCIA et al., 2011; KEITH E MATSUMOTO, 2013; AKINSANMI et al., 2017). 

É possível observar que o maior coeficiente de variação aconteceu durante o período 

de temperatura mais baixa e alta umidade relativa do ar, algumas mudas apresentaram maior 

suscetibilidade para a ocorrência da doença, num mesmo tratamento. Portanto, o estresse 

causado pelas baixas temperaturas pode ter facilitado a penetração do fitopatógeno. Essa 

variabilidade observada na resposta de defesa pode ser melhor explorada em trabalhos de 

seleção de material resistente ao cancro por Pestalotiopsis spp. 

 

Tabela 8: Dados meteorológicos observados durante a instalação de cada ensaio. 

Período de Instalação dos 

ensaios 

Temperatura 

Máxima (°C) 

Temperatura 

Mínima (°C) 

Umidade 

Relativa (%) 

30/03/2016 a 30/05/2016 23,87 12,93 83,00 

31/05/2016 a 01/08/2016 18,38 8,67 88,00 

30/08/2016 a 31/10/2016  21,95 9,30 80,68 

20/10/2016 a 20/12/2016 24,95 14,08 79,33 

Dados de meteorológicos obtidos do site do INMET- Instituto Nacional de Meteorologia, Estação 

Climatológica de Irati-PR 

 

Outro fato a ser considerado é que o isolado PE apresentou como característica 

paralela uma maior capacidade de causar podridão de lenho em torno da lesão. Nessas áreas de 

podridão o sintoma de cancro não teve progresso, muito possivelmente pela depauperação dos 

tecidos. A capacidade de Pestalotiopsis spp. causar podridões em tecidos tem sido relatada na 

literatura indo de órgãos lenhosos (CARDOSO et al., 2002), raiz (LU et al., 2016), fruto (LI et 

al., 2016) e flor (AKINSANMI et al., 2017). 
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No segundo experimento (Tabela 9), em que foram comparados os isolados de Irati-

PR (PB e PE) com os de Santa Maria-RS (P2 e P5). 

 

Tabela 9: Área (cm2) média de cancro quando inoculados os isolados PB, PE, P2 e P5 de 

Pestalotiopsis spp.  

 Cancro (cm2) 

Tratamentos Ensaio 1 Ensaio 2 

Testemunha                15,45 D 18,61 C 

PB 40,83 BC 32,66 B 

PE 33,09 CD 31,61 B 

P2 54,66 AB 28,66 B 

P5                 62,41 A 42,81 A 

CV (%) 36,20 25,42 

Ensaio 1 instalado entre os dias 30/08/2016 a 31/10/2016 e ensaio 2 entre os 20/10/2016 a 20/12/2016 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 1% de 

significância. 

  

É possível observar que houve diferenças estatísticas significativas, porém, nesse caso, 

o isolado de nogueira-pecan (P5), identificado como P. clavispora, apresentou uma maior área 

de cancro, apresentando os maiores valores nos dois ensaios, embora não tenha diferido 

estatisticamente de P2 no primeiro experimento. 

Maharachchikumbura et al. (2011) consideraram a espécie P. clavispora como uma 

das mais importantes dentro do gênero em termos econômicos, pois é patogênica a vários 

hospedeiros, inclusive estando associada, segundo Espinoza e Briceño (2008) a sintomas de 

cancro e morte de plantas de mirtilo (Vaccinium spp.), no Chile.  

 

3.2.2 Severidade interna do lenho 

 

Em relação à severidade causada no lenho, o comportamento dos isolados PB e PE se 

inverteram em relação ao observado para o cancro. Nos quatro ensaios realizados (Tabela 10), o 

isolado PE foi mais severo que o isolado PB.  
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Tabela 10: Médias de Severidade (%) dos isolados PB e PE, no diferentes ensaios. 

Tratamentos 
Severidade (%) 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 

Testemunha 1,04 C 1,045 C 1,22 C 0,74 B 

PB 7,85 B 16,35 B 5,94 B 3,46 B 

PE 25,58 A 62,99 A 12,71 A 28,90 A 

C.V.% 14,05 16,60 18,98 27,79 

Ensaios realizados nos períodos de 30/03/2016 a 30/05/2016 (ensaio 1); 31/05/2016 a 01/08/2016 (ensaio 2); 

30/08/2016 a 31/10/2016 (ensaio 3); 20/10/2016 a 20/12/2016 (ensaio 4). 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 1% de 

significância. 

 

Em testes in vitro (Capítulo 1), PE teve temperatura ideal mais baixa (22 ºC) em 

relação a PB (25 ºC). No período de desenvolvimento do ensaio 2, as médias de temperatura 

foram mais baixas e ocorreram sequências de geadas (seis dias seguidos), onde a mínima 

registrada chegou a -3,6 ºC (INMET, 2017), o que pode ter facilitado o desenvolvimento da 

doença nesse órgão, seja pela debilidade do hospedeiro, ou por condições favoráveis ao 

patógeno, aumentando assim sua severidade. Segundo Alfenas et al. (2009), a expressão da 

doença ocorre, além das condições ideias de temperatura, que para Pestalotiopsis spp., ocorre 

em torno de 20 °C a 25 ºC, pela a debilidade fisiológica, ferimentos e umidade relativa. Nesse 

caso, umidade relativa, uma da principais condicionantes às patologias fúngicas, ficou em torno 

de 88 % o que pode também ter favorecido a colonização do tecido do hospedeiro pelo 

patógeno (KRUGNER e AUER, 2005). 

No período do segundo ensaio (31/05/2016 a 01/08/2016) a mortalidade aumentou 

significativamente (Figura 8). Isso demonstra a preferência fisiológica de PE por temperaturas 

brandas e como ele pode ter a severidade aumentada nessas condições 



 

53 

 

 

Figura 8: Taxa de Mortalidade ocasionada por PB e PE nas mudas de E. dunnii inoculadas por 

Pestalotiopsis spp. Ensaios realizados em 30/03/2016 a 30/05/2016 (ensaio 1); 31/05/2016 a 

01/08/2016 (ensaio 2); 30/08/2016 a 31/10/2016 (ensaio 3); 20/10/2016 a 20/12/2016 (ensaio 

4). 

 

No experimento 2, em que avaliou-se também os isolados de nogueira-pecan, o 

isolado P2 não diferiu da testemunha em nenhum dos dois ensaios e o isolado PB não diferiu 

desses no ensaio 2 (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Médias de Severidade (%) em E. dunnii quando inoculados os isolados PB, PE, P2 e 

P5 de Pestalotiopsis spp. 

Tratamentos 
Severidade (%) 

Ensaio 1 Ensaio 2 

Testemunha 1,23 D 0,75 C 

PB 5,94 C 3,45 C 

PE 12,70 B 28,90 A 

P2 3,96 C 1,85C 

P5 15,29 A 21,88 B 

CV (%) 24,50 25,42 

Ensaio 1 instalado entre os dias 30/08/2016 a 31/10/2016 e ensaio 2 entre os 20/10/2016 a 20/12/2016 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si a 1% de significância. 

 

Os Isolados PE e P5 demonstraram as maiores médias de severidade, nos 

experimentos. No ensaio 1, P5 apresentou a maior média (15,29 %) seguido de PE (12,7 %). 

No segundo experimento, PE apresentou severidade de 28,9 %, seguido de P5, com 21,88 %. 
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Esse resultado demonstra que os isolados P2 e P5 obtidos de nogueira-pecã não 

apresentam especiação por hospedeiro, assim como, o isolado PB obtido de bracatinga-de-

campo-mourão, porém os níveis de severidade podem ser diferentes quando se trata de cancro e 

severidade interna. 

Conforme pode ser observado na Figura 9, os isolados PE e P5 demonstraram a maior 

Taxa de Mortalidade do Experimento 2, sendo que PB e P2 apresentaram taxa de mortalidade 

zero nos dois ensaios. 

 

 

Figura 9: Taxa de Mortalidade ocasionada por PB e PE nas mudas de E. dunnii inoculadas por 

Pestalotiopsis spp. Ensaio 1 instalado entre os dias 30/08/2016 a 31/10/2016 e ensaio 2 entre 

os 20/10/2016 a 20/12/2016. 

 

 

A severidade implica em área morta, necrosada e colonizada pelo patógeno. Enquanto o 

cancro corresponde a um sintoma que envolve a expressão de novo tecido, periderme 

necrofilática e lenho posterior pela planta (FERREIRA, 1989), a necrose no tecido interno é a 

morte do tecido sem que haja a formação de novo para a sua reposição. Como resposta à 

degradação das células do floema, o câmbio vascular promove a superprodução de novas 

células de floema, que posteriormente também são degradadas (ROMÁN et al., 2004). Este 

processo contínuo de degradação e síntese é o causador do anelamento ao redor de todo tronco 

e, como consequência, prejudica o transporte dos produtos sintetizados pela fotossíntese nas 

folhas para as raízes (SOUZA, 2008). 
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Essa lesão pode ser tão drástica que, por exemplo, no patossistema Ceratocystis 

fimbriata Ellis e Halsted, em eucalipto é condicionante para a morte da planta sendo, portanto, 

utilizada para a seleção de resistência à essa doença (MAFIA et al., 2011). Assim, é possível 

que inclusive com o passar do tempo a sintomatologia possa evoluir para murcha, embora não 

tenha sido visualizado no presente trabalho. 

A capacidade de colonização interna dos tecidos pode ser resultante da eficácia 

atribuída aos mecanismos de barreira de lenho e periderme necrofilática, em que o cancro faz 

parte desse sistema de defesa da planta (FERREIRA, 1989).  

Assim do ponto de vista de sobrevivência da planta, embora haja cancro a 

possibilidade de que ocorra a morte do lenho devido a infecção pelos isolados PB e P2 são 

menores que se comparadas aos isolados PE e P5 nas condições estudadas.  

Segundo Souza (2008) o calo pode ser considerado como uma possível expressão de 

resistência, pois demonstra a capacidade da planta em delimitar o desenvolvimento da lesão no 

sentido da profundidade da casca, impedindo que os tecidos do lenho sejam atingidos pelo 

patógeno, tendo uma rápida reação de cicatrização, uma vez que os calos são respostas da 

planta ao patógeno, que impedem o anelamento do tronco pela lesão. A presença destes calos 

indicam que a planta não morrerá, pois a lesão encontra-se delimitada pelos calos (SOUZA, 

2008).  

Ainda gera uma possibilidade de ferramentas para o melhoramento de E. dunnii com 

foco a resistência dessa doença utilizando os mecanismos de barreira e periderme necrofilática. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Os isolados não apresentaram especialização por hospedeiro. 

 O isolado PB obteve as maiores médias para cancro no primeiro experimento 

 PE apresentou as maiores médias de severidade no primeiro experimento. 

 O isolado P5 demonstrou maior lesão por cancro no segundo experimento. 

 Os isolados P5 e PE apresentaram as maiores médias de severidade no segundo 

experimento, nos ensaios 1 e 2, respectivamente. 

 Os isolados causam morte por estrangulamento do caule, porém em maior ocorrência 

quando inoculados os isolados PE e P5. 
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