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Prefácio 

 

O X Simpósio sobre Atualidades em Fitopatologia (X SSAF) foi organizado pelo Grupo de 
Estudos Avançados em Fitopatologia (GEAFIP), com o apoio da Coordenação de Pós-Graduação e 
Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa. O evento ocorreu entre os dias 
14 e 18 de setembro de 2020, pela primeira vez, em um formato totalmente online, através de 
palestras transmitidas em tempo real. Mantendo a programação de palestras e minicursos já 
consolidada em nossos eventos, o X SSAF constituiu-se em um ambiente de interação entre 
pesquisadores, docentes, discentes e profissionais que atuam e vivenciam a ciência, especialmente 
no âmbito da Fitopatologia. Em sua 10ª edição, o evento intitulado “Fitopatologia no Brasil: um 
panorama de norte a sul” contou com dez pesquisadores brasileiros que representaram, através de 
suas palestras, as cinco regiões geográficas do país e apresentaram aos participantes diferentes 
perspectivas na qual a Fitopatologia está inserida. Além disso, o evento também contou com a 2ª 
edição do concurso de fotografias e envio de resumos, submetidos por estudantes e pesquisadores 
das diversas áreas que compõem a Fitopatologia. Dessa forma, este livro contém os anais do X 
SSAF e capítulos que abordam os diferentes desafios e a variedade de problemas fitossanitários 
enfrentados nas diferentes regiões do Brasil. Os capítulos abrangem doenças de etiologia fúngica 
em espécies florestais da região norte, doenças radiculares de grande impacto na agricultura da 
região nordeste, manejo de doenças causadas por nematoides na região centro-oeste, uso de 
ferramentas moleculares para manejo de doenças bacterianas que acometem a citricultura do 
sudeste, viroses na triticultura e uso de sistemas de monitoramento para manejo da Sarna-da-
macieira na região sul, além dos desafios dos controles químico e biológico para monitoramento da 
resistência de fungos a fungicidas e uso de sistemas on-farm, respectivamente. Por fim, acreditamos 
que a divulgação científica seja uma ferramenta relevante para demonstrar a importância da área no 
qual os fitopatologistas atuam e por isso, o livro do nosso X SSAF será disponibilizado de forma 
online e gratuita a todos que se interessam pelo assunto.  

Aproveitamos para agradecer a colaboração de todos os envolvidos nesta publicação e 
desejamos uma excelente leitura. 
 
 
 

Bernardo do Vale Araújo Melo 
Marcela de Freitas Silva 

Coordenadores da gestão 2020/21 
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IMPORTÂNCIA DAS DOENÇAS DE ETIOLOGIA FÚNGICA EM 
ESPÉCIES FLORESTAIS NA AMAZÔNIA: UM BREVE HISTÓRICO 

Ruth Linda Benchimol1, Bernardo do Vale Araújo Melo2, Camila Ribeiro Costa2  

1. Introdução 

A região norte do Brasil é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins que juntos possuem aproximadamente 3,870 milhões de 
quilômetros quadrados de área, o equivalente a 45,27% do território brasileiro (IBGE, 2019). 
Dentro da classificação climática de Köppen-Geiger, a região norte se enquadra no grupo tropical, 
com clima equatorial (Af), de monção (Am) ou de savana (Aw/As), que possuem como 
característica temperatura média igual ou superior a 18ºC durante todo o ano e alta precipitação 
(ÁLVARES et al., 2013). O clima quente e úmido na maior parte do ano é fundamental para a 
formação do bioma Amazônia que está presente em 93,2% do território da região norte englobando 
toda a área dos estados Amazonas, Roraima, Acre, Amapá e quase todo estado do Pará e Rondônia, 
enquanto as demais áreas da região são compostas pelo bioma Cerrado, em sua maioria, no estado 
do Tocantins (IBGE, 2019). 

O sistema de floresta da Amazônia preserva a biodiversidade natural do bioma, com grande 
número de espécies de plantas e fitopatógenos distribuídos de maneira aleatória pela floresta, 
compondo um sistema heterogêneo onde a ausência de seleção antrópica propicia uma maior 
diversidade genética de plantas e microrganismos e mantém o equilíbrio natural dentro da floresta 
(GILBERT, 2002). A distribuição aleatória das espécies vegetais pela floresta diminui a eficiência 
da dispersão de fitopatógenos e a variabilidade genética da população de plantas desfavorece a 
seleção de um genótipo patogênico mais agressivo e de maior fitness que poderia se tornar 
dominante em uma população clonal, e dessa forma, a heterogeneidade da floresta desfavorece um 
aumento “explosivo” da população de fitopatógenos e reduz a ocorrência de epidemias (GILBERT, 
2002; e McDONALD e LINDE, 2002). 

A modificação do ambiente agrícola para formar uma área mais homogênea visa aumentar a 
produção e reduzir os custos e o tempo despendido com tratos culturais durante o cultivo. O sistema 
de monocultivo predomina nas grandes áreas produtoras do país e tem como característica o cultivo 
da área agrícola com apenas uma espécie vegetal e indivíduos clonais ou muito próximos 
geneticamente. Essa uniformidade, no entanto, concentra a espécie hospedeira em uma área e 
favorece o contato do patógeno com as plantas que se encontram amplamente distribuídas pelo 
campo de cultivo e facilita a dispersão do patógeno, uma etapa do ciclo de vida de fitoparasitas que, 
normalmente, é pouco eficiente em condições naturais. A homogeneidade genética das plantas 
utilizadas no cultivo também seleciona genótipos do patógeno bem adaptados que tendem a ser 
mais agressivos para o ambiente de cultivo em que se instalam. Essas condições ambientais 
encontradas nas monoculturas favorecem a ocorrência de epidemias, que como consequência 
demandam maior uso de pesticidas, utilizados com intuito de se reduzir o progresso das doenças 
(McDONALD e LINDE, 2002). 

Atualmente, um dos sistemas de cultivo mais recomendados para produção agrícola na 
região norte do Brasil, principalmente para agricultores familiares, é o sistema agroflorestal (SAF), 
um consórcio de diferentes espécies de interesse econômico, em uma mesma área, para se 

                                                
1 Embrapa Amazônia Oriental. Belém – PA 
2 Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Fitopatologia. Viçosa - MG 



X Simpósio Sobre Atualidades em Fitopatologia: Fitopatologia no Brasil: Um Panorama de Norte a Sul  17 

 

 

aproximar ecologicamente do sistema de sucessão encontrado em florestas nativas (BRIENZA 
JÚNIOR et al., 2009; SOUSA et al., 2012). O SAF pode conter espécies perenes, semi-perenes e de 
ciclo curto, para explorar diferentes extratos da parte aérea e do solo, favorecendo a ciclagem de 
nutrientes e diversificando a produção de alimentos ao longo do tempo. Por serem sistemas mais 
heterogêneos do que a monocultura, os SAFs desfavorecem a disseminação dos patógenos e 
reduzem a chance de epidemias quando comparado às monoculturas (SOUSA et al., 2012). 

A implantação de sistemas de monocultura na região norte do Brasil, unida ao clima quente 
e úmido, favoreceu a ocorrência de grandes epidemias fúngicas que marcaram a história da região 
com grande impacto social e econômico e estimularam pesquisadores brasileiros a buscarem 
diferentes soluções de manejo para possibilitar a produção agrícola sustentável em convívio com 
microrganismos e com a natureza. 

2. Mal-das-folhas da seringueira 

Na década de 1920, a empresa americana Ford Motor Company realizou a primeira tentativa 
de estabelecer plantações de seringueiras (Hevea brasiliensis, Willd. ex A. Juss.) em monocultura 
na região norte do Brasil, com aproximadamente 4000 hectares cultivados na cidade de Fordlândia, 
no estado do Pará. No entanto, uma epidemia da doença conhecida como mal-das-folhas da 
Seringueira se disseminou pelo plantio da companhia e inviabilizou a produção de borracha, 
levando a companhia a abandonar os seringais em 1934. A mesma companhia fez uma segunda 
tentativa para estabelecer seringais no estado do Pará, na cidade de Belterra, a poucos quilômetros 
de Fordlândia, desta vez, empregando novas técnicas e diferentes genótipos de seringueiras. A 
enxertia de copa, que até então estava sendo estudada em seringais do sudeste asiático para controle 
de oídio, mas ainda não havia sido implantada em campos comerciais, foi utilizada para formar 
plantas com copas resistentes ao mal-das-folhas. Pesquisadores da empresa também coletaram 
sementes de plantas resistentes em meio à floresta para utilizar na composição do seringal de 
Belterra e no melhoramento da cultura, visando produção de híbridos produtivos e resistentes à 
doença. As novas técnicas retardaram a epidemia do mal-das-folhas no seringal, mas não foram 
suficientes para controlar a doença. As cultivares resistentes apresentavam baixa produção de látex, 
o pegamento da enxertia era baixo e o custo de implantação para substituir a copa de uma árvore era 
alto, e os híbridos, apesar de apresentaram bons resultados de produtividade e resistência, não foram 
bons o suficiente para sustentar a produção, que também passou a ter problemas com alta infestação 
de insetos praga. O mal-das-folhas voltou a infestar os pomares e inviabilizar o empreendimento 
dos americanos que, mais uma vez, tiveram de abandonar os seringais em 1945 (GRANDIN, 2009). 

A seringueira é uma espécie de porte arbóreo, caducifólia e laticífera, endêmica da região 
amazônica, da qual se extrai a borracha natural. Apesar de diferentes espécies do gênero Hevea, 
como H. benthamiana, H. pauciflora, H. camporum e H. camargoana produzirem borracha natural 
de qualidade, a espécie H. brasiliensis é a mais produtiva e mais explorada no mundo para produção 
deste polímero (ALVARENGA e CARMO, 2014). A principal doença que acomete a cultura é o 
mal-das-folhas, causado pelo fungo Pseudocercospora ulei (Henn.) Hora Júnior & Mizubuti, 
anteriormente denominado Microcyclus ulei (P. Henn. (V. Arx.), que também infecta diferentes 
espécies do gênero Hevea, afetando hastes, frutos e folhas, principalmente de tecidos novos, 
provocando rápida desfolha e até mesmo a morte da planta em casos de infecções recorrentes 
(HOLLIDAY, 1970 e LIEBEREI, 2007). Apesar de apresentar grande variabilidade genética e 
diferentes níveis de resistência à doença, H. brasiliensis é muito susceptível à infecção por ser uma 
espécie caducifólia, que durante a rebrota emite muitas folhas novas e favorece a infecção do P. 
ulei, enquanto que outras espécies como H. pauciflora, apesar de serem hospedeiras do fungo, 
apresentam alta resistência à doença por não serem caducifólias (PINHEIRO e LIBONATI, 1971; 
GONÇALVES et al, 1983; LIEBEREI, 2007). O fungo, endêmico na região amazônica, possui 
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grande variabilidade genética e diversas raças e grupos fisiológicos e pode ser encontrado na região 
durante todo o ano, na fase sexuada ou assexuada (LIEBEREI, 2007 e DA HORA JÚNIOR et al, 
2014).  

Pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (EMBRAPA-
CNPSD, 1989 e MORAES et al., 2013) têm trabalhado com diferentes alternativas para o manejo 
do mal-das-folhas, a fim de possibilitar a produção sustentável de borracha natural na região 
amazônica. A medida mais eficiente desenvolvida até o momento tem sido a enxertia tricomposta 
para implantação do seringal, utilizando clones de copa com alta compatibilidade com o porta 
enxerto, resistência ao patógeno e pouco efeito sobre a produtividade. A técnica utiliza uma 
variedade como cavalo, produzida a partir de sementes, sobre a qual é feita a enxertia de uma 
variedade produtiva, que servirá de painel para extração do látex e, sobre a variedade do painel, é 
feita uma segunda enxertia com uma variedade de copa mais resistente ao mal-das-folhas. 
Normalmente, o cavalo e o painel são formados de H. brasiliensis, que atende à função de porta-
enxerto e também tem grande produtividade, sendo adequada como painel. A copa normalmente é 
constituída por H. pauciflora, por ser esta uma espécie não caducifólia e resistente ao mal-das-
folhas, ou com H. camporum e H. camargoana, por possuírem porte inferior às outras espécies do 
gênero, o que facilita o manejo de pragas com uso de pesticidas (EMBRAPA-CNPSD, 1989 e 
MORAES et al., 2013). 

O controle biológico é uma alternativa dentro do manejo integrado do mal-das-folhas. 
Atualmente, o principal agente de biocontrole trabalhado pelos pesquisadores da Embrapa para 
controle da doença é o fungo Dicyma pulvinata (Berk & M.A. Curtis) Arx [syn. Hansfordia 
pulvinata (Berk & Curtis)], que foi identificado colonizando estromas de P. ulei e que, a partir de 
estudos conduzidos por Melo et al. (2007), mostrou-se como uma nova opção no controle do 
patógeno em condições de alta incidência do fungo, aliado a outras técnicas de manejo. 

A combinação da técnica de enxertia tricomposta com melhoramento genético, podendo 
ainda ser associados ao controle biológico, possibilitou o retorno do cultivo comercial da 
seringueira para produção de borracha na região norte do Brasil depois de mais de 40 anos de 
pesquisas e quase um século após o primeiro plantio comercial na região. A avaliação de novos 
clones a serem utilizados na enxertia da copa (oriundos do cruzamento de espécies do gênero 
Hevea), de clones para enxertia do painel mais produtivos e de diferentes condições de espaçamento 
e porte de plantas trazem ainda a expectativa de aumento da produtividade de borracha natural na 
região para os próximos anos (EMBRAPA-CNPSD, 1989 e MORAES et al., 2013).  

3. Vassoura-de-bruxa do cupuaçuzeiro  

O cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng) Schum.) é uma espécie 
perene, nativa da Amazônia e é um símbolo da região norte do Brasil. O seu fruto, o cupuaçu, pode 
ser utilizado na agroindústria para produção de doces, néctares e cosméticos. A região norte 
concentra a maior parte da produção da fruta, principalmente nos estados do Pará e do Amazonas 
(CALZAVARA et al, 1984 e ALVES, 2014).  

A principal doença que acomete a cultura é a vassoura-de-bruxa, causada por 
Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime, anteriormente conhecido como Crinipellis perniciosa 
(Stahel) Singer, fungo que infecta tecidos meristemáticos da planta como flores, frutos e brotações, 
onde pode causar a morte dos tecidos e a perda da dominância apical, levando à proliferação de 
gemas laterais em ramos infectados e dando a estes um formato de vassoura, sintoma característico 
que dá o nome à doença (NUNES et al., 1996; STEIN et al., 1997; ALVES et al., 1997). O 
patógeno, endêmico da floresta amazônica, normalmente está presente nas áreas de cultivo durante 
todo o ano, através de infecções latentes em tecidos verdes ou a partir da formação de basidiocarpos 
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em extremidades de ramos secos, sendo visível, principalmente, entre os meses de maio e agosto 
(BENCHIMOL et al, 2001 e DE SOUSA et al., 2012).  

Atualmente, o manejo da vassoura-de-bruxa no cupuaçuzeiro é realizado, principalmente, com 
a integração de medidas de controle cultural e genético, que podem reduzir a severidade da doença a 
níveis que não comprometam a viabilidade econômica do empreendimento. O controle biológico 
também tem sido estudado, mas ainda não se tem resultados satisfatórios e viabilidade econômica que 
justifique o seu uso. Esse método alternativo tem sido muito estudado para o controle de M. 
perniciosa na cultura do cacaueiro, utilizando-se os fungos do gênero Clonostachys e Trichoderma, 
com inoculação dos agentes de biocontrole na época de floração, para evitar a infecção dos frutos 
(MEJITA et al, 2008; SIMÕES et al, 2012 e GALARZA, 2015). Um produto à base de T. 
stromaticum já foi registrado para controle do fungo no cacaueiro, porém, ainda sem registros para 
seu uso, ou de nenhum outro produto biológico ou químico para controle da vassoura-de-bruxa na 
cultura do cupuaçuzeiro (Agrofit). Apesar do controle biológico ainda ser pouco efetivo para controle 
da vassoura-de-bruxa no cupuaçuzeiro, espera-se, com novos estudos, que produtos promissores 
desenvolvidos para controle da doença no cacaueiro possam ser efetivos para controle da doença no 
cupuaçuzeiro, visto que um mesmo biótipo (biótipo-C) de M. perniciosa está associado à infecção das 
plantas do gênero Theobroma que engloba ambas espécies (EVANS, 1977, 1981). 

O controle cultural é muito utilizado a partir de podas fitossanitárias para retirar tecidos 
doentes visando reduzir o inóculo do patógeno na área de cultivo (ALVES, 2014). Essa medida 
segue um calendário, com uma poda principal durante período de seca, quando ocorrem brotações e 
se detecta formação das vassouras nos ramos infectados, e uma “poda de repasse”, de dois a três 
meses após a poda principal, para se retirar ramos infectados que eventualmente não foram 
eliminados na poda principal. Os ramos infectados são podados a aproximadamente vinte 
centímetros abaixo da vassoura, e aplica-se uma pasta fungicida para proteção da região exposta 
(ALVES, 2014). Os ramos podados precisam ser retirados da área para serem queimados ou 
enterrados antes que o tecido vegetal seque, de modo a evitar a formação de basidiocarpos, e assim, 
diminuir a incidência da doença (ALVES, 2014). 

A partir de várias coletas de sementes, realizadas ao longo de anos pela floresta amazônica, 
pode-se construir uma coleção de acessos que possibilita o trabalho dos melhoristas na cultura do 
cupuaçu (ALVES et al, 1998). Os experimentos de melhoramento genético são realizados em rede, 
integrando diferentes competências das unidades da Embrapa da região norte e parceiros. Desde 
2002, diferentes clones foram selecionados e lançados com maior produtividade e resistência à 
vassoura-de-bruxa, como os clones Manacapuru, Codajás, Coari e a cultivar BRS Carimbó (ALVES 
et al, 1998; ALVES e CRUZ, 2003; ALVES e FERREIRA, 2012 e DE SOUSA et al., 2012). 

A substituição da copa, a partir da enxertia de clones resistentes, é uma técnica recomendada 
tanto em plantios antigos quanto em pomares recentemente implantados (ALVES, 2014). A poda de 
ramos basais induz novas brotações, que podem ser utilizadas para enxertia com clones resistentes à 
vassoura-de-bruxa e de alta produtividade, para compor a copa da árvore. O ideal é que sejam 
utilizados diferentes clones para compor as copas das diferentes árvores do pomar, de modo a evitar 
uma homogeneidade genética que favorece a suplantação da resistência e acarrete em 
autopolinização, fator que reduz drasticamente a produção de frutos. Alves (2014) recomenda que 
se utilize blocos policlonais com os clones Coari, Codajás, Manacapuru e Belém, na proporção 
25%, 37,5%, 25% e 12,5%, respectivamente, para induzir a polinização cruzada e a variabilidade 
genética dentro do pomar. A substituição das copas por clones resistentes e mais produtivos é 
vantajosa, por reduzir o investimento em podas fitossanitárias e reduzir o porte das plantas, 
facilitando os tratos culturais e recuperando pomar produtivo de dois a três anos após a enxertia das 
plantas em campo (ALVES, 2014). 
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A partir da adoção das técnicas de manejo de forma integrada, acredita-se que haverá o 
aumento na produção de cupuaçu na região norte, com maior segurança, regularidade na produção e 
viabilidade econômica, favorecendo o estabelecimento de agroindústrias e o desenvolvimento 
socioeconômico da região (ALVES, 2014). 

4. Cancro do paricá 

O paricá (Shizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby) é uma árvore 
de grande potencial madeireiro na região amazônica por apresentar rápido crescimento, fuste reto, 
desrama natural e características silviculturais favoráveis para instalação de plantios comerciais. A 
espécie vem sendo utilizada como alternativa de reflorestamento para recuperação de áreas 
degradadas, sistemas agroflorestais e extração de recursos madeireiros para fins comerciais no norte 
do país, principalmente no estado do Pará (TREMACOLDI et al, 2009). Apesar do aumento das 
áreas cultivadas e de existir práticas e tecnologias silviculturais que podem ser aplicadas ao sistema 
de produção do paricá, o controle fitossanitário na cultura para monitoramento de pragas e doenças 
ainda não está bem estabelecido, o que pode acarretar em grandes prejuízos aos produtores da 
região (MARQUES et al., 2006; TREMACOLDI et al., 2009). 

Dentre as doenças causadas por fitopatógenos em paricá tem-se o cancro, cujo agente 
etiológico é o fungo Lasiodiplodia theobromae (Pat.)Griff & Maubl. Segundo Tremacoldi et al. 
(2009), a doença é observada em plantas a partir de um ano de idade, que apresentam 
entumecimento da casca juntamente com fendilhamentos longitudinais e escurecimento dos tecidos 
internos do caule associados à lesão. Esses sintomas variam de acordo com o desenvolvimento da 
planta e podem evoluir para um cancro típico que se caracteriza por uma área de lenho exposta, 
envolta por calos formados pela casca, ocorrendo normalmente no terço inferior do fuste 
(TREMACOLDI et al., 2009). De acordo com os mesmos autores, a disseminação da doença é 
favorecida durante o período chuvoso e em plantios com idade de até dois anos, podendo o 
patógeno interromper o desenvolvimento da planta em diâmetro e altura.  

Lasiodiplodia theobromae é responsável por doenças em muitas plantas cultivadas, 
infectando espécies em regiões tropicais e subtropicais, causando variados sintomas e perdas 
significativas de produção. Nos últimos anos, tem-se aumentado os relatos de incidência do fungo 
em árvores frutíferas, principalmente na região norte e nordeste do país, representando uma ameaça 
à fruticultura (CARDOSO et al., 2009; LIMA, et al., 2013; COUTINHO et al., 2017). O fungo 
também causa doença em outras espécies florestais de valor agregado como eucalipto, teca, pinus e 
acácia (MOHALI et al., 2007; DOILOM et al., 2015; LI et al., 2015). L. theobromae é comum em 
regiões tropicais e subtropicais, que apresentam condições climáticas favoráveis para o 
desenvolvimento da doença. Este patógeno sobrevive na superfície de tecidos vivos ou mortos e sua 
disseminação ocorre através de ventos, chuvas, insetos e instrumentos de poda, penetrando o tecido 
do hospedeiro por meio de aberturas naturais ou ferimentos, principalmente se a planta foi 
submetida a algum estresse anteriormente à infecção (TAVARES, 2002). Este patógeno apresenta 
uma ampla gama de hospedeiros (PUNITHALINGAM, 1980; FREIRE et al., 2004) e é comumente 
associado a cancros e podridões de caule, mas pode também causar diferentes sintomas em plantas 
infectadas como morte descendente, cancro em raízes, lesões em frutos e sementes, entre outros 
sintomas (FREIRE et al., 2004).  

As medidas adotadas para o controle da doença são necessariamente preventivas, 
empregando-se principalmente o controle cultural, por meio da retirada de plantas doentes da área, 
desinfestação de ferramentas de poda, eliminação de restos culturais, controle de insetos que 
possam causar ferimentos às plantas e evitar submeter as plantas a estresse hídrico ou nutricional 
(TAVARES et al. 1995). A seleção de fontes de resistência à doença em plantios jovens é uma 
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medida importante para a prevenção da doença, entretanto a ausência de programas de 
melhoramento genético do paricá impede o avanço de pesquisas com o patossistema 
(TREMACOLDI et al., 2009). Apesar de não haver nenhuma recomendação de controle químico ou 
produto registrado para a cultura até o presente, existem estudos iniciais com controle alternativo 
como o uso de Fosfito de cobre e extrato foliar de Gossypium arboreum L. (algodão) 
(TREMACOLDI et al., 2010; VASCONCELOS et al., 2017). Ainda que algumas dessas 
alternativas tenham apresentado eficácia na inibição micelial de L. theobromae in vitro, não há 
comprovação de sua eficácia em plantios comerciais.  

5. Cancro do mogno africano 

O mogno africano (Khaya grandifoliola C. Dc.) é uma árvore de origem africana que  possui 
madeira nobre de grande potencial econômico para comercialização interna e externa, sendo 
empregada em diferentes sistemas de cultivo e seu principal uso é na indústria moveleira, naval, 
construção civil, painéis e laminados, dentre outros (PINHEIRO et al., 2011). Os primeiros plantios 
da espécie ocorreram na região Norte na década de 70 e a alta demanda por madeira tropical levou a 
instalação de plantios comerciais em todo país (RIBEIRO et al., 2017). Por possuir características 
de rápido crescimento, ótima qualidade da madeira e ser resistente a algumas pragas, como 
Hypsipyla grandella Zeller (broca-do-ponteiro) que comumente atacam o mogno brasileiro 
(Swietenia macrophylla King), K. grandifoliola é uma alternativa para reflorestamento no norte do 
país e é considerada de grande importância para a região amazônica (VERZIGNASSI et al., 2009). 
Entretanto, seu potencial produtivo pode ser comprometido devido ao ataque de fitopatógenos, 
como a ocorrência de fungos que causam desfolha de partes jovens, lesões e cancros no tronco, 
impedindo a planta de se desenvolver e causando grandes prejuízos econômicos (POLTRONIERI et 
al., 2000; TREMACOLDI et al., 2013, SOUZA et al., 2018).  

Dentre as doenças que afetam a cultura no estado do Pará, temos o cancro do mogno 
africano, conhecido também como cancro do córtex, cujo agente etiológico é o fungo Lasiodiplodia 
theobromae (Pat.) Griff & Maubl.. As primeiras observações da doença ocorreram em plantio 
experimental da Embrapa Amazônia Oriental, no município de Dom Eliseu-PA, em 2006, 
entretanto, a doença tem se tornado cada vez mais comum em plantios de todo país (PINHEIRO et 
al., 2011; TREMACOLDI et al., 2013). A penetração do patógeno no hospedeiro ocorre por meio 
de aberturas naturais causadas por desramificações ou ferimentos causados por ventos, insetos e 
podas. Os sintomas iniciais são de fendilhamento e intumescimento da casca no tronco, com 
liberação de resina e apodrecimento dos tecidos internos da área lesionada, evoluindo para a 
formação de um cancro típico que resulta em dano estético e depreciação do valor da madeira 
comercializada, acarretando em prejuízos econômicos para os produtores. Os sintomas não 
acometem apenas os troncos, a parte aérea, pode apresentar amarelecimento das folhas e murcha 
(TREMACOLDI et al., 2009, 2013). 

A raspagem do tecido lesionado, para remoção do agente causal e do tecido doente, é um 
método eficaz no controle do cancro do mogno africano que estimula a cicatrização da planta de 
modo a recuperar o dano e servir como tratamento cultural. Entretanto, esta prática é limitada à 
altura das lesões nas árvores, o que pode inviabilizar o método, devido a segurança e ergonomia. É 
importante salientar que o monitoramento da doença para reconhecimento de plantas no estágio 
inicial da infecção e o rápido tratamento cirúrgico são fundamentais para conter o avanço e 
agravamento da doença na área (WEBBER et al., 2021). Embora não existam fungicidas registrados 
para o controle de doenças em  mogno africano, estudos recentes mostraram que o tratamento 
químico  sem raspagem, com com fungicida à base de Tebuconazol + Trifloxistrobina a 10%, por 
meio da aplicação direta sobre a área afetada, é eficiente no controle da doença, devido a sua 
capacidade de translocação na planta através do sistema vascular, inibindo processos metabólicos 
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vitais e específicos do patógeno, ressaltando-se a necessidade de receituário por técnico da área 
concernente ao problema (KIMATI, 2011; WEBBER et al., 2021). 

A presença do cancro influencia as características anatômicas da madeira do mogno, com 
destaque para o aumento da densidade básica e da espessura da parede celular. Contudo, segundo 
estudos feitos por Webber et al. (2021), o desenvolvimento das árvores não é afetado com a doença 
e as plantas continuam crescendo mesmo com a incidência de cancros. 

6. Morte progressiva do cupuaçuzeiro 

A cultura do cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum ((Willd. ex Spreng.) Schum) na região 
amazônica teve aumento expressivo da área plantada nos últimos anos e, devido às condições 
climáticas altamente favoráveis ao desenvolvimento de doenças, a fruteira é atacada por diversos 
fitopatógenos de origem fúngica (BENCHIMOL, 2009). 

A morte progressiva do cupuaçuzeiro, também conhecida como seca descendente ou 
resinose, tem como agente causal o fungo Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Malub. e até 
pouco tempo era considerada uma doença de menor importância econômica frente às outras 
doenças fúngicas já registradas para a cultura. No entanto, a doença passou a ameaçar outros 
agroecossistemas com danos econômicos importantes (FREIRE et al., 2004; CYSNE et al., 2010; 
FREIRE et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013). A importância da morte progressiva está associada à 
sua incidência no plantio que, dependendo da severidade, pode levar a planta à morte (SOUZA et 
al., 2014).  

Esta doença é normalmente observada em plantas estressadas ou em plantios com manejo 
inadequado, principalmente em função de deficiências nutricionais (LIMA e SOUZA, 1998). Em 
cupuaçuzeiro, a principal via de entrada do patógeno são ferimentos no caule, sendo importante o 
cuidado com as práticas silviculturais no manejo da planta, para evitar estes ferimentos (SOUZA et 
al., 2007). 

L. theobromae pode afetar plantas de cupuaçuzeiro em qualquer idade, desde a fase de 
mudas até a fase adulta (LIMA e SOUZA, 1998) e os sintomas variam conforme o estágio de 
desenvolvimento da planta. O fungo coloniza os tecidos internos da planta e, com o avanço da 
doença, ocorre deformação dos tecidos e, posteriormente, a exposição do lenho (SOUZA et al., 
2014). Em plantas jovens ocorre o anelamento da casca e secamento total da planta em poucas 
semanas e em plantas adultas observa-se o secamento de alguns galhos, que pode progredir à morte 
da planta.  Manchas no caule, amarelecimento e murcha de folhas também são observados (LIMA e 
SOUZA, 1998). O fungo também pode infectar os frutos, causando o apodrecimento da polpa. 

Tavares (2002) afirma que o controle químico isolado não é suficiente para conferir 
proteção da doença às plantas, sendo necessário que o mesmo seja integrado a outras medidas como 
o manejo cultural, controle biológico e genético. As medidas de controle da doença são 
necessariamente preventivas, como já vem sendo adotado no manejo de doenças causadas por L. 
theobromae em outras culturas. Logo, recomenda-se usar mudas sadias na implantação do pomar e 
evitar ferimentos no caule da planta durante os tratos culturais, além de realizar adubações 
adequadas, a fim de evitar o estresse hídrico e nutricional, e desinfestar ferramentas de poda 
(BENCHIMOL, 2009; OLIVEIRA et al., 2013; SOUZA et al., 2014). Em plantas doentes, os ramos 
infectados devem ser eliminados cortando-se de 15 a 20 cm abaixo da área lesionada. Benchimol 
(2000) recomenda que em lesões pequenas os tecidos necrosados devem ser removidos e em lesões 
maiores deve ser feita a raspagem em um raio de 10 cm e aplicada uma pasta à base de fungicida 
cúprico, para ajudar no processo de cicatrização, uma vez que não há registro de agroquímicos no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a cultura do cupuaçuzeiro. 
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Recomenda-se, também, o controle de insetos que causam ferimentos nos frutos, a fim de evitar a 
entrada do fungo na planta. 

A resistência genética seria a alternativa mais simples, barata e de menor impacto ambiental 
para o controle da doença. Porém, é necessário o avanço nas pesquisas para a busca de fontes de 
resistência. Em pesquisas recentes, Alves et al. (2018) apontam alguns parentais com indícios de 
resistência genética à L. theobromae, o que é importante para auxiliar na seleção de clones para 
compor o programa de melhoramento genético do cupuaçuzeiro. 

7. Fusariose e murcha amarela na pimenteira do reino 

Após a introdução da pimenteira-do-reino no Estado do Pará, no início da década de 1930, o 
primeiro grande problema fitossanitário enfrentado pela cultura se iniciou no final da década de 
1950, quando foram detectados os primeiros casos de podridão das raízes e secamento dos ramos, 
ou fusariose, na época também chamada de mal de mariquita. Provocada pelo fungo Fusarium 
solani f. sp. piperis, a doença devastou milhares de pimenteiras e gerou enormes prejuízos 
econômicos ao agronegócio da pimenta-do-reino no estado do Pará, com grandes perdas de 
produção. A sua consequência mais drástica foi a redução do ciclo produtivo da cultura, que antes 
da fusariose era de 15 a 20 anos e passou a ser de apenas cinco a seis anos após a doença, além dos 
problemas sociais advindos da falência dos produtores, que culminaram com o abandono dos 
pimentais e com a migração destes para outros estados da região norte e para outras regiões, 
principalmente para o Espírito Santo e Bahia (DUARTE et al., 2004a, 2004b, TREMACOLDI, 
2010).  

A infecção por F. solani pode iniciar pelas raízes ou ramos (DUARTE et al., 2004a). 
Quando iniciada pelas raízes, observa-se o amarelecimento e murcha das folhas e, à medida que a 
doença evolui ocorre o secamento total da planta. O sistema radicular torna-se reduzido e necrótico. 
Em um estágio mais grave, a podridão pode avançar até 30 cm acima do nível do solo, a partir da 
base da planta, sendo visível o escurecimento dos tecidos internos colonizados pelo fungo. O 
apodrecimento pode atingir parte ou todo sistema radicular e quando este acontece, ocorre a morte 
súbita da planta, que fica com as folhas presas aos ramos (DUARTE et al., 2004a; TREMACOLDI, 
2010). Quando a infecção se inicia pela parte aérea, ocorre a presença de ramos amarelados entre a 
folhagem verde de plantas vigorosas e, examinando seu ponto de inserção, observa-se uma lesão 
escura na região do nó que pode evoluir para o secamento de vários ramos, posteriormente uma 
exsudação negro-brilhante é observada na base da planta na fase final da doença (DUARTE et al., 
2004a). 

Segundo Tremacoldi (2010), a ineficiência do controle químico e inexistência de cultivares 
resistentes ao patógeno, levam à adoção de algumas medidas durante a instalação do plantio e 
condução dos pimentais, visando diminuir a incidência da doença e sua disseminação. Dentre estas 
medidas está a utilização de estacas ou mudas comprovadamente sadias, evitar o encharcamento do 
solo em áreas planas, evitar ferimento das raízes durante as capinas e outros tratos culturais e uso de 
cobertura vegetal viva ou morta nas entrelinhas. Ventura & Costa (2004) recomendam também 
evitar o trânsito de máquinas agrícolas provenientes de áreas infectadas e que áreas com histórico 
de ocorrência da doença não sejam utilizadas durante 5 a 8 anos após o último plantio. 

Métodos ou produtos alternativos vêm sendo testados visando o aproveitamento de suas 
atividades antibióticas no manejo de doenças, em busca de alternativas aos métodos convencionais. 
Como controle alternativo da fusariose da pimenteira-do-reino, tem-se testado o uso de bactérias 
endofíticas (BENCHIMOL et al., 2000b), da casca de caranguejo triturada (BENCHIMOL et al., 
2006), de microorganismos eficazes (DUARTE et al., 2006), de resíduos foliares de Piper aduncum 
(BENCHIMOL et al., 2017) e de óleos essenciais e extratos vegetais (TREMACOLDI, 2009; 
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GOMES FILHO et al., 2020).  O uso de folhas trituradas de nim indiano (Azadirachta indica) em 
mistura com o substrato preconizado para enchimento das sacolas plásticas que receberão as estacas 
enraizadas para formação de mudas, na proporção de 50g por litro de solo, tem reduzido, ou 
retardado, o aparecimento da fusariose no pimental (TREMACOLDI, 2011). 

Embora haja disponibilidade de materiais de diferentes origens no Banco de Germoplasma 
de pimenta-do-reino da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA, a variabilidade genética entre 
esses materiais é muito estreita e todos os acessos têm apresentado susceptibilidade à fusariose, 
além da dificuldade de introduzir material genético do centro de origem da cultura e a doença ainda 
não ter sido relatada no centro de origem de P. nigrum (LEMOS et al., 2011). No entanto, espécies 
silvestres do gênero Piper, nativas da Amazônia, têm apresentado resistência à F. solani. 
(ALBUQUERQUE et al., 1999 POLTRONIERI et al., 1999), podendo ser de grande importância no 
programa de melhoramento, porém necessitam do conhecimento de ferramentas de biologia celular 
e molecular (LEMOS et al., 2011). 

Outra doença de etiologia fúngica detectada mais recentemente em plantios adultos, e não 
menos importante, é a murcha amarela, causada por Fusarium oxysporum, que tem gerado prejuízos 
econômicos principalmente ao agronegócio da pimenta branca, em função da alta susceptibilidade 
da cultivar Guajarina a essa doença, preferencialmente plantada para esse fim (DUARTE et al., 
2004a; TREMACOLDI, 2010, 2016). A murcha amarela foi constatada pela primeira vez, em Tomé 
Açu em 1992, afetando apenas a cultivar Guajarina, embora haja relatos de produtores da 
ocorrência da doença na cultivar Guajarina INATAM e Bento. Desde então, a doença tem ocorrido 
em vários municípios do Pará como: Castanhal, Altamira, Capitão Poço, Bujarú, Jacareacanga, 
Igarapé Açu, Santarém Novo, Santa Maria do Pará, Tailândia, Baião, São Francisco do Pará e 
Primavera. Essa doença é causada pelo fungo Fusarium oxysporum, de uma forma especializada na 
infecção da pimenteira-do-reino. Os sintomas da murcha amarela geralmente aparecem no pimental 
com mais de quatro anos de idade, porém, se o pimental for formado com mudas já infectadas, pode 
ser totalmente dizimado em apenas dois anos. 

O patógeno pode infectar as plantas em qualquer época do ano e estas exibem os sintomas 
da doença tanto na época chuvosa como na época seca. O ataque se dá às raízes, por meio de 
ferimentos diversos provocados por nematoides das espécies Meloidogyne incognita e M. javanica 
ou por ferramentas agrícolas, dentre outros. O fungo invade parte do sistema vascular, dificultando 
a passagem de água e de nutrientes para a parte aérea. Apenas o lado invadido dos vasos exibe 
sintomas externos. As plantas afetadas apresentam amarelecimento e queda prematura de folhas e 
internódios. Na haste surgem lesões no formato de um triângulo invertido, cuja base se desenvolve 
na região dos nós. Essas manchas tornam-se alongadas, necrosando parte da haste, que se apresenta 
metade verde e metade negra, sintoma característico da doença. Com o progresso da doença, parte 
da planta pode morrer, permanecendo a outra metade viva. Esses sintomas facilitam o diagnóstico 
da murcha amarela no campo. O manejo da fusariose e da murcha amarela envolvem medidas 
preventivas, uma vez que não há fungicidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) para a pimenteira-do-reino e não há cultivares resistentes a essas doenças. 
As medidas mais preconizadas são: Uso de estacas coletadas apenas em pimentais sadios ou de 
viveiristas cadastrados pelo MAPA; Uso de mudas provenientes de estacas herbáceas, com um ou 
dois nós; Uso substrato constituído de mistura de solo, areia, matéria orgânica e calcário, 
previamente esterilizado com vapor úmido ou seco, se possível; Adoção de inspeções periódicas no 
pimental; Arranquio de plantas com sintomas e queima destas longe do pimental; Seleção de 
cultivares precoces e mais produtivas visando a convivência econômica com a doença; Drenagem 
dos solos que retêm excesso de água na estação chuvosa; Irrigação das plantas no período mais 
seco; Adoção de cobertura morta apenas em volta da base da planta, no final da estação chuvosa e 
plantio de espécies que tenham a copa rala (mogno brasileiro, nim, tamarindo) dispersas entre as 
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pimenteiras, para reduzir a temperatura e a evapotranspiração na área. No caso da fusariose aérea, 
podar o ramo atacado até 40 a 50 cm abaixo do ponto de penetração e pincelar a extremidade das 
hastes podadas com uma pasta cúprica. Se as novas brotações saírem com sintomas, arrancar a 
planta e queimar fora do pimental. Em áreas de ocorrência intensa, evitar o plantio da cultivar 
Guajarina, pela sua alta suscetibilidade a essa doença. 

8. Conclusões 

Um dos fatores de risco que envolve a implantação e manutenção de atividades econômicas 
com espécies florestais nativas ou exóticas na Amazônia é a ocorrência de doenças de etiologia 
fúngica, que são favorecidas pelas condições climáticas do trópico úmido, com temperatura e 
umidade relativa do ar elevadas durante a maior parte do ano, e pela instalação de grandes áreas de 
monocultivo, aliada à ampla utilização dessas espécies em Sistemas Agroflorestais (SAFs) 
impulsionados pelo desenvolvimento acelerado da silvicultura na região. Historicamente, os fungos 
têm provocado perdas econômicas significativas em grandes empreendimentos silviculturais e 
agrícolas na Amazônia, a exemplo do mal-das-folhas da seringueira (M. ulei) e da vassoura-de-
bruxa do cacaueiro e cupuaçuzeiro (M. perniciosa), dentre outros (DUARTE, 1999). 

O manejo pela integração de práticas culturais diversificadas, como seleção do material de 
plantio, desinfestação de instrumentos agrícolas, adubação e manejo da água adequados, poda 
fitossanitária, o uso de porta-enxertos resistentes, enxertia de copa e plantas tri-compostas, são 
práticas que tem auxiliado na minimização de problemas fitossanitários em áreas extensas 
cultivadas com espécies florestais na Amazônia. 
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O PANORAMA DO MAL-DO-PANAMÁ NO BRASIL 

Daniel Winter Heck1, Mariela Gonzalez2, Lucas Stempkowski2, Eduardo Seiti Gomide Mizubuti2 

1. Introdução 

O mal-do-Panamá ou murcha de Fusarium (MF) é uma das doenças mais destrutivas da 
bananeira. A doença tem recebido atenção especial pelo risco iminente representado pela raça 4 
tropical (R4T) do agente causal, o fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc). Há mais de um 
século registram-se problemas com epidemias de MF, porém a frequência destes registros reduziu 
consideravelmente quando cultivares do grupo Cavendish, resistentes à raça 1 do patógeno, 
passaram a ser cultivadas em substituição à variedade suscetível, 'Gros Michel'. Tal substituição 
ocorreu em maior taxa a partir dos anos 1960 e, atualmente, cultivares do subgrupo Cavendish 
respondem por cerca de 50% das bananas cultivadas no mundo. Em 1990, a resistência genética de 
bananas Cavendish foi suplantada pela R4T em regiões do sudeste da Ásia, onde ainda causa sérios 
prejuízos. Na última década, o patógeno foi reportado pela primeira vez em outras regiões, como o 
Oriente Médio, África e, recentemente, na América do Sul. Os recentes casos de dispersão 
transcontinental do patógeno trazem preocupação para países em que a R4T ainda não foi detectada. 

O controle da MF é complexo. O patógeno é um fungo de solo que pode sobreviver como 
saprófita em matéria orgânica, em hospedeiros alternativos, e restos culturais. O patógeno também 
forma esporos de sobrevivência, os clamidósporos, que podem permanecer longos períodos no solo. 
Os clamidósporos podem germinar e contribuir para iniciar epidemias mesmo após vários anos sem 
cultivo de bananeiras em uma área. Diversas alternativas para o controle da doença foram 
experimentalmente testadas, sendo a resistência genética a mais eficiente. Porém, fungos, assim 
como todos os organismos vivos, possuem a capacidade de se adaptar à mudança dos ambientes 
(FOURIER et al., 2011). Essa característica torna a resistência genética um mecanismo de controle 
temporário. A falta de métodos de controle efetivos da MF trazem grandes desafios para a 
bananicultura. O risco de introdução da R4T no Brasil é iminente e alternativas para conter a raça 
em outros países ainda não apresentam resultados a longo prazo. 

2. Mal-do-Panamá: importância, histórico e distribuição 

Dentre as várias doenças que afetam a cultura da bananeira o mal-do-Panamá, ou murcha de 
Fusarium (MF), ou ainda fusariose da bananeira é uma das mais destrutivas. A MF é causada por 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense (E.F. Smith) W.C. Snyder & H.N. Hansen, um ascomiceto 
especializado em infectar banana, e que pode sobreviver por vários anos no solo. Atualmente, a MF 
representa uma séria ameaça para a bananicultura, pois coloca em risco a indústria de exportação e 
a segurança alimentar de muitos agricultores que dependem da cultura para a sobrevivência. 

A MF foi observada pela primeira vez em 1874, na Austrália (BANCROFT, 1876), mas foi 
pelos seus danos causados aos plantios de banana ‘Gros Michel’ na América Central em 1900 que a 
doença ficou conhecida. À época, o agente causal ainda era desconhecido e por isso a doença era 
chamada de “mal-do-Panamá”, país em que foram reportadas as maiores perdas. A MF se espalhou 
rapidamente entre os países devido, principalmente, ao movimento de material de plantio infectado. 
Em 1950, a doença já havia sido constatada em grande parte dos países produtores de banana 
(STOVER, 1962). O cultivo de banana exigiu uma busca constante por novas áreas de plantio. A 
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situação somente se alterou quando os produtores se viram forçados a substituir cultivares 
suscetíveis do grupo ‘Gros Michel’ por cultivares do subgrupo 'Cavendish', resistentes à raça 1 do 
patógeno. Entretanto, em 1990 uma variante da raça 4, a raça 4 tropical (R4T), foi identificada em 
amostras provenientes de Taiwan. Em menos de uma década, o patógeno foi disperso para o sudeste 
da Ásia e para o norte da Austrália causando impactos sociais e econômicos catastróficos nos países 
afetados (PLOETZ, 2015). 

Recentemente, surtos da doença causada por R4T foram relatados no Oriente Médio 
(GARCÍA-BASTIDAS et al., 2014) e na África (BUTLER, 2013). Na Jordânia, relatos sugerem 
que a doença está presente desde o ano de 2006, porém, oficialmente, somente a partir de 2014 
(GARCÍA-BASTIDAS et al., 2014). Em 2013, a R4T foi reportada em Moçambique causando 
danos em um plantio de Cavendish com cerca de 250 ha (BUTLER, 2013). Em 2015, epidemias 
causadas por R4T foram relatadas no Paquistão e Líbano (ORDOÑEZ et al., 2015). Em 2018, no 
Vietnam (HUNG et al., 2018), Laos (CHITTARATH et al., 2018), Myanmar (ZHENG et al., 
2018), Israel (MAYMON et al., 2018), e em 2019, na Índia (THANGAVELU et al., 2019) e 
Colômbia (GARCÍA-BASTIDAS et al., 2019) (Figura 1). Diante destes recentes casos de 
dispersão da R4T, os impactos econômicos e sociais podem ser desastrosos caso a doença seja 
disseminada para outros países da América do Sul, ou que haja a introdução desta raça na 
América Central e Caribe, onde, quase a totalidade das bananas cultivadas para a exportação 
pertencem a cultivares suscetíveis à R4T. 

 

 
Figura 1. Países em que as diferentes raças de Fusarium oxysporum f. sp. cubense foram relatadas 

até o início de 2020. As raças 1, 2 e/ou raça 4 subtropical foram reportadas em 
praticamente todos os países produtores de banana (em amarelo), e a raça 4 tropical está 
restrita a algumas regiões dos países destacados na Ásia, Oceania, África e América do 
Sul (em vermelho).  

 

No Brasil, a doença foi detectada pela primeira vez em 1930, no município de Piracicaba, 
SP. Estima-se que em um curto período de tempo, quatro anos, mais de um milhão de plantas foram 
dizimadas pela doença no município (BERGAMIN FILHO et al., 2011). Nesta região, os bananais 
eram constituídos principalmente por cultivares do grupo AAB, sendo os subgrupos Maçã e Prata, 
suscetíveis, os mais cultivados. Grandes plantios comerciais de banana Maçã e Prata também foram 
eliminados no Espírito Santo, Triângulo Mineiro e no sul de Goiás. Atualmente a doença pode ser 
encontrada nas principais regiões produtoras do Brasil.  
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3. Hospedeiro 

A banana está entre os principais alimentos no mundo, tendo significância principalmente 
nos países menos desenvolvidos e de baixa renda, onde o cultivo da banana não é apenas para a 
segurança alimentar, mas também para a geração de renda (FAO, 2020). No ano de 2019 foram 
produzidas 117 milhões de toneladas da fruta em aproximadamente 5,2 milhões de hectares em 
cerca de 120 países. O Brasil produziu aproximadamente 6,8 milhões de toneladas em 462 mil 
hectares, é o quarto maior produtor, estando atrás da Índia, China e Indonésia (FAOSTAT, 2021). 

As bananas e os plátanos comestíveis são espécies monocotiledôneas originárias do Sul da 
Ásia. A Indonésia é um dos principais centros de origem para as bananas no sudeste asiático. Neste 
país há grande diversidade fenotípica e genotípica, com cerca de 500 variedades disponíveis 
(MARYANI et al., 2019). Apesar disso, só alguns dos clones se desenvolveram como commodities 
ao longo dos anos, entre eles, bananas de sobremesa como a variedade “Cavendish”. Esta variedade 
possui características preferidas pelo consumidor e bom desempenho agronômico, sendo cultivada 
em vastas áreas com influência de clima tropical e subtropical.  

A bananeira propaga-se por semente e mudas, sendo mais usual e eficiente a propagação por 
muda de plantio. Os brotos podem ser separados da planta mãe, que por replantio, multiplicam a 
espécie (BORGES et al., 2004). Outro método de propagação é pelo método de cultura de tecidos. 
O método tem sido utilizado nos plantios desde 1970, permitindo a produção em massa de plantas 
geneticamente idênticas. Este fator tem sido essencial para o incremento de produtividade ao redor 
do mundo. Entretanto, estima-se que uma extensa área de produção no Brasil ainda continua sendo 
propagada por meio de rizomas.  

4. Patógeno 

A espécie F. oxysporum f. sp. cubense (Foc) pertence ao Filo Ascomycota, Classe 
Ascomycetes, Subclasse Sordariomycetes e Ordem Hypocreales. Provavelmente, Foc é originário 
do sudeste asiático, local considerado, também, como centro de origem de bananeiras silvestres. 
Recentemente, constatou-se haver alta variabilidade genética em populações de Foc coletadas nesta 
região, o que evidencia um processo de coevolução com as primeiras bananas comestíveis 
(triplóides) e seus progenitores diplóides M. acuminata (AA) e M. balbisiana (BB) no sudeste da 
Ásia (MARYANI et al., 2019). 

O patógeno possui alto potencial evolutivo, sensu McDonald e Linde (2002), e diferentes 
abordagens são utilizadas para caracterizar os indivíduos (FOURIE et al., 2009). De acordo com as 
variedades afetadas em condições de campo, Foc é classificado em três raças que causam doença 
em bananeiras (PLOETZ, 2006; WAITE e STOVER, 1960). A raça 1 é patogênica às variedades 
‘Gros Michel’ (AAA), ‘Prata’ e ‘Maçã’ (AAB). A raça 2 afeta bananas de cozimento do tipo 
‘Bluggoe’ ou banana ‘Figo’ (ABB) e alguns tetraplóides (AAAA) (PLOETZ, 2006). A raça 4 é 
subdividida em raça 4 tropical (R4T) e raça 4 subtropical (R4S), ambas infectam cultivares 
pertencentes ao subgrupo ‘Cavendish’ (AAA) e todas as variedades suscetíveis às raças 1 e 2. A 
raça 4 subtropical se refere a populações de Foc que são capazes de afetar ‘Cavendish’ em regiões 
expostas a baixas temperaturas, enquanto que a R4T pode afetar ‘Cavendish’ tanto em condições 
tropicais quanto subtropicais (BUDDENHAGEN, 2009).  

Outra classificação é baseada nos grupos de compatibilidade vegetativa (VCG), sendo 
conhecidos 24 grupos (PLOETZ, 1988; PLOETZ, 2006). A raça 1 é classificada nos VCGs 0120, 
0123-0126 e 0129-01210; a raça 2 no VCG 0122, 0124 e 0128; a R4S observada nos subtrópicos é 
classificada em alguns VCGs compartilhados com a raça 1 (0120, 0124-0125 e 0129) e nos VCGs 
0122 e 01211; enquanto que a R4T é classificada nos VCGs 01213-01216 (PLOETZ, 2006; 
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PLOETZ e PEGG, 2000). No Brasil, ocorrem isolados de Foc, raça 1. Entretanto, alguns grupos de 
VCGs encontrados no país (0120 e 0129) indicam a presença de indivíduos da raça 4 subtropical 
(R4S) (MATOS et al., 2009). 

Uma vez presente na área de cultivo, os propágulos de Foc germinam e o patógeno é capaz 
de penetrar diretamente pelas raízes, bem como por ferimentos naturais causados pela emissão de 
raízes secundárias. Após a penetração, Foc movimenta-se pelos vasos do xilema e coloniza o 
rizoma da bananeira, em seguida continua seu movimento em direção ao pseudocaule, causando 
uma descoloração interna do sistema vascular (Figura 2 - A). A colonização do sistema vascular 
ocorre rapidamente e é facilitada pela abundante formação dos microconídios produzidos no 
sistema radicular e no rizoma da bananeira e são carregados pelo fluxo de seiva (XIAO et al., 2013). 
Eventualmente, os esporos germinam, colonizam o sistema vascular, impedindo a translocação de 
água e nutrientes (XIAO et al., 2013). A planta, na tentativa de evitar a proliferação do patógeno, 
pode produzir como resposta de defesa, géis, gomas e tiloses que impedem o fluxo de seiva 
(VANDERMOLEN et al., 1987). Com a falta de nutrientes na parte superior, ocorre o 
amarelecimento das folhas mais velhas que progride para as mais novas, que em geral, são as 
últimas a apresentarem sintomas. Em geral, as folhas murcham e entram em colapso na base do 
pecíolo (Figura 2 - B). Em algumas situações, com o avanço da doença é possível observar a 
rachadura longitudinal do pseudocaule (Figura 2 - C). Sintomas nos frutos não são comumente 
observados, embora em algumas situações plantas afetadas pela doença em estádio tardio, podem 
chegar a produzir frutos com tamanho reduzido, mas geralmente não atendem os padrões 
comerciais. Com a morte da planta, os restos culturais se degradam e o patógeno sobrevive no solo 
por meio de clamidósporos. 

 

 
Figura 2. A - Descoloração interna do pseudocaule da bananeira. B - Sintomas externos do mal-do-

Panamá ou murcha de Fusarium em bananeira em planta do subgrupo ‘Prata’, 
caracterizados pelo amarelecimento das folhas velhas, e colapso na base do pecíolo. 
C - Rachadura basal do pseudocaule. 

Fotos: Daniel W. Heck.  



34  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

5. Ambiente 

O ambiente também é um fator crucial para o desenvolvimento das doenças de plantas 
(BERGAMIN FILHO et al., 2011). O cultivo de bananeiras é concentrado em regiões tropicais e 
subtropicais, e a doença é reportada em praticamente todas as regiões onde bananeiras são 
cultivadas, com exceção de algumas ilhas isoladas no Pacifico sul, partes da Melanésia, e alguns 
países ao redor do mar Mediterraneo e Somália. A raça 1 do patógeno já foi reportada em todas as 
regiões produtoras, independentemente da condição climática. Entretanto, a subdivisão da raça 4 em 
tropical e subtropical, indica que as variantes são condicionadas aos diferentes climas. A exposição 
das bananeiras a baixas temperaturas é necessária para que ocorra a infecção pela variante 
subtropical, embora estudos prévios indiquem a ocorrência de epidemias da raça 4 subtropical em 
condições tropicais. 

As características do solo também exercem grande influência sobre o desenvolvimento das 
epidemias (DITA et al., 2018). O patógeno é um fungo de solo que sobrevive nos restos culturais e, 
consequentemente, sofre influência das características físicas, químicas e biológicas do solo. Solos 
compactados e com baixa aeração tendem a favorecer a doença. Do mesmo modo, solos arenosos e 
siltosos foram associados à conducividade a doença em uma área de cultivo em Minas Gerais 
(DELTOUR et al., 2017). As interações da doença com as propriedades químicas do solo são 
complexas, visto que o uso intensivo de fertilizantes químicos exerce grande influência nas 
características químicas e biológicas do solo. Historicamente, áreas com baixo pH, e práticas que 
reduzem o pH do solo, como o uso de fertilizantes à base de ureia, são associados a severas 
epidemias da doença. Baixa disponibilidade de P, Ca e Mg também são comumente associados a 
epidemias da MF. Por outro lado, os efeitos de K e micronutrientes nas epidemias ainda são 
escassos, e algumas vezes contraditórios. As características biológicas do solo são ainda mais 
complexas, macro- e microorganismos do solo, são facilmente influenciados pelas características 
físico-químicas, temperatura, umidade, e pela própria comunidade microbiana. Em geral, solos com 
rica diversidade microbiana tendem a ser supressivos à doença, e reduzem a sobrevivência do 
patógeno no solo. Embora, não seja um condicionante ao desenvolvimento das epidemias da MF.  

6. Manejo da doença 

A dispersão de R4T para a África, Oriente Médio e, recentemente, para a América do Sul, 
contribuiu para aumentar o interesse  mundial em evitar a entrada do patógeno em áreas livres. 
Medidas quarentenárias e planos de contingência estão sendo tomados na América Latina e Oriente 
Médio para alertar técnicos e bananicultores sobre os possíveis impactos da dispersão da R4T para 
estas regiões onde não há cultivares resistentes (PLOETZ, 2015). Métodos rápidos e eficientes de 
detecção já foram desenvolvidos e estão sendo utilizados. Por exemplo, é possível realizar análises 
de PCR baseadas em uma região do espaço intergênico de Foc R4T em condições de laboratório 
(DITA et al., 2010) e até mesmo detectar o patógeno em tecidos de plantas no campo com o uso da 
técnica LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) (LI et al., 2013). Ambos os métodos 
permitem a identificação prematura do patógeno quando utilizados nas estratégias quarentenárias. 

A utilização de mudas micropropagadas em cultura de tecidos ou a utilização de rizomas 
obtidos de áreas livres do patógeno são as principais formas de evitar a entrada do patógeno na 
lavoura. A utilização de equipamentos, ferramentas, calçados, caixas para exportações novas, 
limpos e esterilizados são outras formas de se evitar a dispersão do patógeno entre as áreas 
infestadas e livres do patógeno. Porém, são cuidados pouco utilizados no campo que contribuem 
para a disseminação da doença a curtas e longas distâncias. Esta é a principal hipótese do salto 
transcontinental de R4T da Ásia para a África e Oriente Médio (PLOETZ et al., 2015). 
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Dentre as estratégias de controle do MF em áreas onde o patógeno já está presente, o plantio 
de cultivares resistentes é a mais importante e eficiente (PLOETZ, 2015). O desenvolvimento de 
híbridos tetraplóides foi, até o momento, a alternativa mais eficiente para contornar o problema das 
doenças da cultura (PLOETZ, 2015). Várias cultivares com diferentes genótipos e resistência à raça 
1 estão disponíveis no Brasil (DANIELLS, 2011). Genótipos mutantes de Giant Cavendish 
(GCTCV) oriundos de cultura de tecidos e resistentes a R4T foram desenvolvidos para o plantio em 
áreas infestadas da Ásia (DALE et al., 2017). Porém, apenas cultivos de um ou, no máximo, dois 
ciclos são alcançados. Além disso, comumente ocorre a produção de pencas e frutos deformados 
nestas cultivares (HWANG e KO, 2004). Dificuldades também são observadas na detecção dos 
genes de resistência e na alta capacidade de adaptação do patógeno, o que pode tornar a resistência 
genética como um mecanismo temporário de controle (ORTIZ e SWENNEN, 2014). 

A transformação genética de plantas é um importante mecanismo de introgressão de genes 
que fornecem características desejáveis, como por exemplo, a resistência a doenças. Linhagens 
transgênicas resistentes à MF já foram testadas, mas os resultados dos estudos de campo não foram 
consistentes (ORTIZ e SWENNEN, 2014 ). Por outro lado, Dale et al. (2017) observaram duas 
linhagens de banana Cavendish, transformadas com os genes RGA2 e CED9, resistentes à MF 
causada pela R4T em um experimento de campo com duração de três anos. O próximo desafio está 
na aceitação destas cultivares pelos mercados consumidores. 

Frente aos desafios no desenvolvimento e aceitação comercial de algumas variedades 
resistentes, alternativas de manejo complementares à resistência genética têm sido buscadas. O 
silício é um elemento usado em muitas culturas para auxiliar na redução da intensidade de doenças. 
Embora ainda pouco explorado no Brasil, a aplicação de silício apresenta-se como parte de uma 
nova estratégia de manejo para evitar a infecção por Foc e garantir a produção adequada a longo 
prazo (FORTUNATO et al., 2012). Outros indutores de resistência como o acibenzolar-S-methyl 
(ASM) e o ácido DL-b-amino-n-butírico (BABA) foram testados em mudas de banana 'Maçã', onde 
o último apresentou resultados positivos na redução da severidade de MF (QUERINO et al., 2005). 
Os hormônios vegetais são reguladores chave da interação planta-patógeno e podem ser usados na 
indução de respostas de defesa contra patógenos. A aplicação do metil-jasmonato (MeJa) e do ácido 
salicílico (Sa) tem sido relatada como uma estratégia importante para aumentar a resistência da 
bananeira à MF (SUN et al., 2013; WANG et al., 2015). 

O controle biológico atraiu grande interesse nos últimos anos em muitos patossistemas, 
incluindo Foc em bananeira (BUBICI et al., 2019). Algumas estirpes de Pseudomonas spp. e 
Trichoderma spp. apresentaram nível de controle próximo a 70% contra a MF, entretanto, outros 
agentes de biocontrole como Bacillus spp., Serratia spp. e Burkholderia sp., Streptomyces sp. e 
estirpes não patogênicas de Fusarium têm mostrado resultados interessantes para o manejo da MF 
(BUBICI et al., 2019; XU et al., 2020). No Brasil, ainda não existem produtos biológicos 
registrados para manejo da MF. Métodos de controle tradicionais como, por exemplo, o uso de 
fungicidas geralmente são inviáveis economicamente e de baixa eficiência. No Brasil, apenas dois 
produtos comerciais à base de tiabendazol e um indutor de resistência à base de extrato de folhas de 
Melaleuca alternifolia estão registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
para manejo da MF. 

 Outras alternativas para o manejo da doença incluem os métodos culturais, como a 
eliminação de plantas doentes e plantas adjacentes, e a incorporação de uréia, com o objetivo de 
reduzir a concentração do inóculo no solo (PEGG et al., 2019). O conjunto de várias medidas de 
controle, que inclui o uso de cultivares moderadamente suscetíveis e resistentes, o uso de plantas de 
cobertura, e diferentes níveis de adubação, se demonstrou eficiente até o primeiro ciclo de produção 
(HADDAD  et al., 2019). Estas práticas têm sido utilizadas em algumas regiões da Austrália e no 
Brasil, embora ainda não tenham resultados a longo prazo. A indução de supressividade dos solos, 
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por meio da incorporação de resíduos orgânicos, biofertilizantes, microrganismos, e alteração das 
características físico-químicas pode ser uma alternativa sustentável em algumas propriedades (FU et 
al., 2017; HECK et al., 2019). Entretanto, os resultados podem não ser consistentes e aplicáveis em 
grande escala, possivelmente devido a enorme variabilidade das características físicas, químicas e 
microbiológicas dos solos no Brasil.  

7. Desafios da bananicultura brasileira 

Até o momento, as epidemias da murcha de Fusarium nos plantios comerciais no Brasil têm 
sido causadas pelas raças 1 e 4 subtropical (MATOS et al., 2009). Porém, há um grande risco de 
introdução da R4T nos plantios do Brasil. A variante já está presente na Colômbia, país vizinho ao 
Brasil, e com grande importância mundial na produção e exportação de banana. Ainda não existem 
cultivares resistentes à R4T que estejam disponíveis comercialmente, assim como ainda não há 
outras formas efetivas de controle das epidemias da MF. Portanto, a maneira mais eficiente de 
controlar a doença é evitar a entrada do patógeno por meio de barreiras fitossanitárias e medidas 
quarentenárias. Estas práticas, muitas vezes, são negligenciadas e recursos só são direcionados 
quando o problema já aconteceu. Portanto, o monitoramento constante das epidemias da murcha de 
Fusarium no Brasil é de extrema importância e pode constituir-se em segunda barreira para o 
enfrentamento das epidemias. Os campos, assim que detectados, devem ser isolados e as áreas 
afetadas eliminadas. Estas práticas já são aplicadas em outros países, como a Austrália e na 
Colômbia.   

Concomitantemente à enorme preocupação com a introdução da R4T no Brasil, os 
produtores ainda enfrentam dificuldades no controle das epidemias atuais da MF em banana. Os 
métodos de controle disponíveis não são efetivos e a falta de assistência no manejo das epidemias 
são as maiores dificuldades encontradas. O manejo integrado da doença deve ser priorizado. A 
escolha de um método de controle não impede o uso de outro método que poderia ser usado como 
complementar. Podemos utilizar como exemplo o uso de cultivares mais tolerantes, o plantio de 
plantas de cobertura, uso de boas práticas de manejo do solo, a aplicação de resíduos orgânicos, o 
uso de agentes de controle biológico e de indutores de resistência, entre outros. Todas estas práticas 
são complementares e colaboram para a redução do inóculo do patógeno no solo e poderiam 
permitir a convivência com a doença nos bananais. Enquanto os produtores buscam enfrentar esse 
desafio nas suas propriedades, os extensionistas buscam conseguir suporte para atender os 
produtores, e os cientistas enfrentam os desafios da falta de recursos para o desenvolvimento de 
métodos de manejo e controle mais eficientes, como por exemplo o desenvolvimento de cultivares 
de banana resistentes à R4T.  
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PRINCIPAIS PATÓGENOS RADICULARES ASSOCIADOS AOS 
CULTIVOS DE FEIJÃO-CAUPI NO NORDESTE BRASILEIRO 

Rafaela Araújo Guimarães1, Ana Carolina de Almeida2 

1. Feijão-caupi no nordeste brasileiro 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) é uma planta de origem africana que foi 
introduzida no Brasil por colonizadores portugueses, inicialmente no estado da Bahia e posteriormente 
foi levado para outras áreas da região Nordeste e outras regiões brasileiras (FREIRE FILHO, 1988).  

Essa cultura agrícola tem grande importância no Nordeste brasileiro, sendo o feijão-caupi 
conhecido como feijão-de-corda, feijão-macassar ou feijão-fradinho, além de também ser da família do 
feijão-comum (Fabaceae). Seu cultivo é de grande relevância para o desenvolvimento agrícola da região 
nordeste, tanto no aspecto econômico (responsável pela geração de 2,4 milhões de empregos diretos) 
como no nutricional e na segurança alimentar, pois é um alimento básico na alimentação das populações 
mais pobres, exercendo função social no suprimento das necessidades nutricionais desta camada da 
população (DUTRA et al., 2007). Pelo seu alto valor nutritivo, o feijão-caupi é cultivado principalmente 
para a produção de grãos secos ou verdes, visando seu consumo in natura. Muitas vezes, também é 
utilizado como forragem verde, feno, ensilagem, adubação verde e proteção do solo (EMBRAPA, 
2003). Na região Centro-Oeste o feijão-caupi é cultivado principalmente visando à exportação, no 
Nordeste, normalmente é voltado ao consumo interno (FREIRE FILHO, 2011).  

A alta demanda para o consumo do feijão-caupi na região Nordeste é devido a essa 
leguminosa ser parte integrante da dieta dos nordestinos em geral, sendo assim, requerendo uma 
expressiva destinação de área para o plantio em relação a outras regiões. Por exemplo, nessa 
segunda safra (safra 2020/2021), a estimativa foi o plantio de 696,6 mil hectares, representando 
mais de 81% da área nacional plantada com feijão-caupi, apenas no Nordeste. Desse cultivo, a 
perspectiva é uma produção na ordem de 281 mil toneladas (CONAB, 2020). Além do apelo 
gastronômico por feijão-caupi na região Nordeste, fatores como redução do custo de produção e 
adaptação ao clima seco da região, favorecem a escolha dos produtores do nordeste para feijão-
caupi em relação ao feijão-comum (FREIRE FILHO, 2011).  

Entretanto, está cultura também está associada com fatores de riscos, sendo os principais 
fatores que afetam a produção do feijão-caupi no Brasil, as pragas e doenças. A presença e 
desenvolvimento destes fatores bióticos estão ligados diretamente a qualidade e quantidade de 
sementes, que frequentemente estão relacionados a vírus e fungos (FERNANDES, 2005).  

2. Principais doenças no feijão-caupi 

Apesar de o feijão-caupi ser uma espécie rústica, adaptando-se facilmente a diferentes 
condições de clima e solo, a cultura sofre devido ao ataque de várias doenças, que estão diretamente 
relacionadas a perdas quantitativas e qualitativas. As doenças do feijão-caupi, associadas a fatores 
abióticos, aos diferentes sistemas de cultivo e as práticas de manejo adotadas têm contribuído para 
os baixos índices de produtividade, notadamente na região Nordeste, caracterizado por baixo 
emprego de tecnologia (MICHEREFF, 2005; FREIRE FILHO, 2011).  

                                                
1 Universidade Federal de Lavras, Departamento de Fitopatologia. Lavras – MG. 
2 Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Fitopatologia. Viçosa - MG 
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As doenças do feijão-caupi apresentam estreita relação entre sua prevalência, o ciclo 
fenológico e, sobretudo, as condições de clima e de manejo, este, representado pela ação    
antrópica, relacionada    com    o    preparo    da    área, época    de    semeadura, correção/adubação 
do solo, controle de plantas daninhas, espécie cultivada no ciclo anterior, entre outras, tudo isso 
afeta a dinâmica dos diferentes patossistemas (HALL, 2004). Existem doenças que incidem e são 
mais severas quando a cultura se encontra em fase de plântula, outras, durante a fase de pré-floração 
e floração, enquanto algumas mais agressivas durante a pré-colheita e colheita (EMBRAPA, 2016).  
Entender o desenvolvimento temporal e espacial das doenças de plantas, torna-se de grande valia 
quando o estabelecimento de medidas de controle (ATHAYDE SOBRINHO, 2016). 

Nas condições edafoclimáticas da região Nordeste, os principais patógenos responsáveis por 
ocasionar perdas no feijão-caupi são os fungos Rhizoctonia solani e diferentes espécies de 
Macrophomina phaseolina, que são responsáveis por serem patógenos radiculares de difícil manejo.  

 2.1. Rhizoctonia solani 

É um fungo Basidiomiceto, habitante do solo, o patógeno é caracterizado pelo padrão de 
ramificação da hifa em ângulo reto, pela constrição da hifa próximo ao ponto de origem e por apresentar 
mais de quatro núcleos/ células, sendo, portanto, multinucleado (Figura 1) (BOARI et al., 2020).  

Considerado um patógeno cosmopolita que possui uma grande capacidade de competição 
saprofítica no solo. Devido à ausência da produção de conídios na fase anamórfica, se reproduz de 
assexuada por micélio vegetativo (POLTRONIERI et al., 2006). Tanto o micélio quanto os 
microescleródios no solo ou em plantas podem produzir hifas vegetativas que atacam diversos tipos 
de plantas cultivadas (GONZÁLEZ et al., 2011). 

Com micélio inicialmente hialino, após a maturidade torna-se marrom com a presença de 
septos e ramificações típicas. Os microescleródios são irregulares, brancos tornando-se marrom-
escuro quando mais velhos, atuando como estruturas de resistência em condições adversas 
(PIEROBOM; PONTE, 2009). O sistema de classificação baseia-se na fusão de hifas, grupos de 
anastomose (AGs), cada um dos quais correlacionados com a gama de hospedeiros (SHARON et 
al., 2006). Dentre os grupos de anastomoses (multinucleados) de R. solani causadora de doença no 
feijoeiro, são descritos AG1, AG2 e AG4 (ÇEBI; ÖZKOÇ, 2010). A reação de anastomose é o 
pareamento entre hifas de diferentes isolados pertencentes ao mesmo AG, ocorrendo à fusão das 
hifas (CARLING, 1996). 

Os sintomas, inicialmente, aparecem nas folhas, são pequenas lesões circulares de coloração 
parda com borda marrom, que aumentam de tamanho e coalescem. Quando em condições de alta 
umidade, as lesões evoluem rapidamente e se coalescem, necrosando totalmente as folhas, pecíolos, 
hastes e vagens (Figura 2) (BOARI et al., 2020). O aumento da severidade do fungo causa a queda 
das folhas, ou estas ficam presas nas teias micélicas. É comum observar a olho nu, em condições de 
alta umidade, estruturas vegetativas do fungo na superfície foliar, como micélio (teia micélica) e 
microescleródios. Esse fungo pode causar necroses nas vagens e a morte de plantas adultas, que 
depende das condições de alta umidade (Quadros et al., 2019). E assim, dependendo do grau de 
severidade dos sintomas, influencia diretamente na perda de produtividade da cultura.  

A disseminação da doença ocorre por material propagativo e sementes infectadas, podendo 
também se espalhar através de chuva, irrigação, ferramentas ou qualquer outra forma que leve o 
solo contaminado (AGRIOS, 2005). O patógeno pode infectar a planta em qualquer estádio 
fenológico e em qualquer órgão, frequentemente é associado a regiões com temperaturas médias 
elevadas, de chuvas frequentes e com alta umidade, favorecendo o aparecimento de doenças em 
diversas culturas (CASTRO, 2007), normalmente os sintomas ocorrem principalmente nas 
primeiras três semanas de cultivo. 
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Figura 1. Padrão característico do micélio de Rhizoctonia solani (A) e setas indicando os núcleos 

corados de Rhizoctonia solani (B). Foto: Kátia de Lima Nechet, (BOARI et al., 2020). 
 

 
Figura 2. Sintomas de mela causada por Rhizoctonia solani: folha com lesões iniciais (A); folha 

apresentando lesões que coalesceram (B); planta apresentando mela nas folhas, pecíolos e 
hastes (C) e vagens com mela (D). Foto: Alessandra de Jesus Boari, (BOARI et al., 2020). 

2.2. Macrophomina phaseolina  

Este é um patógeno polífago, conhecido como o agente causal da podridão-cinzenta-do-
caule ou podridão do carvão, pertence ao filo Ascomycota, possuindo duas fases assexuadas bem 
definidas (picnidial e esclerodial) (VIANA, 1996). A fase picnidial de M. phaseolina é 
caracterizada pela produção de estruturas globosas de cor acinzentada a preta, denominadas 
picnídios, inicialmente inseridos em tecido do hospedeiro, que se rompem quando maduros, sendo 
considerada responsável pela fase patogênica da doença (Figura 3.A). Enquanto sua fase esclerodial 
é caracterizada pela formação de escleródios, por meio do agregamento de cerca de 50 a 200 células 
individuais de hifas, ligadas por um material que é responsável pela melanização. Tais estruturas 
são responsáveis pela fase saprófita do fungo (KAUR et al., 2012).  

Os exsudados do sistema radicular induzem a germinação dos microescleródios e a infecção 
das raízes dos hospedeiros. Durante os estágios iniciais da patogênese, o micélio penetra na epiderme 
da raiz e fica restrito aos espaços intercelulares do córtex das raízes primárias. Como resultado, 
células adjacentes entram em colapso, podendo levar à morte das plântulas infectadas. Durante o 
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florescimento, as hifas do fungo crescem intracelularmente através do xilema e formam 
microescleródios que bloqueiam os vasos e causam a ruptura das células do hospedeiro (KAUR et al., 
2012). Os picnídios, quando em condições de altas temperaturas e baixa umidade do solo, podem 
germinar repetidamente durante a estação de cultivo (GUPTA; SHARMA; RAMTEKE, 2012). 

Ao contrário da maioria dos patógenos radiculares, a maior incidência e severidade de M. 

phaseolina ocorrem em condições de solo seco e alta temperatura, sendo o ótimo entre 28 a 40 ºC. 
Para o feijão-caupi, a doença pode ser severa a 25 ºC (DHINGRA; SINCLAIR, 1978). Nas 
condições do Nordeste brasileiro, a doença se manifesta inicialmente no colo da planta, atingindo 
posteriormente a raiz pivotante e as partes superiores do caule e ramos primários, onde são 
observadas lesões acinzentadas, difusas, de aspecto úmido, que evoluem para intensa podridão dos 
tecidos (Figuras 3.B e 3.C). Associado à desestruturação dos tecidos, sobrevêm um amarelecimento 
generalizado, murcha, seca e morte das plantas. Tais expressões sintomatológicas são verificadas 
quando não ocorre morte de sementes, nem tombamento de pré-emergência, o que também é 
bastante comum (ATHAYDE SOBRINHO et al., 2000). 

Em solos infestados, os microescleródios são a principal fonte de inóculo do fungo. Quando 
o hospedeiro suscetível é plantado continuamente a tendência é o aumento da densidade de 
microescleródios no solo. Estas estruturas de sobrevivência do fungo podem permanecer viáveis no 
solo e nos restos culturais por anos. A disseminação dos microescleródios ocorre através do 
movimento do solo, chuva ou água de irrigação de uma área de cultivo contaminada para outras 
áreas. Outra fonte de inóculo bastante estudada é a semente contaminada (Figura 3.D), que em 
alguns casos é mais importante que o inóculo presente no solo (DHINGRA; SINCLAIR, 1978). 

 

 

Figura 3. Observação em microscópio ótico de picnídio e picnidiósporos de Macrophomina 

phaseolina (A). Planta de feijão-caupi no campo com sinal de M. phaseolina no caule 
(B) e na vagem (C). Vagem com sinal de M. phaseolina com sementes já infectadas 
pelo patógeno (D). Foto: Bernardo de A. Halfeld-Vieira (adaptado de NECHET; 
HALFELD-VIEIRA, 2005). 
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3. Desafios no manejo de M. phaseolina E R. solani nos cultivos de feijão-caupi na 
região nordeste 

 Devido a todas características descritas acima que estão associadas às espécies de M. 

phaseolina e a R. solani nos cultivos de feijão-caupi no Nordeste brasileiro, diversos fatores têm 
dificultado o manejo destas doenças. Assim, quando estruturas dos patógenos conseguem as 
condições favoráveis para o desenvolvimento, observamos altos níveis de severidade destas 
doenças. Alguns fatores têm uma elevada interação entre si, podendo potencializar ainda mais 
epidemias destas doenças nos cultivos de feijão-caupi. 

 Tanto R. solani quanto Macrophomina spp. tem capacidade de formação de estruturas de 
resistência do tipo microesclérodios. Estas estruturas têm alta persistência no solo, podendo 
sobreviver por muitos anos na ausência do hospedeiro (MICHEREFF et al., 2005). Tal habilidade, 
facilita a sobrevivência desses patógenos no solo, que passam a viver de forma saprofítica, 
decompondo matéria orgânica e até se multiplicando. Este estilo de vida saprofítico foi 
desenvolvido devido a inespecificidade por hospedeiros, fato que representa uma estratégia 
evolutiva destes patógenos, o que os tornam ainda mais competitivos por colonizar substratos 
vegetais (SNEH et al., 2013). Tanto R. solani quanto M. phaseolina tem ambas as habilidades 
descritas acima, portanto podem acometer simultaneamente o feijão-caupi (LIMA, 2015) fator que 
dificulta ainda mais o manejo destas doenças em campo. 

 Outras características associadas a estes patógenos radiculares é a diversidade de espécies 
hospedeiras, tendo ampla gama de hospedeiros suscetíveis, principalmente dicotiledôneas e algumas 
gramíneas (LOBO JÚNIOR et al., 2009). Essa diversidade de hospedeiros, aliada a alta 
variabilidade genética dentro das espécies, principalmente no caso de R. solani, que é determinado 
por formação de grupos de anastomose, aumentam a preocupação em relação à obtenção de 
cultivares com resistência durável. Pois normalmente em uma área de cultivo podemos ter a 
presença de mais de um grupo de anastomose causando doença em feijão-caupi (NECHET; 
HALFELD-VIEIRA, 2006). Para M. phaseolina existem alguns cultivares resistentes que vem 
sendo analisada quanto ao tipo de resistência dentro do programa de melhoramento genético (LIMA 
et al., 2017).  

 Devido a epidemiologia complexa, alta agressividade dos isolados e as demais 
características descritas acima, o desenvolvimento de cultivares resistentes é dificultado nestes 
patossistemas. Assim, novos grupos ou variantes destes patógenos podem rapidamente suplantar a 
resistência das cultivares quando estas não apresentam caráter poligênico (LIMA, 2015). Além de 
que, devemos também atentar ao fato de que estes patógenos são facilmente disseminados por 
sementes (VIEIRA; NECHET, 2010) sendo assim, até em condições de baixa severidade da doença, 
possível a introdução em novas áreas. Uma vez que também devido a baixa tecnologia empregada 
nos cultivos de feijão-caupi no Nordeste, os grãos obtidos em uma safra, muitas vezes são usados 
como sementes em um novo cultivo. Esta é a condição favorável para disseminação destes 
patógenos em novas áreas, sendo que também muitas vezes os grãos-sementes não são tratados em 
pré-plantio. 

 Atualmente alguns fungicidas químicos são indicados para o tratamento de sementes e 
também em aplicação de parte aérea, porém as recomendações dadas pelo AGROFIT 
(http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons) só abrangem espécies de 
feijão-comum, feijão-fava e feijão-vagem, fato que não impede o uso em outras culturas (como em 
culturas próximas), quando o alvo biológico é o mesmo. Todavia, o controle químico normalmente 
é ineficaz (em altas pressões de inóculo e/ou tem baixa eficiência relativa) ou até inviável em 
algumas condições de cultivo, normalmente por falta de tecnologia para uso/aplicação por parte do 
produtor rural.   
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 No âmbito da pesquisa, muitos trabalhos vêm sendo conduzidos, objetivando o uso de 
medidas integradas de manejo destas doenças. Schurt et al. (2017) trabalhando em combinação de 
fungicidas químico (a base de fludioxonil) com agente de controle biológico (Bacillus subtilis), 
conseguiram reduzir desfolha causada por R. solani em 40% em relação às plantas não tratadas. 
Outros trabalhos com leveduras mostraram também eficiência contra R. solani em feijão-caupi 
(TEONÓRIO et al., 2019) induzindo resistência contra o patógeno e reduzindo a severidade da 
doença em mais de 60%. Já para M. phaseolina alguns trabalhos utilizando isolados de Trichoderma 
spp. no tratamento de sementes de feijão-caupi, também tiveram resultados no manejo da doença 
(ADEKUNLE et al. 2006) e também bactérias como B. subtilis, também em tratamento de sementes, 
foram capazes de reduzir em mais de 80% a severidade da doença (AFOUDA et al., 2012).  

 A alta difusão do manejo integrado de doenças por parte da pesquisa vem aproximando 
diversas ferramentas para o controle destes patógenos radiculares, porém a pouca aceitação e a 
baixa disponibilidade de recursos vem sendo um problema ainda nas áreas produtoras de feijão-
caupi no Nordeste brasileiro. 

4. Conclusões 

    O manejo de patógenos radiculares sempre foi um grande desafio para os fitopatologistas 
em todos os patossistemas. Nos dias atuais, o uso de ferramentas de biologia molecular nos 
aproximou no entendimento da biologia e ecologia destes patógenos. E por outro lado, novas 
ferramentas de manejo vêm sendo exploradas e aceitas, como o controle biológico, sendo assim, 
mais um aliado dentro do manejo integrado de doenças de plantas. Ao entender a dinâmica dessas 
doenças radiculares e usar das ferramentas disponíveis e de maneira integrada, poderemos reduzir 
os danos que esses patógenos radiculares vêm causando no cultivo de feijão-caupi no Nordeste. 

Referências 

ADEKUNLE, A. T. et al. Field evaluation of selected formulations of Trichoderma species as seed 
treatment to control damping-off of cowpea caused by Macrophomina phaseolina. African Journal 
of Biotechnology, v. 5, n. 5, p. 419-424, 2006. 

AFOUDA, L. C. A. et al. Biological control of Macrophomina phaseolina on cowpea (Vigna 

unguiculata) under dry conditions by bacterial antagonists. International Journal of Biological 
and Chemical Sciences, v. 6, n. 6, p. 5068-5077, 2012.  

AGRIOS, G. N. (Ed.). Plant Pathology. 5. ed. New York: Elsevier Academic Press, p. 594-598, 2005. 

ATHAYDE SOBRINHO, C. A cultura do feijão-caupi no Brasil: principais doenças do feijão-
caupi no Brasil. Teresina: Embrapa Meio-Norte, p. 71, 2016. 

ATHAYDE SOBRINHO, C.; VIANA, F. M. P.; SANTOS, A. A. Doenças do feijão caupi. In: 
CARDOSO, M. J. (Org). A cultura do feijão caupi no Meio-Norte do Brasil. Teresina: Embrapa 
Meio-Norte, p. 120-145, 2000. 

BOARI, A. J. et al. Mela em feijão-vagem. Belém: Embrapa, p. 5, 2020. (Comunicado, 320). 

CARLING, D. E. Grouping in Rhizoctonia solani by hyphal anastomosis reaction. In: SNEH, B.; 
JABAJIHARE, S.; NEATE, S.; DIJST, G. (eds.). Rhizoctonia Species: Taxonomy, molecular 
biology, ecology, pathology and disease control. 1. ed. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 
The Netherlands, p. 37-47, 1996. 

CASTRO, C. V. B. Caracterização morfológica e molecular de isolados de Rhizoctonia solani 
Kühn. 2007, 67 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Federal Rural da 
Amazônia, Belém, 2007. 



46  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

ÇEBI, K. M.; ÖZKOÇ, İ. Molecular characterization of Rhizoctonia solani AG4 using PCR-RFLP 
of the rDNA-ITS region. Turkish Journal of Biology, Turkey, v. 34, p.261-269, 2010. 

CONAB. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento de safra 
brasileiro – grãos: Nono levantamento, junho 2020 – safra 2019/2020: Brasília: Companhia 
Nacional de Abastecimento. 2020. Disponível em: <www.conab.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2021. 

DHINGRA, O. D.; SINCLAIR, J. B. Basic Plant Pathology Methods. New York: CRC Press, p. 
434, 1995.  

DUTRA, A. S. et al. Qualidade fisiológica de sementes de feijão-caupi em quatro regiões do estado 
do Ceará. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v. 29, n. 2, p. 111-116, 2007. 

EMBRAPA. A cultura do feijão-caupi no Brasil. 2016. Disponível em: 
file:///D:/Downloads/Feijao-44a67%20(1).pdf. Acesso em: 15 jan. 2021. 

EMBRAPA. Cultivo de Feijão-caupi: Importância econômica. 2003. Disponível em: 
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/feijao-caupi/arvore/CONTAG01_14_510200683536. 
html#:~:text=No%20Brasil%2C%20entre%201996%20e,hectare)%20como%20produtividade%20
m%C3%A9dia%20anual. Acesso em: 16 jan. 2021.  

FERNANDES, C. F. Principais Doenças e Pragas do Feijão-de-Corda. Embrapa/ CPAFRO. 
Disponível em: <http://www.agronline.com.br/artigos/artigo.php?id=294>. Acesso em: 10 jan. 2021. 

FREIRE FILHO, F. R. Origem, evolução e domesticação do caupi. In: ARAÚJO, J.P.P. de; WATT, 
E.E. (Org.). O caupi no Brasil. Goiânia: EMBRAPA-CNPAF; Ibadan: IITA, Cap. 1, p. 26-46, 
1988. 

FREIRE FILHO, F. R. Feijão-caupi no Brasil: produção, melhoramento genético, avanços e 
desafios. Embrapa Meio-Norte-Livro científico (ALICE), 2011. 

GONZÁLEZ, M. et al. Tobacco leaf spot and root rot caused by Rhizoctonia solani Kühn. 
Molecular Plant Pathology, Germany, v. 12, p. 209-216, 2011.    

GUPTA, G. K.; SHARMA. S. K.; RAMTEKE, R. Biology, epidemiology and management of the 
pathogenic fungus Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. with special reference to charcoal rot of 
soybean (Glycine max (L.) Merrill). Journal of Phytopathology, v. 160, p. 167- 180, 2012. 

HALL, A. E. Breeding for adaptation to drought and heat in cowpea. European Journal of 
Agronomy, v. 21, n. 4, p. 447-454, 2004. 

KAUR, S. et al. Emerging phytopathogen Macrophomina phaseolina: biology, economic 
importance and current diagnostic trends. Critical Reviews in Microbiology, Edinburgh, v. 38, p. 
136-151, 2012. 

LIMA, L. R. L. et al. Diallel crosses for resistance to Macrophomina phaseolina and 
Thanatephorus cucumeris on cowpea. Genetics and Molecular Research, v. 16, p. 1-11, 2017. 

LIMA, L. R. L. Cruzamentos dialélicos para resistência a Macrophomina phaseolina e a 
Thanatephorus cucumeris em feijão-caupi. 2015. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Piauí. 

LOBO JUNIOR, M. et al. Uso de braquiárias para o manejo de doenças causadas por 
patógenos habitantes do solo. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, p. 8, 2009. 
(Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 183). 

MICHEREFF, S. J., ANDRADE, D. E. G. T., MENEZES M. Ecologia e manejo de patógenos 
radiculares em solos tropicais. 1 Ed. Recife: UFRPE, Imprensa Universitária, p. 398, 2005.  

NECHET, K. L.;  HALFELD-VIEIRA, B. A. Characterization of Rhizoctonia spp. associated with 
cowpea web (Vigna unguiculata) blight in Roraima, Brazil. Fitopatologia Brasileira, v. 31, n. 5, p. 
505-508, 2006. 



X Simpósio Sobre Atualidades em Fitopatologia: Fitopatologia no Brasil: Um Panorama de Norte a Sul  47 

 

 

NECHET, K. L.; HALFELD-VIEIRA, B. A. Ocorrência do Fungo Macrophomina phaseolina 

em Feijão-caupi no Estado de Roraima. Boa Vista: Embrapa, p.8, 2005. (Comunicado, 02). 

PIEROBOM, C. R.; PONTE, E. (Ed). Manual de Sanidade de Sementes. Pelotas: Universidade 
Federal de Pelotas, 2009. Disponível em: http://faem.ufpel.edu.br/dfs/patologiasementes/cgi-
bin/sementes/procura.cgi. Acesso em: 10 jan. 2021. 

POLTRONIERI, M. C. et al. Tratos culturais em pimenta de cheiro (Capsicum chinense 
Jacquin). Belém: Embrapa Amazônia Oriental, p. 4, 2006. (Comunicado, 167). 

QUADROS, A. F. F. et al. First report of Rhizoctonia solani AG1-IA causing foliar blight in snap-
bean in Brazil. Journal of Plant Pathology, v. 101, n. 4, p. 1-2, 2019. 

SANDHU, A.; SINGH, R.D. Factors influencing susceptibility of cowpea to Macrophomina 

phaseolina. Journal of Micology and Plant Pathology, v. 29, n. 3, p. 421-424, 1999. 

SCHURT, D. A. et al. Tratamentos químicos e biológicos de sementes para controle da mela do 
feijão-caupi. Agri-environmental Sciences, v. 3, n. 1, p. 30-36, 2017. 

SHARON, M. et al. The advancing identification and classification of Rhizoctonia spp. using 
molecular and biotechnological methods compared with the classical anastomosis grouping. 
Mycoscience, Tokyo, v.47, p. 299-316, 2006.  

SNEH, B.  et al. (Ed.). Rhizoctonia species: taxonomy, molecular biology, ecology, pathology 
and disease control. Springer Science & Business Media, 2013. 

TENÓRIO, D. A. et al. Biological control of Rhizoctonia solani in cowpea plants using 
yeast. Tropical Plant Pathology, v. 44, n. 2, p. 113-119, 2019. 

VIANA, F. M. P. Influência de fatores físicos e de matéria orgânica na germinação de 
microescleródios de Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich. 100f. Tese (Doutorado) - 
Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu- SP, 1996. 

VIEIRA, B.; NECHET, K. L. Índice ilustrado de doenças de plantas no Estado de 
Roraima. Embrapa Roraima-Livro técnico (INFOTECA-E), 2010. 

 
  



48  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

AVANÇOS E DESAFIOS NO MANEJO GENÉTICO DE 
NEMATOIDES 

Andressa Cristina Zamboni Machado1, Amanda Pereira Honório2, Marcela de Freitas Silva2 

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nematologia, os fitonematoides são 
responsáveis por causarem prejuízos em torno de 35 bilhões de reais anualmente para o agronegócio 
brasileiro, sendo que na cultura da soja a estimativa de perdas chega a 16,2 bilhões de reais 
(MACHADO, 2015). Na região Centro Oeste (CE) do país, responsável por grande parte da 
produção agrícola brasileira, principalmente de soja, os nematoides se tornaram um dos principais 
problemas devido ao sistema de sucessão de culturas suscetíveis (soja na 1ª safra seguida de milho 
ou algodão na 2ª safra), que favorece a ocorrência desses patógenos. As principais espécies de 
nematoides presentes em lavouras no CE são Meloidogyne incognita, M. javanica (nematoide de 
galhas), Heterodera glycines (nematoide de cisto da soja), Pratylenchus brachyurus (nematoide das 
lesões radiculares) e Rotylenchulus reniformis (nematoide reniforme) (ANTONIO et al., 2012; 
LIMA et al., 2017).  

Em relação à cultura da soja, M. incognita está amplamente distribuído nas áreas de cultivo, 
porém M. javanica, apesar de estar mais restrito, é considerado mais agressivo à cultura (SCHMITT 
e BELLÉ, 2016). No entanto, P. brachyurus é considerada a espécie de maior importância para a 
cultura na região CE, causando prejuízos de até 50% (LIMA et al., 2015). Já o nematoide de cisto 
da soja possui alta variabilidade, com 11 raças distribuídas nas áreas de plantio, predominando no 
CE nos últimos anos as raças 4, 2 e 14; somente a raça 4 apresentou frequência de ocorrência de 40 
a 50% nas amostras analisadas na região (SILVA et al., 2019). Essa distribuição das raças, diferente 
da histórica predominância da raça 3, dificulta o manejo dessa espécie de nematoide. Em 
comparação às espécies citadas anteriormente, o nematoide reniforme possui menor expressão na 
cultura da soja, porém é considerado um nematoide importante para cultura do algodoeiro, usada 
em plantio sucessivo (GALBIERI e BELOT, 2016).  

Para a tomada de decisão quanto ao manejo dos nematoides a ser adotado na lavoura, é 
primordial conhecer as características de cada espécie, como o ciclo de vida, hábitos de parasitismo, 
culturas hospedeiras, sintomas causados e condições ambientais favoráveis para o seu 
desenvolvimento. Para cada espécie, de acordo com suas características e particularidades, o 
manejo pode variar consideravelmente. 

O ciclo de vida das espécies do gênero Meloidogyne, por exemplo, tem duração de 3 a 4 
semanas e se inicia através da eclosão de juvenis de segundo estádio (J2), que penetram nas raízes e 
se movem em direção ao cilindro vascular, onde estabelecem seu sítio de alimentação, induzindo a 
hipertrofia e hiperplasia de um determinado grupo de células, denominadas de células gigantes ou 
cenócito. A partir da sua alimentação, os J2 sofrem mais três ecdises, passando a J3, J4 e adultos, 
dando origem a machos ou fêmeas. Os machos possuem o corpo filiforme e não se alimentam da 
planta hospedeira, abandonando a raiz. Já as fêmeas possuem o corpo em formato globoso, 
nutrindo-se através das células gigantes, e seu amadurecimento é alcançado com o início da postura 
de ovos (MOENS et al., 2009). Esta é feita em matriz gelatinosa, externamente à raiz, e cada fêmea 
produz de 400 a 500 ovos (FERRAZ e BROWN, 2016). 

 

                                                
1 Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER. Londrina – PR 
2 Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Fitopatologia. Viçosa – MG. 
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O ciclo de vida de H. glycines é semelhante ao dos nematoides das galhas, em que os J2 

penetram nas raízes em direção ao tecido vascular. Através da injeção de secreções enzimáticas, 
ocorre a dissolução de paredes celulares, formando o sítio de alimentação, denominado de sincício. 
Após a formação do sincício, os J2 perdem a mobilidade e tornam-se sedentários, sofrendo ecdises 
(J3, J4), até se diferenciarem em adultos machos filiformes e fêmeas com formato aberrante. À 
medida que a fêmea amadurece, seu corpo aumenta de volume, rompendo o tecido radicular e 
ficando exposto na superfície da raiz. A postura de ovos ocorre praticamente integralmente no 
interior do corpo da fêmea que, após a sua morte, forma uma estrutura de resistência chamada de 
cisto, protegendo os ovos e permanecendo viável no solo por até 8 anos. De maneira semelhante, R. 

reniformis também induz a formação de um sincício para seu desenvolvimento no sistema radicular 
das plantas, após a penetração das fêmeas imaturas, que introduzem apenas a região anterior do 
corpo no córtex radicular, tornando-se sedentárias, com formato reniforme. Os ovos também são 
depositados em matriz gelatinosa, em número aproximado de 120 ovos (FERRAZ e BROWN, 
2016).     

Diferentemente das demais espécies, consideradas sedentárias, P. brachyurus é um 
nematoide migrador cujo ciclo de vida se inicia através da penetração de juvenis (J2, J3 e J4) e 
adultos nas raízes, que se movimentam ao longo do córtex, inter e intracelularmente. Através da 
ação mecânica do estilete e da secreção de enzimas, ocorre a formação de cavidades no córtex 
quando o ataque é intenso (FERRAZ e BROWN, 2016). Esses nematoides podem migrar 
constantemente no tecido radicular, entrando e saindo da raiz, de forma que as fêmeas podem 
depositar seus ovos no solo ou no interior das raízes (FERRAZ, 2006).  

Os sintomas ocasionados pelos nematoides geralmente ocorrem em reboleiras, sendo 
observado o amarelecimento de folhas e redução no porte da planta devido à deficiência nutricional. 
Em condições de alta temperatura, pode ocorrer a murcha e, consequentemente, a morte prematura 
de plantas. Nas raízes parasitadas por Meloidogyne spp., é observada a formação de galhas devido à 
hiperplasia e hipertrofia das células ao redor do corpo do nematoide (FERRAZ e BROWN, 2016), 
enquanto naquelas parasitadas por H. glycines, apenas os sinais do patógeno estão presentes, ou 
seja, é possível a visualização das fêmeas aderidas à superfície das raízes (CAIXETA et al., 2016). 
Já no caso de R. reniformis, devido às múltiplas infecções, ocorre a necrose do sistema radicular e 
diminuição dos pelos absorventes. Em consequência, o sistema radicular se torna ineficiente, 
reduzindo a absorção e o transporte de água e nutrientes, o que leva ao aparecimento de sintomas 
reflexos, como redução no porte de plantas (ASMUS e ISHIMI, 2009). Os sintomas causados pelo 
nematoide migrador, P. brachyurus, estão associados a necroses do sistema radicular das plantas 
infectadas. A infecção pelo nematoide também pode predispor a planta a infecções secundárias 
causadas por outros patógenos, além de redução de radicelas e morte da raiz pivotante (FERRAZ e 
BROWN, 2016).  

Além dessas espécies de nematoides descritas anteriormente, outras espécies têm sido 
relatadas como patógenos potenciais para as culturas da soja, milho e algodoeiro no Brasil, 
principalmente na região CE (LIMA et al., 2017; MEYER et al., 2017; MACHADO et al., 2019). 
Helicotylenchus dihystera, o nematoide espiralado, é considerado como potencial patógeno no 
Brasil, devido à elevada frequência com que ocorre em amostras de solo e aos altos níveis 
populacionais, apesar de os danos causados por essa espécie em soja não terem sido devidamente 
caracterizados (MACHADO et al. 2019). Segundo Machado et al. (2019), os sintomas causados por 
H. dihystera em raízes de soja são semelhantes àqueles causados por Pratylenchus spp., lesões 
escurecidas nas raízes. Além de H. dihystera, Scutellonema brachyurus também tem sido 
considerado como potencialmente danoso à soja, causando lesões escurecidas, com ocorrência 
maior nos estados do sul do país (MACHADO et al., 2019). Além destes, Aphelenchoides besseyi 

foi recentemente identificado como agente causal da síndrome da haste verde e retenção foliar em 
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plantas de soja, causando prejuízos de até 60% para a cultura (MEYER et al., 2017). Além da soja, 
este nematoide também infecta plantas de algodão e feijão, causando sintomas similares àqueles 
observados em soja (FAVORETO et al., 2018, 2020). Os sintomas característicos são 
engrossamento de nós, canelura nas hastes, lesões necróticas angulares no limbo foliar, 
deformações de folhas, embolhamento e engrossamento das nervuras (MEYER et al., 2017; 
FAVORETO et al., 2018, 2020). 

A adoção de adequada estratégia de manejo é fundamental para o controle de nematoides. 
Dessa forma, a utilização de plantas não hospedeiras, antagonistas ou cultivares que apresentem 
algum nível de resistência é de extrema importância. Segundo Fuller et al. (2008) as plantas são 
classificadas como resistentes quando inibem ou restringem a reprodução do patógeno. Já as plantas 
antagonistas, além de não permitirem ou reduzirem a multiplicação dos nematoides, podem 
produzir substâncias tóxicas aos mesmos (CARDOSO et al., 2017). A utilização de plantas 
antagonistas, como Crotalaria spp. e Tagetes spp. é muito indicada no manejo de diferentes 
espécies de fitonematoides (CARDOSO et al., 2017). Nematoides do gênero Meloidogyne são 
atraídos por substâncias produzidas por algumas espécies de crotalária, tendo sua morte prematura 
ao penetrarem nas raízes dessas plantas. Já Tagetes sp., conhecido como cravo de defunto, é mais 
usado no controle de Pratylenchus spp., com um mecanismo que promove a liberação de 
substâncias tóxicas nos tecidos parasitados após a penetração do nematoide, ocasionando a morte 
dos nematoides antes que possam voltar ao solo (FERRAZ e BROWN, 2016). 

Outra opção de manejo é a utilização de cultivares resistentes, que é um dos métodos de 
controle mais eficazes e econômicos (ROBERTS, 1982). Para a escolha de cultivares resistentes, 
deve-se levar em consideração a espécie e raça do nematoide presente na área, visto que cada 
cultivar pode apresentar reações diferenciadas entre as espécies. Além disso, o conhecimento acerca 
dos hábitos de parasitismo dos nematoides é de suma importância para os programas de 
melhoramento genético vegetal.  

Nos programas de melhoramento, uma das estratégias de resistência para o controle de 
nematoides sedentários como Meloidogyne spp., H. glycines e R. reniformis, é o desenvolvimento 
de plantas capazes de inibirem a formação das células de alimentação, essenciais para a nutrição 
desses nematoides. Por serem sedentários, os nematoides não conseguem se locomover para outras 
células e acabam morrendo por inanição. O tipo de resistência encontrado nessas cultivares é a 
resistência pós-infeccional, onde o nematoide é capaz de penetrar nas raízes da planta, iniciando seu 
processo infeccioso, mas sendo interrompido.  

Essa interrupção ocorre devido à produção de diversos compostos fenólicos, ocorrendo 
aumento da atividade de peroxidase e fosfatase, com menor atividade da catalase, acúmulo de 
radicais livres e deterioração celular, levando à reação de hipersensibilidade (HR). Através da HR, a 
própria planta causa a morte dos tecidos vegetais parasitados, causando o abortamento do tecido 
nutridor, de forma que o nematoide não consegue completar seu ciclo de vida, levando-o à morte 
(MARINI et al., 2016; ARAÚJO FILHO e DALLAGNOL, 2018). Esse tipo de resistência é 
bastante efetivo, proporcionando a redução da população do nematoide na lavoura, pois as fêmeas 
não conseguem completar o seu ciclo e, consequentemente, não realizam a postura de ovos 
(SHIGUEOKA et al., 2019). No entanto, em lavouras altamente infestadas por nematoides, é 
necessário que se utilize algum outro método de controle, como rotação de culturas ou uso de 
nematicidas, para reduzir a população antes de adotar o uso de cultivares com esse tipo de 
resistência pois, caso contrário, a HR gerada pela planta como forma de defesa à infecção de grande 
número de juvenis dos nematoides pode causar danos expressivos e, inclusive, levar a planta à 
morte. 

Para a cultura da soja, a resistência ao nematoide das galhas geralmente é do tipo 
quantitativa (OLIVEIRA, 2012). Já a resistência a R. reniformis e H. glycines é dada por genes em 
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comum, onde são utilizados genótipos oriundos de fontes de resistência a H. glycines para o 
desenvolvimento de cultivares resistentes ao nematoide reniforme (SANTOS, 2015). Para o 
nematoide do cisto, a resistência genética tem papel importante, pois a sobrevivência de ovos dentro 
do cisto é muito elevada e durável por muitos anos. Dessa forma, a utilização de cultivares 
resistentes é fundamental para reduzir a população do nematoide e evitar os prejuízos elevados 
causados por essa espécie. Atualmente no mercado existem poucas opções de cultivares com ampla 
resistência às diferentes raças de H. glycines, sendo que a maioria delas é resistente às raças 1 e 3. 
Além disso, a alta variabilidade genética desse nematoide e o manejo inadequado podem reduzir a 
vida útil das cultivares resistentes (DIAS et al., 2010). 

De acordo com Roberts (2002), grande parte das cultivares resistentes a nematoides 
disponíveis no mercado é resistente a nematoides sedentários, visto que seu parasitismo é 
considerado mais evoluído, pois estabelecem íntima relação com a planta, o que favorece os 
mecanismos de resistência genética. Por outro lado, o melhoramento genético para nematoides do 
gênero Pratylenchus é desafiador, pois trata-se de um nematoide polífago, com hábito de 
parasitismo migrador, que não desenvolve um sítio de alimentação específico, não se fixando na 
planta hospedeira (SANTOS, 2015).  

Além disso, Zunke (1990) demonstrou haver evidências de que o comportamento alimentar 
desse nematoide é dividido em prova, salivação e ingestão de alimento por períodos curtos ou 
longos. Inicialmente, os nematoides do gênero Pratylenchus se movem em direção às raízes e, 
através de reconhecimento sensorial do sítio de penetração proporcionado pela sua região labial, 
iniciam a prova do alimento, pela inserção do estilete nos pelos radiculares, seguida de salivação 
por alguns minutos e bombeamento do bulbo mediano, indicando o início da alimentação. Esse 
processo pode ser considerado semelhante à picada de prova realizada por afídeos. O mesmo 
nematoide pode se alimentar em diferentes locais nos pelos radiculares, levando à morte celular em 
menos de 1 hora após sua alimentação. Portanto, mesmo considerando-se apenas essa “picada de 
prova”, Pratylenchus spp. podem levar à morte grande número de células, causando danos às raízes 
das plantas. Dessa forma, o tipo de resistência ideal para nematoides migradores, como 
Pratylenchus spp., seria a resistência pré-infeccional. Nesse tipo de resistência, ocorre o 
impedimento da penetração do nematoide devido à formação de barreira física no tecido vegetal, 
como espessamento da parede celular, rigidez de células da endoderme e lignificação e 
suberificação da parede celular (ARAÚJO FILHO e DALLAGNOL, 2018), além da liberação de 
exsudatos tóxicos, nematicidas e/ou repelentes (HOLBEIN et al., 2016).  

No entanto, há poucas opções de plantas ou cultivares com esse tipo de resistência 
disponíveis no mercado. O que ocorre geralmente é apenas redução na capacidade do nematoide em 
penetrar e não o impedimento total dos espécimes de penetrar o sistema radicular. Além disso, a 
introgressão de genes relacionados à produção de substâncias não atrativas, repelentes ou tóxicas a 
nematoides em cultivares comerciais é altamente complexa.  Para as culturas da soja, do milho ou 
do algodão, ainda não há genótipos que apresentam resistência a P. brachyurus (ALVES, 2008). 
Dessa forma, é aconselhável a utilização de cultivares que apresentem moderada resistência, de 
forma que a multiplicação do nematoide seja menor (SANTOS, 2015). Essas cultivares com 
moderada resistência também são conhecidas pelos produtores como cultivares de “baixo fator de 
reprodução”. É válido lembrar que, mesmo restringindo a capacidade de multiplicação de P. 

brachyurus, as cultivares de baixo fator de reprodução não são resistentes, ou seja, não reduzem a 
população do nematoide na lavoura, apenas evitam que a multiplicação seja intensa e ocorra 
elevado aumento populacional, sendo necessária, portanto, a adoção de outras estratégias de manejo 
de maneira integrada.   

Além das dificuldades encontradas em função do hábito de parasitismo das diferentes 
espécies de nematoides, o desenvolvimento de cultivares resistentes a nematoides ainda esbarra em 
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dificuldades práticas ligadas ao melhoramento genético para essa característica, como o elevado 
custo, especialmente devido ao longo período demandado no processo de fenotipagem dos 
genótipos.   

As metodologias utilizadas no processo de fenotipagem de genótipos a nematoides são 
trabalhosas e demoradas, quando comparadas à fenotipagem para outros fitopatógenos.  Para os 
nematoides de galhas, o uso de escalas de notas para classificar os genótipos em resistentes ou 
suscetíveis pode facilitar a fenotipagem de número elevado de linhagens, reduzindo o tempo para a 
avaliação dessas características e o custo operacional (TAYLOR & SASSER, 1978). No caso de 
Pratylenchus spp., entretanto, devido ao sintoma ser inespecífico e não ter relação direta com o 
fator de reprodução (FR), não é recomendada a utilização de escala de notas. Dessa forma, a 
fenotipagem para resistência a P. brachyurus sempre deve ser baseada em FR, que é obtido através 
da extração dos nematoides presentes no sistema radicular das plantas, seguida da quantificação dos 
indivíduos e cálculo do FR. 

Outro problema que pode ocorrer na fenotipagem é em relação ao próprio cálculo do FR 
(população final/população inicial), geralmente baseado em apenas uma geração do nematoide, ou 
seja, as avaliações ocorrem por volta dos 30 dias após a inoculação dos nematoides nos genótipos 
(OOSTENBRINK, 1966). Porém, em algumas situações, como no caso de genótipos de milho, que 
apresentam ciclo longo, quando a avaliação do FR é realizada por períodos mais longos, após duas 
ou mais gerações do nematoide, este pode diferir consideravelmente daquele medido aos 30 dias 
(INOMOTO, 2011). Dessa forma, genótipos potenciais selecionados em ensaios em condições 
controladas, quando levados para o campo e submetidos à várias gerações do nematoide, podem 
proporcionar incrementos populacionais substanciais, sendo, portanto, importante considerar-se a 
dinâmica populacional do nematoide no campo nos programas de melhoramento genético.  

Um desafio também é a ocorrência de populações do nematoide com diferentes níveis de 
virulência e/ou agressividade em plantas portadoras de genes de resistência, uma vez que diferentes 
populações do nematoide podem apresentar diferentes capacidades reprodutivas nestas cultivares 
(SHIGUEOKA, 2019). Dessa forma, os programas de melhoramento devem levar em consideração 
a ocorrência de populações variantes nas espécies de nematoides com que trabalham e adotar o uso 
de diferentes populações, com diferentes origens geográficas e diferentes níveis de virulência ou 
agressividade, visando garantir a qualidade do genótipo a ser lançado como cultivar resistente. 

Com o advento de técnicas moleculares que podem ser aplicadas ao melhoramento genético 
de espécies vegetais para seleção de genótipos resistentes a nematoides, tornou-se possível a seleção 
mais rápida e massal de um número significativo de genótipos, através da utilização de marcadores 
moleculares, ou mesmo a transferência de genes de resistência entre diferentes plantas hospedeiras, 
através de técnicas de transgenia (FERRAZ e BROWN, 2016). A introgressão de resistência 
quantitativa controlada por QTLs (Quantitative Trait Loci) é uma estratégia promissora para o 
desenvolvimento de resistência durável (THUROW et al., 2018). Plantas com genes ou QTLs de 
resistência são escolhidas e alelos são capazes de ser fixados em homozigose. Deste modo, a 
validação de marcadores moleculares ligados aos genes ou QTLs contribuem nos programas de 
melhoramento ao aumentarem a frequência de linhagens resistentes nas progênies, focando em 
menor número de linhas que exibem a combinação de genes ou alelos desejados (COLLARD e 
MACKILL 2008; RAGIMEKULA et al., 2013). Portanto, a seleção assistida por marcadores 
moleculares é vantajosa por ser mais rápida, econômica e simples em comparação à seleção 
fenotípica (OLIVEIRA, 2012). 

Mesmo com as vantagens conferidas pela seleção assistida por marcadores para o 
desenvolvimento de cultivares resistentes a nematoides, os desafios em se trabalhar com tais 
patógenos ainda permanece. Isso porque pode ocorrer supressão de resistência causada pelo uso 
consecutivo da mesma cultivar resistente, devido à elevada variabilidade genética observada em 
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algumas espécies de nematoides. Sabe-se que os nematoides apresentam diferentes modos de 
reprodução que podem aumentar a variabilidade genética, além de apresentarem alto potencial para 
fluxo gênico, que confere vantagens ao parasitismo; sequências gênicas oriundas de fungos e 
bactérias já foram encontradas no genoma de algumas espécies de nematoides, conferindo 
vantagem adaptativa para a degradação da parede celular das raízes, facilitando a penetração e o 
parasitismo desses nematoides (SCHOLL et al., 2003; DANCHIN et al., 2016). Além disso, as altas 
taxas de mutação observadas em diferentes espécies de nematoides contribuem para a supressão de 
mecanismos de resistência. Um exemplo é a ocorrência de populações virulentas que suplantaram a 
resistência do gene Mi do tomateiro, que confere resistência a M. incognita, M. javanica e M. hapla 

(SEMBLAT et al., 2000).  

Nesse sentido, para o melhoramento de cultivares resistentes a nematoides, o piramidamento 
gênico é uma ferramenta importante, pois baseia-se na introgressão de múltiplos genes de 
resistência em um único genótipo, visando diversificar a pressão de seleção sobre o nematoide 
(BORÉM & MIRANDA 2013, DJAN-CAPORALINO et al., 2014). No entanto, há dificuldades 
para realizar a introgressão de vários genes de resistência, sendo necessários vários ciclos de 
cruzamento e retrocruzamento no melhoramento convencional. Dessa forma, há muitas cultivares 
no mercado que não apresentam resistência completa a determinada espécie de nematoide, pois é 
inviável realizar a introgressão de todos os genes que conferem resistência ao determinado grupo de 
nematoide. Além disso, ainda é preciso ampliar o conhecimento a respeito de genes de resistência a 
nematoides presentes em plantas selvagens, plantas não hospedeiras e até dos genes já presentes em 
cultivares com resistência.  

 A maioria das pesquisas mais avançadas, que envolvem transgenia e outros métodos 
moleculares, são realizadas principalmente para os nematoides de galhas ou de cistos, pois 
mundialmente, o gênero de nematoide considerado mais importante e estudado é Meloidogyne, 
seguido de Heterodera e Pratylenchus (JONES et al., 2013). Entretanto, no Brasil, o principal 
gargalo da resistência genética está relacionado ao nematoide das lesões radiculares, visto que 
praticamente não há cultivar resistente a este patógeno (INOMOTO, 2011; BRIDA et al., 2017). 
Pesquisas nacionais promissoras têm sido conduzidas na área de biotecnologia voltada para o 
controle de nematoides, como o desenvolvimento de cultivares de soja transgênicas resistentes a 
nematoide de galhas (PASSIANOTTO et al., 2017; RECHENMACHER et al., 2019).   

Apesar de boas perspectivas futuras, ainda há muitos desafios em relação ao melhoramento 
genético para resistência a nematoides. O processo de fenotipagem é oneroso, trabalhoso e 
demorado, sendo necessário avançar em pesquisas que visem otimizar este processo. Também é 
necessário continuar desenvolvendo pesquisas básicas a fim de identificar e caracterizar os genes 
envolvidos na resistência aos diferentes grupos de nematoides, levando em consideração a 
variabilidade genética entre as diferentes populações do patógeno e buscando por genes que 
conferem resistência também aos potenciais nematoides que ameaçam a agricultura no país. Além 
disso, deve-se ressaltar que a melhor estratégia para o controle de nematoides é o manejo integrado, 
utilizando-se diferentes métodos de controle, como cultural, químico, biológico e genético, a fim de 
reduzir a população de nematoides na área, buscando uma produção mais equilibrada e sustentável.  
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MANEJO DA RESISTÊNCIA DE FUNGICIDAS: ONDE ESTAMOS 
E PARA ONDE VAMOS 

Sandra Marisa Mathioni1, Deivid Sacon2, Iris Carolina Henrique de Lima Leite2, 
Ricardo Francisco Desjardins Antunes3 

1. Introdução  

O uso de fungicidas na agricultura faz parte de um conjunto dinâmico de ferramentas 
essenciais para o controle de fungos fitopatogênicos em espécies cultivadas, como soja, milho, 
algodão, feijão, arroz, frutas e hortaliças. O controle de doenças de plantas se faz necessário para 
obtenção de qualidade e manutenção de altas produtividades, as quais são fundamentais para 
alimentar a crescente população mundial. O surgimento de fungos resistentes a agentes antifúngicos 
ocorre não somente com fungos patogênicos em plantas, mas também com fungos causadores de 
doenças em humanos e animais. Assim, o estudo e a busca por metodologias e estratégias para 
prevenir ou  postergar o aparecimento de fungos resistentes e gerenciar a resistência já existente têm 
sido foco constante e crescente. Este capítulo tem a intenção de fornecer informações sucintas,  
práticas, e importantes sobre a resistência de fungos a fungicidas, sua origem, evolução, 
monitoramento e aspectos importantes do seu manejo. Para um estudo mais detalhado e mais 
aprofundado, existem artigos e revisões na literatura sobre o tema. 

2. Resistência de fungos a fungicidas: Origem e evolução 

A resistência de fungos aos fungicida é definida como sendo uma redução adquirida e 
herdável na sensibilidade de alguns indivíduos (isolados) de uma população de um patógeno a um 
fungicida que normalmente teria um controle efetivo (LEADBEATER et al., 2019; FRAC, 2020). Os 
mecanismos de resistência podem ser divididos em dois grupos: os mecanismos de resistência com 
sítio-específico e com gene alvo conhecido (target-site resistance ou TSR) e os mecanismos de 
resistência que não são diretamente associados com o gene alvo (non-target site resistance ou NTSR). 
As mutações específicas e pontuais (TSR) em genes que codificam proteínas alvos já foram relatadas 
para muitos fungicidas sítio-específicos (MACKENZIE et al., 2018; DUAN et al., 2019) e a super 
expressão (overexpression) do gene alvo, como por exemplo, os genes cyp51a e cyp51b que conferem 
resistência a prochloraz em Fusarium fujikuroi (ZHANG et al., 2020), fazem parte da TSR, as quais 
são relativamente mais fáceis de identificar e quantificar utilizando-se técnicas moleculares.  

Já a degradação ou metabolismo (metabolic breakdown) do fungicida e a remoção do 
fungicida da célula através de bombas/canais de efluxo (efflux pumps) são parte da NTSR, e mais 
complexas para identificação já que envolvem os produtos de genes em um ou mais processos 
fisiológicos. Porém, em alguns casos com poucos genes envolvidos, esses mecanismos foram 
identificados, como por exemplo na resistência de Sclerotinia homoeocarpa a propiconazol, que é 
conferida pela maior expressão dos transportadores ABC (efflux pumps) (HULVEY et al., 2012).  Já 
a degradação do fungicida não é um mecanismo comum em casos de resistência a fungicidas, com 
apenas um relato na literatura (JABS et al., 2001; LUCAS et al., 2015). Portanto, o estudo da 
origem e evolução de resistência a fungicidas está mais avançado para os mecanismos com genes 
alvos conhecidos ou TSR. 
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A emergência e dispersão da resistência são processos evolucionários naturais de cada 
população de seres vivos e surgem por conta da própria biologia destes organismos. Um melhor 
entendimento dos processos envolvidos se faz necessário e é útil para o desenvolvimento de 
estratégias de avaliação e manejo de resistência. Uma dúvida frequente é sobre a origem da 
resistência aos fungicidas, se esta ocorre através do surgimento de novas mutações (de novo) ou 
através da seleção na variabilidade existente na população do patógeno (HAWKINS et al., 2019). A 
definição de cada um desses processos está descrita a seguir.  

Mutação nova (de novo): é uma nova mutação conferindo resistência que surge depois da 
introdução do fungicida. A mutação pode surgir e se espalhar pela população ou poderá ter origem 
de novo múltiplas e independentes vezes em distintas regiões de cultivo. A mutação ocorre de 
maneira aleatória e natural, ou seja, ela não ocorre em detrimento da aplicação do fungicida, mas é 
selecionada por ele.  

Variação genética existente: é a presença de formas alternativas de um gene (alelos) em um 
determinado loco em uma população do patógeno, e pode ocorrer em um ou mais nucleotídeos. 
Enquanto um alelo não tenha uma vantagem adaptativa sobre os outros tipos de alelos do mesmo 
loco em um ambiente, sua frequência na população tende a não aumentar, mas esse mesmo alelo 
pode ser benéfico ou vantajoso se as condições do ambiente mudarem, e sob essas novas condições 
a frequência deste alelo irá aumentar na população. Assim, na variação genética existente, os 
polimorfismos já estavam presentes na população antes da introdução do fungicida sobre esta 
população, mesmo que em um único gene ou em múltiplos genes (poligênico ou quantitativo). Após 
a inserção da pressão de seleção, que é o fungicida, sobre a população, a frequência do alelo que se 
tornou favorável irá aumentar. 

A resistência aos fungicidas parece ter evoluído, na maioria dos casos, através da seleção da 
variação genética existente. Porém, em experimentos de laboratório foi possível induzir o 
surgimento de novas  mutações pontuais nos genes alvos e que levaram a resistência, e essa indução 
de mutações e resistência é usada na avaliação de risco de novos fungicidas. Contudo, mesmo que 
seja possível demonstrar resistência em laboratório, isso não significa que o controle da doença em 
campo será reduzido. Assim, alguns autores definem resistência em três níveis: resistência de 
laboratório (variantes resistentes do patógeno criados em laboratório e sem indicação de 
desempenho de produto a campo); resistência de campo (variantes resistentes do patógeno que 
surgiram naturalmente são encontrados em campo e que podem ou não levar a redução de controle); 
resistência prática (controle a campo é reduzido devido a alta frequência de variantes resistentes na 
população do patógeno) (BRENT e HOLLOMON, 2007). Estes diferentes tipos de resistência 
podem ocorrer de forma associada ao mecanismo de ação dos fungicidas empregados no controle da 
doença, e a compreensão destes mecanismos é imprescindível para que se adote as estratégias mais 
eficazes no manejo de cada forma de resistência. 

As quatro principais classes de fungicidas sítio-específicos são: metil benzimidazol 
carbamato (methyl benzimidazole carbamates, MBCs); inibidores extracelulares de quinona 
(quinone-outside inhibitors, QoIs); inibidores da biossíntese de esterol (sterol biosynthesis 

inhibitors, SBIs) e que incluem os inibidores da desmetilação (demethylation inhibitors, DMIs); 
inibidores da succinato desidrogenase (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHIs).  

O mecanismo de resistência dos MBCs está baseado em mutações no gene da β-tubulina (β-
tubulin ou β-tub). As mutações no cyt b encontradas e reportadas na literatura que levaram a 
redução da sensibilidade levam a substituições nas posições 6, 50, 167, 198, 200 e 240 da proteína, 
sendo as substituições 198 e 200 as mais frequentes (OLAYA e GEDDENS, 2019). Mais de 60 
gêneros contendo mais de 115 espécies de fitopatógenos já foram reportados com diferentes níveis 
de resistência aos fungicidas do grupo dos MBCs (OLAYA e GEDDENS, 2019). 
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O mecanismo de resistência para os QoIs está baseado em mutações no gene citocromo b 
(cytochrome b ou cyt b). Os fungicidas dessa classe são amplamente usados para controlar 
ascomicetos, basidiomicetos e oomicetos (SIEROTZKI e STAMMLER, 2019). As mutações 
encontradas e descritas na literatura correspondem às substituições nas posições 129, 137 e 143 da 
proteína, e suas substituições são uma fenilalanina por leucina na posição 129 (F129L), uma glicina 
por arginina na posição 137 (G137R), e uma glicina por alanina na posição 143 (G143A). As 
mutações que levam às substituições F129L e a G137R ocorrem mas em menor frequência, já a 
mutação que leva a substituição G143A é a mais frequente. Exemplos de fitopatógenos em que a 
mutação G143A foi encontrada são: Alternaria alternata, Venturia inaequalis, Cercospora beticola, 
Corynespora cassiicola, entre outros. Já a mutação F129L já foi identificada em Phakopsora 

pachyrhizi, Rhizoctonia solani, Pyrenophora teres, Fulvia fulva, A. solani, entre outros. 

A classe de fungicidas inibidores de esterol (SBIs) incluem os DMIs e outros compostos 
como as aminas (morfolinas, piperidinas e espiroquetalaminas), que tem como alvo a proteína 
esterol-C14 desmetilase (CYP51/ERG11) para os DMIs, e as proteínas 7-8-isomerase e 14-redutase 
para as aminas (MEHL et al., 2019). Os mecanismos de ação relatados para os DMIs são mutações 
pontuais no gene que codifica a proteína alvo e também a superexpressão gênica e assim aumento 
na transcrição do gene e da proteína alvo bem como de outros genes que não estão diretamente 
relacionados, como os genes de bombas de efluxo (MEHL et al., 2019). Várias mutações pontuais 
no gene CYP51 já foram reportadas para vários patógenos, por exemplo, para Zymoseptoria tritici 
estão relatadas as mutações que levam a substituições L50S, D134G, V136A, Y137F, A379G, 
I381V, N513K e S524T, sendo que o nível de sensibilidade é variável e dependente das 
combinações de mutações ocorrendo no isolado (COOLS e FRAAIJE, 2013; LEROUX e 
WALKER, 2011). 

A classe de fungicidas dos SDHIs (KLAPPACH e STAMMLER, 2019) tem como principal 
mecanismo de resistência as mutações que ocorrem em três dos quatro genes que codificam as 
subunidades da enzima succinato desidrogenase, subunidades SDH-B, SDH-C e SDH-D, do 
complexo II da cadeia de respiração mitocondrial. Existe uma grande amplitude de mutações 
relatadas na literatura, ocorrendo em uma ou mais subunidades da enzima, e com ocorrência diversa 
para vários fitopatógenos. Por exemplo, em A. solani as substituições SDHB-H278R, SDHC-
H134R e SDHD-H133R foram encontradas em isolados com moderada a alta resistência ao 
fungicida boscalide (MALLIK et al., 2014). Substituições em posições similares, SDHB-H278R e 
SDHC-N75S, também foram encontradas em C. cassiicola (patógeno importante da soja e algodão; 
MIYAMOTO et al., 2010) e em Botrytis cinerea (VELOUKAS et al., 2013). 

Algumas espécies de fungos fitopatogênicos se tornam resistentes mais frequentemente ou 
mais facilmente a alguns fungicidas do que outras espécies, portanto, o surgimento da resistência 
não depende somente do fungicida mas também da espécie fúngica em questão (LEADBEATER et 
al., 2019). 

O Comitê de Ação a Resistência a Fungicidas (sigla FRAC do inglês Fungicide Resistance 

Action Committee), formado por representantes dos principais produtores de fungicidas, tem como 
finalidade coordenar ações conjuntas para principalmente minimizar o problema de resistência de 
fungos a fungicidas no âmbito nacional (FRAC-Brasil, www.frac-br.org) e global (FRAC-Global, 
www.frac.info). Dentro do FRAC, estão dispostos os grupos de trabalho (Working Groups) para as 
principais classes de fungicidas. No site do FRAC estão disponibilizados os protocolos já 
desenvolvidos para cada patógeno e cada classe de fungicida, além de conteúdo técnico explicativo 
para as classes de fungicidas e recomendações desenvolvidas pelos grupos de trabalho para o 
manejo da resistência de cada classe de fungicidas.  
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3. Monitoramento da resistência de fungicidas 

O monitoramento da resistência de fungos a fungicidas deve ser parte das ações dentro do 
manejo integrado de doenças e pragas. O estabelecimento de um programa contendo etapas para o 
monitoramento precisa ser planejado e implementado para que primeiramente seja feita a 
determinação da existência da resistência e posteriormente, um plano de manejo estabelecido da 
forma mais adequada e sustentável. 

As etapas para o estabelecimento de um programa de monitoramento são: 1) coleta de 
amostras da maneira mais abrangente possível, considerando áreas com relatos de sensibilidade 
reduzida do patógeno através de baixo controle; 2) transporte das amostras até o laboratório, para 
tanto utilizando condições adequadas de armazenamento das amostras para evitar deterioração do 
tecido vegetal e manter a viabilidade do patógeno; 3) individualização e identificação das amostras, 
sendo esta etapa extremamente importante para criação de um banco de dados com informação 
detalhada de cada amostra, data e local da coleta com coordenadas geográficas, histórico de 
aplicação da área, cultura atual e anterior, entre outras informações; 4) processamento das amostras, 
etapa que inclui todos os preparativos em laboratório ou em casa de vegetação para a purificação e 
multiplicação do patógeno em meio de cultura (hemibiotrófico e necrotrófico) e em material vivo 
do hospedeiro (biotrófico); 5) análises através de bioensaios, sendo estes realizados em 
experimentos em meio de cultura (líquido ou sólido) suplementado com diferentes doses do 
fungicida ou em folhas do hospedeiro mergulhadas (leaf deep) nas diferentes doses da solução do 
fungicida e depois inoculadas com esporos do patógeno de interesse; 6) e análises moleculares, que 
se iniciam com a extração de DNA ou RNA e técnicas de amplificação, quantificação e 
sequenciamento das regiões de interesse do gene alvo (discutidos na sessão anterior) que já são 
conhecidas, ou então do sequenciamento de regiões adicionais ou até sequenciamento completo do 
gene alvo objetivando a descoberta de novas mutações. Os bioensaios e as análises moleculares que 
estão disponíveis na literatura ou no FRAC são específicas para cada espécie de fitopatógeno, mas 
muitas vezes são utilizadas como modelo para espécies de patógenos pouco estudados e com 
informações escassas na literatura.  

Para um monitoramento eficaz é imprescindível que mais de um ciclo do cultivo seja 
monitorado, estabelecendo um histórico de vários anos, e desta forma pode-se compreender a 
evolução da sensibilidade e mensurar a eficiência das estratégias anti-resistência empregadas bem 
como fornecer indícios para estratégias a serem utilizadas no futuro. 

4. Manejo da resistência de fungicidas 

O manejo da resistência tem como princípio garantir que os fungicidas tenham um controle 
efetivo das doenças e garantir a manutenção da sua eficiência a longo prazo. Isso ocorre por meio 
de estratégias baseadas na redução e surgimento de indivíduos resistentes. Dentre as medidas que 
podem ser adotadas para esse fim estão: seguir o número de aplicações de cada fungicida descrita 
na bula do produto, seguir a recomendação da aplicação de forma preventiva ou curativa, seguir as 
recomendações do fabricante quanto ao uso da dose, época e frequência de aplicação,  empregar a 
rotação ou misturas de fungicidas de princípio ativo diferentes ou com multissítios, sendo todas 
essas estratégias aplicadas concomitantemente com a implementação do manejo integrado de 
doenças. 

No manejo da resistência devemos levar em conta, fundamentalmente, os mecanismos de 
ação de cada fungicida além do conhecimento do histórico e tipos de resistência já existentes para 
cada grupo químico. Estas informações são fundamentais para a escolha correta do fungicida 
principalmente quando se depara a situações de:  
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a) Resistência cruzada, que é a resistência automática e simultânea a outros fungicidas do mesmo 
grupo químico ou que possuem o mesmo modo de ação. Neste caso é imperativo que se utilize 
fungicidas de outros grupos químicos e mecanismos de ação diferentes; 

b) Resistência múltipla, refere-se à resistência a dois ou mais fungicidas não relacionados, ou seja, 
de grupos químicos distintos, e decorrentes de mutações que foram selecionadas 
independentemente em função de exposições a estes fungicidas. Nestas situações, deve-se 
sempre optar por grupos químicos complementares, ou seja, que apresentem diferentes 
mecanismos de ação, controlando assim aquelas populações de patógenos resistentes aos seus 
respectivos grupos químicos. 

Importante lembrar que quando as limitações de uso do produto são especificadas na bula do 
produto, elas são legalmente mandatórias. Se a resistência não for manejada satisfatoriamente, o 
número de casos com sensibilidade reduzida irá aumentar rapidamente, e assim, a efetividade e 
eventualmente o número de fungicidas disponíveis irá diminuir rapidamente e consequentemente 
levará a baixas produtividades e qualidade da produção na presença de doenças que não foram 
possíveis de controlar (LEADBEATER et al., 2019). 

Portanto, o gerenciamento da resistência dentro de um programa de manejo fitossanitário 
deve ser realizado através da combinação de diversas ferramentas e estratégias simultaneamente 
como as já mencionadas acima. Adicionalmente, a aplicação do fungicida de acordo com a fase de 
desenvolvimento do fungo, controle do patógeno ao longo de todo ciclo da cultura e utilização de 
cultivares tolerantes ou resistentes, seguir época de plantio, vazio sanitário, rotação de culturas,  são 
medidas complementares importantes que compõem as boas práticas agrícolas (BOSCH  et al., 
2014). 

5. Prospecção de fungicidas 

A área de pesquisa e desenvolvimento de fungicidas possui desafios ainda maiores pela 
frente. A pesquisa está direcionada a desenvolver novos modos de ação de fungicidas buscando 
contemplar diversos objetivos como: 

● Fungicidas cada vez mais eficazes no controle dos patógenos alvo e também mais seletivos aos  
organismos não alvos, 

● Programas que englobam produtos químicos e biológicos, concomitantemente no mesmo 
produto, 

● Formulações mais eficientes no alcance do alvo, que demandem menor volume e ambientalmente 
mais sustentáveis. 

 Cada objetivo desses traz consigo suas dificuldades específicas. Por exemplo, quanto mais 
especificidade no alvo maior a probabilidade de surgimento e evolução da resistência. Desta 
forma, diversas técnicas vêm sendo empregadas para antever ou minimizar os riscos de 
resistência como programas de modelagem, técnicas moleculares (edições gênicas, descoberta 
precoce de mutações, mapeamentos genéticos). Os estudos relacionados à filogenia, filogeografia 
e evolução de fungos patogênicos ou não patogênicos, fornecem informações cruciais e 
profundamente utilizadas no desenvolvimento de fungicidas e fundamentais para identificação de 
novos modos de ação. 

Contudo, a evolução das ferramentas de controle segue buscando superar a evolução da 
resistência dos patógenos e neste ínterim, a disciplina, a assertividade e a diversidade das técnicas 
presentes são as melhores alternativas de manejo. 

 



62  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

Referências 

BOSCH, F. et al. Governing principles can guide fungicide-resistance management tactics. Annual 
Review of Phytopathology, v. 52, p. 175-195, 2014. 

BRENT, K.J., HOLLOMON, D.W. 2007. Fungicide resistance in crop pathogens: how can it be 
managed? FRAC Monogr. 1., 2nd. Fungicide Resistance Action Committee, Brussels, Belgium. 

COOLS, H. J.; FRAAIJE, B. A. Update on mechanisms of azole resistance in Mycosphaerella 
graminicola and implications for future control. Pest management science, v. 69, n. 2, p. 150-155, 
2013. 

DUAN, Y. et al. Benzimidazole-and QoI-resistance in Corynespora cassiicola populations from 
greenhouse-cultivated cucumber: An emerging problem in China. Pesticide biochemistry and 
physiology, v. 153, p. 95-105, 2019. 

HAWKINS, N.J. et al. The evolutionary origins of pesticide resistance. Biological Reviews, v. 94, 
n. 1, p. 135-155, 2019. 

HULVEY, J. et al. Overexpression of ShCYP51B and ShatrD in Sclerotinia homoeocarpa isolates 
exhibiting practical field resistance to a demethylation inhibitor fungicide. Applied and 
environmental microbiology, v. 78, n. 18, p. 6674-6682, 2012. 

JABS, T.; CRONSHAW, K.; FREUND, A. New strobilurin resistance mechanism in apple scab 
(Venturia inaequalis). Mitt. Deutsch. Phytomed. Ges, v. 31, p. 15-16, 2001. 

KLAPPACH, K., STAMMLER, G. Resistance of plant pathogens to succinate dehydrogensase 
inhibitor (SDHI) fungicides (FRAC Code 7). In: Stevenson, K.L., McGrath, M.T., Wyenandt, 
C.A. Fungicide Resistance in North America. 2. Ed. Saint Paul: APS Press, 2019. Chapter 7, p. 
85-95. 

LEADBEATER, A. et al. An overview of fungicide resistance and resistance management: history 
and future trends.  In: Stevenson, K.L., McGrath, M.T., Wyenandt, C.A. Fungicide Resistance in 
North America. 2. Ed. Saint Paul: APS Press, 2019. Chapter 1, p. 3-19. 

LEROUX, P.; WALKER, A.S. Multiple mechanisms account for resistance to sterol 14α‐
demethylation inhibitors in field isolates of Mycosphaerella graminicola. Pest management 
science, v. 67, n. 1, p. 44-59, 2011. 

LUCAS, J. A.; HAWKINS, N. J.; FRAAIJE, B. A. The evolution of fungicide    resistance. 
Advances in applied microbiology, v. 90, p. 29-92, 2015. 

MACKENZIE, K. J.et al. A review of Corynespora cassiicola and its increasing relevance to 
tomato in Florida. Plant Health Progress, v. 19, n. 4, p. 303-309, 2018. 

MALLIK, I. et al. Molecular characterization and detection of mutations associated with resistance 
to succinate dehydrogenase-inhibiting fungicides in Alternaria solani. Phytopathology, v. 104, n. 1, 
p. 40-49, 2014. 

MEHL, A. et al. DMI Fungicides (FRAC Code 3): sensitivity status of key target pathogens, field 
versus laboratory resistance, and resistance mechanisms. In: Stevenson, K.L., McGrath, M.T., 
Wyenandt, C.A. Fungicide Resistance in North America. 2. Ed. Saint Paul: APS Press, 2019. 
Chapter 5, p. 51-68. 

MIYAMOTO, T. et al. Distribution and molecular characterization of Corynespora cassiicola 
isolates resistant to boscalid. Plant Pathology, v. 59, n. 5, p. 873-881, 2010. 

OLAYA, G.,  GEDDENS, R. The methyl benzimidazole carbamate fungicides (FRAC Code 1). In: 
Stevenson, K.L., McGrath, M.T., Wyenandt, C.A. Fungicide Resistance in North America. 2. Ed. 
Saint Paul: APS Press, 2019. Chapter 3, p. 29-40. 



X Simpósio Sobre Atualidades em Fitopatologia: Fitopatologia no Brasil: Um Panorama de Norte a Sul  63 

 

 

SIEROTZKI, H.; STAMMLER, G. Resistance of plant pathogens to QoI fungicides (FRAC Code 
11). Fungicide Resistance in North America, 2nd Ed. KL Stevenson, MT McGrath, and CA 
Wyenandt, eds. American Phytopathological Society, St. Paul, MN. Link, p. 97-113, 2019. 

VELOUKAS, T.; MARKOGLOU, A. N.; KARAOGLANIDIS, G. S. Differential effect of Sdh B 
gene mutations on the sensitivity to SDHI fungicides in Botrytis cinerea. Plant disease, v. 97, n. 1, 
p. 118-122, 2013. 

ZHANG, Y. et al. Mutation in cyp51b and overexpression of cyp51a and cyp51b confer multiple 
resistant to DMIs fungicide prochloraz in Fusarium fujikuroi. Pest Management Science, 2020. 

 

 

  



64  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

DOENÇAS BACTERIANAS DOS CITROS NO BRASIL: 
PRINCIPAIS INIMIGOS E ALTERNATIVAS DE MANEJO 

Ana Leticia Rocha Monteiro1, Adryelle Anchieta Sousa1, 
Francisco Henrique Nunes da Silva Alves1, Alessandro dos Santos1, Jorge Luis Badel1 

1. Introdução 

Os citros são culturas frutíferas da maior importância econômica em todo o mundo. Citros é 
um nome geral que engloba diversas espécies do gênero Citrus (família Rutaceae) e seus híbridos 
interespecíficos. Dentre os citros, a laranja é a fruta mais consumida no mundo e o Brasil é o 
principal país produtor (USDA, 2018). A maior produção de citros no Brasil está concentrada no 
Sudeste, onde destacam-se os estados de São Paulo e Minas Gerais, com maior produção de laranja 
doce, tangerinas e limas ácidas (IBGE, 2019).  

Três doenças bacterianas têm causado impactos históricos e severas perdas econômicas à 
citricultura brasileira: o Cancro Cítrico (CC), a Clorose Variegada do Citros (CVC), e o Greening, 
ou Huanglongbing (HLB). O CC foi constatado no Brasil em 1957, no estado de São Paulo e 
posteriormente nos estados de Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia (MORAES et al., 2011). Estudos indicam que a incidência 
de CC em 2020 teve um aumento de 15% em relação a 2019 na área comercial de São Paulo e 
Minas Gerais. Acredita-se que a mudança no manejo da doença (mitigação de riscos ao invés de 
erradicação das árvores afetadas e vizinhas) explica esse fato (BARROS, 2020).  

A CVC foi relatada no Brasil pela primeira vez no ano de 1987, no município de Colina 
(São Paulo). Rapidamente, a doença tornou-se um dos principais problemas fitossanitários da 
citricultura, sendo relatada no Distrito Federal e nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, 
Rio de Janeiro, Sergipe, Santa Catarina e Bahia (MOLINA, 2010). Cerca de 2 milhões de árvores 
foram acometidas pela CVC em 2020, esse nível de infecção diminuiu em 1,04% comparando com 
2019. Acredita-se que esse decréscimo ocorreu devido à alteração para produção de mudas em 
viveiros protegidos e renovação de árvores de citros antigos que estavam infectados, bem como, o 
uso de pesticidas para controlar o inseto vetor da doença (BARROS, 2020). 

A mais recente doença bacteriana de alto impacto negativo na citricultura brasileira é o 
HLB, identificada pela primeira vez no país em 2004 em Araraquara (São Paulo), espalhando-se 
rapidamente pelas áreas produtoras. A doença já está presente em outros dos principais estados 
produtores de citros, incluindo Minas Gerais e Paraná. Devido à natureza destrutiva do HLB, teme-
se que a doença possa ser disseminada para os demais estados produtores, como o Rio Grande do 
Sul (MENEGUIM et al., 2018). Por volta de 41 milhões (20,8%) das árvores de citros na área 
comercial do estado de São Paulo e na parte oeste de Minas Gerais foram afetadas pelo HLB em 
2020. Houve um aumento de aproximadamente 10% da incidência da doença em relação a 2019 
(BARROS, 2020). 

Nesta revisão, abordaremos brevemente os principais aspectos relacionados com a etiologia, 
sintomatologia, disseminação e alternativas no controle dessas três doenças, assim como os 
mecanismos de patogenicidade utilizados pelos agentes etiológicos. 

 

 
                                                
1 Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Fitopatologia. Viçosa – MG. 
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2. Cancro cítrico 

2.1. Etiologia  

O CC é causado por espécies bacterianas Gram negativas, monotríquias, aeróbias e 
baciliformes do gênero Xanthomonas. Dois grupos filogenéticos distintos são responsáveis por 
causar doença nos citros, sendo estes classificados como Xanthomonas citri subsp. citri e X. fuscans 
subsp. aurantifolii, correspondendo aos grupos de X. citri tradicionalmente conhecidos como 
asiático (patótipo A) e sul-americano (patótipos B e C), respectivamente (MARTINS et al., 2020). 
O patótipo A tem ampla gama de hospedeiros e causa sintomas mais severos. Ao passo que, o 
patótipo B causa cancro de forma moderada em laranja, e sintomas severos em limão (Citrus limon) 
e limão mexicano (Citrus aurantifolii). O patótipo C causa doença apenas em limão mexicano 
(BRUNINGS e GABRIEL, 2003; MARTINS et al., 2020). Dentre esses grupos, os patótipos A e C 
foram constatados no Brasil (PATANÉ et al., 2019). 

2.2. Sintomas e disseminação  

Xanthomonas citri subsp. citri infecta as folhas, frutos e ramos das plantas hospedeiras, 
inicialmente causando pequenas lesões, levemente salientes, de cor creme ou parda, que 
posteriormente se tornam necróticas e eruptivas, às vezes, exibindo halos cloróticos. Lesões 
salientes podem ser visualizadas em ambos os lados das folhas. Em estágios avançados da doença, 
podem ocorrer rebentos, quedas prematuras de folhas e frutos e eventual morte da planta. Os 
sintomas afetam principalmente tecidos jovens (CARVALHO et al., 2015; MARTINS et al., 2020). 

A disseminação de X. citri ocorre naturalmente por respingos de chuva, cuja eficácia é 
favorecida pelos ventos e pela utilização de equipamentos contaminados. Injúrias causadas pelo 
vento ou devido a alimentação de insetos, principalmente a minadora dos citros (Phyllocnistis 

citrella), podem aumentar consideravelmente a incidência e severidade da doença no campo 
(CARVALHO et al., 2015). O padrão de dispersão da doença no campo é bastante influenciado pela 
presença da minadora dos citros, uma vez que o inóculo exsudado das lesões provocadas pelo inseto 
pode ser atingido por chuvas intensas e ser dispersado por longas distâncias (GRAHAM et al., 
2004). A movimentação de mudas contaminadas também contribui para a dispersão da doença por 
longas distâncias (GRAHAM et al., 2004).  

2.3. Mecanismos de patogenicidade 

Xanthomonas citri subsp citri utiliza efetores injetados diretamente na célula do hospedeiro 
pelo sistema de secreção do tipo III (SST3) para suprimir as respostas de defesa do hospedeiro. 
Efetores das famílias PthA/AvrBS3, AvrXacE1 e AvrXacE2 possuem papel crucial no 
desenvolvimento dos cancros (BRUNINGS e GABRIEL, 2003; DUNGER et al., 2012). Proteínas 
PthA pertencem à família de efetores semelhantes a ativadores transcricionais (Transcription 

Activator-Like, TAL) e têm papel fundamental na patogenicidade de X. citri (MARTINS et al., 
2020). As proteínas TAL atuam como fatores transcricionais, ativando genes alvo em genótipos 
resistentes e suscetíveis das plantas hospedeiras, assim exercendo um importante papel como 
fatores de virulência ou avirulência, dependendo dos genes que eles ativam (MARTINS et al., 
2020). Por exemplo, o efetor PthA4 se liga às regiões promotoras dos genes alvos, como o CsLOB1 

(Citrus sinensis LATERAL ORGAN BOUNDARY 1), favorecendo a formação e desenvolvimento 
dos cancros no hospedeiro (BRUNINGS e GABRIEL, 2003). Genes pthA são amplamente 
conservados nos isolados de X. citri analisados até agora; todos possuem pelo menos uma variante 
de PthA4, porém nenhuma parece atuar como um fator de avirulência (ABE e BENEDETTI, 2016; 
MARTINS et al., 2020).  



66  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

Além do SST3, X. citri possui um sistema de secreção do tipo II (SST2) codificado por dois 
grupos de genes: xps e xcs. O envolvimento do SST2 na virulência de X. citri subsp. citri foi 
demonstrado quando a expressão do gene pel1 (o qual codifica uma pectina liase) da estirpe Xcc 
XW19 na estirpe Xcc XW121 lhe conferiu a habilidade de causar o sintoma de encharcamento nas 
bordas das folhas de plantas de toranja (C. paradisi) (LIN et al., 2010). Além disso, homólogos de 
genes que codificam para pectinases têm sido identificados em diversos isolados de X. citri subsp. 

citri, sendo demonstrado que em isolados mutantes de pel3 ocorreu redução no crescimento 
bacteriano e na formação de cancro em folhas de lima comum (C. aurantifolia) (CHANG et al., 
2016). O envolvimento de outros sistemas de secreção bacteriana na patogenicidade de X. citri 

subsp. citri tem sido pouco investigado.  

2.4. Manejo da doença 

O manejo do CC é constituído pela manutenção dos pomares em boas condições 
nutricionais, inspeções periódicas, utilização de material de propagação livre do patógeno, 
utilização de quebra-vento e erradicação de plantas infectadas (MENDONÇA et al., 2017). Além da 
erradicação de árvores infectadas, bactericidas à base de cobre são rotineiramente aplicados em 
várias áreas de cultivo para controle da doença. No entanto, os resíduos do uso extenso de 
compostos a base de cobre podem ocasionar danos indesejados para as plantas, contaminação do 
solo e seleção de cepas de X. citri resistentes ao cobre (CANTEROS et al., 2008). Por outro lado, o 
uso de antibióticos (exceto casugamicina) na agricultura se encontra proibido no Brasil (MARTINS 
et al., 2020). Entretanto, estreptomicina e oxitetraciclina foram utilizados para controle do CC nos 
Estados Unidos, porém já foi constatada a presença de cepas de X. citri resistentes aos dois 
antibióticos utilizados (GRAHAM et al., 2008; HYUN et al., 2012). 

 Abordagens baseadas em CRISPR/Cas9 têm sido utilizadas para edição de genes de 
susceptibilidade a X. citri subsp. citri em plantas de citros visando aumento da resistência 
(MARTINS et al., 2020; MENDONÇA et al., 2017). Constatou-se que a edição das variantes 
alélicas do gene de suscetibilidade CsLOB1 promoveu uma redução da severidade da doença nas 
plantas editadas quando comparadas com plantas não editadas (JIA et al., 2017). Aumento na 
resistência à formação de cancros também foi observada quando o promotor do gene CsLOB1 foi 
editado (PENG et al., 2017). A expressão de transgenes e a superexpressão gênica também têm sido 
investigadas como alternativas no controle do CC. Dentre os transgenes que promoveram redução 
da suscetibilidade se encontram attA (ATTACIN A) (BOSCARIOL et al., 2006), FLS2 (FLAGELIN 

SENSING 2) (HAO et al., 2016a), NPR1 (NON-EXPRESSOR OF PATHOGENESIS RELATED 

GENES 1) (DUTT  et al., 2015), rpfF (síntese de fator de sinal difusível; Diffusible Signal Factor, 

DSF) (CASERTA et al., 2014) e Xa21 (uma proteína quinase receptora) (MENDES et al., 2010). A 
superexpressão de uma variante do gene thi (THIONIN), MAF1 (um repressor da RNA polimerase 
III) (SOPRANO et al., 2013) e NH1 (um homólogo de NPR1) (CHEN et al., 2013), também causou 
redução nos sintomas de CC em plantas de citros (HAO et al., 2016b).   

Uma alternativa que tem sido investigada no controle do CC é a resistência sistêmica 
adquirida (RSA), a qual depende de uma elevada concentração de ácido salicílico (AS) nos tecidos 
da planta após o ataque de patógenos. A RSA pode ser induzida artificialmente mediante aplicação 
exógena de AS ou de alguns compostos análogos (MAUCH-MANI et al., 2017). Por exemplo, a 
aplicação exógena de AS contribuiu para a redução da incidência de cancros em plantas de laranja 
Navel (WANG e LIU, 2012). Outra molécula que tem sido investigada é o bismertiazol, o qual 
induziu o sistema de defesa e reduziu significativamente a população bacteriana em plantas de 
toranja, quando aplicado antes ou depois da inoculação com o patógeno (YU et al., 2016). 

Quanto a possíveis alternativas de controle biológico, alguns isolados de Bacillus spp. 
oriundos da rizosfera e folhas de citros, têm mostrado atividade antagonista em campo contra 
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isolados de X. citri (MARTINS et al., 2020; RABBEE et al., 2019). Da mesma maneira, isolados de 
Pseudomonas e Citrobacter obtidos do filoplano de laranja doce (Citrus sinensis) inibiram a 
formação de cancro por meio da degradação do DSF (CAICEDO et al., 2016).  

3. Clorose variegada do citros  

3.1. Etiologia 

A CVC é causada por Xylella fastidiosa subsp. pauca, uma bactéria Gram negativa, aeróbia 
estrita, atriquia e em forma de bastonete, que é restrita aos vasos xilemáticos das plantas hospedeiras 
(LACAVA e MIRANDA, 2000). A bactéria causa doença na maioria de variedades comerciais de 
citros, sendo também um patógeno do cafeeiro. Consistente com a alta diversidade genética exibida pela 
espécie X. fastidiosa (COLETTA-FILHO et al., 2020), análises filogenéticas têm mostrado que os 
isolados da subespécie pauca advindos de citros formam dois grupos monofiléticos distintos, sendo 
ambos geneticamente diferentes dos isolados oriundos do cafeeiro (COLETTA-FILHO et al., 2020).  

3.2. Sintomas e disseminação 

Os sintomas da CVC iniciam com manchas cloróticas irregulares na parte adaxial das folhas 
mais velhas, muito semelhantes às manchas causadas por deficiência de zinco (MACHADO et al., 
2006). Com o avanço da doença, essas manchas evoluem e se tornam amarronzadas e necróticas, 
podendo levar a desfolha e até a morte dos ponteiros (ROSSETTI e NEGRI, 2011). Os frutos 
apresentam um tamanho reduzido, amadurecem mais cedo e ficam endurecidos, com a polpa ácida e 
pouco suco (BALDI e LA PORTA, 2017; GONÇALVES et al., 2014). As plantas afetadas por CVC 
não morrem por completo, porém o seu vigor e seu desempenho reprodutivo são muito reduzidos 
(BALDI e LA PORTA, 2017; COLETTA-FILHO et al., 2020), sendo as plantas mais jovens as mais 
suscetíveis, e que desenvolvem mais rapidamente os sintomas (GARCIA et al., 2012). Esta doença 
afeta grande parte das espécies comerciais de citros e seus híbridos, apresentando sintomas mais 
severos em laranja doce (BALDI e LA PORTA, 2017; FADEL et al., 2014). 

A disseminação de X. fastidiosa para localidades muito distantes, ocorre por meio de 
material propagativo contaminado (SICARD et al., 2018). Apesar de ter sido constatada a presença 
desta bactéria em sementes de laranja doce, a sua transmissão vertical (semente para muda), não 
tem sido verificada (COLETTA-FILHO et al., 2014a; HARTUNG et al., 2014). Enquanto que a 
nível de campo, X. fastidiosa se dissemina principalmente por meio de insetos vetores, cigarrinhas 
das famílias Cicadellidae e Cercopidae se alimentam nos vasos do xilema de plantas infectadas, e 
transmitem a bactéria para plantas sadias (MIRANDA et al., 2008).  No estado de São Paulo, foi 
relatada a transmissão de X. fastidiosa por 13 espécies de cigarrinhas das tribos Cicadellini e 
Proconiini, ambas da família Cicadellidae (LOPES e KRUGNER, 2016).  

3.3. Mecanismos de patogenicidade 

Diferente da maioria das bactérias fitopatogênicas, X. fastidiosa não possui genes para a 
síntese de um SST3 (MENDONÇA et al., 2017), o qual é utilizado para causar sintomas de doença 
nas plantas hospedeiras. A bactéria coloniza de maneira sistêmica os vasos do xilema, formando 
biofilme, que por sua vez dificulta a passagem de água e nutrientes, posteriormente causando os 
sintomas característicos da CVC. Este bloqueio do fluxo de seiva é citado como um dos principais 
mecanismos de patogenicidade desta bactéria (DALIO et al., 2017). A formação de biofilme 
também tem papel importante na adesão e colonização de X. fastidiosa no intestino anterior das 
cigarrinhas, estando assim associada à aquisição, retenção e transmissão deste patógeno pelo inseto 
vetor (NEWMAN et al., 2004). 
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Para a formação de biofilme, X. fastidiosa utiliza um mecanismo de quorum sensing que 

depende da função de um sistema regulador de dois componentes constituído pelas proteínas RpfC 
e RpfG, junto com a molécula sinalizadora DSF, a qual é sintetizada por uma enzima 
multifuncional codificada pelo gene rpfF (CHATTERJEE et al., 2008; NEWMAN et al., 2004). 
Apesar de X. fastidiosa se movimentar de forma passiva através do fluxo de seiva em direção ao 
ápice (COLETTA-FILHO et al., 2020), seu movimento está principalmente relacionado a enzimas 
que degradam a parede celular vegetal e a função dos pili de tipo IV (DE LA FUENTE et al., 2007), 
que permitem com que a bactéria se desloque em direção contrária ao fluxo de seiva 
(CHATTERJEE et al., 2008).  

3.4. Manejo da doença 

O uso de mudas provenientes de viveiros certificados, produzidas em estufas com tela anti-
afídeo, é uma boa maneira para evitar a entrada de X. fastidiosa em novas áreas de plantio 
(FUNDECITRUS, 2020). Enquanto que em pomares já estabelecidos, uma das principais formas de 
evitar a chegada e dispersão da CVC, é fazendo o controle dos insetos vetores. O uso de inseticidas, 
possivelmente ainda é o método mais eficiente e menos oneroso disponível para reduzir a população das 
cigarrinhas vetoras da doença. Porém, uma outra possibilidade que tem sido investigada é o controle 
biológico, mediante o uso de parasitóides de ovos dos insetos vetores (KRUGNER et al., 2019). 

 Em casos que a doença está na fase inicial, afetando apenas partes restritas da planta, é 
possível serem feitos desbastes dos ramos com sintomas, a fim de evitar maior dispersão do 
patógeno. Contudo, quando a planta já está totalmente infectada, é realizado o rouguing, 
eliminando-a por completo de forma segura, para evitar que sirva como fonte de inóculo para novas 
infecções (COLETTA-FILHO et al., 2014b).  

4. Huanglongbing 

4.1. Etiologia 

O HLB dos citros é causado por três espécies de “Candidatus Liberibacter”: “Ca. 
Liberibacter asiaticus”, “Ca. Liberibacter americanus” e “Ca. Liberibacter africanus” (COLETTA-
FILHO et al., 2020), das quais a última espécie ainda não foi relatada e a forma asiática possui a 
maior predominância no Brasil (MENDONÇA et al., 2017). As espécies de “Ca. Liberibacter” são 
bactérias Gram negativas em forma de bastonete (GARNIER et al., 1984), que se localizam de 
maneira restrita no floema das plantas hospedeiras. Embora a estirpe BT-1 da espécie 
filogeneticamente próxima Liberibacter crescens foi isolada em meio de cultivo a partir de plantas 
doentes de mamão (FAGEN et al., 2014a), ainda não foi possível cultivar nenhuma das espécies de 
“Ca Liberibacter” in vitro, sendo a sua caracterização baseada no uso de métodos moleculares 
(BOVÉ e AYRES, 2007). Esforços têm sido realizados para tentar desvendar os requerimentos 
nutricionais das espécies de “Ca. Liberibacter” mediante comparações genômicas com L. crescens 

(FAGEN et al., 2014b), porém um meio de cultivo artificial para as espécies de “Ca. Liberibacter” 
ainda não foi desenvolvido.  

4.2. Sintomas e disseminação 

Os sintomas de HLB podem ser observados nas folhas e nos frutos. Nas folhas jovens se 
apresentam manchas amareladas, que quando velhas mostram mosqueamento, seguido de queda 
(FUNDECITRUS, 2020). Os frutos dos ramos infectados podem apresentar assimetria, tamanho 
reduzido, abortamento de sementes, coloração verde clara e queda precoce, além de sabor mais 
ácido, menos doce a mais amargo (FUNDECITRUS, 2020).  
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As espécies de 'Ca. Liberibacter' presentes no Brasil são disseminadas pelo psilídeo  dos 
citros Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) (CAPOOR et al., 1967) ou pelo transporte 
de mudas infectadas (ISHIDA et al., 2016). Estudos sobre os padrões espaciais de árvores 
sintomáticas e a dispersão do psilídeo vetor, sugerem que o inseto pode dispersar a bactéria em 
curtas e longas distâncias (BOINA et al., 2009; TOMASETO et al., 2016) O inseto adulto, ao se 
alimentar em uma planta infectada, pode inocular uma planta sadia após um período de latência 
média de 17 a 20 dias (CANALE et al., 2017; LEE et al., 2015). A eficiência de transmissão pode 
ser maior durante o estágio de ninfa do inseto (INOUE et al., 2009).  

4.3. Mecanismos de patogenicidade 

Na atualidade, devido a impossibilidade de cultivo das espécies de “Ca. Liberibacter” em 
meio artificial, estudos sobre os mecanismos de patogenicidade utilizando genética molecular, 
mediante criação de mutações dirigidas ou superexpressão de genes na bactéria são difíceis. Como 
consequência, informação relevante tem sido obtida utilizando abordagens de genômica (DUAN et 
al., 2009); transcriptômica (FAN et al., 2012); proteômica (FAN et al., 2011) e metabolômica 
(KILLINY et al., 2017) de plantas infectadas; assim como sistemas de expressão heteróloga in 

planta (YING et al., 2019) e comparações genômicas com organismos modelo (PRASAD et al., 
2016; VAHLING-ARMSTRONG et al., 2012). Nesse sentido, o isolado BT-1 de L. crescens se 
constituiu em um modelo experimental importante para tentar desvendar diversos aspectos da 
biologia das espécies de “Ca. Liberibacter” patogênicas aos citros (FAGEN et al., 2014a).  

Estudos demonstram que, diferente de muitas bactérias fitopatogênicas, as espécies de “Ca. 
Liberibacter” que infectam os citros carecem dos sistemas de secreção dos tipos III, IV e VI, os 
quais injetam efetores nas células do hospedeiro (DUAN et al., 2009).  No entanto, essas espécies 
contêm genes que codificam para componentes estruturais dos sistemas de secreção dos tipos I, II e 
V e da via secretora geral (Sec) (DUAN et al., 2009; FAGEN, et al., 2014b), sugerindo que os 
mecanismos utilizados para causar doença nas suas plantas hospedeiras dependem da secreção de 
efetores ao meio extracelular. Consistente com essa ideia, foi estimado que a estirpe CLas psy62 de 
“Ca. Liberibacter asiaticus” secreta mais de 160 proteínas através da via Sec, sendo 86 destas 
confirmadas experimentalmente como proteínas extracitoplasmáticas (PRASAD et al., 2016). 
Dentre os efetores candidatos, cuja contribuição a fitopatogenicidade tem sido demonstrada se 
encontram CLIBASIA_00460, que quando expresso em Nicotiana benthamiana  se localizou no 
núcleo e causou pequenas manchas necróticas nas folhas (LIU et al., 2019); e  CLIBASIA_05315 
que tem importante papel na colonização das plantas hospedeiras (CLARK et al., 2018). Outra 
proteína importante que auxilia na patogenicidade de “Ca. Liberibacter asiaticus” é SahA, que 
codifica para uma salicilato hidroxilase ativa, que a bactéria utiliza para degradar ácido salicílico e 
suprimir os mecanismos de defesa do hospedeiro (LI et al., 2017). 

A presença nos seus genomas de genes que codificam para a síntese de lipopolissacarídeos 
(LPS) (XIA et al., 2011) e do flagelo (DUAN et al., 2009; FAGEN et al., 2014b) sugere que as 
espécies de “Ca. Liberibacter” utilizam esses fatores de virulência (WANG et al., 2017).  De fato, 
estudos demonstraram que os genes flgL, flgK e fliE são superexpressos no psilídeo vetor e que a 
expressão dos genes fliF, flgI e flgD e motB foi induzida in planta (YAN et al., 2013). Por outro 
lado, o envolvimento de uma peroxidase, a qual elimina espécies reativas de oxigênio (Reactive 

Oxygen Species, ROS) durante a resposta de defesa da planta, e que é codificada em um profago 
presente no genoma bacteriano, também foi implicada como um fator de virulência utilizado por 
“Ca. Liberibacter asiaticus” (JAIN et al., 2015). 
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4.4. Manejo da doença 

Atualmente, no Brasil, um sistema de três frentes tem sido adotado para o manejo do HLB, a 
saber: plantio de mudas isentas do patógeno, monitoramento e controle de D. citri e detecção e 
remoção imediata de árvores sintomáticas (BELASQUE et al., 2010; BOVÉ, 2006). Outras medidas 
ainda são adotadas, como uso de combinações de variedade copa-porta-enxerto e adequação de 
programas de fertilização e irrigação (ALBRECHT et al., 2012a, 2012b). 

O uso de resistência varietal não tem sido possível, devido que não existem espécies de 
citros resistentes ou imunes ao HLB (ALBRECHT et al., 2012a, 2012b ). No entanto, o uso de 
transgenia ou cisgenia no controle do HLB dos citros tem sido investigado.  Dentre os genes que 
têm demonstrado eficácia na redução dos sintomas do HLB ou redução da população do patógeno 
em plantas de citros se podem mencionar: attA  (FELIPE et al., 2013), CB (CECROPIN B) (ZOU et 
al., 2017), NPR1 (DUTT et al., 2015) e thi (HAO et al., 2016b).  

O uso de produtos químicos se dá principalmente visando controlar a população de D. citri, 

pois esse controle é considerado essencial para o manejo eficaz do HLB. DE CARLI et al., (2018) 
relataram a eficácia de inseticidas dos grupos piretróides, organofosforados e neonicotinóides na 
mortalidade de D. citri. No estado de São Paulo, o controle biológico do inseto vetor vem sendo 
realizado mediante a liberação da vespa parasitóide Tamarixia radiata em pequenas áreas. Estudos 
preliminares demonstraram resultados promissores no manejo de D. citri mediante o uso da vespa 
(PARRA et al., 2016).  Além disso, vem se estudando o uso potencial da estirpe ESALQ-1296 do 
fungo entomopatogênico Isaria fumosorosea, o qual  tem  demonstrado efeito positivo na 
eliminação de adultos de D. citri no campo (AUSIQUE et al., 2017). 

5. Conclusão  

 As três doenças bacterianas dos citros CC, CVC e HLB têm causado inúmeras perdas na 
citricultura do Brasil, e ainda representam uma séria ameaça para a cadeia produtiva, o qual é 
demonstrado pelo aumento da incidência do CC e HLB em algumas das principais regiões produtoras 
de citros no último ano. Informação importante está emergindo com relação aos mecanismos de 
patogenicidade e a epidemiologia, incluindo a disseminação pelos insetos vetores, que pode levar ao 
desenvolvimento de novas estratégias de manejo dessas doenças. O uso de plantas transgênicas ou 
geneticamente editadas tem se mostrado eficiente na redução dos sintomas sob condições 
experimentais, particularmente nos casos do CC e HLB. No entanto, investigação adicional visando a 
validação sob condições de campo ainda é necessária. Por outro lado, resultados promissores 
utilizando antagonistas dos patógenos, indutores da resistência vegetal e parasitoides dos insetos 
vetores, sugerem que abordagens mais sustentáveis, quando comparadas ao controle químico, podem 
ser viáveis para o controle. Em todo caso, para se ter uma melhor eficiência no manejo destas três 
doenças bacterianas dos citros, é de grande importância a implementação conjunta de vários métodos 
que levem em consideração os aspectos particulares das suas epidemiologias, assim como aspectos 
relevantes da biologia das interações planta-bactéria e inseto-bactéria (nos casos de CVC e HLB).   
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APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA On Farm PARA O CONTROLE 
BIOLÓGICO DE DOENÇAS DE PLANTAS NO BRASIL – RISCOS 

E BENEFÍCIOS 

Hélvio Gledson Maciel Ferraz1, Daniela de Oliveira Lisboa2, Bruno Wesley Ferreira3, Rafael Garcia Netto1 

O controle biológico de doenças de plantas consiste no uso de organismos vivos (inimigos 
naturais) para suprimir a população de pragas (HEIMPEL e MILLS, 2017). O controle biológico é 
um método de controle de pragas que surgiu como alternativa ao controle químico. Cada vez mais 
adeptos de tal método de controle se unem sobre a conscientização dos efeitos nocivos dos 
pesticidas químicos, que causam vários impactos ao meio ambiente e à saúde humana 
(ANASTASIADIS et al., 2008; MEENA et al., 2020; BOEDEKER et al., 2020). Tal 
conscientização da população tem criado uma pressão social e legislativa para remover muitos 
pesticidas agrícolas do mercado (NOLING e Dickson 1992; MCKENRY et al., 1994). Com um 
leque cada vez mais restrito de moléculas químicas e devido ao baixo nível de controle para 
algumas pragas agrícolas, o controle biológico tem ganhado forças e adeptos no Brasil. O mercado 
de controle biológico tem crescido a uma taxa de 20% ao ano (BORSARI e CLAUDINO, 2019). 

A multiplicação de agentes de biocontrole de forma asséptica, em biofábricas com 
biorreatores industriais, é um processo oneroso, o que leva os produtores a buscarem formas mais 
simples, econômicas e que sejam eficientes para a multiplicação de microrganismos. Nos últimos 
anos, alguns produtores têm multiplicado em suas próprias fazendas, bactérias de interesse agrícola 
para aplicá-las em larga escala. Essa produção própria nas fazendas é a chamada produção on farm. 

O termo on farm tem se tornado famoso em terras tupiniquins, principalmente devido à 
multiplicação de bactérias de interesse agrícola pelos produtores rurais. Mas, os nacionalistas 
podem utilizar o termo “na fazenda” sem prejuízo no entendimento. A multiplicação de bactérias na 
propriedade rural ganhou força entre os produtores rurais no Brasil, a partir do ano de 2012-13. 
Nessa época surgiu um surto de Helicoverpa spp. em lavouras de soja, milho e algodão e os 
produtos químicos da época não estavam sendo eficientes no controle da praga. Entretanto, havia 
produtos biológicos comerciais à base de Bacillus thuringiensis altamente eficazes para o controle 
da praga. Os produtores se viram em um dilema: queriam utilizar o controle biológico, mas, não 
podiam utilizá-lo, devido ao alto custo dos produtos biológicos comerciais. Foi neste contexto, que 
a multiplicação on farm de bactérias começou a crescer entre os produtores brasileiros.  

Para muitos, pode soar novo o ato de multiplicar bactérias de interesse agrícola na propriedade 
rural e aplicá-las em larga escala. Mas não é bem assim, a título de ilustração da importância das 
bactérias, não se pode deixar cair no olvido a experiência chinesa (CHEN et al., 1996), que desde a 
década de 60 até os dias atuais, com o uso rotineiro de rizobactérias como agentes de biocontrole de 
enfermidades e como promotoras de crescimento de plantas. A microbiolização de sementes, antes do 
plantio, com propágulos de rizobactérias, tem sido prática agronômica rotineira na China Continental, 
onde o governo encarrega-se de distribuir aos agricultores 3.000 toneladas de multiplicados 
bacterianos todos os anos, para serem utilizadas em 35 milhões de hectares de plantio. Talvez por 
razões políticas que motivaram o isolamento da República Popular da China em todos os níveis, de 
intercâmbio científico inclusive, talvez pela própria filosofia de pesquisa e de enfoque de problemas, 
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somente há algum tempo o mundo ocidental tem tomado conhecimento e percebido a incomensurável 
potencialidade do desenvolvimento de tecnologias específicas para o uso de rizobactérias como 
método de agricultura sustentável. 

No Brasil, seguramente mais de 10% da área de soja utiliza bactérias benéficas a plantas 
multiplicadas on farm. Ou seja, só na cultura da soja mais de 3,64 milhões de hectares utilizam 
bactérias para os mais diversos fins. Como Bradyrhizobium e Azospirillum para fixação de nitrogênio, 
Bacillus thuringiensis para o controle de lepidópteros e B. subtilis para o controle de doenças. Ano 
após ano, a multiplicação on farm tem conquistado mais adeptos, devido à alta eficiência no campo, 
redução dos custos de produção e pelo menor impacto ambiental. Em alguns casos a redução de 
custos pode chegar a 90%. Por exemplo, o controle de nematoides no cafeeiro feito com produtos 
biológicos comerciais à base de uma cepa de Bacillus subtilis custa R$ 250,00 por hectare. Esse 
mesmo controle feito com a multiplicação on farm da mesma cepa de B. subtilis custa R$ 37,50. 
Neste caso a multiplicação on farm proporcionou uma redução de 85% dos custos de controle. Além 
de ter a mesma eficiência em reduzir a população de nematoides e produtividade similar ao controle 
biológico comercial (resultados de experimentos em propriedades no Sul de Minas).  

Produtores rurais também perceberam outros benefícios da aplicação de bactérias 
multiplicadas on farm, como uma maior eficiência do controle químico. Após a implementação da 
multiplicação on farm de bactérias, alguns pesticidas químicos que não eram mais eficientes para o 
controle de pragas voltaram a controlar as pragas depois da adoção do manejo biológico. Tal fato, 
pode ser explicado porque os agentes de controle biológico são patógenos de determinada praga, 
causando um depauperamento de sua saúde e, portanto, facilitando o controle exercido pelo 
pesticida. Entendemos, que o controle biológico deve ser a base do manejo integrado de pragas, e a 
utilização do controle químico deve ser aplicada quando necessária de forma racional e utilizando 
moléculas menos inócuas aos inimigos naturais e ao ambiente. 

São vários os benefícios proporcionados pela utilização de bactérias benéficas a plantas na 
modalidade on farm. Entretanto, como é uma ciência recente para muitos produtores rurais, há 
necessidade de contínua aprendizagem sobre controle biológico e multiplicação on farm de 
bactérias, além de assistência técnica específica para garantir a eficiência no campo. Como já 
mencionado antes neste texto, a multiplicação de bactérias de forma totalmente asséptica é um 
processo muito oneroso, o que leva muitos produtores a buscarem formas mais simples, econômicas 
e que sejam eficientes para a multiplicação de bactérias. Na modalidade on farm os produtores 
rurais conseguem reduzir drasticamente os custos de montagem de uma biofábrica. Uma vez que, os 
biorreatores utilizados para a multiplicação de bactérias on farm são mais simples de operar e 
menos dispendiosos do que os biorreatores utilizados pela indústria de biológicos comerciais. Para 
facilitar o entendimento dos leitores o termo “biorreator” se refere às máquinas utilizadas para a 
multiplicação de bactérias. Os biorreatores utilizados na multiplicação on farm possuem 
basicamente as seguintes funções: separar a calda bacteriana do meio externo, evitando 
contaminação, aeração da calda de multiplicação e mistura dos insumos utilizados na multiplicação. 

Para que uma multiplicação on farm seja realizada de forma adequada e segura, são 
necessárias aplicar as boas práticas de multiplicação, visando uma maior qualidade do multiplicado 
e uma maior eficiência das bactérias a serem aplicadas nas culturas agronômicas. São vários os 
fatores a serem considerados para a obtenção de um multiplicado bacteriano de qualidade, como: a 
escolha de um local apropriado para as multiplicações, água de qualidade e em quantidade 
necessária, inóculo de qualidade e armazenamento adequado das multiplicações. E, além disso, 
mais alguns fatores também são importantes para se obter um multiplicado de qualidade, como: 

(i) Cuidados com assepsia dos equipamentos e materiais utilizados (principalmente com a limpeza dos 
biorreatores): é um dos mais importantes fatores a serem considerados, pois uma limpeza adequada 
dos biorreatores, com a utilização de sanitizantes, diminuiu o risco de contaminação do multiplicado. 
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(ii) Tratamento da água utilizada para multiplicação: a água utilizada deve ser tratada previamente, 
para evitar altas concentrações de organismos contaminantes.  

(iii) Temperatura adequada durante a multiplicação: as bactérias benéficas a plantas são em sua 
maioria mesófilas, crescem em temperaturas entre 10 a 45 °C. Para o sucesso da multiplicação 
das bactérias, os biorreatores devem manter a temperatura na faixa de 25 a 35 °C.  

(iv) Níveis de oxigênio dissolvido adequado durante a multiplicação: bactérias aeróbias precisam de 
pelo menos 1 mg l-1 de O2 para que ocorra o crescimento. 

(v) pH adequado para a multiplicação: as bactérias benéficas a plantas são em sua maioria 
neutrófilas, crescem em pH entre 5 a 8,5. A faixa ideal deve ser entre 6,5 a 7,5. 

(vi) Meio de cultura eficiente: é importante utilizar um meio de culturas que contenha todos os 
nutrientes para o crescimento bacteriano, e, em níveis adequados.  

(vii) Utilização de um antiespumante: a formação de espuma durante o crescimento bacteriano pode 
dificultar a troca de calor, causando um aquecimento exacerbado da calda de multiplicação, e 
também, pode ocorrer perda do multiplicado por extravasamento da calda no biorreator. 

Ainda há grande desconhecimento da legislação brasileira sobre a multiplicação de bactérias 
na propriedade rural, por parte da população, muitos ainda questionam a legitimidade de se 
multiplicar bactérias na propriedade rural. A multiplicação on farm é legitimada pelo Decreto 6.913, 
de 23 de julho de 2.009. Segundo o “§ 8º Ficam isentos de registro os produtos fitossanitários com 
uso aprovado para a agricultura orgânica produzidos exclusivamente para uso próprio”. Em suma, o 
produtor rural pode multiplicar a bactéria de interesse em sua propriedade e utilizá-la, o que não 
pode ser feito é qualquer modalidade de comércio, como venda, cessão e permuta. O Ministério da 
Agricultura lançou no dia 27/05/2020 o Programa Nacional de Bioensumos, que tem por objetivos 
ampliar e fortalecer a utilização de bioinsumos para a promoção do desenvolvimento sustentável da 
agropecuária brasileira. Uma das diretrizes do Programa Nacional de Bioinsumos é criar uma 
maneira de regulamentar a multiplicação on farm, acredita-se que tais iniciativas governamentais 
irão impulsionar ainda mais o controle biológico on farm, gerando menos impactos ambientais, 
alimentos mais saudáveis e reduzindo os custos de produção. 

1. Avanços obtidos pelo setor de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da Agrobiológica 
Sustentabilidade no setor on farm 

1.1. Compatibilidade entre bactérias e agroquímicos 

Na busca em otimizar o operacional dos agricultores é importante verificar a 
compatibilidade de bactérias utilizadas na fazenda com os agroquímicos utilizados, para que a 
aplicação de bactérias não seja uma operação a mais na fazenda.  

A aplicação de bactérias benéficas a plantas em conjunto com agroquímicos na calda de 
aplicação só é possível, se os mesmos forem compatíveis. Atualmente, janeiro de 2021, a 
Agrobiológica Sustentabilidade já testou a compatibilidade de bactérias benéficas a plantas com 58 
agroquímicos. Dentre os agroquímicos testados estão inclusos: herbicidas, fungicidas, nematicidas, 
inseticidas, fertilizantes e adjuvantes. 

1.2. Compatibilidade entre isolados bacterianos 

Os produtores rurais, geralmente, utilizam várias espécies e/ou estirpes bacterianas 
diferentes em uma mesma operação. Por exemplo, alguns produtores do Rio Grande do Sul, 
utilizam: Pseudomonas fluorescens, Bacillus aryabhattai, B. subtilis, B. licheniformis, 
Bradyrhizobium japonicum e Azospirillum brasilense, em uma mesma aplicação no sulco de 
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plantio. Sempre que possível é interessante utilizar as bactérias benéficas a plantas em uma mesma 
operação. Pois, há uma redução dos custos de produção, uma vez que menos entradas com 
biológicos são necessárias. Entretanto, a mistura de biológicos só é possível se houver 
compatibilidade entre os isolados e/ou estirpes bacterianas. Para testar a compatibilidade entre 
isolados bacterianos, o setor de P & D da Agrobiológica Sustentabilidade utiliza a metodologia 
cunhada de “Antibiose”. A metodologia utilizada é a de (ROMEIRO, 2007) com modificações. 
Uma vez obtidos os resultados de compatibilidade, tal informação é compartilhada com os 
produtores visando otimizar o operacional, reduzir os custos de produção com aplicação de 
biológicos e garantir a eficiência agronômica. 

1.3. Análise de qualidade dos multiplicados bacterianos 

Após a produção dos multiplicados bacterianos on farm, é muito importante fazer o controle de 
qualidade dos mesmos. Essa etapa é fundamental no processo de produção, seja em laboratórios, 
biofábricas on farm ou até mesmo nas empresas de grande porte. O controle de qualidade visa avaliar as 
características do agente de controle biológico sob diferentes aspectos, de forma a garantir a sua 
qualidade, segurança e eficácia (MONNERAT et al., 2018). Para isso, coletas de amostras para análise 
da qualidade do multiplicado são requeridas pelas empresas fornecedoras, para saber a qualidade da 
bactéria multiplicada e os contaminantes presentes. Recentemente, um manual de produção e controle 
de qualidade de produtos biológicos à base de Bacillus thuringiensis foi elaborado por uma equipe 
multi-institucional liderada pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com o objetivo de 
incentivar a utilização de bioinseticidas à base de B. thuringiensis e orientar empresas e agricultores na 
produção segura e eficaz desses produtos (MONNERAT et al., 2018). 

A identificação precisa dos organismos presentes no multiplicado é fundamental para o 
controle de qualidade e segurança, uma vez que, juntamente com o organismo alvo, outros 
contaminantes podem surgir. A identificação de bactérias muitas vezes requerer vários testes 
complementares para uma identificação definitiva, portanto, análise polifásica é a abordagem mais 
confiável para a identificação (ALVAREZ, 2004; RAINA et al., 2019). Testes imunológicos e 
bioquímicos robustos e confiáveis podem ser realizados permitindo uma identificação a nível de 
gênero e/ou espécie (SCHAAD et al., 2001; FRANCO-DUARTE et al., 2019). A identificação final 
da bactéria é mais bem interpretada a partir dos resultados de vários métodos genotípicos. A 
comparação de dados de sequência de 16SrDNA com dados fenotípicos para cepas tipo, auxilia na 
seleção de testes que podem discriminar táxons distintos para análises laboratoriais simplificadas 
(HU et al., 2001). A genômica comparativa agora é possível com os avanços recentes na análise de 
sequência de genomas bacterianos inteiros, e isso permite uma análise taxonômica ainda melhor 
(VAN SLUYS et al., 2002; YORK, 2018; RAINA et al., 2019). 

O setor de P & D da Agrobiológica Sustentabilidade elaborou um manual para auxiliar os 
laboratórios de análises de qualidade na identificação de espécies de Bacillus utilizadas na agricultura. 
Houve uma alta correspondência entre resultados de testes bioquímicos e fisiológicos (Tabela 1) com 
os resultados de sequenciamento do gene 16SrDNA (Figura 1) na identificação dos isolados de 
Bacillus utilizados no trabalho. Por se tratar de um método mais complexo, a identificação molecular 
de espécies de Bacillus ainda não pode ser adotada pela maioria dos laboratórios que fazem as 
análises de qualidade dos multiplicados on farm. Por sua vez, a identificação por métodos 
bioquímicos e fisiológicos - pela sua simplicidade, menor custo e exigir menos investimento 
laboratorial e pessoal - pode ser adotado como padrão para a identificação de Bacillus pela maioria 
dos laboratórios. Como os resultados do setor de P&D da Agrobiológica revelaram que os testes 
bioquímicos e fisiológicos são tão eficientes quanto as análises filogenéticas do 16S para a 
identificação de espécies de Bacillus, o método clássico (bioquímico e fisiológico) pode ser 
empregado para uma correta identificação das espécies de Bacillus utilizadas na agricultura. 
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Figura 1. Árvore filogenética, construída por Inferência Bayesiana, com os nucleotídeos do gene 

16S rDNA dos isolados de Bacillus. Os isolados do presente estudo estão destacados em 
negrito. Os isolados tipos (Type strain) estão marcados por T e os valores de 
probabilidade a posteriori são mostrados nos ramos da árvore. Os clados formados estão 
destacados na figura. A barra indica o número de substituições por sítio. Como outgroup 

foi utilizada a espécie Escherichia coli NRBC 102203. 

2. Perspectivas: 

(i) Maior atenção deve ser dada às pesquisas para otimizar o processo de produção on farm de 
bactérias, garantindo a segurança do homem e do meio ambiente e a eficiência do agente de 
biocontrole quando aplicado nas lavouras. Poucos são os trabalhos científicos disponíveis para 
consulta, referentes à multiplicação on farm. Mais trabalhos de pesquisa do setor privado e público 
são necessários para melhorar a eficiência de microrganismos multiplicados na modalidade on farm; 

(ii) A produção on farm tem sido intensivamente explorada para a multiplicação de agentes de 
biocontrole bacterianos, sobretudo, para controle de insetos. A multiplicação de fungos e outros 
microrganismos ainda é pouco explorada; 

(iii) Além disso, a multiplicação on farm oferece oportunidade para a utilização do controle 
biológico não apenas de pragas, como também de doenças e até mesmo plantas daninhas. Tais 
iniciativas devem ser estudadas e exploradas, podendo trazer benefícios muito maiores que 
aqueles alcançados até então; 

(iv) Segundo consultorias especializadas, a utilização do controle biológico deve aumentar nos 
próximos anos. Com a implantação da Lei de Bioinsumos a utilização de microrganismos on 

farm e comerciais será muito maior e leis específicas que regulamentem a produção on farm 
acarretarão uma maior qualidade dos biológicos produzidos on farm. 
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PLATAFORMA INTEGRADA PARA MONITORAMENTO, 
SIMULAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO NO MANEJO DE 

EPIDEMIAS CAUSADAS POR VÍRUS TRANSMITIDOS 
POR INSETOS 

Douglas Lau1 

Epidemias em que patógenos são transmitidos por organismos vetores são determinadas por 
fatores que afetam não apenas o hospedeiro e o patógeno, mas também o vetor. Portanto, os 
componentes primários destes sistemas são o hospedeiro, o patógeno e o vetor. O ambiente afeta 
cada um desses componentes, assim como o resultado de suas interações, regulando a taxa de 
progresso dessas epidemias. 

No reino vegetal muitos patógenos, principalmente vírus, são transmitidos por insetos. Os 
vírus, por sua simplicidade estrutural, necessitam que um organismo mais complexo e ativo rompa 
as barreiras dos tecidos e células vegetais, introduzindo-os no interior do hospedeiro. De fato, os 
vírus pegam “carona” em cadeias tróficas que têm plantas como produtores primários e o inseto 
vetor como consumidor primário. As plantas, além de suas características genéticas intrínsecas, 
realizam inúmeras interações com fatores ambientais e outros organismos que alteram sua fisiologia 
e sua propensão a desenvolver doenças. Os consumidores primários, além de obter alimento das 
plantas, também têm redes de simbiontes e relações com outros organismos em níveis tróficos 
superiores como predadores que regulam suas populações.  

Assim, o entendimento das epidemias que envolvem organismos vetores precisa considerar 
toda essa complexidade de interações e suas consequências, computando-as de forma cumulativa 
para predizer o resultado do sistema e melhor orientar medidas de manejo. Como os fenômenos 
locais podem ser influenciados por macro dinâmicas, por exemplo padrões de migração em larga 
escala, é preciso obter dados de redes de monitoramento que considerem as diversidades de climas e 
paisagens agrícolas que podem interferir nesse processo.  

Nessa escala, os desafios em tais sistemas estão em: a) formar redes de monitoramento para 
obter dados em várias regiões, b) construir bancos de dados para armazená-los de forma organizada 
e acessível, constituindo séries históricas; c) desenvolver ferramentas de análises e modelos para 
interpretar esses dados e descrever os componentes, suas relações e como estes são afetados pelo 
ambiente, e; d) criar ferramentas computacionais que auxiliem no monitoramento facilitando e 
acelerando este processo.  

1. O caso do sistema gramíneas-barley yellow dwarf virus – afídeos no Brasil 

O estudo de caso apresentado aqui trata das epidemias causadas por Barley yellow dwarf 

virus (BYDV) em gramíneas. BYDV são um dos principais grupos de vírus que infectam plantas 
(D’ARCY e BURNETT, 1995; DOMIER, 2012). Estão presentes em todas as partes do globo onde 
existem gramíneas e são transmitidos por afídeos (pulgões). Existem várias espécies do vírus e 
várias espécies de afídeos transmissores. A relação vírus vetor é do tipo circulativa-propagativa e 
interações entre proteínas do vírus, vetor e seus simbiontes, que permitem a passagem do vírus 
pelos tecidos hospedeiros e seu acúmulo nas glândulas salivares, determinam a eficiência de 

                                                
1 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa-Trigo. Passo Fundo – RS. 
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transmissão do vírus e a gama de espécies vetoras para cada espécie do vírus (JING-QUAN et al., 
1997, CILIA et al., 2011). 

No Brasil, esse grupo de vírus é principalmente importante em cereais de inverno como 
aveias, trigo, cevada, triticale e centeio (LAU et al., 2011). A espécie Barley yellow dwarf virus 
(BYDV) (Luteovirus, Luteoviridae) foi descrita nos Estados Unidos em 1951 (OSWALD e 
HOUSTON, 1951). Sua história, no entanto, remonta a própria história da agricultura. No Brasil, o 
seu relato em 1968 (CAETANO, 1968) coincide com o aumento da área plantada com trigo sendo 
explicada pelo sucesso dos afídeos vetores. 

Com aumento da área plantada com trigo, os afídeos adquiriram o status de principal praga 
das culturas de cereais de inverno. A disponibilidade de hospedeiros e ausência de controle 
biológico eficiente propiciou um rápido crescimento das populações desses insetos. O seu 
monitoramento mais sistemático aqui no Brasil começou nos anos 1970 utilizando armadilhas do 
tipo bandeja amarela (PIMENTA e SMITH, 1976; CAETANO e CAETANO, 1978) (Figura 1 A). 
Em 1978, foi iniciado o programa de controle biológico dos afídeos do trigo com a introdução de 
inimigos naturais oriundos do centro de origem do trigo e de afídeos (ZUÑIGA-SALINAS, 1982; 
SALVADORI e SALLES, 2002) (Figura 1B). A partir dos anos 1980, também houve alteração das 
paisagens agrícolas no sul do Brasil, com adoção do sistema plantio direto e a necessidade de uso de 
espécies alternativas para comporem esquemas de rotação com o trigo, visando cobertura do solo 
(diminuindo a erosão), adubação verde, controle de plantas daninhas e de patógenos de solo e de 
parte aérea (SANTOS e REIS, 1995). Isso resultou no aumento da área cultivada com aveia branca 
(Avena sativa L.) e, sobretudo aveia preta (Avena strigosa L.) o que, possivelmente, impactou as 
dinâmicas populacionais de afídeos (REBONATTO et al., 2015). 

 

  
Figura 1. Monitoramento e manejo de afídeos em trigo. A) Ponto de monitoramento de afídeos por 

meio de armadilha amarela localizado adjacente à Estação Meteorológica da Embrapa 
Trigo em Passo Fundo, RS. Ao centro, Dr. Vanderlei da Rosa Caetano pioneiro no estudo 
de BYDV no Brasil. B) Logotipo do Programa de Controle Biológico dos Pulgões do 
Trigo iniciado em 1978.  

 

Os dados dos anos 1970 evidenciaram o predomínio de uma espécie de afídeo, 
Metopolophium dirhodum (WALKER, 1849), (CAETANO, 1973) com picos primaveris 
(CAETANO e CAETANO, 1978). Àquela época a transmissão de BYDV ocorria em larga escala 
(CAETANO, 1972). Após a introdução do programa de controle biológico, houve uma mudança 
significativa nas populações de afídeos com redução da importância de M. dirhodum (ZUÑIGA-
SALINAS, 1982).  
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Atualmente, Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) tem sido uma das espécies vetoras mais 
importantes (PARIZOTO et al., 2013; REBONATTO et al., 2015). Conhecido como pulgão-da-
aveia, é possível que tenha se beneficiado do aumento da área plantada com esta espécie vegetal. Os 
níveis populacionais atuais são mais baixos em relação aos anos 1970, porém a transmissão do vírus 
ainda gera impacto à produção de trigo. Estudos em parcelas com e sem inseticidas demonstram que 
esse sistema atualmente causa uma redução média de 20% no rendimento de grãos em trigo 
(PEREIRA et al., 2016a). 

A importância de fatores meteorológicos, como precipitação e temperatura, sobre as 
populações de afídeos é evidente em séries temporais de monitoramento tanto nos anos 1970 
(CAETANO e CAETANO, 1978), assim como para as populações atuais (REBONATTO et al., 
2015). Entre os fatores abióticos, destacam-se temperatura, disponibilidade hídrica e precipitação. 
Como a capacidade de regular a temperatura corporal é limitada em insetos, a temperatura 
ambiente é determinante das suas taxas de desenvolvimento, reprodução e sobrevivência. Entre as 
espécies de afídeos de cereais existem diferenças nessas taxas em função da temperatura (DEAN, 
1974). Esse efeito e os limites inferior e superior de temperaturas toleráveis determinam variação 
de sazonalidade, distribuição geográfica e capacidade de adaptação a mudanças climáticas (ASIN 
e PONS, 2001; FINLAY e LUCK, 2011). A disponibilidade hídrica tem relação direta com a 
distribuição de hospedeiros. Em muitas regiões de clima mais árido podem se formar gradientes 
de vegetação variáveis em função da época do ano, afetando a disponibilidade de plantas 
hospedeiras de afídeos entre estações de cultivos (NANCARROW et al., 2018). Por outro lado, 
em áreas com boa disponibilidade hídrica, precipitações pluviais elevadas podem ter efeitos 
físicos negativos nas colônias de afídeos. Umidades relativas mais elevadas podem favorecer a 
presença de patógenos - como fungos entomopatogênicos (BRODEUR et al., 2017; DEDRYVER, 
2018). 

Além de patógenos, as populações de insetos são reguladas por outros elos das cadeias 
tróficas. Insetos vetores, geralmente, são consumidores primários. Em níveis tróficos superiores 
existe uma diversidade de organismos que deles se alimentam. Sob a ótica de insetos vetores 
enquanto pragas, desenvolveram-se termos como “inimigo natural” e “controle biológico”.  

Ao observador inexperiente o efeito “tamponante” do controle biológico pode ser 
subestimado. Em ensaios conduzidos em condições controladas evidencia-se que a partir de um 
único afídeo, após 1 mês pode-se chegar a mais de 25.000 indivíduos e que sob ação do controle 
biológico esse número costuma ser cerca de 100x menor. Considerando que a meta original do 
programa de controle biológico dos pulgões do trigo era reduzir em 10 a 15% o tamanho da 
população de afídeos, evidencia-se que esse foi um marco de sucesso no mundo. A introdução de 
inimigos naturais a partir do centro de origem do trigo resultou na redução do patamar das 
populações de afídeos e de sua composição. 

No Brasil, são reconhecidas 4 regiões tritícolas (REUNIÃO..., 2020). Cada uma tem um 
clima e paisagem agrícolas distintos resultando em variação das principais doenças e pragas de cada 
região (LAU et al., 2011). Logo, a dinâmica dos afídeos vetores é também diferente. As regiões 1, 2 
e 3, em sua maioria situadas nos estados do sul do Brasil, compreendem 90% da produção nacional 
de trigo (CONAB, 2020). A região 1 é a de inverno mais frio e úmido. A região 2 diferencia-se da 
primeira pela temperatura um pouco mais elevada em função da menor altitude. A região 3 é uma 
região de transição entre o clima subtropical e tropical com invernos moderadamente quentes e 
secos. A região 4 é marcada pelo clima tropical com invernos secos e temperaturas mais elevadas 
em relação às demais regiões tritícolas. 

As descrições a seguir tratam principalmente do cenário da região Sul do Brasil. Nessa 
região ocorre um gradiente temporal de data da semeadura de cereais de inverno influenciado por 
longitude e latitude. Regiões mais ao norte e mais ao oeste têm semeaduras de trigo antecipadas em 
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relação às regiões mais ao sul e mais ao leste. Este gradiente de semeadura, em um contexto de 
plantio direto com sucessão de culturas, cria cenários de pontes verdes para os vetores e o vírus 
entre as estações do ano. 

O verão se constitui um desafio, um período de gargalo, para vetor e vírus. Nessa época, 
podem se manter em plantas voluntárias de trigo e aveia, gramíneas nativas e algumas gramíneas 
cultivadas, principalmente o milho e algumas pastagens. Porém, a maior parte da área agrícola está 
coberta com soja. Na sucessão das culturas de verão, é muito comum o cultivo de aveia preta como 
cobertura (compondo a rotação de culturas) e também para pastagem. A área de aveia representa a 
maior parte da área cultivada no inverno. Como a cultura não visa necessariamente à produção de 
um produto comercializável, há pouco cuidado com o manejo de pragas e doenças. A aveia tem 
então um papel multiplicador de afídeos e de BYDVs. Nessa época, se detectam aumentos 
expressivos das populações de afídeos virulíferos (PARIZOTO et al., 2013). O principal afídeo 
deste período é R. padi. Como o R. padi é um excelente vetor de BYDV-PAV, essa espécie acaba 
sendo predominante nos sistemas agrícolas em que está presente (PARIZOTO et al., 2013, MAR et 
al., 2013). 

Em sequência, ocorre a semeadura do trigo. O risco e danos de BYDV ao trigo dependem do 
estádio fenológico da planta no momento da infecção. Quanto mais cedo ocorrer a infecção, 
maiores serão os danos. O risco da infecção está diretamente ligado à abundância de afídeos 
(PEREIRA et al., 2016 a,b). 

Nas regiões 1 e 2, os pulgões apresentam um pico outonal e outro na transição inverno-
primavera. No inverno e no verão as populações diminuem. Outonos e invernos secos e quentes 
podem determinar a manutenção de altas populações na época da semeadura do trigo. Semeaduras 
mais precoces são de maior risco. O segundo momento crítico é a retomada de crescimento das 
populações de afídeos no fim do inverno. Por isso, o monitoramento é fundamental para tomada de 
decisão no manejo por meio de inseticidas.  

A região 3, cortada pelo Trópico de Capricórnio, é uma região de transição do clima 
subtropical do sul do país para o clima tropical do Brasil Central. Nessa região, o inverno é 
moderadamente seco e quente. O cultivo de cereais de inverno compete com algumas culturas de 
verão, principalmente o milho, uma vez que o risco de geada é menor. Existem boas pontes verdes 
para o vírus e vetor. 

A região 4, em sua maioria situada no Bioma Cerrado com clima tropical, é marcada por 
uma estação seca e outra chuvosa. O inverno mais frio e seco e o verão com temperaturas mais 
elevadas e chuvoso. O regime das chuvas determina as janelas de semeadura e o sistema de 
cultivo que será adotado. Sistemas de sequeiro requerem plantios antecipados (fevereiro março) 
para não faltar água para a planta completar o ciclo. Plantios irrigados são realizados mais 
tardiamente. As culturas de trigo nessa região ficam mais isoladas e as pontes verdes não são 
tão bem estabelecidas quanto no sul do país, sendo realizadas por gramíneas utilizadas em 
pastagens e pelo milho.  

2. Rede de Monitoramento e ferramentas computacionais 

A rede de monitoramento de afídeos no Brasil procurou estabelecer parcerias entre 
instituições de pesquisa (Empresas de pesquisa, Fundações de pesquisa mantidas por cooperativas, 
Universidades e Institutos Federais) para entender a dinâmica populacional nas diversas regiões 
tritícolas (LAU et al., 2017). 

Cada parceiro conduz ensaios de campo onde são colocadas armadilhas do tipo bandeja 
amarela (Figura 2A) cujo conteúdo é colhido semanalmente. Esse conteúdo é peneirado e realizada 
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a identificação de pulgões e parasitoides em laboratório. Também são realizadas leituras do número 
de pulgões em plantas para relacionar os dados de armadilhas aos dados de plantas. 

Um dos primeiros desafios foi criar uma plataforma para a entrada dos dados das leituras de 
armadilhas. Esta plataforma foi denominada Trap System (http://gpca.passofundo.ifsul.edu. 
br/traps/index.php) (LAZZARETTI et al., 2016). A plataforma é mantida pelo Instituto Federal Sul 
Rio-grandense estando disponível em formato on-line. As instituições que fazem parte da rede são 
cadastradas gerando um usuário e senha. Nesse caso, é requerido que as instituições disponham de 
recursos humanos e infraestrutura para o processamento das amostras, identificação dos insetos e 
lançamento dos dados na plataforma. 

A plataforma organiza os dados por meio do banco de dados AgroDB (LAZZARETTI et al., 
2016b) e permite visualização e download dos dados para análises mais detalhadas (Figura 2E). 
Assim, a partir dos dados na plataforma é possível estudar os padrões das populações de afídeos e 
avaliar as variáveis meteorológicas que afetam estes padrões, estabelecendo situações de maior 
risco de epidemias. 

Outra ferramenta que foi criada para dar suporte ao entendimento das epidemias e seu 
manejo foi um modelo de previsão. Este grupo de pesquisa fez a opção por um modelo baseado em 
agentes que foi denominado de Agent Based Insect Simulation Model (ABISM) (WIEST et al., 
2020). Nesse modelo são gerados afídeos virtuais (agentes). O afídeo nasce, cresce, se alimenta, se 
move, reproduz e morre de acordo com regras estabelecidas. As taxas de desenvolvimento e 
reprodução são fortemente afetadas pela temperatura, uma vez que insetos têm capacidade de 
termorregulação limitada. A mortalidade ocorre por idade, por temperatura, por precipitação e por 
ação de inimigos naturais, predadores e parasitoides.  

ABISM permite não apenas a simulação temporal, mas também espacial das epidemias. 
Regras de movimentação para os afídeos foram estabelecidas. O grupo estabeleceu um sistema de 
parcelas experimentais que permite a avaliação de fenômenos em termos populacionais, o que é 
reproduzido no ABISM. Assim, todos estes resultados têm sido comparados em sistemas reais que 
trabalham com populações de plantas.  

Em termos práticos os usuários podem fazer as leituras em plantas e armadilhas. Utilizar 
estes dados como input para a população inicial da simulação. Baseado nos prognósticos 
meteorológicos é simulado o crescimento populacional e avaliado se irá atingir o nível de ação. O 
padrão atual é aplicação de inseticidas quando se atinge 10% de plantas com pulgões (REUNIÃO..., 
2020). 

A terceira ferramenta que este grupo de pesquisa vem desenvolvendo é automação baseada 
em visão computacional para facilitar a contagem de pulgões e parasitoides (LINS et al., 2020). O 
software denominado Aphid CV permite a contagem dos pulgões separando-os em categorias 
(adultos ápteros, adultos alados e ninfas), além de oferecer dados de morfometria. Isso facilita 
estudos populacionais em condições controladas ou semi-controladas. 

Além disso, um novo software está em desenvolvimento para contagem de afídeos e 
parasitoides em armadilhas (Figuras 2B, C e D). A proposta é tornar a leitura em armadilha mais 
rápida para permitir a entrada automatizada de dados para simulação e tomada de decisão. 
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Figura 2. Monitoramento de afídeos alados. A) Armadilha amarela exposta em campo para 

monitoramento de insetos alados. B) Conteúdo da armadilha após passar por sistema de 
peneiras que retiram insetos de maior tamanho é digitalizado em laboratório (amostra 
original). C) Afídeos e parasitoides são separados da amostra original, contabilizados e 
lançados manualmente na plataforma TrapSystem (amostra processada). D) Amostra 
original analisada por visão computacional. E) Visualização de dados armazenados na 
plataforma TrapSystem (LAZZARETTI et al., 2016) (http://gpca.passofundo. 
ifsul.edu.br/traps/system.php). Análise de imagem por visão computacional 
desenvolvida por Telmo de Cesaro Júnior (IFSUL) e Rafael Rieder (UPF). 
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3. Conclusões e perspectivas 

Em termos epidemiológicos, sistemas em que o patógeno necessita de um vetor impõe 
maiores desafios ao entendimento das epidemias, pois é necessário compreender os fatores bióticos 
e abióticos que determinam o comportamento das populações do vetor.  

Tais sistemas precisam ser modelados em camadas, primeiramente considerando os 
componentes primários, suas interações e o efeito do ambiente sobre os mesmos. A seguir, precisam 
ser considerados os efeitos de outros organismos que interagem com os componentes primários.  

Uma das grandes dificuldades da modelagem é determinar o efeito do controle biológico 
sobre as populações. As populações de inimigos naturais sofrem o efeito das variáveis abióticas e 
também das variáveis bióticas (em um modelo presa-predador). 

Como as dinâmicas epidemiológicas são afetadas por macro padrões de migração, a 
construção de redes de monitoramento é fundamental para entender essa dinâmica. Para viabilizar 
tais redes, sistemas de armazenamento de dados e ferramentas que facilitem o monitoramento são 
fundamentais. 

O desafio atual do manejo integrado de pragas é reconhecer e dimensionar a ação dos 
agentes de controle biológico de modo a ser capaz de prever a sua ação e lançar mão de outras 
ferramentas de manejo somente quando for necessário. Esta possibilidade reduz eventuais efeitos 
negativos da aplicação de agrotóxicos e maximiza o retorno financeiro, viabilizando a atividade 
agrícola em termos econômicos e com sustentabilidade ambiental. 
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PROGRAMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA PARA CONTROLE 
DE DOENÇAS DA MACIEIRA 

Leonardo Araujo1, Felipe Augusto Moretti Ferreira Pinto1, Paulo Henrique da Silva Nogueira2, 
James Matheus Ossacz Laconski2, Wilson Castello Branco Neto3 

A produção de maçã em larga escala no Brasil é relativamente recente, considerando que até 
a década de 80 o país importava mais da metade da fruta que consumia no mercado interno. 
Atualmente o Brasil é autossuficiente na produção de maçãs, permitindo inclusive a exportação de 
parte da produção, sendo os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul responsáveis por 
aproximadamente 95% da fruta produzida no país. Grande parte desta mudança de patamar na 
cultura da macieira se deve aos programas de incentivos fiscais do governo brasileiro, junto com o 
investimento em pesquisas. A partir de então, empresas públicas a exemplo da Epagri e Embrapa 
foram protagonistas na condução de pesquisas que permitiram a geração de um sistema de produção 
de maçãs altamente produtivo no sul do Brasil. A maleicultura no Brasil se destaca por ser um 
setor muito organizado com uma boa sintonia entre associações de produtores de maçã, setor 
privado e público, permitindo que o sistema de produção esteja sempre em contínua evolução na 
busca por maiores produtividades, redução no custo de produção e uso de tecnologia menos 
tóxicas ao homem e meio ambiente (ALBUQUERQUE, 2018). Dentro deste contexto, a cultura 
da macieira no Brasil foi a primeira a definir Normas Técnicas para a Produção Integradas de 
Frutas em 1997, e também foi pioneira no estabelecimento do processo de avaliação da 
conformidade em 2002. Isto permitiu que em 2004 se tivesse as primeiras safras com o selo de 
garantia de qualidade, o qual é indispensável para as exportações de frutas para União Europeia. 
O programa de produção integrada de macieira (PIM) enfatiza a antecipação e prevenção dos 
problemas sempre que seja possível utilizando técnicas que potencializam a ação dos inimigos 
naturais, a resistência das plantas, adoção de práticas culturais e biológicas, e recorrendo ao uso de 
agrotóxicos em última instância de forma racional (VALDEBENITO-SANHUEZA & 
HOFFMANN, 2009). 

O manejo das doenças na PIM é caracterizado pela busca de redução de perdas pelos 
patógenos com o uso mínimo de agroquímicos, através da otimização do uso com utilização de 
diferentes ferramentas que auxiliam na tomada de decisão e seleção daqueles que não prejudicam 
organismos benéficos para cultura da macieira. Para que isso ocorra, é fundamental o 
conhecimento sobre os patógenos e condições ambientais que favorecem o desenvolvimento das 
doenças. A partir destas informações pode-se utilizar diferentes estratégias com o objetivo de 
melhorar o manejo das doenças e racionalizar o uso dos fungicidas (VALDEBENITO-
SANHUEZA et al., 2002).  Assim, neste capítulo discutiremos sobre várias estratégias da PIM 
que vem sendo utilizadas para o controle de doenças pelo setor pomícola, ou estão sendo 
trabalhadas pelas empresas de pesquisas, universidades e institutos federais para melhorar o 
sistema, tais como: redução das fontes de inóculo; monitoramento do patógeno, ambiente e 
hospedeiro; utilização de práticas culturais que desfavorecem o desenvolvimento das doenças e 
favoreçam o melhor desempenho dos fungicidas; uso do controle biológico, e resistência genética 
e induzida; modo, restrição de uso e análises de eficiência dos fungicidas; e uso de tecnologias que 
auxiliem na tomada de decisão do fruticultor. 

                                                
1 Empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina – Epagri. São Joaquim – SC. 
2 Faculdade do Centro do Paraná. Pitanga - PR. 
3 Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC. Lages - SC. 
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Para um bom manejo das doenças utilizando as estratégias da PIM é fundamental o 
conhecimento sobre os principais patógenos da cultura. A sarna da macieira (SDM) causada por 
Venturia inaequalis é considerada a principal doença de primavera da cultura da macieira. Em 
regiões com condições climáticas favoráveis a doença pode causar perdas de até 100%.  O principal 
dano ocorre em frutos com lesões de coloração cinza-esverdeado, evoluindo para cor negra quando 
pode provocar rachaduras, deformações e restrição de desenvolvimento. O fungo sobrevive de um 
ano para outro em folhas caídas sobre o solo. A mancha foliar de Glomerella (MFG) causada por 
Colletotrichum spp. é considerada a principal doença de verão da macieira no Brasil. Em regiões 
com condições climáticas favoráveis, a MFG pode provocar desfolhamento superior a 75% e como 
consequência pode reduzir drasticamente a produção das plantas no ano seguinte. Os sintomas 
iniciais da MFG são manchas de coloração variando de vermelho a roxo que evoluem para uma 
mancha necrótica com formato irregular. As folhas lesionadas ficam inteiramente marrom e 
desidratadas, ou amarelecem e caem entre oito a dez dias. O fungo pode sobreviver de um ano para 
outro em folhas caídas sobre o solo, cancro, gemas e ramos dormentes, flores e hospedeiros 
alternativos. Atualmente o cancro europeu da macieira (CEM) causado por Neonectria ditissima é 
considerada a principal preocupação dos fruticultores na serra catarinense. A doença aumenta o 
custo de produção por causa das medidas de manejo específicas para o CEM, bem como reduz a 
produtividade da macieira, devido à necessidade de eliminação de ramos ou mesmo a planta inteira 
para contenção das epidemias. Geralmente as lesões são deprimidas no centro de coloração 
marrom-escura com formato mais ou menos circular e forte inchaço nas bordas inferiores e 
superiores dos cancros. Em cancros mais velhos é possível observar o rompimento da casca com 
aparecimento do lenho e estrangulamento dos ramos com consequente presença de sintomas 
reflexos, tais como ramos não brotados, amarelecidos, com folhas de distintas colorações, murchas 
ou secas. Nos frutos também é possível visualizar sintomas de CEM que se caracterizam como uma 
podridão firme, de cor marrom-escura na região calicinal. O fungo sobrevive de um ano para o 
outro em peritécios vermelhos sobre cancros (BONETI et al., 2006; ARAUJO et al., 2016; 
ARAUJO e MEDEIROS, 2018). As perdas por podridões em pré e pós-colheita, no mundo variam 
de 5 a 25%, enquanto que no Brasil essas perdas podem atingir até 35% das frutas armazenadas. As 
principais podridões pós-colheita em maçã são: podridão-olho-de-boi causada por Neofabraea spp., 
mofo-azul causado por Penicillium expansum, mofo-cinzento causado por Botrytis cinerea, 
podridão amarga causada por Colletotrichum spp., podridão branca e preta causada por 
Botryosphaeria ssp., podridão mole causada por Rhizopus spp., podridão escura causada por 
Alternaria spp., podridão-parda causada por Monilinia fructicola, podridão carpelar causada por um 
complexo de várias espécies de fungos como Fusarium spp., Alternaria spp., B. cinerea, 
Botryosphaeria spp., Glomerella cingulata,  entre outros. Os sintomas, bem como a sobrevivência 
do fungo dependem do agente causal da podridão. Assim é fundamental que o fruticultor tenha 
conhecimento de qual é a principal podridão do pomar, bem como o agente causal envolvido para 
que se possa fazer um bom manejo das doenças. Os fungos de podridão têm diferentes fontes de 
sobrevivência a exemplo de solo, folhas caídas, frutos podres e mumificados, cancros, gemas e 
ramos dormentes, flores e hospedeiros alternativos (VALDEBENITO-SANHUEZA e BETTI, 
2005). 

Diante do conhecimento sobre o modo de sobrevivência dos principais agentes causais que 
incidem sobre o pomar é indispensável diminuir as fontes de inóculo para a redução e 
racionalização do uso de fungicidas (VALDEBENITO-SANHUEZA et al., 2002). Na cultura da 
macieira práticas de profilaxia são constantemente incentivadas e utilizadas visando reduzir ou 
eliminar fontes de sobrevivência dos fungos. A utilização de ureia entre 3,5 a 5% em folhas caídas 
ao solo, bem como trituração, queima ou enterramento de folhas contaminadas pode promover 
reduções de até 99% no número de ascósporos liberados (STADNIK, 2009). Embora atualmente 
vem sendo realizadas avaliações do efeito de diferentes produtos sobre a ejeção de ascósporos de V. 
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inaequalis em folhas mantidas em armadilhas na estação experimental de São Joaquim (EESJ) – 
Epagri como métodos alternativos ao uso da ureia. A retirada de frutos podres e mumificados 
também deve ser realizada anualmente ao final da colheita nos pomares (VALDEBENITO-
SANHUEZA e BETTI, 2005).  Durante o inverno os produtores devem fazer uma retirada geral 
através da poda de todos os tipos de cancros, recolhê-los e eliminá-los, pois pequenos fragmentos 
de galhos infectados por fungos podem iniciar novas epidemias. O trânsito de bins, caixas, 
embalagens e acessórios entre pomares só poderá ser realizado, desde que estes contenedores 
venham limpos e livres de restos culturais. Em situações de intensas epidemias é recomendado a 
retirada de hospedeiros alternativos a exemplo de algumas como fruteiras de clima temperado, 
plantas nativas, gêneros florestais, além de plantas daninhas (ARAUJO e MEDEIROS, 2018). O 
uso de cúpricos (300 g/100 litros de água) e calda sulfocálcica (até 10%) é recomendado como 
tratamento de inverno com objetivo de atingir fungos que sobrevivem em pequenos cancros, gemas 
e/ou ramos dormentes (VALDEBENITO-SANHUEZA e BETTI, 2005). 

O monitoramento da presença de inóculo nos pomares é de fundamental importância, pois 
com a ausência de fonte de inóculo não haverá riscos de epidemias, mesmo que as plantas estejam 
suscetíveis e o clima esteja favorável ao desenvolvimento dos fungos. A Epagri vem realizando o 
monitoramento da ejeção de ascósporos de V. inaequalis com auxílio de armadilhas. Com esta 
estratégia é possível prever quando há o início e fim do ciclo primário de V. inaequalis. Esta 
informação é repassada através da emissão de avisos fitossanitários que são alertas escritos 
enviados aos produtores e responsáveis técnicos, auxiliando na tomada de decisão em relação à 
necessidade ou não tratamento fitossanitário dos pomares (ARAUJO et al., 2019). Outros projetos 
deste tipo também estão em andamento na EESJ - Epagri para os patossistemas macieira-N. 

ditissima, Diplocarpon mali e Colletotrichum spp. 

O monitoramento do hospedeiro também é utilizado para tomada de decisão em relação à 
necessidade ou não de tratamentos com agroquímicos. Os diferentes patógenos que incidem sobre a 
macieira têm maior sucesso de infecção ou não de acordo com o estágio fenológico da cultura. Por 
exemplo, nos estágios iniciais de brotação da macieira, V. inaequalis necessita de poucos 
ascósporos para causar uma infecção (BONETI et al., 2006). Folhas mais novas (superiores) são 
mais suscetíveis a infecção por Colletotrichum spp., comparado às mais velhas (inferiores) 
(ARAUJO e STADNIK, 2013). No período de floração e próximo a maturação dos frutos, fungos 
que causam podridões tem maior chance de causar infecção. Os ferimentos de pós-colheita, queda 
de folhas e poda são mais suscetíveis a infecção por N. ditissima (XU e ROBINSON, 2010). 
Embora esta premissa venha sendo testada em pomares de diferentes idades e com alta incidência 
do CEM na EESJ-Epagri. Assim, os estágios fenológicos das plantas de macieira também são 
utilizados como subsídio para determinação dos momentos chaves para emissão dos avisos 
fitossanitários pelos pesquisadores da Epagri, alertando fruticultores sobre a necessidade ou não de 
tratamentos fitossanitários (ARAUJO et al., 2019). 

Algumas práticas culturais que são utilizadas nos pomares que desfavorecem o 
desenvolvimento das doenças e favoreçam o melhor desempenho dos fungicidas são: poda de verão 
e inverno; uso de reguladores de crescimento (proexadiona cálcica); formação de novos pomares 
com uso de porta-enxertos de menor porte; nutrição equilibrada para obter plantas sem 
enfolhamento excessivo; manutenção das invasoras na fileira em no máximo 20 cm de altura. Estas 
práticas citadas permitem melhor aeração, bem como melhor deposição dos fungicidas no interior 
das plantas (VALDEBENITO-SANHUEZA e BETTI, 2005). Outras práticas, tais como utilização 
de quebra-ventos com espécies florestais permitem que se tenha uma barreira física no pomar 
impedindo a entrada de ascósporos de patógenos de áreas vizinhas, bem como reduzindo a 
velocidade do vento e melhorando a pulverização das plantas (BONETI et al., 2006). Observações 
de campo em São Joaquim demonstram que quando ocorrem falhas de controle com uso fungicidas, 



X Simpósio Sobre Atualidades em Fitopatologia: Fitopatologia no Brasil: Um Panorama de Norte a Sul  95 

 

 

em quadras de macieira sem utilização de quebra-ventos as perdas com a SDM podem chegar a 
80% no cultivar ‘Gala’, enquanto que em quadras adjacentes onde se utilizavam estas barreiras 
físicas não se observaram danos significativos. 

A resistência genética de plantas a doenças pode ser definida como a habilidade do 
hospedeiro em impedir o crescimento e o desenvolvimento do patógeno (STADNIK, 2009). A 
Epagri é uma das principais empresas do Brasil que possuem projetos voltados para o 
melhoramento e desenvolvimento de novos cultivares de macieira resistentes a doenças, embora 
atualmente 94% dos pomares são constituídos por ‘Gala’ e ‘Fuji’ que são altamente suscetíveis às 
principais doenças da cultura (ALBUQUERQUE, 2018). Alguns cultivares lançados, a exemplo da 
Catarina, Daiane, Elenise, Joaquina, Kinkas, Luiza, Monalisa, Venice são resistentes a SDM e/ou 
MFG, mas não são utilizadas pelo setor pomícola. Embora estes cultivares apresentem grande 
potencial para serem utilizados em pomares comerciais o mercado consumidor ainda não tem boa 
aceitabilidade a estes novos cultivares, devido principalmente a coloração da epiderme das frutas de 
padrão bicolor, enquanto que o mercado brasileiro está acostumado com maçãs com quase 100% de 
cobertura vermelha (ARAUJO et al., 2016). Assim, a Epagri vem trabalhando com novas 
alternativas para mudar este cenário. Uma das novas estratégias é buscar por mutações de ‘Gala’ e 
‘Fuji’ que são resistentes a doenças e a outra é colocar estes cultivares já desenvolvidos no mercado 
externo com auxílio de parceiros como o International Fruit Obtention (IFO) e Rivoira que buscam 
por maçãs mais doces e suculentas, independente da coloração. Assim, diante deste cenário o 
controle de doenças na cultura da macieira é altamente dependente do uso de fungicidas, o que 
também fomenta o uso das estratégias da PIM, quando se pensa em manutenção destas moléculas 
por um longo prazo. 

Algumas tendências vêm virando realidade no manejo fitossanitário em diferentes culturas.  
Bons exemplos disto são os produtos biológicos, indutores de resistência e bioestimulantes que 
estão sendo cada vez mais utilizados nas culturas para complementar o controle fornecido pelos 
clássicos fungicidas (LIMA et al., 2018). Na EESJ – Epagri diversos trabalhos a campo vêm sendo 
realizados na tentativa de mostrar a viabilidade do uso dos produtos biológicos e indutores de 
resistência para o controle de diferentes doenças da macieira. Trabalhos em andamento mostram 
que estes produtos apresentam índices de controle intermediários quando usados isoladamente (40 a 
60%) para o controle da SDM, MFG, CEM e podridões, mas que podem melhorar 
significativamente a eficiência de vários fungicidas quando usados em mistura. Além de melhorar o 
desempenho dos fungicidas, estes produtos apresentam outras vantagens como inespecificidade de 
controle, maior manutenção das folhas no pomar, aumentam a produtividade (frutos mais pesados) 
e qualidade dos frutos (maior porcentagem de frutos na categoria 1). Alguns dos tratamentos usados 
nestes ensaios foram produtos biológicos à base de Bacillus subtilis e B. amyloliquefaciens, e 
indutores tais como acibenzolar-S-metil, aminoácidos + fosfito de potássio, extratos e 
polissacarídeos algais e fosfitos. Em outro trabalho, Araujo et al. (2020) demonstraram que alguns 
bioestimulantes (principalmente fosfitos, aminoácidos e extratos vegetais) reduziram a incidência 
da SDM em até 99% em folhas e 76% em frutos, bem como melhoraram os parâmetros de 
qualidade dos frutos. No entanto, este efeito foi dependente da classe do bioestimulante utilizado, 
forma que foi aplicado (isolado ou mistura), e ciclo da macieira avaliado (variação das condições 
ambientais). Na maioria dos ensaios estes produtos biológicos, indutores de resistência e 
bioestimulantes não aumentaram a severidade do russeting (distúrbio fisiológico que pode ser 
causado pela aplicação de novos produtos) e foram posicionados, principalmente no estádio de 
botão vermelho até frutos com aproximadamente 2 cm de diâmetro, quando há restrições de 
fungicidas e maior pressão de doenças. Estas vantagens citadas demonstram que há viabilidade 
econômica para inserção destas novas tendências de manejo fitossanitário na grade de produtos 
direcionados para controle das doenças da macieira. 
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Na PIM alguns fungicidas poderão ter restrição de uso, seja na forma de utilização, ou no 
número de aplicações por ciclo vegetativo (STADNIK et al., 2009). Na cultura da macieira foi 
estabelecido uma Comissão Técnica da Produção Integrada de Maçã (CTPIM) que anualmente se 
reúne com objetivo de atualizar a Grade de Agrotóxicos que é um documento que estabelece limites 
para de uso dos defensivos agrícolas e práticas que podem ter influência negativa na cadeia 
produtiva e nas questões de saúde dos trabalhadores e meio ambiente. Por exemplo, devido ao risco 
da seleção de fungos resistentes a alguns fungicidas se estabeleceu limite para alguns princípios 
ativos, assim a soma dos tratamentos de carboxamidas, dodina, estrobilurina e tiofanato metílico; 
anilinopirimidina; e IBEs (Inibidores da Síntese de Ergosterol) não deverá exceder três, quatro e 
seis aplicações por ciclo, respectivamente (CTPIM, 2020). O respeito a estes limites é essencial 
para não se perder outras moléculas para controle de doenças como já ocorreu no passado com os 
benzimidazóis e as estrobilurinas para a SDM. Assim, também em 2008 se estabeleceu a mudança 
do sistema de controle de pulverizações curativas para preventivas, ou seja, os fungicidas são 
pulverizados um a dois dias antes de um período chuvoso. Embora este método seja eficiente no 
controle das principais doenças da macieira, este requer alguns cuidados, pois em períodos 
subsequentes de chuva o fungicida protetor pode ser lavado e folhas novas podem estar 
desprotegidas (ARAUJO et al., 2016). Na Epagri foram realizados vários ensaios que mostram que 
os fungicidas captana, ditianona, fluazinam, mancozeb e cloratonil podem resistir a precipitações 
naturais e artificiais de até 60 mm em condições de campo e casa de vegetação.  Também vem 
sendo determinados os índices de filocrono (N° dias para emissão de uma folha) nos cultivares Fuji 
e Gala de macieira. Em três ciclos estudados observou-se que em média são necessários de 4,09 e 
4,46 dias para formação de uma nova folha, nos cultivares Fuji e Gala, respectivamente. Espera-se 
em breve criar uma equação que calcula automaticamente o número de folhas emitidas de acordo 
com a temperatura nos diferentes estágios da macieira. Além desses cuidados, também é 
fundamental que se invista em tecnologia de aplicação, observando detalhes que visam a 
uniformização da distribuição dos fungicidas protetores em todas as regiões da planta. Para isto é 
importante realizar a inspeção dos pulverizadores, bicos e outros implementos, bem como reduzir a 
velocidade do trator e aumentar o volume de calda (LIMA et al., 2018). Na EESJ - Epagri também 
são conferidos anualmente em ensaios de campo a eficiência dos principais fungicidas sítio-
específicos para controle das doenças da macieira com o objetivo de antecipar e evitar futuras falhas 
de manejo dos pomares. 

 A cadeia produtiva da maçã é uma das mais organizadas e tecnificadas do país. Algumas 
tecnologias já vêm sendo usadas no controle de doenças, enquanto outras vêm sendo implementadas. 
Por exemplo, a disponibilização do porta-enxerto ‘marubakaido’ foi a solução para resolver o 
problema de mortes de plantas de macieira por Phytophthora spp. A substituição do sistema de 
produção de controle de pulverizações curativas por preventivas também resolveu as constantes falhas 
de manejo das doenças nos pomares de macieira (BONETI et al., 2006). Outra inovação na cultura da 
macieira que é referência no país é o sistema de alerta e previsões (SAP) para o controle das doenças 
que auxiliam os fruticultores na tomada de decisão em relação ao momento de aplicação dos 
fungicidas. A determinação da ocorrência de uma condição de infecção por um específico patógeno 
dá-se a partir da coleta de dados climáticos de 34 estações meteorológicas distribuídas nas principais 
regiões produtoras de maçã no Sul do Brasil (29 em Santa Catarina, quatro no Rio Grande do Sul e 
uma no Paraná), com transmissão automática de dados para um sistema de computação central. Neste 
sistema os dados climáticos e dos modelos epidemiológicos das doenças são atualizados de hora em 
hora, permitindo assim verificar se uma situação de infecção ocorreu ou está em andamento, ou se a 
chuva registrada atingiu a lavagem de um fungicida protetor aplicado antes da chuva. Este projeto 
coordenado pela Epagri está em andamento desde de 2012 e estima-se que o setor da maleicultura 
vêm obtendo reduções de 10 a 20% do número de aplicações de agroquímicos utilizando os SAP 
(ARAUJO et al., 2019). O aplicativo CanControl é outra inovação que está sendo implementada no 
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momento que tem como objetivo auxiliar a diagnose e monitoramento do CEM no país. O CEM era 
uma praga quarentenária A1 até 2012 quando foi introduzida no país e têm se disseminado cada vez 
mais nas principais regiões produtoras do país, devido à falta de prática e conhecimento dos 
fruticultores para rapidamente identificar e manejar a doença. Assim, diante desta necessidade Epagri 
e IFSC – Lages estabeleceram um projeto para desenvolver um aplicativo para celulares que 
disponibilizará textos explicativos e vídeos, bem como fotos sobre etiologia do fungo, sintomatologia, 
manejo do CEM e outros.  O aplicativo também contará com a ferramenta de monitoramento, que 
permite que o fruticultor faça registros com o celular de possíveis ramos com sintomas do CEM. 
Através do aplicativo estas fotos serão enviadas para análise dos fitopatologistas da EESJ - Epagri. 
Posteriormente estas imagens serão analisadas e o resultado do diagnóstico poderá ser: positivo, 
quando é possível identificar, por meio das fotos os sintomas do CEM; negativo, quando é possível 
descartar o CEM, com base nas imagens enviadas; ou indefinido, quando não é possível concluir o 
diagnóstico a partir das fotos. Neste caso, o fruticultor receberá uma notificação que deve procurar a 
Clínica Fitopatológica da EESJ - EPAGRI para realização de mais análises. As fotos realizadas pelo 
aplicativo registrarão dados de coordenadas geográficas dos pomares que poderão ser utilizados para 
acompanhamento da progressão da doença e determinação dos casos positivos do CEM no estado. 
Atualmente o aplicativo está na fase de testes unitários e de integração dos sistemas com grupos 
selecionados de fruticultores para identificar possíveis melhorias para o aplicativo, as quais serão 
implementadas na sequência, gerando a versão final do sistema. Após a obtenção da versão final, 
novos fruticultores serão selecionados para validação do aplicativo através da determinação da 
acurácia e a precisão da diagnose destes utilizando esta nova tecnologia. Neste projeto toda 
programação de sistema é realizada pelo professor Wilson C. B. Neto /IFSC, enquanto as informações 
técnicas do CEM são responsabilidade dos pesquisadores Leonardo Araujo e Felipe A. M. F. Pinto da 
Epagri. 

 O programa de produção integrada para controle de doenças na cultura da macieira é um 
caso de sucesso no Brasil que deve ser seguido em outras culturas.  Embora o consumidor e o 
varejo brasileiro não conhecem e/ou dão tratamento diferenciado à fruta da PIM. Assim, grande 
parte da fruta produzida com as normas da PIM são destinadas ao mercado externo, ou 
comercializadas no mercado interno sem receber qualquer vantagem econômica. Dessa maneira, 
para que houvesse maior número fruticultores utilizando as estratégias da PIM seria necessário 
algum subsídio oficial do governo fomentando este sistema de produção como existe na Europa, ou 
a comercialização deste produto com um preço mais elevado ao consumidor brasileiro, a exemplo 
do que já ocorre em frutas produzidas no sistema orgânico (VALDEBENITO-SANHUEZA & 
HOFFMANN, 2009). Caso não ocorra estas mudanças a PIM continuará sendo um programa 
modelo a ser seguido, mas com poucos usuários. 
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Agentes de controle biológico e indutores de resistência sobre 
estruturas de pré-infecção de Venturia inaequalis em macieira 
(Biological control agents and resistance inducers on Venturia inaequalis 

pre-infection structures in apple plants) 

LACONSKI, J.M.O.1*; NOGUEIRA, P.H.S.1; MELO, A.R.1; LATZUK, G.11; F.A.M.F.2; ARAUJO, L2 

A sarna-da-macieira (SDM) é considerada a principal doença de primavera da cultura, 
podendo causar perdas de até 100% quando ocorrem falhas de manejo. A ineficiência de alguns 
produtos, devido à seleção de populações de fungos resistentes aos fungicidas impulsionaram o 
desenvolvimento de medidas alternativas de controle da doença. Neste contexto, o objetivo do 
presente estudo foi avaliar o efeito de agentes de controle biológico e indutores de resistência sobre 
estruturas de pré-infecção de Venturia inaequalis. Para isto, mudas de macieira copa ‘Gala’ 
enxertadas sobre o porta-enxerto M.9 de um ano de idade receberam os seguintes tratamentos: 
testemunha (sem pulverização), Bacillus subtilis (BSU, Serenade®), B. amyloliquefaciens (BAM1, 
Eco-Shot®), B. amyloliquefaciens (BAM2, Duravel®), ulvana (ULV, polissacarídeo algal), extrato 
de alga (EXA, Phyto-Dunger®), aminoácido + fosfito de potássio (AAFOK, Optimus®), fosfito de 
potássio (FOK, Fitofos-K Plus®) e acibenzolar-S-metil (ASM, Bion®). Foram realizadas aplicações 
em 4 plantas/tratamentos. Dois dias após os tratamentos, mudas foram inoculadas com uma 
suspensão de 105 conídios/mL de V. inaequalis. Aos 4 e 6 dias após a inoculação (DAI) retiraram-se 
dois discos da 1a e 2a folhas em crescimento com auxílio de um vazador para realização das análises 
microscópicas. A porcentagem de conídios germinados (CG) foram determinados em 100 conídios 
sobre os discos foliares. Para avaliação da severidade foram utilizadas as cinco últimas folhas de 
cada planta com o auxílio de uma escala diagramática. Nenhum dos tratamentos reduziram a 
incidência da SDM em folhas aos 19 dias após a inoculação. Os melhores tratamentos para controle 
da severidade da SDM foram ASM, AAFOK e FOK, seguidos por BSU e EXA. O tratamento EXA 
apresentou menor porcentagem de conídios não germinados (CÑG) (62,5%) em comparação a 
testemunha (94,9%) aos 4 DAI. Os tratamentos que apresentaram maior percentagem de CG em 
ordem decrescente foram EXA (94,9%), FOK (34,1%), BSU (27,9%) e ASM (25%) em 
comparação à testemunha (5,2%) aos 4 DAI. O tratamento ASM (79%) apresentou menor 
porcentagem de CÑG em comparação a testemunha (100%) aos 6 DAI. Os tratamentos que 
apresentaram menor porcentagem de CG foram AAFOK e testemunha, ambos com 0%, quando 
comparado aos demais tratamentos (14,8%) aos 6 DAI. Os resultados do presente estudo indicam 
que a redução da severidade da SDM não é associada ao efeito destes produtos sobre estruturas de 
pré-infecção de Venturia inaequalis. 
 
Palavras-chave: Malus domestica, sarna-da-macieira, Spilocaea pomi. 
Apoio: CNPq. 
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Alternativas de manejo do oídio (Erysiphe umbelliferarum) da salsa 
(Management alternatives to powdery mildew (Erysiphe umbelliferarum) of parsley) 

GAION, L.A¹*; GONÇALVES, E.A.1; PARRA, V.C.C.R.1; EDUARDO, D.V.1; MACHADO, D.G.T.11 

O oídio (Erysiphe umbelliferarum) da salsa (Petrodelinum crispum) também conhecido 
como mal branco ou cinzeiro é uma doença fúngica que se favorece pelo clima quente e úmido. 
Quando não realizado o controle, a doença pode recobrir todo o limbo foliar reduzindo a 
fotossíntese e, consequentemente, a produção da cultura. Além disso, o simples desenvolvimento do 
fungo sobre as folhas da salsa inviabiliza sua comercialização, tornando de grande relevância o 
estudo de alternativas para o seu manejo. Com efeito, o ácido peracético e o ácido tanino 
nanoparticulado podem ser interessantes opções para o controle da doença, podendo inclusive 
serem empregados em sistemas orgânicos. Por isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o 
efeito do ácido peracético e do ácido tanino no controle do oídio da salsa. Para tanto, foi realizado 
experimento em casa de vegetação com plantas de salsa cultivar Lisa Comum com sintomas severos 
de oídio. Os tratamentos consistiram de (1) testemunha (sem aplicação); (2) ácido peracético (1 mL 
L-1); (3) ácido tanino nanoparticulado (0,5 mL L-1); (4) ácido peracético + ácido tanino (1 mL L-1 + 
0,5 mL L-1, respectivamente) em um volume de calda de 250 L ha-1. Foi empregado o delineamento 
em blocos casualizados com quatro repetições, cada repetição constituiu-se de uma área de 3 m2. 
Após a aplicação, a eficiência de controle foi avaliada com notas visuais de 0–4 (0: ausência de 
doença; 1: 1-25% de folhas afetadas; 2: 26-50% de folhas afetadas; 3: 51-75% de folhas afetadas; 4: 
76-100% de folhas afetadas). A avaliação foi feita diariamente por sete dias após as pulverizações. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste F), e as médias, comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Plantas não tratadas apresentaram alta severidade da doença 
durante todo o período de avaliação (nota: 4). Por outro lado, verificamos que apenas três dias após 
a aplicação, o ácido peracético isolado ou em conjunto com o ácido tanino nanoparticulado reduziu 
em 50% a severidade da doença (nota: 2) em comparação com as plantas controle. Estes resultados 
se mantiveram até o último dia de avaliação. Por outro lado, quando utilizado isoladamente, o ácido 
tanino nanoparticulado não proporcionou controle do oídio (nota: 4) comparado às plantas não 
tratadas. Os dados nos permitem concluir que o ácido peracético é uma importante alternativa de 
manejo do oídio na salsa, inclusive em sistemas orgânicos. 
 
Palavras-chave: desinfetante de alta performance, olericultura orgânica, Petroselinum crispum. 
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Antagonic effect of native bacteria of the genus Bacillus on the root-
knot nematode (Meloidogyne spp.) in tomato germplasm 

(Efeito antagônico de bactérias nativas do gênero Bacillus frente ao nematoide das 
galhas Meloidogyne spp. no germoplasma de tomate) 

JIMÉNEZ-AGUIRRE, M.A.1*; PADILLA, B.1; GONZÁLEZ, C.1; 
CEBALLOS, N.1; MONTOYA-ESTRADA, C.N.1 

The root-knot nematode (Meloidogyne spp.) is one of the main limiting pests of tomato 
crops, generating losses of up to 60% of its production. Management for the disease is currently 
mainly based on chemical synthesis pesticides that have irreversible and harmful effects on the 
environment. Thus, the development of control alternatives that can be included in integrated 
disease management programs is important. This study aimed to evaluate the antagonistic effect of 
native bacteria of the Bacillus genus on the root-knot nematode (Meloidogyne spp.) in tomato 
germplasm. The in vitro phase was carried out in the Plant Pathology Laboratory of the Universidad 
Católica de Manizales, the strains B. infantis GIBI 177, B. altitudinis GIBI 187, B. xiamenensis 
GIBI 195, B. subtilis GIBI 200, and B. pumilus GIBI 206 at a concentration of 1x10‐ CFU / ml, a 
commercial control (B. subtilis, breed QTS 713) and control treatment, the percentage of inhibition 
in the hatching of eggs of Meloidogyne spp. was determined at three, six and nine days after 
inoculation (dai) and the percentage of mortality in juveniles at 24, 48 and 72 hours after incubation 
(hai). The results show that all the native strains presented a control effect on Meloidogyne spp. 
under controlled conditions. Bacillus infantis GIBI 177 was the strain with the highest selection 
index, followed by B. pumilus GIBI 206 and Bacillus subtilis GIBI 200. In the field phase, a design 
was established in split plots with 4 genotypes and 126 plants per genotype, where the main plots 
consisted of 2 wild genotypes and 2 commercial tomato genotypes. The secondary plots were 7 
treatments made up of the most promising native bacteria from the in vitro phase (B. infantis GIBI 
177, B. subtilis GIBI 200, B. pumilus GIBI 206) commercial products (B. subtilis breed QTS 713 
and Cadusafos) and controls (with and without nematodes). The results suggest that IAC 1687 is the 
variety with the highest resistance to attack by Meloidogyne spp. Under field conditions, all the 
treatments based on native bacteria presented values below the control with nematodes for the 
variables of the number of juveniles and eggs of Meloidogyne spp. in 100 g of root and percentage 
of severity. The native bacteria evaluated in this phase also exhibited positive effects on the growth 
and yield variables in the tomato crop, proving to be a promising alternative to be incorporated into 
this pathogen's management plans.  
 
Keys words: biological control, integrated disease management, production. 
Support: Call for funding of research projects of the Universidad de Caldas and Universidad 
Católica de Manizales. 
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Antimicrobial activity of essential oils against seed-borne fungi of Silk 
floss tree 

(Atividade antimicrobiana de óleos essenciais no controle de fungos em 
sementes de paineira) 

SOUZA, J.S.1; FARIAS, O.R.2; DUARTE, I.G.3*; CRUZ, J.M.F.L.2; SANTOS, T.A.O.2; NASCIMENTO, L.C.2 

Silk floss tree (Ceiba speciosa) is a native forest species, widely used for landscaping, 
reforestation programs of degraded areas and wood industry. The successful stand establishment of 
the silk floss tree population depends on high-quality seed propagation. The present work aimed to 
evaluate antifungal effects of citronella (Cymbopogon winterianus), palmarosa (Cymbopogon 

martini), lemongrass (Cymbopogon citratus), thyme (Thymus vulgaris), eucalyptus (Eucalyptus 

globulus) and rosemary (Salvia rosmarinus) essential oils in fungi associated with silk floss tree 
seeds. The effect of these essential oils on seed physiological quality was also evaluated. Silk floss 
tree seeds were collected directly from selected matrix trees, located at Centro de Ciências Agrárias, 
UFPB. Seeds were treated with citronella, palmarosa, lemongrass, thyme, eucalyptus and rosemary 
essential oils, at a concentration of 200 µL diluted in 100 ml of sterile distilled water (SDW) and 
emulsifier (Tween 80). Two treatments were included: a negative (seeds treated with only sterile 
distilled water) and a positive (seeds treated with Captan fungicide, at a proportion of 240 g/100 kg-

1 of seeds). The detection of seed mycoflora associated with silk floss tree seeds was through the 
standard blotter method. One hundred seeds were used per treatment (10 replications). Seeds were 
immersed for 5 minutes and placed on double filter papers moistened with SDW. in Petri plates, 10 
seeds per plate. The Petri dishes were sealed and incubated at a temperature of 25 ± 2 °C for 7 days. 
Results were expressed in the percentage of infected seeds. To evaluate seeds physiological quality, 
the germination test, first germination count and germination speed index were performed with 4 
replications of 25 seeds each, sown on germitest paper. The experimental design was completely 
randomized, and the means were compared using Tukey's test at 0.05 significance using the 
software Sisvar® 5.6 version. Five genera of fungi were observed on silk floss tree seeds: 
Cladosporium sp., Fusarium spp., Penicillium sp., Colletotrichum sp. and Pestalotiopsis sp. 
Citronella, palmarosa, lemongrass, and thyme oils demonstrated the greater fungicidal activity on 
seeds. Eucalyptus and rosemary did not reduce the incidence of Fusarium sp. and Penicillium sp., 
respectively. Only the eucalyptus oil did not cause changes in physiological quality of treated seeds. 
 
Keywords: alternative control, Ceiba speciosa, seed pathology. 
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Antimicrobial activity of essential oils against seed-borne fungi of 
sunflower 

(Atividade antimicrobiana de óleos essenciais no controle de fungos de sementes 
de girassol) 

DUARTE, I.G.1,1*; FARIAS, O.R.2; CRUZ, J.M.F.L.2; VELOSO, J.S.1; SILVA, A.C.3; NASCIMENTO, L.C.2  

Essential oils are natural products that present several effects, as well as the antifungal 
effect. The present work aimed to evaluate antifungal effects and physiological quality effects of 
lemongrass (Cymbopogon citratus), citronella (Cymbopogon winterianus) and thyme (Thymus 

vulgaris) essential oils in sunflower seeds (BRS 324 genotype). Sunflower seeds were treated with 
these essential oils, at two concentrations: 200 µL and 500 µL diluted in 100 ml of sterile distilled 
water (SDW) and emulsifier (Tween 80). Two treatments were included: a control group (seeds 
treated with only SDW) and a positive (seeds treated with Captan fungicide, at the proportion of 
240 g/100 kg-1 of seeds). The detection of seed mycoflora associated with sunflower seeds was 
through the standard blotter method. Two hundred seeds were used per treatment (10 replications, 
20 seeds each). The seeds were immersed for 5 minutes and placed on double filter papers 
moistened with SDW in Petri plates, 20 seeds per plate. Plates were sealed and incubated at a 
temperature of 25 ± 2 °C for 7 days. Results were expressed in the percentage of infected seeds. To 
evaluate seeds physiological quality, the germination test, first germination count and germination 
speed index were performed, as well as seedlings traits (dry mass and length). One hundred seeds 
were used per treatment (4 replicates of 25 seeds each). The counting of germinated seeds was daily 
performed, starting from the fourth day after seeding (first count). The experimental design was 
completely randomized, and the means were compared using Tukey's test at 0.05 significance using 
the software Sisvar® 5.6 version. Results showed a significant effect of all treatments with essential 
oils. Lemongrass oil showed the greatest reducing effect on fungal incidence, except for Fusarium 
spp. On the other hand, thyme oil demonstrated great results at reduction but showed the higher 
phytotoxic activity at both concentrations. The three oils at concentration of 500 µL exhibited 
phytotoxic activity. Citronella and lemongrass oils demonstrated similar antimicrobial activity and 
phytotoxic activity. 
 
Keywords: alternative control, Helianthus annus, seed pathology. 
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Atividade antifúngica in vitro da bactéria Bacillus amyloliquefaciens 

sobre o fungo Penicillium sp. 

(In vitro antifungal activity of the bacterium Bacillus amyloliquefaciens on the fungus 
Penicillium sp.) 

ABREU, L.P.S.¹*; SOUZA, B.A.¹; TEODORO, C.E.S.¹; MARTINAZZO, A.P.1  

Com mais de 100 espécies toxigênicas já identificadas, o gênero Penicillium é considerado 
uma classe amplamente produtora de micotoxinas. O fungo é capaz de produzir uma enzima que 
degrada a parede celular de diversos frutos cítricos, deixando-os com uma região de aspecto mole e 
com bolor cuja coloração varia conforme a espécie. É muito comum a aspersão de fungicidas 
diretamente nos frutos, levando a contaminações. O biocontrole vem como uma alternativa 
sustentável para substituir os defensivos agrícolas químicos. Na bactéria Bacillus amyloliquefaciens 

– VR002 (BA), foram identificadas características relacionadas tanto à promoção do crescimento 
vegetal, quanto ao seu papel como antagonista de microrganismos patogênicos. Assim sendo, 
analisou-se a atuação da bactéria BA no controle do crescimento micelial do fungo Penicillium sp. 

Os experimentos ocorreram no Laboratório de Biotecnologia da UFF-VR. O pré-inóculo da bactéria 
foi produzido utilizando caldo nutriente esterilizado e inoculado com a cultura de BA deixando-a 
crescer por 24 h em estufa à 35 ºC e 150 rpm, o crescimento foi medido a cada 12 h por absorbância 
em espectrofotômetro (SHIMADZU UV-mini 1800) com comprimento de onda de 540 nm. 
Inicialmente, no centro de placas de Petri estéreis contendo ágar Sabouraud foram dispostos discos 
contendo os micélios do fungo Penicillium sp. Com o auxílio de uma alça de platina, fez-se 4 traços 
de 1 cm, contendo 3 µL do inóculo da bactéria BA, cada, distando 2 cm do centro da placa. 
Incubou-se as placas em estufa à 30 ºC por 6 dias. Os testes foram realizados com cinco repetições e 
em delineamento inteiramente casualizado (DIC). No controle usou-se meio estéril e a medição do 
halo de crescimento foi feita uma vez a cada 24 h com paquímetro, até que o tratamento controle 
ocupasse todo o espaço da placa de Petri (90,00 mm). Assim foi possível calcular o percentual 
inibitório do tratamento contendo a bactéria. As análises estatísticas foram conduzidas com análise 
de variância a 5% de significância. Os resultados obtidos no experimento mostram que a bactéria 
BA apresentou seu máximo crescimento no período de 24 h de incubação. O percentual de inibição 
fúngico máximo foi de 22,7%, ocorrendo no 6º dia de crescimento. Não houve crescimento do 
fungo ao redor das colônias bacterianas. A bactéria Bacillus amyloliquefaciens mostra-se então 
como um potencial agente de controle do fungo Penicillium sp. 
 
Palavras-chave: biocontrole, controle biológico, fungos fitopatogênicos. 
Apoio: CAPES. 

 

 

  

                                                
1 Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda-RJ, Brasil. 
* E-mail: luciana_paiva@id.uff.br 



106  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

Atividade nematicida in vitro de 1-octanol contra fitonematoides 

(In vitro nematicidal activity of 1-octanol against plant-parasitic nematodes) 

FACCIOLI, F.C.1,*; SILVA M.F.1; FONSECA, A.R.1; HONÓRIO, A.P.1; BUONICONTRO, D.S.1  

Os fitonematoides Heterodera glycines, Meloidogyne javanica e Pratylenchus brachyurus 
são responsáveis por perdas significativas na cultura da soja. Recentemente, foi relatada a eficiência 
de 1-octanol (CH3(CH2)7OH) no controle de Meloidogyne incognita. Esse composto foi detectado 
em folhas de agrião (Nasturtium officinale), podendo futuramente originar nematicidas mais 
sustentáveis. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a atividade nematicida in vitro de 1-
octanol contra os nematoides H. glycines, P. brachyurus e M. javanica. Populações puras das três 
espécies de nematoides foram obtidas após extração de plantas mantidas em casa de vegetação. 
Após a extração, ovos das três espécies foram incubados em câmaras de eclosão a 25ºC para 
obtenção dos juvenis de segundo estádio (J2). Somente J2 eclodidos entre 24 e 48 h foram utilizados 
no experimento. Seis concentrações (50, 150, 250, 350, 450 e 500 µg/mL) de 1-octanol foram 
utilizadas para determinar a atividade nematicida para as três espécies, sendo que a molécula foi 
dissolvida em Tween® 80 a 0,01 g/mL. Para cada espécie, em microtubos de 1,5 mL foi adicionada 
uma suspensão aquosa de 250 µL contendo 25 J2, seguida de 250 µL contendo o composto nas 
diferentes concentrações. Para cada tratamento foram realizadas cinco repetições e a solução de 
Tween® 80 a 0,01 g/mL foi utilizada como controle. Os microtubos foram fechados e incubados a 
25ºC. Após 48 h, as soluções contidas nos microtubos foram transferidas para placas de poliestireno 
para avaliação do potencial nematicida da molécula sob microscópio. Para determinar a 
mortalidade, 10 µL de hidróxido de sódio (NaOH) 1M foi adicionado em cada poço da placa e os J2 
que não apresentaram nenhum movimento em um intervalo de 3 minutos foram considerados 
mortos. A atividade nematicida de 1-octanol na menor (50 µg/mL) e na maior (500 µg/mL) 
concentração utilizada, variaram de 30 a 97%, 10 a 100% e 2 a 93% para H. glycines, M. javanica e 
P. brahyucurs, respectivamente. Já as concentrações letais para matar 50% (CL50) dos indivíduos de 
H. glycines M. javanica e P. brachyurus foram 93,88 µg/mL, 215,21 µg/mL e 221,84 µg/mL, 
respectivamente. A molécula 1-octanol foi eficiente no controle de H. glycines, M. javanica e P. 

brachyurus em ensaios in vitro, no entanto ensaios in vivo devem ser realizados para validar a 
eficiência da molécula. 
 
Palavras-chave: compostos orgânicos voláteis, nematoide das galhas, nematoide das lesões 
radiculares,  nematoide do cisto da soja, prospecção de moléculas. 

Key words: fungicides, Glycine max, Phakopsora pachyrhizi. 
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Avaliação da atividade antifúngica do citral sobre Aspergillus flavus 

(Evaluation of the antifungal activity of citral on Aspergillus flavus) 

SANTOS, C.H.S.1; MARTINAZZO, A.P.2; TEODORO, C.E.S.2; PAES, L.W.C.2 

O Aspergillus flavus é amplamente associado a perdas econômicas em alimentos, devido a 
produção de aflatoxinas. Óleos essenciais possuem atividades antimicrobianas eficazes em diversas 
aplicações. O citral, mistura de dois isômeros geométricos: geranial e neral, ocorre em diversos 
óleos essenciais e possui atividade antifúngica relacionada a alteração da permeabilidade e fluidez 
da membrana e inibição da biossíntese de ergosterol. Os objetivos deste estudo foram: realizar 
estudos teóricos e in vitro para avaliar a interação e reatividade do citral com a membrana do 
microrganismo. Para o cálculo teórico, foi realizada simulação computacional pelo programa 
Gaussian 09w, utilizando os métodos semi-empírico AM1 e Funcional de Densidade com o 
funcional wb97xd. Os métodos de avaliação in vitro incluíram: ensaio de inibição da germinação de 
esporos, onde suspensões de esporos foram incubadas com diferentes concentrações de citral 
dissolvido em Tween 80 a 0,1% para avaliação em períodos de 24h, 48h e 72h, avaliando-se a 
porcentagem de esporos germinados em cada concentração. Ensaio da inibição da acidificação do 
meio estimulada por glicose, onde o fungo foi incubado por 14 dias à 28ºC com agitação. Após, o 
citral foi aplicado em diferentes concentrações juntamente com glicose com pré-incubação de 1h, 
2h e 4h à 28ºC para posterior avaliação da extrusão de H+ através de medição do pH do meio. A 
energia de interação para o complexo Ergosterol/Neral foi de 107,93 Kcal/mol, já para o complexo 
Ergosterol/Geranial, 106,68 Kcal/mol, assim, concluindo-se que o complexo do Ergosterol/Neral é 
1,25 Kcal/mol mais estável. O citral inibiu a germinação de esporos de A. flavus nas concentrações 
0,08 e 0,16 µl/ml após 24h e 48h. Observou-se acentuada acidificação do meio para o controle e 
0,04 µl/ml. Em 0,08 e 0,16 µl/ml, observou-se que não houveram grandes alterações no pH, pois 
quando a glicose é adicionada ao meio, ela é absorvida via transporte intramembrana e H+ é 
bombeado para fora da célula, resultando na diminuição do pH. Variáveis qualitativas foram 
estatisticamente avaliadas por Análise de Variância e Teste de Médias e as variáveis quantitativas, 
por Análise de Variância, Correlação e Regressão.  Fica ilustrado a interação do citral com a 
membrana do fungo, tal interação tende a causar alterações no seu metabolismo. Um ensaio in vitro 

será realizado para cálculo da porcentagem de ergosterol no fungo após exposição ao citral em 
diferentes concentrações. 
 
Palavras-chave: fungos, óleos essenciais, controle biológico, metabolismo secundário 
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Avaliação da frequência de fungos associados à podridão carpelar em 
frutos de maçã em São Joaquim-SC 

(Evaluation of fungi frequency associated with core rot in apple fruits in São 
Joaquim-SC) 

LATZUK, G.¹*; MELO, A.R.¹; LACONSKI, J.M.O.¹; NOGUEIRA, P.H.S.1; ARAUJO, L.²; PINTO, F.A.M.F.² 

A podridão carpelar (PC) é uma doença que acomete a cultura da macieira, ocasionada por 
diversos fungos, sendo mais comum a ocorrência em cultivares do grupo Fuji. Os gêneros dos 
principais fungos associados à podridão carpelar são Ulocladium spp, Alternaria spp., Botrytis spp., 
Fusarium spp., Penicillium spp., Neofabraea spp., Pestalotia spp., Colletotrichum spp., 
Botryosphaeria spp. A doença se desenvolve ainda nos pomares. A contaminação ocorre por meio 
de partes florais, dando origem ao seu desenvolvimento nas lojas carpelares e conseguindo atingir a 
polpa próximo aos carpelos, progredindo e podendo afetar todo o fruto. A aplicação de fungicidas 
isoladamente não é suficiente para controle da doença, podendo-se realizar aplicação de fosfitos 
durante a floração. O objetivo do presente trabalho é identificar a diversidade de espécies dos 
agentes causadores da podridão carpelar em amostras de frutos de macieira na safra 2018/2019. 
Deste modo, no momento da colheita foram realizadas coletas de frutos do grupo ‘Fuji’ com 
sintomas de podridão carpelar, em quatro pomares da região de São Joaquim - SC. Os frutos foram 
coletados aleatoriamente para posterior isolamento e análise no Laboratório de Fitopatologia. Os 
fungos foram isolados em placas de Petri contendo meio BDA a partir de tecido sintomático, em 
seguida, com o crescimento dos fungos, foi efetuada a identificação dos mesmos através da 
morfologia. A Ocorrência Relativa (OR) e a Frequência Relativa (FR) de cada gênero dos fungos 
foram calculadas associado à PC, onde OR= número de pomares que o fungo ocorre/número total 
de pomares x 100 e FR= número de amostras que o fungo ocorre/número total de amostras x 100. 
Foram coletados 23 isolados de fungos associados à podridão carpelar na safra 2018/2019.  Os 
gêneros Neofabraea e Fusarium com 30,44%, em seguida da Alternaria com 26,08%, Botrytis com 
8,70% e Botryosphaeria com 4,34% da frequência relativa dos frutos com podridão carpelar. A 
ocorrência relativa dos fungos nos pomares foram de 100, 75, 75, 50 e 25 para Alternaria spp., 
Fusarium spp., Neofabraea spp., Botrytis cinerea e Botryosphaeria spp. respectivamente, onde foi 
possível observar que houve a ocorrência de fungos do gênero Alternaria associados à podridão 
carpelar nos quatro pomares. Nos frutos dos pomares avaliados foram encontrados fungos dos 
gêneros Alternaria spp., Fusarium spp., Neofabraea spp., Botrytis cinerea e Botryosphaeria spp. 
associados às podridões carpelares em São Joaquim na safra 2018/2019.  
 
Palavras-chave: Alternaria spp., Botrytis cinerea, Fusarium spp., Neofabraea spp.. 

 

  

                                                
1 Faculdade do Centro do Paraná, PR, Brasil.  
2 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, SC, Brasil. 
* E-mail: eng_grasieli.latzuk@ucpparana.edu.br 



X Simpósio Sobre Atualidades em Fitopatologia: Fitopatologia no Brasil: Um Panorama de Norte a Sul  109 

 

 

Avaliação da resistência de genótipos de cafeeiro à mancha aureolada 
(Pseudomonas syringae pv. garcae) 

(Resistance evaluation of coffee genotypes to aureolated spot caused by 
Pseudomonas syringae pv. garcae) 

HONÓRIO, A.P.1*; GOULART, R.R.2; BAQUIÃO, E.M.3; COSTA, L.R.S.P.2; LEITE, I.C.H.L.1 

A mancha aureolada, causada pela bactéria Pseudomonas syringae pv. garcae, é uma 
bacteriose que afeta o cafeeiro principalmente na fase de mudas, cafezais podados e lavouras em 
formação, com 3-4 anos de idade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência de genótipos de 
cafeeiro à mancha aureolada. O experimento foi realizado em casa de vegetação no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho. Os genótipos 
foram oriundos de melhoramento genético, realizado e cedidos pela Fundação Procafé, sendo eles: 
112, 114, 115, 116, 129, 131, 136 e como testemunhas foram utilizadas as cultivares Catuaí 
Vermelho IAC99 (suscetível) e IPR102 (resistente). O delineamento utilizado foi inteiramente 
casualizado, sendo avaliados nove tratamentos (genótipos), com cinco repetições. Para o preparo do 
inóculo, a bactéria cresceu em meio de cultura 523. O inóculo foi preparado pela suspensão de 
células bacterianas em solução salina estéril (NaCl a 0,85%), cuja absorbância foi ajustada para 0,2 
na OD600. As mudas permaneceram em câmara úmida por 24 h em casa de vegetação antes da 
inoculação. Posteriormente, a inoculação foi realizada por meio da aspersão da suspensão 
bacteriana sobre as mudas. Após a inoculação, os genótipos permaneceram em câmara úmida por 
48 horas em casa de vegetação. Com o aparecimento dos primeiros sintomas, avaliou-se a 
severidade da doença no primeiro par de folhas, por meio de escala diagramática, totalizando seis 
avaliações, com intervalos de quatro dias. Os dados de severidade foram utilizados para calcular a 
área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e as médias agrupadas pelo Teste de Scott-
Knott ao nível de 5% de significância. Com base nas médias da AACPD dos genótipos, constatou-
se que o genótipo 112 comportou-se como resistente, com a média da AACPD semelhante à média 
da cultivar IPR 102, não diferindo estatisticamente. Os genótipos 114, 116, 129 e 131 comportaram-
se como suscetíveis com as médias da AACPD semelhantes à média da cultivar Catuaí Vermelho 
IAC99, não diferindo estatisticamente. Os genótipos 115 e 136 comportaram-se como altamente 
suscetíveis, com as médias da AACPD superiores à média da cultivar Catuaí Vermelho IAC99, 
sendo que no genótipo 115, a mancha aureolada apresentou maior severidade comparada ao 136. 
Conclui-se que o genótipo 112 possui resistência à mancha aureolada, pois não diferiu 
estatisticamente da cultivar IPR102. 
 
Palavras-chave: bacteriose, Coffea arabica, melhoramento genético. 
Apoio: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus 
Muzambinho e Fundação Procafé. 

 

  

                                                
1 Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, Brasil.  
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho, Muzambinho-MG, Brasil. 
3 Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus de Botucatu, Botucatu-SP, Brasil. 
* E-mail: amanda.honorio@ufv.br 



110  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

Avaliação de diferentes produtos na ejeção de ascósporos de Venturia 

inaequalis, agente causal da sarna da macieira 

(Evaluation of different products in ascospores release of Venturia inaequalis, the 
causal agent of apple scab) 

MELO, A.R.1,*; LATZUK, G. 1; LACONSKI, J.M.O.1; NOGUEIRA, P.H.S.1; ARAUJO, L.²; PINTO, F.A.M.F.² 

A sarna da macieira (SDM) é a principal doença de primavera que acomete a cultura da 
macieira, atingindo folhas e frutos. Sob condições climáticas favoráveis pode causar perdas de até 
100% na cultura. O agente causal da SDM é o fungo ascomiceto Venturia inaequalis (fase 
sexuada), responsável pelo ciclo primário e Spilocaea pomi (fase assexuada), ciclo secundário, 
resultando em epidemia. Normalmente, o principal método utilizado pelos fruticultores para 
controle da SDM é a aplicação de fungicidas durante o ciclo primário para impedir a entrada da 
doença no pomar. Além disso, ocorre o uso de ureia para redução do número de ascósporos durante 
a queda de folhas da macieira, visando a decomposição das folhas para reduzir a liberação de 
ascósporos e o inóculo inicial no próximo ano. Porém a utilização da uréia nas plantas, ocasiona 
pequenos ferimentos que podem favorecer a incidência do Cancro Europeu nas plantas. Desta 
forma, faz-se necessário encontrar outras opções para diminuir o inóculo da doença, para que os 
produtores tenham alternativas eficazes no controle. O presente trabalho, teve como objetivo avaliar 
diferentes tratamentos para auxiliar na decomposição mais rápida das folhas e consequentemente, 
na diminuição da ejeção de ascósporos. Foram coletadas 500 gramas de folhas de um pomar com 
sintomas de SDM, estas foram colocadas em sacos com malhas que permitem o contato com o solo, 
simulando uma condição natural de decomposição. Em cada saco foram realizadas diferentes 
aplicações de produtos, sendo os tratamentos T1- testemunha (sem pulverização), T2- extrato de 
levedura (6kg/100L), T3 – extrato de alga (5kg/100L), T4- uréia (5kg/100L). Foram colocadas três 
lâminas de microscopia em cada repetição e após cada chuva, desde meados de agosto até dez de 
dezembro, quantificou-se em laboratório, as ejeções de ascósporos para cada tratamento. O 
delineamento foi inteiramente casualizado, com cinco repetições por tratamento, sendo considerado 
um saco de malha para cada repetição. A uréia obteve melhores resultados, com menor ejeção de 
ascósporos quando comparada aos demais. A testemunha foi o tratamento menos eficiente, com 
maior ejeção de ascósporos. No entanto, os tratamentos extrato de alga e de levedura não se 
diferiram. Baseado no fato de que a ureia se sobressaiu em relação aos demais tratamentos, é 
recomendado realizar a aplicação da mesma no solo quando as folhas já estiverem caídas, pois 
quando aplicada na planta pode causar ferimentos que servirão de porta de entrada para outros 
patógenos. 
 
Palavras-chave: Malus domestica, manejo integrado, redução do inóculo inicial. 
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Avaliação de frações do sobrenadante obtido de uma bactéria 
cavernícola no controle in vitro de Botrytis cinerea 

(Evaluation of fractions of the supernatant obtained from a cave bacteria in the in 

vitro control of Botrytis cinerea) 

PIRES, G.R.R.1*; OLIVEIRA, A.G.2; LESCANO, L.E.A.M.3; ALBINO, U.B.4; MATSUMOTO, L.S.3 

Alguns microrganismos por sobreviverem em lugares inóspitos, como as cavernas, são 
potenciais produtores de metabólitos ainda pouco estudados ou desconhecidos, que podem 
apresentar ação antagônica a outros microrganismos. Assim, o trabalho objetivou avaliar a melhor 
concentração de frações do sobrenadante, obtido após o cultivo de uma bactéria cavernícola, para 
controle do crescimento micelial do fungo fitopatogênico Botrytis cinerea. A bactéria isolada de 
cavernas no município de Altamira-PA foi cultivada em meio de cultura LB (Luria Bertani) durante 
72 horas, a 25 ºC e 150 RPM. Logo após, a cultura foi centrifugada para obtenção do sobrenadante 
livre de células. Realizou-se o fracionamento do sobrenadante por ultrafiltração e as frações obtidas 
foram testadas quanto ao seu antagonismo sobre o fungo, através de difusão em poços em meio de 
cultura BDA (Batata Dextrose Ágar). Obteve-se três frações com metabólitos antifúngicos de 
diferentes tamanhos (F1: moléculas maiores que 100 kDa (kilodalton); F2: entre 100 e 50 kDa; F3: 
entre 50 e 30 kDa). Estas frações foram liofilizadas durante 24 horas. Posteriormente, fez-se a 
diluição em água do material liofilizado para atingir as concentrações desejadas: 1000 e 500 µg/100 
µL. O teste de atividade das frações ocorreu mediante adaptações da técnica de difusão em poços, 
onde no centro de uma placa de Petri contendo BDA foi disposto um disco (6 mm) contendo 
micélio fúngico e a ± 2 cm deste, fez-se um poço de 6 mm, no qual adicionou-se 100 µL da 
amostra. As placas foram incubadas a 25 ºC por cinco dias (tempo para o fungo ocupar toda placa 
controle - apenas com disco do fungo). Após este período, mediu-se o crescimento micelial do 
fungo frente aos poços e calculou-se a porcentagem de inibição. O experimento foi realizado em 
delineamento inteiramente casualizado, com duas repetições por tratamento. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância pelo teste F e agrupados pelo teste de Tukey (p<0,05). Nenhuma 
das concentrações mostrou-se superior à outra, não havendo diferença significativa entre elas. Na 
concentração de 1000 µg o percentual de inibição foi de 44,19%, 47,67% e 56,98%, e na 
concentração de 500 µg obteve-se 40,70%, 47,67% e 30,23% de inibição para F1, F2 e F3, 
respectivamente. Portanto, ambas as concentrações podem ser empregadas para controle de B. 

cinerea, sendo esta bactéria cavernícola uma alternativa promissora para um controle alternativo do 
mofo cinzento, doença causada por este fitopatógeno. 
 
Palavras-chave: atividade antifúngica, fitopatógeno, metabólitos, mofo cinzento. 
Apoio: CNPq, Fundação Araucária, Laboratório de Biotecnologia Microbiana - LABIM/UEL, 
Laboratório de Microbiologia do Solo - LABMICROS/UENP. 
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Avaliação de Solenostemon scutellarioides var Sunlover Red Ruffles na 
multiplicação de Meloidogyne javanica 

(Evaluation of Solenostemon scutellarioides var Sunlover Red Ruffles in the 
multiplication of Meloidogyne javanica) 

MELLO, A.A.R.1*; ASSUNÇÃO, M.C.1; SOUZA JUNIOR, F.JC1;  SILVA, L.R.B. O.1; 
SANTOS NETO, J.C.1; GUIMARÃES, L.M.P.1 

A Coleus (Solenostemon scutellarioides (L.) Codd) é uma planta herbácea, geralmente 
conhecida simplesmente como coleus, tapete, arco-íris ou coração-magoado e muito valorizada por 
sua folhagem colorida. É uma planta ornamental bastante utilizada em jardins tropicais devido ao 
fácil cultivo, mas é uma boa hospedeira de nematoide-de-galhas. Existem diversas variedades de 
coleus, dentre elas a Sunlover Red Ruffles (SRF), porém não há informações sobre a reação dessa 
variedade aos nematoides do gênero Meloidogyne. Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar a 
reação de S. scutellarioides var SRF a Meloidogyne javanica. Para obtenção do inóculo, M. 

javanica foi extraído de raízes de tomateiro. Mudas com 15 dias de idade de S. scutellarioides var 
SRF (Sc) foram inoculadas com 5000 ovos de M. javanica. Como padrão de suscetibilidade a M. 

javanica foram utilizadas mudas de tomateiro cultivar Santa Clara (Tt). O experimento foi 
conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 5 repetições. Os dados foram submetidos 
à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. Após 45 
dias, foi determinado o número de galhas (NG), o número de massa de ovos (NMO), o número de 
ovos e o fator de reprodução (FR = população final / população inicial).Foi constatado a formação 
de galhas em Sc e em plantas de tomate, porém o valor de NG foi 10 vezes maior em Sc. O NMO 
também foi superior em Sc, com valor médio de 916 comparado com a Tt com média de 87. O FR 
foi de 3.08 em Sc e de 1.04 para o Tt. Desse modo, ratificou-se que a S. scutellarioides var Sunlover 

Red Ruffles é suscetível à M. javanica. 
 
Palavras-chave: coleus, hospedeira, nematoide-de-galhas, parasitismo,  suscetível. 
Apoio: CAPES, CNPq. 
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Avaliação e incidência de fungos associados a estromas de lixas do 
coqueiro (Cocos nucifera L.) e atividade antagônica in vitro 

(Evaluation and incidence of fungi associated with stroma of sandpaper from coconut 
palm (Cocos nucifera L.) and in vitro antagonistic activity) 

GONÇALVES, J.M.1*; RAMOS, G.K.S.1; MUSSI-DIAS, V.1; SILVEIRA, S.F.1 

Dentre as diversas doenças foliares do coqueiro, a Lixa Pequena (Camarotella torrendiella) 
e a Lixa Grande (Camarotella acrocomiae) se sobressaem nas regiões costeiras do sudeste 
brasileiro e no sul da Bahia, sendo responsáveis pela redução do número de folhas e de até 50% na 
produção de cocos. Ademais, a desfolha prematura reduz o desenvolvimento dos frutos e predispõe 
a planta à quebra dos cachos. Com objetivo de desenvolver o biocontrole das lixas do coqueiro, 
foram conduzidas amostragens sistemáticas de folíolos com sinais de lixas em coqueirais da região, 
visando o isolamento direto e indireto de potenciais fungos microparasitas dos estromas. Dos 
fungos isolados destacaram-se àqueles preliminarmente identificados nos gêneros: Fusarium (24%), 
Cladosporium (22%), Curvularia (17%), Acremonium (17%), Pestalotiopsis (11%), Lasiodiplodia 
(6%), Trichoderma  (2%) e Paecilomyces  (1%). A atividade antagônica in vitro por pareamento de 
culturas em meio BDA, foi avaliada para os isolados de Trichoderma sp., Paecilomyces sp. e 
Acremonium sp. contra Fusarium sp., Cladosporium sp., Curvularia sp., Pestalotiopsis sp. e 

Lasiodiplodia sp.. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4 repetições, 
além das testemunhas. A capacidade antagônica dos isolados foi avaliada verificando-se o 
crescimento da colônia aos 7 dias de incubação, após o pareamento, utilizando a escala de notas de 
Bell et al.  (1982). Os dados foram submetidos ao teste de Scoot-knott a 1% de significância. 
Trichoderma sp. e Paecilomyces sp. apresentaram forte atividade antagônica contra Fusarium sp., 
Cladosporium sp., Curvularia sp. e Pestalotiopsis sp. Já o isolado de Acremonium sp. apresentou 
elevada atividade antagônica contra todos os isolados fúngicos confrontantes. A capacidade de 
colonização dos estromas foi determinada através da inoculação de 104 conídios por ml sobre as 
superfícies dos estromas em folíolos destacados, os quais foram incubados em caixas do tipo 
gerbox. A avaliação contou com 12 folíolos para a contagem de estromas parasitados e não 
parasitados, após 3 dias da aplicação dos fungos. Isolado de Trichoderma sp., exibiu alta afinidade e 
capacidade de colonização dos estromas de Lixa Grande e Pequena, sendo observado o 
desenvolvimento do fungo na superfície interna e externa do estroma. Embora os resultados ainda 
sejam preliminares e apenas conduzidos in vitro, espera-se obter um microparasita com potencial de 
biocontrole das lixas do coqueiro. 
 
Palavras-chave: antagonismo, biocontrole, micoparasitas. 
Apoio: CAPES.  
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Avaliação in vivo do efeito de extratos vegetais de Syzygium 

aromaticum e de Artocarpus heterophyllus sobre Cylindrocladium sp. 
(In vivo evaluation of the effect of plant extracts from Syzygium aromaticum and 

Artocarpus heterophyllus on Cylindrocladium sp.) 

NASCIMENTO, Z.M.S.1*; MIRANDA, R.C.2; OLIVEIRA, F.C.1; SILVA, I.L.S.S.1 

Materiais vegetais estão sendo cada vez mais utilizados para a obtenção de produtos 
naturais, sendo inclusive requeridos no controle de patógenos por conta de suas atividades 
antimicrobianas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da aplicação in vivo de 
extratos vegetais no controle de mancha foliar causada por Cylindrocladium sp. O estudo ocorreu 
em pomar didático da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém/PA. O 
isolado do patógeno foi adquirido da coleção fitopatológica da própria instituição. Por infusão 
(35ºC por 10 min), obtiveram-se os extratos a partir de botões florais de cravo-da-índia (Syzygium 

aromaticum [L] Merr. et Perry) e de folhas de jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.), na 
concentração de 30%. As folhas de mangostanzeiro (Garcinia mangostana L.) presente no pomar 
didático, foram selecionadas como unidades experimentais, visto que tem-se relatos de mancha 
foliar em mangostão. Desta forma, para avaliar o efeito dos extratos sobre a atividade do fungo, 
inicialmente, depositaram-se dois discos (5 mm) com micélio do fungo nas faces adaxiais e abaxiais 
das folhas, com posterior aplicação dos extratos. Em seguida, revolveram-se as folhas com sacos 
plásticos umedecidos, sendo estes retirados após os primeiros dois dias de experimento. O 
experimento consistiu em três tratamentos (T1 - testemunha; T2 - aplicação de 30 mL do extrato de 
cravo-da-índia e inoculação do patógeno e; T3 - aplicação de 30 mL do extrato de jaqueira e 
inoculação do patógeno) e quatro repetições. As testemunhas receberam apenas água destilada, 
substituindo os extratos. Os testes duraram 10 dias, com avaliações feitas a cada 48 horas. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (p-
valor ≤ 0.05), por meio do programa SISVAR. Os resultados evidenciaram que os extratos 
controlaram o crescimento da mancha. Para a testemunha (T1), o tamanho médio das manchas foi 
de 1,2 cm, enquanto que sob os extratos de cravo-da-índia (T2) e de jaqueira (T3), os tamanhos 
médios foram de 0,2 e 0,3 cm, respectivamente. Em T1, as manchas surgiram ao quarto dia de 
avaliação, com progressão de tamanho ao longo dos dias, enquanto que, para T2 e T3, o início deu-
se a partir do sexto dia, estabilizando o crescimento ao oitavo dia. Com isso, pode-se inferir que os 
extratos vegetais testados possuem atividade de controle do fungo Cylindrocladium sp. 
 
Palavras-chave: controle alternativo, fitopatógeno, mancha foliar. 
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Avaliações de doenças e produtividade em diferentes acessos de 
goiabeira serrana no banco de germoplasma da Epagri de São Joaquim 

(Disease assessments and productivity in different accessions of mountain guava in 
the germplasm bank of Epagri de São Joaquim) 

LATZUK, G.1*; MELO, A.R. 1; LACONSKI, J.M.O. 1; NOGUEIRA, P.H.S. 1; PINTO, F.A.M.F. 2; ARAUJO, L. 2 

A Epagri em São Joaquim/SC mantém um banco de germoplasma de goiabeira-serrana, 
onde vem realizando vários estudos com o objetivo de selecionar novos cultivares. Nestes estudos, 
busca-se acessos com frutos de excelente qualidade, produtivos e com resistência às principais 
doenças que acometem a cultura. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
incidência de antracnose (AN), podridão cinzenta (PC) e mancha de Phyllachora (MP) e a 
produtividade em diversos acessos de goiaba-serrana. Para isto, foram utilizados 21 acessos, com 
dez anos, do banco ativo de germoplasma da estação experimental de São Joaquim. Tecidos 
sintomáticos da goiabeira-serrana infectadas por Colletotrichum spp., Botrytis cinerea e 
Phyllachora feijoae em condições naturais de campo foram avaliados na safra 2019/2020. Para 
determinar o nível de resistência das cultivares foram selecionados 10 ramos terminais ao 
acaso/planta e foi determinada a incidência da MP em 10 folhas/ramos. Adicionalmente, para a AN, 
foi atribuída uma nota de 0 a 100 considerando a percentagem de ramos secos em relação aos 
sadios/plantas. Para a PC foi determinado o número de flores mumificadas/plantas. Para a 
classificação de grau de produtividade foi considerado notas de 1 a 2 (baixa produtividade), 3 
(produção intermediária) e, 4 a 5 (mais produtivos). Para os critérios de classificação de resistência, 
foi atribuída nota de incidência (%) 0 a 0,5 (resistentes), 0,5 a 1,5 (moderado) e, acima de 1,5 
(suscetível). Dos 21 acessos avaliados, treze foram classificados como resistentes, seis moderados e 
dois suscetíveis a MP. Para PC, dezoito foram classificados como resistentes e três moderados. Para 
AN em ramos, doze foram classificados como resistentes, dois moderados e sete suscetíveis. 
Apenas um acesso apresentou baixo grau de produtividade, sendo este resistente a AN, PC e MP. 
Em suma, treze acessos foram classificados como resistentes MP, dezoito para PC e doze para AN, 
e quatorze dos acessos apresentaram resistência a mais de uma doença. Com base nos dados 
avaliados, conclui-se que dificilmente um acesso de goiabeira-serrana será resistente a todas as 
doenças estudadas. Concluímos também, que o grau de produtividade deve ser considerado como 
critério de avaliação dos futuros cultivares.  
 
Palavras-chave: Acca sellowiana, antracnose, mancha de Phyllachora, podridão cinzenta. 
Apoio: CNPq. 
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Bacillus subtilis inhibits mycelial growth of Fusarium graminearum 

(Bacillus subtilis inibe o crescimento micelial de Fusarium graminearum) 

CAPPELLARO, S.1; ANDRADE, J.1; STEFANSKI, F.S.1; MILANESI, P.M.1*  

Fusarium graminearum (Fg) is one of the main pathogens in wheat. In addition to causing 
Fusarium head blight (FHB), this fungus is also the causative of common root rot, a seed-borne-
disease with potential to reduce the initial crop stand, resulting in losses of yield. Management 
methods that are not based exclusively on the use of fungicides should be improved, such as the 
application of Bacillus subtilis, a bacterium widely used in biological control. However, little is 
known about more assertive doses of this antagonist with a view to controlling Fg. The objective of 
this study was to investigate the efficiency of doses of commercial product based on Bacillus 

subtilis in the mycelial growth inhibition (MGI, %) of Fg. The Fg isolate used was obtained from 
spikes of wheat (cv. OR 1403) with symptoms of FHB. To assess mycelial growth, in Petri dishes, 
the pathogen was exposed to treatments: control (only potato-dextrose-agar culture medium; PDA); 
Bacillus subtilis (Bs; strain QST 713; minimum of 1 x 109 CFU/g a.i.) in doses of 100 µL, 200 µL, 
and 300 µL. Each dose was mixed in 10 mL of PDA medium, already autoclaved, and then the 
mixture was poured into each Petri dish. The plates were incubated at 25 °C and 12 h photoperiod. 
Mycelial growth was measured with a millimeter ruler, using two opposite measures, every 24 h, 
until the pathogen reached the plate edges (90 mm) in the control treatment, totaling 216 h of 
exposure. The mycelial growth inhibition rate (MGI, %) was calculated, where: MGI = [(growth in 
the control - growth in treatment Y)/growth in the control] x 100. The experimental design used was 
completely randomized, with four replications. The data were submitted to analysis of variance (F 
test; P ≤ 0.05) and, if significant, polynomial regression analysis was performed. For all doses of 
Bacillus subtilis tested, there was a significant effect, with 200 µL and 300 µL doses standing out in 
terms of the inhibitory effect on Fg growth at all exposure times (h). These treatments reached an 
MGI of 94.4%, unlike the 100 µL dose in which the MGI was 64.5%, at 216 h of exposure. There 
was no significant effect for MGI on the control treatment. It is concluded that in the 200 µL and 
300 µL doses, Bacillus subtilis is effective in the mycelial growth inhibition of Fusarium 

graminearum, and can be a promising alternative in the treatment of wheat seeds, preventing 
common root rot. 
 
Keywords: biological control, common root rot, exposure times. 
Support: Announcement Nº 459/GR/UFFS/2019. 
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Bioprospecção de bactérias isoladas de amostras de solo do estado do 
Paraná para biocontrole de fitopatógenos de solo 

(Bioprospection of bacteria isolated from soil in Paraná state for biological control of 
soilborne pathogens) 

NADAL, V.G.R.1*; LES, N.1; MULLER, M1; SZEMOCOVIAKI, A.G.1; 
CARNEIRO, F.T1; JACCOUD FILHO, D.S.1 

Nos últimos anos tem se buscado alternativas menos agressivas para realizar o controle de 
fitopatógenos, sendo o controle biológico cada vez mais desenvolvido. Indo ao encontro dessa 
conjectura, este trabalho visa realizar a bioprospecção de agentes biológicos para realizar o controle 
de fitopatógenos de solo. Foram coletadas amostras de solo, da camada de 0-5 cm de profundidade 
de propriedades rurais distribuídas dentro das dez mesorregiões que compõem o estado do Paraná. 
Foi selecionada uma propriedade para representar cada mesorregião, com exceção da Centro-
Oriental, devido à presença de dois biomas (Mata Atlântica e Cerrado), onde foram amostradas duas 
propriedades. Em cada local, foram amostradas áreas de lavoura e áreas de mata preservadas. Em 
laboratório, as amostras foram analisadas utilizando o método de diluição seriada para permitir o 
crescimento das bactérias presentes na amostra. Posteriormente, as bactérias foram isoladas e 
tiveram sua capacidade para controle biológico testada por meio do método do pareamento com um 
fungo fitopatogênico em placa de Petri. Um disco do fungo foi posicionado no meio sólido em 
placa de Petri e duas estrias da bactéria foram riscadas em cada lado do disco do patógeno. Esse 
teste foi feito em triplicata para cada bactéria e foram comparados a uma placa controle na qual 
somente o fungo em questão foi repicado. As bactérias que apresentaram algum grau de inibição do 
patógeno foram selecionadas para um segundo teste, realizado com a mesma metodologia, mas 
desta vez com dez repetições. Os fitopatógenos usados para o teste foram: Rhizoctonia solani, 

Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium solani e Macrophomina phaseolina. No total foram coletadas 
22 amostras de solo e destas foram selecionados 198 isolados bacterianos os quais foram 
submetidos ao pareamento em triplicata para verificar o potencial de biocontrole. Desse montante, 
33 isolados apresentaram alguma inibição aos patógenos e foram novamente testados com 10 
repetições em que foi avaliada a porcentagem de inibição, determinada pela comparação da área de 
crescimento do fungo na presença da bactéria em relação à área de crescimento do fungo sem a 
bactéria. Nesse teste, sete isolados apresentaram uma porcentagem de inibição de no mínimo 70% 
para pelo menos três dos quatro fitopatógenos testados. Concluiu-se que possíveis agentes de 
biocontrole podem ter sido isolados de amostras de solo do estado do Paraná, os quais ainda 
precisam ser validados com testes in vivo. 
 
Palavras-chave: controle biológico, Fusarium solani, Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia 

solani, Sclerotinia sclerotiorum. 
Apoio: Fundação Araucária, CAPES.                  
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Fungicide seed treatment effects on mycelial growth and incidence of 
soil-borne pathogens associated with soybean seeds 

(Efeitos do tratamento de sementes com fungicidas no crescimento micelial e incidência de 
patógenos do solo associados a sementes de soja) 

NADAL, V.G.R.1*; LES, N.1; MULLER, M1; SZEMOCOVIAKI, A.G.1; 
CARNEIRO, F.T1; JACCOUD FILHO, D.S.1 

The emergence of Asian soybean rust (Phakopsora pachyrhizi), emphasizes the need a 
constant search for alternatives to help control this disease. The objective of this research was to 
evaluate the association of specific site fungicides with mancozeb. The experiment was installed in 
Ipta-Captain Miranda Itapúa-Paraguay with commercial cultivar Nidera 5909, under a randomized 
complete block design with 4 repetitions and 17 treatments: T1 (tebuconazole, 100 g a.i ha-1); T2 
(azoxystrobin + cyproconazole, 91 + 36.5 g a.i ha-1); T3 (picoxystrobin  + cyproconazole 60 + 24 g 
a.i ha-1); T4 (trifloxystrobin + cyproconazole, 75 + 32 g a.i ha-1); T5 (prothioconazole + 
trifloxystrobin, 70 + 30  g a.i ha-1); T6 (pyraclostrobin + epoxiconazole, 66.5 + 250 g a.i ha-1); T7 
(fluxapyroxad + pyraclostrobin + epoxiconazole, 38.4 + 61.6 + 38.4 g a.i ha-1); T8 (azoxystrobin + 
benzovindiflupyr, 60 + 30 g a.i ha-1); T9 (T2 + mancozeb); T10 (T3 + mancozeb) T11(bixafen + 
prothioconazole + trifloxystrobin, 62.5 + 87.5 + 75 g a.i ha-1); T12 (T11 + mancozeb); T13 (T4 + 
mancozeb); T14 (T7 + mancozeb); T15 (azoxystrobin + benzovindiflupyr + cyproconazole + 
difenoconazole, 60 + 30 + 45 +75 g a.i ha-1); T16 (T15 + mancozeb) and T17 (control, without 
application), the mancozeb dose for all cases was 960 a.i. g ha-1. Three fungicidal applications were 
performed (at V7, 21 days after the first and on R3-R4 stages). Yield was estimated from the 
harvest of the two central lines of the plot. Severity assessments were performed at 7-day intervals. 
Productivity data was submitted to normality, homoscedasticity and variance analysis by means of 
the F test and when significant, the means were compared by Tukey test (p ≤ 0.05). Addition of 
mancozeb in the mixtures azoxystrobin + cyproconazole; picoxystrobin + cyproconazole; 
trifloxystrobin + cyproconazole did not control increase. For bixafen + prothioconazole + 
trifloxystrobin; fluxapyroxad + pyraclostrobin + epoxiconazole the addition of mancozeb increased 
control by 3 to 11.5%. In the absence of disease control, the control plots were estimated at 1822 kg 
ha-1. With the use of tebuconazole the observed increase was 589 kg ha-1 in relation to the absence 
of application, the other fungicides increased from 905 to 2747 kg ha-1. The addition of mancozeb 
to the site-specific mode of action fungicides provided an increase of 219.7 to 467 kg ha-1, except 
for trifloxystrobin + cyproconazole a.i., which did not increase when associated with mancozeb. 

Key words: Glycine max L. (Merril), Asian soybean rust, multi-site 
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Caracterização fenotípica de isolados do Cowpea aphid-borne mosaic 

virus (CABMV) em maracujá amarelo 
(Phenotypic characterization of Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) 

isolates in yellow passion fruit) 

 
KOTSUBO, R.Y. 1; SILVA, C.C. 2; CHAVES, V.C.A.1; GARCIA, M.H.1; SANTOS, K.S.1; MOLINA, R.O.1 

O Brasil é o maior produtor e consumidor de maracujá (Passiflora edulis Sims.) do mundo. 
Problemas fitossanitários, como a doença do endurecimento dos frutos, podem causar sérios danos à 
cultura. Ela é causada pelo Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV), que é transmitido por 
afídeos durante a picada de prova, e reduz drasticamente a produtividade. Os sintomas 
caracterizam-se pela redução do tamanho, e deformação da planta, encarquilhamento, mosaico e 
ocorrência de bolhas no limbo foliar, além do endurecimento e deformações no fruto. O 
monitoramento e a erradicação de plantas infectadas são as principais medidas de manejo adotadas. 
Dessa forma, a rápida e correta identificação de plantas infectadas é de extrema importância para o 
manejo da doença. O objetivo deste trabalho foi avaliar e descrever os sintomas do vírus CABMV 
em plantas de maracujá amarelo. Para tanto, foi realizado um experimento em casa de vegetação no 
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR-EMATER (IDR-Paraná), em Londrina, PR. 
O experimento foi conduzido em blocos casualizados, com oito tratamentos (sete inóculos 
provenientes de diferentes cidades do estado do Paraná e uma testemunha), e cinco repetições. As 
fontes de inóculo foram testadas via indexação biológica e molecular (RT-PCR) para confirmação 
da presença do vírus. Plantas de maracujá sadias do híbrido H-90 foram utilizadas no ensaio. A 
transmissão do CABMV foi realizada pelo método de inoculação mecânica utilizando três folhas 
por planta. As avaliações foram realizadas semanalmente com observação da presença ou ausência 
de sintomas da virose, além da avaliação de cada sintoma observado por meio de uma escala de 
notas variando de 0 a 3, sendo 0 = ausência do sintoma, 1 = sintoma fraco (presente em até 25% da 
folha), 2 = sintoma médio (de 25% a 50% da folha) e 3 = sintoma forte (de 50% a 100% da folha). 
Foi observado que todos os tratamentos, com exceção da testemunha, apresentaram os sintomas de 
bolhosidade, clorose, encarquilhamento e mosaico, com um destaque para o isolado de Londrina 
que, além de ter manifestado os sintomas em todas as plantas em menor tempo (20 dias após a 
inoculação), também se destacou dos demais isolados para os sintomas de bolhosidade, clorose e 
encarquilhamento. O sintoma de mosaico foi menos severo em relação aos demais sintomas 
observados. Todas as plantas manifestaram sintomas para a virose, sendo o inóculo proveniente de 
Londrina o mais severo para a virose do endurecimento dos frutos. 
 
Palavras-chave: doença do endurecimento dos frutos; escala diagramática; sintomas; virose. 
Apoio: CAPES. 
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Caracterização molecular de Meloidogyne spp. associada a cultura da 
cana-de-açúcar em Recife, PE 

(Molecular characterization of Meloidogyne spp. associated with sugarcane 
in Recife, PE) 

MELLO, A.A.R.1*; SOUZA JUNIOR, F.JC.1; ASSUNÇÃO, M.C.1; 
SILVA, L.R.B O.1; SANTOS NETO, J.C.1; GUIMARÃES, L.M.P.1 

A cultura da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma importante atividade agrícola para a 
região nordeste. A estimativa de produção é cerca de 48 milhões de toneladas em 2020, tornando a 
região a terceira maior produtora do Brasil. A importância da cultura intensifica os cuidados contra 
doenças e pragas. Os nematoides são uma das principais doenças que trazem perdas significativas à 
cultura, sendo o gênero Meloidogyne spp um dos principais nematoides que atacam a cultura no 
Nordeste. O objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de Meloidogyne associadas à cultura 
da cana-de-açúcar no campo experimental da UFRPE. Foram realizadas amostragens de solo 
rizosférico e raízes em área de cultivo  localizada em Recife, sendo coletadas 20 amostras em dois 
períodos. Após as coletas, os nematoides foram extraídos e contados. Posteriormente, foi realizada a 
caracterização das espécies de Meloidogyne por meio de dados morfológicos e moleculares. De 
acordo com os cortes perineais, perfil da esterase e as análises das sequências D2-D3 e 18S, foram 
identificadas as espécies M. incognita (CN0028) e M. javanica (CN0029). A prevalência na área foi 
de isolados de M. incognita (80%). A presença dessas espécies de Meloidogyne em áreas de 
produção de cana-de-açúcar ratifica os prejuízos causados por meio da ação parasitária desse agente 
etiológico, sendo necessária a adoção de medidas de manejo para manter as populações de 
Meloidogyne abaixo do nível de dano econômico. 
 
Palavras-chave: 18S, Saccharum spp., 28S. 
Apoio: CAPES, CNPq. 
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Caracterização morfológica e morfométrica de Aphelenchoides sp. 
associado ao jambu 

(Morphological and morphometric characterization of Aphelenchoides sp. 
associated to jambu) 

SILVA, M.P.C.1*; HONÓRIO, A.P.1; SILVA, M.F.1; FACCIOLI, F.C.1; 
FONSECA, A.R.1; BUONICONTRO, D.S.1 

Plantas de jambu (Acmella oleracea) apresentando manchas foliares necróticas foram 
detectadas no município de Belém-PA e enviadas para o laboratório de Nematologia da 
Universidade Federal de Viçosa para identificação do agente causal. Amostras foliares sintomáticas 
foram processadas utilizando o método de trituração em liquidificador seguida de flotação 
centrífuga em solução de sacarose. Após análise morfológica preliminar dos espécimes extraídos, 
foi constatada a presença de nematoides do gênero Aphelenchoides. Dessa forma, o objetivo do 
trabalho foi caracterizar morfológica e morfometricamente esses espécimes para identificação da 
espécie. Nematoides extraídos das amostras foliares e multiplicados in vitro em cultura fúngica de 
Fusarium solani, foram mortos em banho-maria a 55°C por 5 min, fixados em solução TAF 
(Trietanolamina, Água e Formaldeído) e submetidos a infiltração em glicerina para o preparo de 
lâminas permanentes. Foram caracterizados 82 espécimes, sendo 40 fêmeas e 42 machos. As 
fêmeas da população de Aphelenchoides sp. apresentaram médias de 793,8 ± 109,5 µm, 41,5 ± 5,1, 
17,3 ± 2,1, 4,1 ±  0,5, 24,6 ± 4,9% e 70,2 ± 2,1%, para L (comprimento do corpo), a (razão entre o 
comprimento do corpo e diâmetro máximo do corpo), c (razão entre L e comprimento da cauda), 
c’(razão entre o comprimento da cauda e diâmetro do corpo na região do ânus), PVS/VA% 
(percentagem da razão do comprimento do saco pós vulval e distância da vulva e o ânus) e V% 
(proporção da distância entre a extremidade anterior até a vulva em relação a L),respectivamente. Já 
os machos apresentaram as médias de 679,5 ± 83,5 µm, 40,4 ± 5,1, 18,3 ± 2,2 e 3,0 ± 0,4 para L, a, 
c, c’, respectivamente. Os espécimes possuíam campo lateral com quatro incisuras, término caudal 
conóide com mucro em formato estrelar, poro excretor posterior ao anel nervoso. As fêmeas 
apresentavam ramo genital curto com oócitos alinhados em fileiras únicas. Os espículos dos machos 
possuíam côndilo dorsal ligeiramente destacado da lâmina dorsal. Por meio da análise comparativa 
com outras espécies de Aphelenchoides descritas na literatura, a população de Aphelenchoides 
associada ao jambu, é morfologicamente semelhante a A. besseyi. Contudo, para se chegar a uma 
identificação segura ainda é necessária a caracterização molecular, a qual encontra-se em fase final 
de execução.  
 
Palavras-chave: Acmella oleracea, nematoide de parte aérea, taxonomia. 
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Comportamento de isolados fracos do Citrus tristeza virus em plantas 
de laranja doce desafiados com padrões severos do vírus 

(Behavior of Citrus tristeza virus mild isolates in sweet orange plants challenged with 
virus severe standards) 

SILVA, C.C. 1; TISSIANO, V.F.2; CASAROTO FILHO, J.V. 2; 
AQUINO, L.T.2; MOLINA, R.O.2; NUNES, W.M.C.1;  

Um dos principais fatores limitantes à produtividade das plantas cítricas é a ocorrência de 
doenças. A Tristeza dos citros, causada pelo Citrus tristeza virus (CTV), é considerada uma das 
mais importantes, cujos danos dependem dos isolados virais presentes na planta, da combinação 
entre copa e porta-enxerto, e também das condições ambientais. O controle dessa doença é realizado 
principalmente pela premunização das plantas com isolados fracos e protetivos do CTV. O objetivo 
deste estudo foi avaliar o desenvolvimento do fenótipo de caneluras em plantas de laranja doce 
[Citrus sinensis (L.) Osbeck] inoculadas com isolados fracos, e desafiadas com isolados fortes do 
CTV. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com as seguintes 
fontes de variação: isolado fraco (89W e 89Z), “desafio” com isolado forte (Rolândia e Arapongas) 
e local de condução experimental (casa de vegetação e fitotron). Para cada combinação isolado 
fraco/isolado forte/local de condução, foram utilizadas 3 repetições. Plantas de laranja doce cv. 
‘Pêra Bianchi’ foram inoculadas por enxertia com os isolados fracos 89W e 89Z do CTV. Como 
controle foram utilizadas plantas de laranja doce livres de vírus. A detecção do CTV nas plantas 
enxertadas se deu por meio de RT-PCR do gene da capa protéica (p25). Após a confirmação da 
infecção viral, o isolado fraco presente nas plantas foi desafiado com os isolados fortes do CTV, 
Rolândia e Arapongas, por meio de enxertia. Em seguida, foi realizado o monitoramento das plantas 
para confirmar o pegamento da borbulha contendo o isolado forte. O experimento foi conduzido em 
casa de vegetação (temperatura ambiente), e em câmara de crescimento do tipo fitotron 
(temperatura de 20°C). Seis meses após o desafio com os isolados fortes, procedeu-se à avaliação 
dos sintomas de caneluras. Nas plantas mantidas em condição de casa de vegetação não houve 
manifestação de sintomas de caneluras, mesmo após a realização do desafio com os isolados 
Rolândia e Arapongas. Já nas plantas mantidas em fitotron, a manifestação do sintoma de caneluras 
ocorreu apenas nas plantas desafiadas, sendo mais severas naquelas plantas desafiadas com o 
isolado Arapongas. Os isolados fracos 89W e 89Z são considerados promissores para os programas 
de premunização, pois a manifestação de sintomas de caneluras nas plantas de laranja doce cv. 
‘Pêra Bianchi’ infectadas com esses isolados ocorreu apenas quando foram mantidas a temperatura 
de 20°C.  
 
Palavras-Chave: caneluras, desafio, premunização, temperatura, tristeza dos citros. 
Apoio: CNPq. 
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Controle biológico de Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae por 
fungos endofíticos 

(Biological control of Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae by endophytic fungi) 

MENEZES, A.S.1; SOUZA V.A.P. 2; BONFIM, J.A2; TRINDADE, D.B. 2; SERPA, M.F.P.2  

Uma das grandes limitações para o cultivo do maracujá (Passiflora edulis Sims) é a 
ocorrência da murcha de fusarium, causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae 

(FOP). A murcha de fusarium é uma doença de difícil controle principalmente pelo fato do FOP 
produzir estruturas de resistência. O controle químico dessa doença possui baixa eficiência, já o 
melhoramento genético demanda tempo para se obter cultivares resistentes e requer alto 
investimento. Uma alternativa para o controle dessa doença é realizar a inoculação com 
microrganismos que possuem efeito inibitório ao FOP. Os fungos endofíticos são capazes de 
colonizar os tecidos radiculares sem causar doenças, podem atuar como promotores de crescimento 
vegetal e também como agentes de controle biológico. Diante do exposto, este trabalho teve como 
objetivo verificar o papel inibitório de fungos endofíticos sob FOP, visando obter microrganismos 
que possam ser utilizados no controle biológico da murcha de fusarium. Foram obtidos três isolados 
de fungos endofíticos, sendo dois de plantas de mandioca (Manihot esculenta), Endofítico 1 (E1) e 
Endofítico 2 (E2) e um isolado de plantas de maracujá (Passiflora foetida), Endofítico 3 (E3).  O 
arranjo experimental foi em delineamento inteiramente casualizado composto por quatro 
tratamentos e dez repetições. Os tratamentos foram realizados em placas de Petri pela técnica de 
cultura pareada, contendo meio Batata-Dextrose-Ágar, assim, T1: testemunha - placas contendo 
apenas FOP; T2 - placas contendo fungo E1 e FOP; T3 - placas contendo fungo E2 e FOP; T4 - 
placas contendo fungo E3 e FOP. A eficiência dos tratamentos foi comparada pelo diâmetro médio 
das colônias e pela porcentagem de inibição do crescimento micelial (PIC), calculada pela fórmula: 
PIC = [(C – T) / C] x 100, em que, C é o diâmetro médio da colônia do patógeno das placas 
testemunhas e T é o diâmetro médio da colônia do patógeno frente ao antagonista. Os dados foram 
submetidos aos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (Bartlett), para os dados 
que se adequaram aos pressupostos da ANOVA foi utilizado o teste de Tukey (p<0,05) e, quando 
necessário, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). Os dados foram analisados utilizando o 
software R. O crescimento micelial dos fungos endofíticos foi superior ao crescimento do FOP em 
todos os tratamentos, inibindo o crescimento do patógeno, com PIC variando de 28,54% a 31,54% 
no oitavo dia de avaliação.   
 
Palavras-chave: biocontrole, maracujá, murcha de fusarium. 
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Controle in vitro de Sclerotinia sclerotiorum e Botrytis cinerea por 
bactérias cavernícolas 

(In vitro control of Sclerotinia sclerotiorum and Botrytis cinerea by cave bacteria) 

PIRES, G.R.R.1; OLIVEIRA, A.G.2; LESCANO, L.E.A.M.3; ALBINO, U.B.4; MATSUMOTO, L.S.3  

Os fungos representam o maior grupo de microrganismos causadores de doenças em plantas, 
ocasionando grandes perdas na produção agrícola. Vários destes microrganismos já apresentam 
resistência às moléculas utilizadas para controle, fazendo com que seja necessário a busca por novas 
formas de controle. Aliado a isto, a crescente procura por métodos alternativos ao químico, visando 
uma agricultura cada vez mais sustentável, torna a bioprospecção de microrganismos ainda pouco 
estudados, como os cavernícolas, muito relevante. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a 
capacidade in vitro de bactérias cavernícolas inibirem o crescimento micelial dos fungos 
fitopatogênicos Sclerotinia sclerotiorum e Botrytis cinerea, agentes causais das doenças conhecidas 
como mofo branco e mofo cinzento, respectivamente. Foram utilizadas 16 bactérias cavernícolas 
isoladas  no interior de cavernas no município de Altamira-PA. Os fungos foram coletados de 
plantas de soja e de morangos que apresentavam sintomas característicos de suas doenças, e 
posteriormente, identificados em laboratório. Os isolados bacterianos (IS) não foram identificados, 
sendo denominados de IS1 a IS16. O antagonismo das bactérias frente aos fungos foi avaliado 
através do pareamento de culturas em placas de Petri contendo meio de cultura BDA (Batata 
Dextrose Ágar), onde um disco (8 mm) contendo micélio fúngico foi colocado no centro da placa e 
o IS inoculado em quatro pontos equidistantes. Este processo foi realizado para cada fungo frente a 
cada um dos 16 IS. As placas foram incubadas a 25 ºC durante dois dias para S. sclerotiorum e 
cinco dias para B. cinerea, momento em que a placa controle (apenas com disco do fungo) foi 
totalmente ocupada. Após este período, avaliou-se o crescimento micelial dos fungos frente aos IS e 
calculou-se a porcentagem de inibição. O experimento foi realizado em quadruplicata e os 
resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e agrupados pelo teste de Tukey 
(p<0,05). O fungo S. sclerotiorum foi sensível a 11 isolados, com valores de inibição variando entre 
44,77% (IS3, IS12 e IS36) e 53,26% (IS14). Para B. cinerea, todos os 16 isolados apresentaram 
capacidade de inibir seu crescimento micelial, tendo ação inibitória variando de 46,51% (IS12) a 
68,89% (IS14). Concluiu-se que o isolado cavernícola IS14 apresenta grande potencial para inibição 
do crescimento micelial de ambos os fungos, representando uma medida de controle alternativa para 
estes fitopatógenos.   
 
Palavras-chave: antagonismo, bioprospecção, fungos fitopatogênicos, mofo branco, mofo cinzento.  
Apoio: CNPq, Fundação Araucária, Laboratório de Biotecnologia Microbiana - LABIM/UEL, 
Laboratório de Microbiologia do Solo - LABMICROS/UENP. 
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Controle Químico da Mancha de Ramularia e produtividade do 
Algodoeiro Gossypium hirsutum 

(Chemical control of Ramularia Spot and productivity of cotton Gossypium hirsutum) 

MAGALHÃES, M.1* 

A mancha de Ramulária que tem como  agente causal a Ramularia areola é uma doença de 
expressividade econômica na cultura do algodão. O fungo apresenta alto potencial destrutivo sobre 
área foliar da planta com lesões que ocupam quase todo espaço da folha. Esse trabalho tem o 
objetivo de avaliar os resultados dos tratamentos de fungicidas em diferentes dosagens, épocas de 
aplicação e produtividades alcançadas. Os ensaios foram realizados pela Embrapa na Fazenda 
Filadélfia, em Campo Verde, MT com a variedade Delta Opal (Baixa Resistência), o delineamento 
experimental foi em blocos casualizados, com 10 tratamentos em três épocas 76, 90 e 107 DAE 
(Dias Após Emergência), sendo 9 com aplicação de fungicidas e 1 testemunha com 4 repetições 
cada, com que cada parcela se compunha de 4 linhas de plantio, medindo 6 m de comprimento, 
espaçadas 0,90 m. Os princípios ativos usados foram: tebuconazole (0,75 L/ha); fentin hidróxido de 
estanho + carbendazim (0,4 + 0,5 L/ha); azoxystrobin + óleo mineral (0,2 L/ha + 0,2%), e a 
testemunha. Os resultados mostraram que o uso dos defensivos citados anteriormente em diferentes 
idades da planta implicaram em distintas produtividades entre as épocas de tratamento comparadas 
à testemunha. Os tratamentos à base de Fentin hidróxido de estanho + Carbendazim (0,4 + 0,5) L/ha 
e Tebuconazole 0,75 L/ha foram os mais eficientes e viáveis no controle da ramulariose ao serem 
realizadas aplicações no início dos primeiros sintomas. As pulverizações com os fungicidas feitas 
aos 76 DAE, independente do produto, tiveram maior produtividade, com produção média de 
algodão em caroço de 266,74 @/ha. Pulverizações feitas tardiamente como aos 90 DAE e 107 DAE 
tiveram eficácia reduzida, ocasionando uma perda na produtividade em torno de 8,74@/ha e 
20,10@/ha respectivamente. Portanto o controle químico tem importância ímpar no que diz respeito 
a redução da Ramulária, pois aplicações nos primeiros sintomas do fungo são cruciais para que 
ocorra melhor eficiência dos fungicidas e se tenha aumento nas produtividades. 
 
Palavras Chave: fungicida, Gossypium hirsutum, produtividade. 
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Controle químico e biológico de Fusarium solani, agente da Podridão 
Vermelha da Raiz (PVR) na cultura da soja 

(Chemical and biological control of Fusarium solani, the agent of Sudden Death 
Syndrom (SDS) in soybean crop) 

LES, N.L.1* ; HENNEMBERG, L.1; NADAL, V.G.R.1; SZEMOCOVIAKI, A.G.1; 
EIKELENBOOM, E.A.1; JACCOUD-FILHO, D.J.1 

Dentre as doenças da soja, se destaca a Podridão Vermelha da Raiz (PVR) causada pelo 
fungo Fusarium solani. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes produtos 
químicos e biológicos no controle de F. solani na cultura da soja. O experimento foi realizado na 
casa de vegetação da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em Ponta Grossa-PR. 
Sementes de soja contaminadas artificialmente por F. solani, foram tratadas com os produtos 
biológicos e fungicidas, com as doses recomendadas pelo fabricante. Os tratamentos foram: 1- 
testemunha sem inoculação; 2- testemunha com inoculação;3–Trichoderma asperellum 
(Quality®);4- T. harzianum (Trichodermil®); 5 - T.harzianum (Ecotrich®);6- Coniothyrium 

minitans;7–Bacillus subtilis (Serenade®); 8 -B.pumilus(Sonata®); 9-tiofanato metílico+fluazinam 
(Certeza®);10- fludioxonil+Metalaxil-M (Maxim XL®). Foram utilizados dois controles, um com 
inoculação do fungo e outro sem inoculação. O ensaio foi conduzido de maneira inteiramente 
aleatorizada, em bandejas plásticas com 32 células, contendo substrato esterilizado. Foram 
semeadas 32 sementes por bandeja, cada bandeja foi considerada uma parcela, totalizando 128 
sementes por tratamento com quatro repetições. Aos 26 DAS (Dias Após a Semeadura), todas as 
plantas emergidas foram retiradas para avaliação do comprimento da raiz, comprimento da parte 
aérea, incidência e severidade de F. solani e massa seca. Para a severidade foi utilizada escala de 
notas. Os dados foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com o software 
SASM-Agri. Em relação a altura, os tratamentos que apresentaram as maiores médias foram os 
tratamentos B. pumilus, fludioxinil+metalaxil-M, tiofanato metílico+fluazinam e B. subtilis. A 
maior média de comprimento de raiz foi com fludioxinil+metalaxil-M (15,7cm). Os tratamentos 
com menores incidências e menores severidades foram o fludioxinil+ metalaxil-M (4,7 e 4,7%) e B. 

pumilus (46,9 e 46,9%), enquanto a testemunha apresentou 93 e 92% de incidência e índice de 
doença, respectivamente. A maior média para a massa seca da raiz (2,1g) e parte aérea (8,7g) foi 
com fludioxinil + metalaxil-M. Concluiu-se que os melhores tratamentos testados foram o 
fludioxonil+Metalaxil-M, tiofanato metílico+fluazinam e o produto biológico à base de B. pumilus. 
 
Palavras-chave: Bacillus spp., fungicidas, fungos de solo, Trichoderma spp. 
Apoio: CAPES. 
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Controle químico e biológico de Rhizoctonia solani, agente do 
tombamento na cultura do feijão 

(Chemical and biological control of Rhizoctonia solani, the agent of damping-off in 
bean crop) 

LES, N.L.1* ; NADAL, V.G.R.1; MULLER, M.1; SCORSIM, A.B.1; 
CARNEIRO, F.T.1; JACCOUD-FILHO, D.J.1 

Dentre as doenças que acometem a cultura do feijão, destaca-se o damping-off ou 
tombamento causado pelo fungo Rhizoctonia solani. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de 
diferentes produtos químicos e biológicos no controle do tombamento causado por R. solani na 
cultura do feijão. O experimento foi realizado na casa de vegetação da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, em Ponta Grossa-PR. Sementes de feijão previamente inoculadas com R. solani, por 
meio do contato em meio de cultura BDA por 24 h, foram tratadas com os produtos nas doses 
recomendadas pelo fabricante, com os seguintes tratamentos: 1- testemunha sem inoculação; 2- 
testemunha com inoculação; 3–Trichoderma asperellum ;4- T. harzianum; 5- T. harzianum; 6- 
Coniothyrium minitans; 7–Bacillus subtilis; 8- B. pumilus; 9- tiofanato metílico+fluazinam; 10- 
fludioxonil+metalaxil-M. O delineamento foi inteiramente aleatorizada, em bandejas com 32 
células, contendo substrato esterilizado. Foram semeadas 32 sementes por bandeja, cada bandeja foi 
considerada uma parcela, totalizando 128 sementes por tratamento com quatro repetições. Aos 26 
DAS (Dias Após a Semeadura), todas as plantas emergidas foram avaliadas quanto ao comprimento 
da raiz e parte aérea, incidência e severidade de R. solani e massa seca. Para a avaliação de 
severidade foi utilizada escala descritiva. Os dados foram comparados pelo teste de Tukey a 5% 
com o software SASM-Agri. As plantas que apresentaram as maiores alturas foram com os 
tratamentos tiofanato metílico+fluazinam (10,5 cm), fludioxonil+metalaxil-M (11,2 cm), B. subtilis 
(9,1 cm) e B. pumilus (9,4 cm). Os tratamentos fludioxonil+metalaxil-M, tiofanato 
metílico+fluazinam e T. harzianum tiveram as maiores médias de comprimento de raiz, com 17,9; 
17,2 e 17,2 cm, respectivamente. A menor porcentagem de incidência e severidade foi com o 
fludioxonil+metalaxil-M (9,4% e 8,6%), enquanto a testemunha 100% e 82,7%. Para a massa seca 
da raiz e da parte aérea, os maiores valores foram com B. subtilis (3,9 g; 11,4 g), B. pumilus (3,2 g; 
8,8 g), tiofanato metílico+fluazinam (4,2 g; 10,9 g) e fludioxonil+metalaxil-M (4,8 g; 12,5 g). 
Concluiu-se que os melhores tratamentos foram fludioxonil+metalaxil-M, tiofanato 
metílico+fluazinam, e os produtos biológicos com B. pumilus, B. subtilis e T. harzianum. 
 
Palavras-chave: Bacillus spp., fungicidas, fungos de solo, rhizoctoniose, Trichoderma spp. 
Apoio: CAPES. 
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Crescimento in vitro de rizobactérias em meio de cultura contendo 
ácido monossilícico e diferentes níveis de pressão osmótica simulados 

por polietilenoglicol 
(In vitro growth of rhizobacteria in culture medium containing monosilicic acid and 

different levels of osmotic pressure simulated by polyethylene glycol) 

FARIA, D.R.1 ; MENDONÇA, S.M.1; OLIVEIRA, M.I.S.2; LANNA, A.C.3; FILIPPI, M.C.C.3 

As rizobactérias promotoras de crescimento de plantas (RPCPs), assim como o silício, têm 
apresentado múltiplas bioatividades, como a mitigação dos estresses abióticos e a supressão de 
doenças que acometem as plantas, intensificando a resistência. Nossa hipótese é que a integração 
entre bactérias, previamente identificadas como supressoras de doenças, e o silicato de cálcio 
potencialize a ação de ambos. O objetivo do trabalho foi identificar isolados de bactérias capazes de 
crescer sob alta pressão osmótica, simulado por diferentes concentrações de polietilenoglicol (PEG-
6000), na presença de ácido monossilícico. O ensaio E1 foi conduzido em delineamento 
inteiramente casualizado, em esquema fatorial nove (isolados de bactérias) x oito (concentrações de 
PEG-6000) e doze repetições, sob condições controladas de laboratório. Os isolados (Burkholderia 

pyrrocinia, Serratia sp., Bacillus thuringiensis, Bacillus sp., Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas sp. e três isolados não identificados (CHIR1, CHIF2 e CHIF3) foram cultivados em 
meio de cultura mínimo líquido M9 com as diferentes concentrações de PEG-6000 + ácido 
monossilícico (4 µl mL-1): 0 g L-1; 79,8 g L-1; 121,1 g L-1; 180,2 g L-1; 264,2 g L-1; 298,1 g L-1 e 
328,9 g L-1, e um controle sem PEG-6000 e silício. As avaliações foram feitas registrando a 
densidade óptica (620 nm), durante 48 h, estabelecendo uma curva de crescimento para cada 
tratamento e as médias do último horário, submetidas ao teste de Tukey (p<0,05). No ensaio E2 os 
três melhores isolados (B. thuringiensis, P. fluorescens e CHIR1), foram cultivados em caldo 
nutriente nas mesmas condições do ensaio E1. O número de células viáveis foi estimado seguindo 
procedimento convencional em diferentes intervalos de tempo (24, 48, 72 e 96 h). Os resultados 
mostraram que o PEG-6000, junto com o ácido monossilícico, influenciou diferentemente as curvas 
de crescimento bacteriano nos dois ensaios. Contudo, todas as rizobactérias cresceram sob os 
diferentes potenciais osmóticos. Entre os nove isolados, destacaram B. thuringiensis, P. fluorescens 

e CHIR1, no qual apresentaram um aumento significativo na taxa de crescimento em 2.6, 2.1 e 2.3 
vezes. No ensaio E2, CHIR1 apresentou a maior taxa de crescimento e o maior número de células 
viáveis em todos os tempos de avaliação. Os três isolados apresentam potencial para mitigação de 
danos causados por estresse hídrico em plantas e serão avaliados em condições de campo sob 
estresse hídrico e alta pressão de doença. 
 
Palavras-chave: estresse hídrico, potencial osmótico, RPCPs. 
Apoio: CAPES, EMBRAPA, UFG. 
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Detecção de Phytophthora palmivora em raízes de orquídea no Brasil 
(Detection of Phytophthora palmivora on orchid root in Brazil) 

ANDRADE, C. C. L.1 *; GOMES, L. B.1; DALBOSCO, M.1; MITUTI, T.; PRESTES, D. O.; DUARTE, V.1 

A cultura da orquídea é afetada por várias espécies de Phytophthora que causam podridão 
negra das raízes, ocasionando danos econômicos em todo mundo. O objetivo deste trabalho foi 
detectar e identificar Phytophthora spp. em raízes de orquídea (Dendrobium sp.) assintomáticas 
provenientes da Tailândia. Seis folhas de citros (Citrus spp.) desinfestadas com hipoclorito 1% por 
1 min foram colocadas em contato com as raízes previamente desinfestadas com o intuito de servir 
como isca para detectar espécies de Phytophthora. O material foi incubado a 25 oC, sob luz 
contínua por 5 dias. As folhas de citros foram visualizadas sob microscópio de luz para a 
observação dos esporângios e oósporos. O isolamento destas folhas de citros foi realizado em placas 
de Petri contendo meio V8 seletivo (piramicina, 10 mg L-1; ampicilina, 250 mg L-1; rifamicina, 10 
mg L-1; cloranfenicol, 50 mg L-1 e ágar 16 g L-1). As placas foram mantidas a 25 oC no escuro por 7 
dias. Após isolamento, colônias com micélio cotonoso e denso, características de Phytophthora 

cresceram de forma consistente. O isolado foi mantido a 25oC em tubo inclinado contendo meio 
cenoura ágar acrescido de óleo mineral Nujol e depositado como material de referência interno no 
Laboratório Agronômica (número de acesso AGR026). Esporângios papilados com variação de 
formatos elípticos a ovóides, pedicelo curto e oósporos apleróticos com diâmetro de 29 µm, 
presença de clamidósporos terminais e intercalares, semelhantes às descritas para P. palmivora 
foram observados. As regiões internal transcribed spacer (ITS) e cytochrome c oxidase subunit I 
(COI), utilizando os iniciadores ITS1 e ITS4; OomCoxILevup e OomCoxI-Levlo, respectivamente, 
foram sequenciadas. Na análise filogenética, utilizando a Máxima Parcimônia, o isolado agrupou-se 
com isolados de referência de P. palmivora. A presença de P. palmivora associada a podridão negra 
de raízes reforçam a importância de mais pesquisas com relação a patogenicidade e a prevalência 
desta espécie em orquídeas no Brasil.  
 
Palavras-chave: defesa sanitária vegetal, Dendrobium sp., planta ornamental, podridão negra de 
raízes.  

                                                
1 Agronômica – Laboratório de Diagnóstico Fitossanitário e Consultoria, Porto Alegre-RS, Brasil.  
* E-mail: camila.andrade@agronomicabr.com.br 



130  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

Distribuição espacial de Cercospora coffeicola em cafeeiro 
(Spatial distribution of Cercospora coffeicola in coffee) 

SOUZA, P.C.S 1; MARTINS, A.L.1; SILVA, W. A.1; LOSASSO, P.H.L.1; TEIXEIRA, D.D.B. 1 

O Brasil destaca-se como o país com o menor custo de produção de café arábica do mundo. 
No entanto, o aparecimento de doenças durante o seu desenvolvimento pode se tornar um fator 
encarecedor da cadeia produtiva. A Cercosporiose ou Olho pardo do café, cujo agente 
epidemiológico é o fungo Cercospora coffeicola, é considerada a segunda principal doença que 
acomete a cultura, atacando folhas e frutos, depreciando o valor final do produto. Como estratégia 
de manejo, o uso de agroquímicos destaca-se pela eficiência no controle, entretanto, na busca por 
uma agricultura sustentável e economicamente viável as técnicas e ferramentas da agricultura de 
precisão integradas ao controle convencional, tornam-se um caminho promissor frente ao manejo de 
doenças epidemiológicas. Dessa forma, trabalhando-se as variáveis existentes dentro de uma mesma 
área, é possível otimizar o uso de insumos e tornar a tomada de decisão mais precisa e assertiva. 
Com este trabalho objetivou-se avaliar a distribuição espacial da cercosporiose do cafeeiro em 
cultivares de Mundo Novo. O levantamento foi conduzido na safra 2019/2020 na fazenda “Bom 
Retiro”, Vera Cruz-SP, no mês de agosto. A avaliação foi realizada em seis linhas de café com 
espaçamento de 4 m e 0,75 m entre plantas. Em cada linha as avaliações começaram a partir da 
décima planta, onde foram coletados ramos do terço médio e inferior, a partir desta contou-se 10 
plantas e seguiu-se os mesmos procedimentos, totalizando 60 plantas na área total do experimento. 
Dos ramos coletados foram contadas o total de folhas e total de folhas que apresentavam sintomas 
da doença. Posteriormente, foram conduzidas análises geoestatísticas por meio da modelagem do 
variograma e estimativa do padrão espacial por meio da krigagem ordinária. A severidade da 
doença observada variou de 0% a 29%. Foi observada moderada dependência espacial expressa pela 
relação entre C0/(C0+C1) para a incidência da doença. O valor de alcance encontrado foi de 25,30 
m. Por meio do padrão espacial foi possível identificar uma maior incidência da doença na parte 
inferior direita da área apresentando valores variando de 9 a 11%. Os resultados revelam que existe 
distribuição espacial da doença, podendo ser promovidas práticas de manejo localizado e adoção de 
amostragens constantes nas lavouras, a fim de possibilitar a otimização do uso de insumos para 
controle do patógeno. 
 
Palavras-chave: café, levantamento espacial, olho pardo. 
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Distribuição espacial de Hemileia vastatrix em cafeeiro 
(Spatial distribution of Hemileia vastatrix in coffee) 

SOUZA, P.C.S.1; MARTINS, A.L.1; SILVA, W. A.1; LOSASSO, P.H.L.1; TEIXEIRA, D.D.B.1 

É comum ao longo do desenvolvimento do café (Coffea arabica L.) a ocorrência de doenças, 
que podem comprometer o alcance de máximas produções. A ferrugem do cafeeiro, cujo agente 
causal é o fungo Hemileia vastatrix, é considerada a principal doença que acomete a cultura. 
Evidenciada inicialmente pelo surgimento de pequenas manchas amarelo-pálida na face inferior da 
folha, evoluindo para lesões alaranjadas com aspecto pulverulento. O controle vem sendo feito pelo 
emprego intensivo de agroquímicos por diversos produtores. Neste sentido, buscando-se uma 
agricultura mais sustentável, a técnica de agricultura de precisão torna-se aliada no manejo. Por 
meio deste estudo objetivou-se realizar a avaliação espacial da ferrugem do cafeeiro em cultivar de 
Mundo Novo. O levantamento foi conduzido na safra 2019/2020 no município de Vera Cruz-SP, no 
mês de agosto. A avaliação foi realizada em seis linhas de café com espaçamento de 4 m e 0,75 m 
entre plantas, área total de 0,32 ha. Em cada linha as avaliações começaram a partir da décima 
planta, onde foram coletados ramos do terço médio e inferior. A partir desta contou-se 10 plantas e 
seguiu-se os mesmos procedimentos, totalizando 60 plantas na área total do experimento. Dos 
ramos coletados foram contadas o total de folhas e total de folhas que apresentavam sintomas da 
doença, a fim de se determinar a incidência da doença em cada local avaliado. Posteriormente, 
foram conduzidas análises geoestatísticas por meio da modelagem do variograma e estimativa do 
padrão espacial por meio da krigagem ordinária. A incidência da doença observada variou de 0% a 
72%. Foi constatada moderada grau de dependência espacial expressa pela relação entre C0/(C0+C1) 
para a ocorrência da doença, em que C0 expressa efeito pepita, C0+C1 quantifica o patamar da 
variável. Tal relação indica o quanto da variação dos dados pode ser explicada pela variação 
espacial obtida. O valor de alcance encontrado foi de 42,95 m, indicando que valores acima deste, 
não representam dependência espacial entre as amostras, sendo, portanto, independentes. Por meio 
do padrão espacial, foi possível identificar uma maior incidência da doença na parte superior 
esquerda até central da área apresentando valores variando de 36 a 46%, regiões estas mais 
próximas dos carreadores da área. Os resultados revelam que existe distribuição espacial da doença, 
expressando que práticas de manejo localizado e diferenciado poderiam ser adotados em glebas 
com altas infestações, otimizando o uso de insumos e reduzindo custos na compra total dos 
produtos. Além disso, a adoção de amostragens constantes nas lavouras possibilita manter o 
patógeno abaixo do nível de dano econômico na lavoura. 
 
Palavras-chave: Coffea arabica, geoestatística, levantamento espacial.  
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Diversidade de fitonematoides em pomar didático da 
Agronomia/UFRPE 

(Diversity of plant nematodes in a didactic orchard at Agronomia/UFRPE) 

SILVA, L.R.B.O.1*; ASSUNÇÃO, M.C.1; SOUZA JUNIOR, F.J.C.1; 
MELLO, A.A.R.1; SANTOS NETO, J.C.1; PEDROSA, E.M.R.2 

A influência que patógenos exercem sobre culturas de interesse econômico, em sua maioria, 
interferem na produtividade. Conhecer sua dinâmica populacional, padrão de dispersão e identificá-
los corretamente é fundamental para detectar os efeitos específicos de cada espécie, assim como 
suas interações. A associação dessas informações proporcionará o planejamento de diferentes 
estratégias de manejo a serem executadas em campo. A escolha do manejo é estritamente 
correlacionada ao patógeno presente na área, sendo assim, é essencial a correta diagnose para o 
estabelecimento das práticas a serem adotadas. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento 
dos gêneros de fitonematoides associadas às culturas da bananeira, aceroleira e abacaxizeiro 
cultivadas no pomar didático da UFRPE. Foram realizadas coletas de amostras de solo e raízes, 
durante agosto a setembro de 2019 em áreas de plantio de banana, acerola e abacaxi. Em cada área 
de plantio foram coletadas 36 amostras em zigue-zague na profundidade de 0-20 cm na copa das 
plantas. Os fitonematoides foram identificados a nível de gênero, de acordo com a descrição na 
literatura. Após as coletas, procederam-se às extrações e identificação dos fitonematoides em 
laboratório. Os resultados obtidos no levantamento em bananeiras demonstraram a presença de 
Helicotylenchus spp., Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., com predominância de Pratylenchus 
spp. (84%) na área. Em aceroleira, foi registrado  Meloidogyne spp. e Hemicycliophora spp., porém 
Meloidogyne spp. foi o gênero com maior ocorrência (98%). Já para o diagnóstico em abacaxizeiro 
foi registrado apenas Pratylenchus spp. (100%). A presença de importantes gêneros, especialmente 
Meloidogyne e Pratylenchus, demonstram a necessidade de manejo de nematoides na área. Com 
base nos resultados, fica evidenciada a presença de quatro gêneros de fitonematoides no pomar 
didático do Departamento de Agronomia da UFRPE, com predominância de Meloidogyne e 
Pratylenchus. 
 
Palavras-chave: diagnose, frutíferas, levantamento, nematoides parasitas de plantas. 
Apoio: CAPES, CNPq, FACEPE. 
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Efeito comparativo do controle de Meloidogyne javanica mediado por 
Rhizophagus clarus à outros organismos de biocontrole 

(Comparative effect to Meloidogyne javanica control mediated by Rhizophagus 

clarus to other biocontrol organisms) 

SILVA, B.A.1*; SANTANA-GOMES, S.M.1; MELO, A.S.1; DIAS-ARIEIRA, C.R.1 

O controle biológico tem demonstrado potencial na redução de nematoides e os fungos 
micorrízicos arbusculares tornam-se interessantes. Assim, objetivou-se avaliar Rhizophagus clarus 
na redução da penetração de Meloidogyne javanica, comparando sua eficiência à produtos 
biológicos comerciais em tomateiro. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em 
delineamento inteiramente casualizado, sob fatorial 4x3, sendo quatro tratamentos e três épocas de 
avaliações. Os tratamentos consistiram em R. clarus (RC), Trichoderma harzianum (TH), Pochonia 

chlamydosporia (PC) e testemunha (T) sem tratamento. As épocas de avaliações foram de 5, 10 e 
15 dias após a infestação do solo (DAI) com nematoides. Parte das mudas foram preparadas em 
substrato contendo 250 clamidósporos.100 g-1 de solo. As demais foram produzidas em substrato 
comercial. Após 20 dias da germinação, transplantou-se as mudas em copos de 500 mL contendo 
solo autoclavado e adubado. Os tratamentos com PC e TH foram aplicados no sulco de plantio e 
para a testemunha aplicou-se água. No dia seguinte, todas as plântulas foram inoculadas com uma 
suspensão de 2000 ovos de M. javanica. As plantas foram retiradas aos 5, 10 e 15 DAI e destinadas 
a coloração com fucsina ácida, a fim de determinar os nematoides penetrantes nas raízes de tomate, 
bem como os estádios de desenvolvimento, contabilizando-se juvenis de segundo estádio (J2), 
terceiro (J3), quarto (J4) e fêmeas adultas (FA). Os dados foram submetidos ao teste de Tukey a 
5%. Maior quantidade de J4 foi obtido aos 15 DAI e menores médias foram observadas nos 
tratamentos com TH e PC, iguais a 1,50 e 3,25 respectivamente, comparando-se as plantas 
micorrizadas (RC) que se assemelharam a T, com 11,50 e 15,25 J4, respectivamente. Para o número 
de FA, as maiores médias foram observadas aos 15 DAI nas plantas T e RC. Não foram encontradas 
fêmeas nos tratamentos TH e PC, independente da época avaliada. O número total de nematoides, 
assim como as demais variáveis, foram  maiores aos 15 DAI para T e RC (38,50), seguido de PC 
(19,00) e TH (14,75), respectivamente. Concluiu-se, dessa forma, que diferentemente de PC e TH, 
RC não tem efeito sobre a penetração de M. javanica em raízes de tomateiro.  
 
Palavras-chave: controle biológico, micorriza, nematoide das galhas. 

 

  

                                                
1 Universidade Estadual de Maringá - Campus Regional de Umuarama, PR, Brasil. 
* E-mail: b.almeidasillva1@gmail.com 



134  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

Efeito da quitosana na eclosão de juvenis de Meloidogyne javanica 
(Effect of chitosan on the juveniles hatching of Meloidogyne javanica) 

SCHWAN, V.V 1; DIAS-ARIEIRA, C.R.1 

A cultura da soja é infectada por vários fitonematoides, sendo os do gênero Meloidogyne 
spp. os que causam maiores danos, cerca de 30-50% da sua produção. Com isso, cresce a 
preocupação de como realizar o manejo destes nematoides. Durante muitos anos, o controle 
químico foi o mais utilizado, porém, diversos métodos de controles alternativos têm sido 
pesquisados para compor o manejo integrado. A quitosana pode contribuir para o controle de 
nematoides visto que estimula a atividade da fenilalanina amônia-liase, quitinases e β-1,3-
glucanases, enzimas importantes para defesa da planta. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi de 
avaliar o efeito da quitosana na eclosão de juvenis de Meloidogyne javanica. O experimento foi 
realizado in vitro, em delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos e cinco 
repetições. A quitosana (Sigma-Aldrich®) foi solubilizada em ácido acético 1% e diluída em água 
destilada para obter as concentrações equivalentes aos tratamentos (0,25%, 0,5%, 0,75% e 1%), 
sendo ácido acético e água destilada utilizados como tratamentos controle. Em tubos falcon fora 
colocada uma suspensão de 1 mL contendo 100 ovos de M. javanica e 1mL do respectivo 
tratamento. Os tubos permaneceram em B.O.D, na temperatura de 26 °C, no escuro, por 10 dias. Ao 
final deste período, avaliou-se o número de juvenis eclodidos e de ovos remanescentes, com o 
auxílio da câmara de Peters, sob luz de microscópio óptico. Por meio dos resultados obtidos, pode-
se observar que todos os tratamentos diferiram da testemunha (28,21%) e inibiram a eclosão dos 
juvenis de M. javanica em 98,81%, 96,32%, 91,6% e 90,88% para as doses de quitosana de 0,25%, 
0,5%, 0,75% e 1%, respectivamente e 98,12% de inibição para o ácido acético. Pode-se observar 
que o ácido acético teve efeito direto sobre os nematoides e à medida que a concentração de 
quitosana aumentou, menor foi a inibição da eclosão dos juvenis de M. javanica. 
 
Palavras-chave: controle alternativo, fitonematoides, inibição  
Apoio: CNPq. 
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Efeito de imidacloprido sobre a população de Meloidogyne incognita e 
M. enterolobii em Solanum lycopersicum 

(Imidacloprid effect on the life cycle of Meloidogyne incognita and M. enterolobii in 
Solanum lycopersicum) 

SANTOS NETO, J.C.1*; ASSUNÇÃO, M.C.1; SOUZA JUNIOR, F.JC.1; 
SILVA, L.R.B.O.1; MELLO, A.A.R.1; PEDROSA, E.M.R.2 

O uso do inseticida imidacloprido é comum para o controle da mosca branca em tomateiro, 
no entanto, há imprecisão quanto a utilização deste produto e o efeito em populações de 
Meloidogyne spp. cultivadas em casa de vegetação. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de 
imidacloprido no ciclo de vida de populações de M. incognita e M. enterolobii em mudas de 
Solanum lycopersicum. O estudo foi realizado no Laboratório de Fitonematologia da UFRPE, 
durante o período de setembro a novembro de 2019. Para o ensaio foram avaliadas duas populações 
de Meloidogyne spp.: CN0002 (M. enterolobii) e CN0004 (M. incognita). Mudas de tomateiro com 
15 dias de idade foram inoculadas 4.000 ovos de cada população por vaso, e no dia seguinte foram 
tratadas com 300 g/ha de imidacloprido, de acordo com a recomendação do fabricante, aplicado na 
parte aérea da planta, com seis repetições por tratamento. A testemunha foi tratada com água 
destilada. Após 45 dias da aplicação do produto, os tomateiros foram cuidadosamente retirados dos 
vasos, as raízes lavadas em água corrente para remoção de solo e realizada a contagem do número 
de galhas (NG), número de massas de ovos (NMO), número de total de ovos (NO) e o fator de 
reprodução (FR). Meloidogyne incognita apresentou maior sensibilidade ao produto, com reduções 
de 51,59; 19,87 e 29,8% em NO, NMO e NG, respectivamente, com FR=1,83; valor 
consideravelmente inferiores a M. enterolobii que apresentou reduções de 11,49; 14,29 e 12,17% 
em NO, NMO e NG, respectivamente, com FR=4,49. Embora o produto não possua recomendação 
para o manejo de fitonematoides, pode ser constatada ação nematicida para o gênero Meloidogyne 
em tomateiro. 
 
Palavras-chave: fitonematoides, manejo, nematicida, tomateiro.  
Apoio: CAPES, CNPq. 
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Efeito de norbornadienos sobre Meloidogyne javanica 
(Effect of norbornadienes on Meloidogyne javanica) 

HONÓRIO, A. P.1; CASTRO, C. N.2; FONSECA, A. R.1; 
BUONICONTRO, D. S.1; DEMUNER A. J.2; GOMES, A. C. S.2 

Os fitonematoides ocasionam grandes prejuízos à agricultura mundial. Os nematicidas 
disponíveis estão sendo retirados gradativamente do mercado, devido à sua alta toxicidade para o 
meio ambiente, humanos e animais. Desse modo, buscando alternativas mais sustentáveis de 
controle, objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito in vitro de 4 compostos dos grupos dos 
norbornadienos sobre Meloidogyne javanica. Os compostos foram obtidos e caracterizados 
previamente pelo grupo de estudos do Departamento de Química da Universidade Federal de 
Viçosa. Foram testados os compostos codificados como AMA15, AMA19, AMA30 e MP, eluídos 
em solução aquosa de DMSO 2%. Os ensaios foram montados em placas de acrílico com 96 poços, 
cada poço recebeu 100 µL de suspensão aquosa contendo aproximadamente 50 juvenis (J2) e 100 
µL de cada composto na concentração de 1000 µg mL-1 com a concentração final de 500 µg mL-1. 
Os controles foram água destilada e solução aquosa de DMSO 2%. As placas foram armazenadas 
em B.O.D. a 25 °C, no escuro, por 3 dias. A mortalidade foi avaliada nos tempos de 24h, 48h e 72h 
após a aplicação dos tratamentos. O delineamento empregado foi inteiramente casualizado com 5 
repetições. Os resultados foram submetidos ao teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis a 5% de 
significância. O composto MP apresentou mortalidade de 46,86; 83,26 e 93,41% em 24h, 48h e 
72h, respectivamente. Os tratamentos AMA15, AMA19 e AMA30 apresentaram baixa taxa de 
mortalidade, não diferindo estatisticamente dos controles. Com estes resultados, pode-se concluir 
que somente o composto MP apresenta efeito nematicida sobre J2 de M. javanica. 
 
Palavras-chave: controle alternativo, fitonematoides, prospecção de moléculas 
Apoio: Fapemig, CNPq, CAPES, CAPES-Proex e Universidade Federal de Viçosa. 
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Efeito do ácido oxálico sobre o crescimento micelial de 
Corynespora cassiicola 

(Effect of oxalic acid on mycelial growth of Corynespora cassiicola) 

SOUZA, D.H.G.1*; PAULA, S. de1; PASCHOLATI, S.F.1 

O fungo necrotrófico Corynespora cassiicola é o agente causal da mancha alvo, uma doença 
economicamente importante, principalmente para a cultura da soja, onde sua incidência vem 
tomando proporções cada vez maiores. Sabe-se que ácidos orgânicos, como o ácido oxálico, vêm 
apresentando eficiência no controle de fungos, principalmente, devido ao potencial de induzir 
resistência nas plantas. No entanto, pouco se sabe de sua ação direta sobre fungos fitopatogênicos. 
Diante disso, o objetivo deste trabalho foi determinar o efeito do ácido oxálico sobre o crescimento 
micelial de C. cassiicola. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado 
(DIC), com cinco tratamentos compostos das concentrações de 0; 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 mM de ácido 
oxálico (Sigma Aldrich) e cinco repetições, totalizando 25 parcelas experimentais, sendo cada 
parcela representada por uma placa de Petri. O ácido oxálico em suas diferentes concentrações foi 
incorporado no próprio meio de cultivo BDA (batata, dextrose e ágar), sendo a concentração 0 mM 
constituída apenas pelo meio de cultivo. Os meios acrescidos com os diferentes tratamentos foram 
vertidos em placas de Petri, adicionando-se no centro de cada placa um disco (diâmetro de 0,5 cm) 
do fungo retirado de uma colônia com 14 dias. Após 24 horas da instalação do experimento, foi 
realizada a primeira avaliação de um total de oito avaliações. As avaliações foram feitas até o 
momento em que o fungo de alguma das placas do experimento atingisse a borda da mesma. A 
partir dos dados obtidos, foi realizado o cálculo da área abaixo da curva de crescimento micelial 
(AACCM). Em seguida, foi realizada análise de regressão. Os resultados foram representados por 
uma regressão linear, com efeito dose-dependente, onde a menor AACCM (23,28) foi obtida na 
concentração de 0,8 mM do ácido testado, com uma redução de 21,8%. Esse resultado mostra que o 
ácido oxálico tem efeito na redução do crescimento micelial de C. cassiicola, sendo uma ferramenta 
em potencial para estudos futuros relacionados ao manejo da mancha alvo da soja.  
 
Palavras-chave: ácido orgânico, controle, mancha alvo. 
Apoio: CNPq. 

 

 

  

                                                
1 Departamento de Fitopatologia, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo, SP, Brasil. 
* E-mail: dablienygarcia@usp.br 



138  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

Efeito do óleo essencial de Mentha spicata sobre o crescimento micelial 
de Colletotrichum gloeosporioides 

(Essential oil effect of Mentha spicata about mycelial growth of Colletotrichum 

gloeosporioides) 

ALVES, A.R.1*; PAIVA, G.F.1; SOUZA, G.H.S1; MOTA, L.H.C. 1; GONÇALVES, F.J.T. 2 

A antracnose causada por Colletotrichum gloeosporioides é a principal doença que acomete 
os frutos do mamoeiro em pós-colheita. A infecção ocorre ainda no campo e permanece em período 
latente até que ocorram condições favoráveis ao seu desenvolvimento durante o processo de 
maturação, formando lesões que danificam os frutos, os inviabilizando para a comercialização e 
consumo. O controle da antracnose deve ser realizado em campo com a utilização de produtos 
químicos e na pós-colheita através do tratamento hidrotérmico e químico. No entanto, devido aos 
efeitos residuais que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente e a exigência da sociedade 
por produtos livres de resíduos, tem-se buscado produtos naturais para o controle alternativo que 
possuam eficiência de controle e sejam de baixo impacto ambiental. Diante do exposto, este 
trabalho teve como objetivo avaliar o efeito fungicida e/ou fungistático do óleo essencial de Mentha 

spicata sobre o crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides. O inóculo do patógeno foi 
obtido de mamões adquiridos dos principais estabelecimentos comerciais de Nova Andradina – MS. 
O óleo essencial foi adquirido da indústria química Ferquima, diluído em uma solução de tween 20 
a 2% (98 ml de Água destilada estéril + 2 ml de tween) que foram adicionadas em 60 ml de meio de 
cultura BDA, resultando nas concentrações finais de (0 ppm; 0,83 ppm; 1,67 ppm; 8,33 ppm e 
16,67 ppm) e vertidos em placas de Petri de 9 cm de diâmetro com 15 ml cada. No centro de cada 
placa foi adicionado disco de BDA contendo crescimento fúngico de 5 milímetros. As avaliações 
foram realizadas a cada 48 horas por um período de 8 dias, através da aferição do diâmetro das 
colônias, obtendo a média das duas medidas perpendiculares. Utilizou-se delineamento inteiramente 
casualizado com quatro repetições. Com base nos resultados foram calculadas as porcentagens de 
inibição do crescimento micelial (PIC), sendo utilizada a seguinte fórmula: PIC = (diâmetro da 
testemunha - diâmetro do tratamento)/(diâmetro da testemunha) x 100 e os resultados submetidos 
ao teste Tukey a 5%. Os melhores resultados foram obtidos nas concentrações de 8,33 ppm e 16,67 
ppm inibindo 83,75% e 100% respectivamente. Devido à alta porcentagem de inibição do 
crescimento fúngico, este estudo sugere a possibilidade de tratamento pós-colheita dos frutos de 
mamão com óleo essencial de Mentha spicata para controle da antracnose. 
 
Palavras-chave: antracnose, Carica papaya, controle alternativo. 
Apoio: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul - Campus Nova 
Andradina. 
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Efeito do óleo essencial de Mentha spicata sobre o crescimento micelial 
de Fusarium solani 

(Effect of Mentha spicata essential oil on mycelial growth of Fusarium solani) 

PAIVA, G.F.1*; ALVES, A.R.¹; SOUZA, G.H.S.¹; CARRASCO, N.F.¹; 
MOTA, L.H.C.¹; GONÇALVES, F.J.T.² 

Os patógenos relacionados com a pós-colheita causam grandes prejuízos em relação à perda 
de produtos. No mamão (Carica papaya), as perdas de pós-colheita ocorrem além de outros 
patógenos pelo ataque do fungo Fusarium solani. Atualmente o controle dessa doença é realizado 
desde o momento em que é realizada a colheita no campo através do uso de moléculas químicas. 
Devido a crescente preocupação e exigência da sociedade por produtos mais saudáveis e livres de 
agrotóxicos, o uso dos óleos essenciais vem sendo cada vez mais estudado e se mostrando 
promissor para uso na agricultura. Diante desse fato, este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito 
fungicida e/ou fungistático do óleo essencial de Mentha spicata sobre o crescimento micelial de 
Fusarium solani. O inóculo do patógeno foi obtido de mamão com sintomas adquiridos em 
estabelecimentos comerciais de Nova Andradina – MS. O óleo essencial foi adquirido da indústria 
química Ferquima, diluído em uma solução tween 20 a 2% (98 ml de Água destilada estéril + 2 ml 
de tween 20) que foram adicionadas em 60 ml de meio de cultura BDA, resultando nas 
concentrações finais de (0 ppm; 0,83 ppm; 1,67 ppm; 8,33 ppm e 16,67 ppm) e vertidos em placas 
de Petri de 9 cm de diâmetro com 15 ml cada. No centro da placa foi adicionado um disco de 5 mm 
de BDA contendo crescimento fúngico em ativo crescimento com 5 dias de incubação. As 
avaliações ocorreram periodicamente a cada 48 horas durante 8 dias, através de medições do 
diâmetro das colônias, obtendo a média das duas medidas diametralmente opostas. O delineamento 
experimental utilizado foi inteiramente casualizado. Para cada tratamento foram realizadas 4 
repetições. Com base nos resultados foram calculadas as porcentagens de inibição do crescimento 
micelial (PIC), sendo utilizada a seguinte fórmula: PIC = (diâmetro da testemunha - diâmetro do 
tratamento)/(diâmetro da testemunha) x 100 e os resultados submetidos ao teste Tukey a 5%. O óleo 
essencial testado nas concentrações de 8,33 ppm e 16,67 ppm inibiram o crescimento micelial em 
90,54% e 92,68% respectivamente. Nas outras concentrações a redução variou entre 25 - 28%. O 
presente trabalho revela que o óleo essencial estudado possui moléculas biologicamente ativas 
contra fungos, sugerindo estudos realizando o tratamento de frutos para o controle de Fusarium 

solani em pós-colheita de mamão. 
 
Palavras-chave: Carica papaya, controle alternativo, podridão de frutos, pós-colheita. 
Apoio: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul - Campus Nova 
Andradina. 
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Efeito in vitro de produtos químicos no controle de bactérias 
fitopatogênicas 

(In vitro effect of chemicals on the control of phytopathogenic bacteria) 

DUIN, I.M.1*; FORASTEIRO, T.A.2; LEITE JÚNIOR, R.P.2 

A utilização de produtos cúpricos para o controle de bactérias fitopatogênicas é amplamente 
utilizado na agricultura. O objetivo deste estudo foi testar o efeito in vitro de produtos químicos no 
crescimento de diversos isolados bacterianos. Os produtos, Airone, Difere, Oxi 88 e Oxi 91, foram 
incorporados ao meio de cultura ágar nutriente (AN) fundente a 58 ºC, após autoclavagem, nas 
dosagens finais de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 400 µg mL−1 de cobre metálico. Os isolados, 
Xanthomonas axonopodis pv. glycines (303), Xanthomonas citri subsp. citri (306), Xanthomonas 

vasicola pv. vasculorum (RL1), Xanthomonas euvesicatoria, Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli, Pseudomonas syringae pv. tabaci, Pseudomonas syringae pv.  tomato, Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis, Curtobacterium flaccumfaciens subsp. flaccumfaciens, foram 
obtidos da coleção de bactérias fitopatogênicas do Laboratório de Bacteriologia do IAPAR, os quais 
foram crescidos em meio de cultura ágar nutriente (AN) por 72 horas à 28 °C, em incubadora 
B.O.D. A suspensão de células bacterianas de cada isolado foi ajustada para a concentração final de 
108 UFC mL-1, com base em medições feitas em espectrofotômetro (DO600 = 0,1). Alíquotas de 5 µl 
das suspensões bacterianas de cada isolado foram depositadas sobre o meio AN contendo as 
diferentes concentrações dos produtos químicos. As placas foram mantidas em incubadora B.O.D a 
28 ºC. A avaliação da sensibilidade bacteriana aos produtos foi realizada 72 horas após a incubação 
pela observação do crescimento ou não de colônias das bactérias no meio AN nas diferentes 
concentrações dos produtos em teste. Para a testemunha utilizou-se meio AN. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições para cada tratamento. O produto 
Oxi 88 apresentou maior capacidade de inibição, começando com doses de 10 µg mL−1 para 
Pseudomonas e Xanthomonas e 20 µg mL−1 para Curtobacterium. Difere e Oxi 91 apresentaram 
capacidade de inibição semelhante. O isolado de Xanthomonas euvesicatoria apresentou menor 
capacidade de inibição em todos os produtos. 
 
Palavras-chave: produtos cúpricos, Pseudomonas, Xanthomonas vasicola pv. vasculorum. 
Apoio: CNPq. 
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Efeito inicial de biofertilizantes e nematicidas químicos em organismos 
não alvos em raízes de café arábica infestados por Meloidogyne exigua 
(Initial effect of biofertilizers and chemical nematicides on non-target organisms in 

roots of Arabian coffee infested by Meloidogyne exigua) 

SCHWAN, G. M.1; PEDROSA, P. L.1, COSTA, G. M. A. V.1, SILVA, A. B.1, CÔGO, A. D.2, ALVES, F. R1 

Dentre os principais problemas fitossanitários do cafeeiro, estão fitonematoides do gênero 
Meloidogyne spp. em especial o Meloidogyne exigua, ganham destaque devido a sua ampla 
distribuição geográfica. Para controle desses patógenos em campo, o uso de produtos químicos 
ganha destaque, porém, devido à alta toxicidade, muitos deles chegaram a ser proibidos. Devido a 
isso se tem aumentado a procura por produtos menos tóxicos, como Nimitz, um produto à base de 
moléculas de Fluensulfone. Outra forma de controle é pela adição de microrganismos antagonistas, 
incorporados ao solo por biofertilizantes. Entretanto, devido a não padronização da fabricação de 
biofertilizantes no Brasil, pouco se sabe sobre o efeito dos mesmos sob demais microrganismos. 
Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de nematicidas químicos e 
biofertilizantes sob organismos não-alvos em raízes de café arábica. O experimento foi conduzido 
em uma lavoura comercial cultivada com café arábica, naturalmente infestada por Meloidogyne 

exigua, utilizando os produtos Fluensulfone (1,0 L/ha), Cadusafós (15 L/ha), Vitaflex (10L/ha) e 
Maxfert (20L/ha), aplicados em forma isolada ou conjunta. Foram coletadas amostras de raiz antes 
da aplicação e 45 dias após a aplicação dos produtos. Foram pesadas 10g de raiz, batidas em 
liquidificador e depois separadas utilizando peneiras e a solução obtida foi diluída em béquer de 
10ml.  Foi quantificado o número de fitonematóides (dados não mostrados) e nematoides de vida 
livre associados ao sistema radicular antes e após a aplicação e comparado estatisticamente entre si. 
Com base nas análises estatísticas, pode ser observado que o Fluensulfone apresentou uma redução 
de 12,95% e o Cadusafós 41,58%. Os biofertilizantes apresentaram maiores efeitos reducionais, 
27,13% para o Vitaflex e 35,14% para o Maxfert. Em função do acúmulo de matéria orgânica na 
lavoura na qual o experimento foi conduzido ser condicionante para o desenvolvimento dos 
organismos presentes nos biofertilizantes. Houve redução dos nematoides de vida livre presentes 
em torno das raízes por parte da microbiota antagonista provinda dos biofertilizantes, outros 
organismos como as rizobactérias predominantes no sistema radicular podem vir a ser prejudicadas 
por essa microbiota. Os resultados obtidos mostram que os biofertilizantes e o Cadusafós possuem 
efeito reducional em organismos não-alvos e aplicação excessiva dos mesmos pode prejudicar o 
desenvolvimento das plantas. 
 
Palavras-chave: controle biológico, nematoide das galhas, microbiota. 
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Eficiência de fosfitos, silicatos e fungicidas no manejo da 
brusone do trigo 

(Efficiency of phosphites, silicates and fungicides in the management 
of wheat blast) 

NEVES, J.C.B.1; BARBOSA, G.F.²*; SILVA, K.A.2; AMARAL, D.R.1; DIAS, L.E.O2; COSTA, L.M2 

O trigo é base fundamental para a alimentação humana. A brusone, doença fúngica foliar e 
de espiga, consiste em grande desafio para seu cultivo, seja na região sul do Brasil, ou em novas 
áreas de plantio no cerrado brasileiro. O objetivo do trabalho foi avaliar diferentes produtos e 
fungicidas comerciais existentes no mercado, e sua eficiência no manejo da doença brusone do 
trigo. O experimento foi conduzido nos anos de 2015, 2016 e 2017, no Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro – Campus Uberaba, avaliando tratamentos em campo sem irrigação (2015) e 
com irrigação (2016, 2017), todos em blocos casualizados (DBC). Foram utilizadas a cultivar BRS 
264 em 2015 e 2016, e a BRS 404 em 2017. Em 2015 os tratamentos foram: testemunha (nenhum 
produto aplicado), silicato de potássio (0,5 L ha-1), fosfito de potássio (1,0 L ha-1), fungicida 
tebuconazol + trifloxistrobina (0,75 L ha-1) e fungicida protioconazol + trifloxistrobina (0,5 L ha-1).  
Em 2016, a irrigação foi realizada através de aspersores, com turno de rega de dois dias. Os 
tratamentos: testemunha (nenhuma aplicação), silicato de potássio em doses diferentes (0,5; 1,0; 
2,0; 4,0 L ha-1) e fungicida tebuconazol + trifloxistrobina (0,75 L ha-1). Em 2017, a irrigação 
ocorreu assim como em 2016. Os tratamentos avaliados foram: testemunha (nenhuma aplicação), 
mancozebe (2,25 kg ha-1), fungicida tebuconazol + trifloxistrobina (0,75 L ha-1) e silicato de 
potássio (4,0 L ha-1). Para as análises de severidade e incidência, foram coletadas aleatoriamente 
100 espigas de cada parcela e avaliadas separadamente seguindo a escala diagramática da espiga do 
trigo, e a incidência foi constatada através de indícios da doença, independente do grau desta. Para 
os dados qualitativos foram realizadas análises de variância (Teste F), já na análise quantitativa 
foram realizadas análises de regressão. Em 2015, o fungicida protioconazol + trifloxistrobina 
apresentou menor severidade da doença. 2016, as diferentes doses de silicato influenciaram no 
controle da severidade da brusone. Em 2017, não houve diferença estatística entre os tratamentos. 
Conclui-se que as melhores formas de manejar a brusone do trigo passam pelo uso de fungicidas. E 
que, o silicato utilizado de forma isolada, não apresenta efeito comparado com fungicidas. Todavia, 
faz-se necessário maiores estudos para analisar o efeito de doses de silicato no manejo de brusone 
no trigo e constatar sua eficiência. 
  
Palavras-chave: fitossanidade, Pyricularia grisea, severidade, Triticum aestivum L. 
Apoio: CAPES. 
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Eficiência de produtos à base de Trichoderma spp. para controle de 
Sclerotinia sclerotiorum em diferentes temperaturas e umidades do solo 

(Efficiency of products based on Trichoderma spp. for control of Sclerotinia 

sclerotiorum under different soil temperature and humidity) 

TREVISAN, B.R.1; MOLIN, C.; TOLEDO, R., HUZAR-NOVAKOWISKI, J.1* 

O mofo branco é uma doença causada pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum. O controle 
biológico com Trichoderma spp. é uma alternativa para manejar a doença, no entanto, pouco se 
sabe sobre o efeito das condições ambientais na eficiência de produtos comerciais. Assim, o 
objetivo do trabalho foi verificar o efeito da temperatura e da umidade do solo sobre Trichoderma 
spp. para controle de S. sclerotiorum. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente 
casualizado com parcelas subdivididas com três repetições. As parcelas principais corresponderam a 
quatro temperaturas (11, 18, 25 e 32°C) e as subparcelas corresponderam à combinação dos 
produtos (Controle absoluto; Blindage – Trichoderma spp.; ICB Nutrisolo – Trichoderma spp.; 
Trichodermax - Trichoderma spp.; Frowncide - fluazinam) e umidade do solo (26, 48, 70 e 92% de 
saturação). A unidade experimental consistiu em potes plásticos de 10 cm de diâmetro. Solo 
autoclavado foi colocado nos potes e a umidade ajustada com a adição de diferentes volumes de 
água. Em seguida, 50 escleródios foram posicionados na superfície do solo, seguido da pulverização 
dos produtos. Após 30 dias, foi avaliada a porcentagem de germinação miceliogênica (GERM) dos 
escleródios e a porcentagem de escleródios infectados (INF) por Trichoderma spp. Com base na 
análise de variância, verificou-se efeito significativo da temperatura, umidade, produto, bem como a 
interação entre temperatura x produto, e umidade x produto. Teste de Tukey a 5% de probabilidade 
foi aplicado para comparação das médias do fator qualitativo.  Com base nos resultados da análise 
de regressão, foi verificado que todos os tratamentos apresentaram resposta quadrática para GERM 
e INF com o aumento da saturação do solo, onde os menores valores de GERM (40 a 60%) foram 
observados com saturação de solo entre 50 a 70%. O tratamento com fluazinam proporcionou 
redução exponencial na GERM com o aumento da saturação do solo. Além disso, houve resposta 
quadrática da GERM com o aumento da temperatura, onde a temperatura ótima para GERM foi em 
torno de 20ºC. Em baixos níveis de saturação do solo (26%), não houve diferença significativa entre 
os tratamentos avaliados, o que demonstra a baixa eficiência dos produtos em condições de baixa 
umidade. A elevação de temperatura proporcionou resposta linear positiva para a INF. Pode-se 
concluir que as condições de umidade e temperatura do solo afetam a eficiência de produtos à base 
de Trichoderma spp. sobre S. sclerotiorum.  
 
Palavras-chave: antagonista, biocontrole, controle biológico, mofo branco, podridão branca da 
haste. 
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Eficiência de Trichoderma spp. sobre o crescimento micelial de 

Thielaviopsis paradoxa 

(Efficiency of Trichoderma spp. on the mycelial growth of Thielaviopsis paradoxa) 

ARAÚJO, F.C.*1; CAMPOS, C.F.V.; SOARES, D.B.L.; PADILHA ,A.L.; BARROS, A.C.S.; ARAÚJO, B.N. 

Atualmente o controle biológico vem assumindo uma grande importância aos produtores 
devido sua eficiência nos programas de manejo integrado de doenças, custo e benefícios, além de 
uma produção integrada caminhando para agricultura sustentável. Fungos do gênero Trichoderma 

representam uma importância econômica significativa para a agricultura, uma vez que são capazes 
de atuarem no controle de doenças em cultivares de importância econômica. O fungo do gênero 
Thielaviopsis paradoxa, anamórfico do ascomiceto Ceratocystis paradoxa é o agente causal da 
doença conhecida como podridão-abacaxi que pode detectado em diversas espécies de plantas 
tropicais, principalmente na cana de açúcar. Seu agente causal está presente nos solos, podendo 
infectar os colmos logo após o plantio, através dos cortes nas extremidades e ferimentos no colmo. 
O objetivo do trabalho foi observar a influência inibitória do Trichoderma spp. sobre o crescimento 
micelial do T. paradoxa. Foram utilizados para o experimento 08 isolados de Trichoderma spp. 
provenientes de diferentes regiões do Brasil (TRIC1, TRIC2, TRIC3, TRIC4, TRIC5, TRIC6, 
TRIC7 e TRIC8) e um isolado do fungo T. paradoxa (TP 04), onde foram compostos por nove 
tratamentos e quatro repetições. Para verificar a ação antagônica dos isolados de Trichoderma spp. 
sobre T. paradoxa utilizou-se o pareamento de culturas em placas de Petri. A capacidade antagônica 
dos isolados de Trichoderma spp. foi avaliada aos sete e aos 14 dias após o pareamento, utilizando a 
escala de notas de Bell et al, (1982), que varia de 1 a 5. Para análise dos resultados foi utilizado o 
teste de scott-knott para comparação de médias por meio de grupos. Os isolados TRIC2, TRIC3, 
TRIC4, TRIC6 e TRIC8 foram os mais eficientes in vitro para o controle de T. paradoxa em relação 
ao demais testados, por apresentarem uma maior potencial de hiperparasitismo com relação ao 
fungo fitopatogênico. Sendo possível a visualização de emaranhados de hifas dos isolados de 
Trichoderma spp. sobre o patógeno, mostrando a sua capacidade parasítica. Esses resultados 
evidenciam que, além do parasitismo direto, diversos mecanismos podem estar envolvidos na ação 
antagonista de fungos. 
 
Palavras-chave: antagonismo, controle biológico, fungo. 
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Estimação da acurácia seletiva para resistência a cercosporiose em 
café arábica 

(Selective accuracy estimation for resistance to cercosporiosis of arabica coffee) 

MARIZ, B.L.1*; PEIXOTO, M.A. 1; CASTRO, I.S.L. 1; ALVES, D.R. 1; 
ALMEIDA, D.P. DE1; CAIXETA, E.T.1 

A cercosporiose causada pelo fungo Cercospora coffeicola é uma doença agressiva em café 
arábica (Coffea arabica L.). A caracterização acurada da cercosporiose nos programas de 
melhoramento cafeeiro buscam seleção eficiente de genótipos elite com resistência durável. Diante 
disso, o objetivo deste trabalho foi estimar a acurácia seletiva de cercosporiose em população F2 
com 142 genótipos (Híbrido de Timor MG0357 x Tupi Ferrero) e duas testemunhas (Paraíso MG 
H419-1 e Catuaí Vermelho), nas safras de 2018 e 2020 em Viçosa-MG. O plantio foi em 
delineamento de blocos aumentados, com espaçamento de 3,00 x 0,80 metros, em 2016. A 
avaliação baseou-se na severidade da cercosporiose nas folhas do cafeeiro, com notas que variaram 
de 1 a 5, sendo nota 1 para plantas altamente resistentes com folhas sem cercosporiose e 5 para as 
extremamente suscetíveis com altas quantidades de lesões e produção de esporos. Os parâmetros 
genéticos foram estimados via máxima verossimilhança restrita e a predição dos valores genéticos 
foi feita por meio da melhor predição não viesada, usando o software Selegen-REML/BLUP. A 
acurácia seletiva da predição dos valores genéticos também foi estimada. A população e as 
testemunhas se mantiveram resistentes nas duas safras, com notas médias próximas de 2 (presença 
de cercospora com poucas lesões e esporos). A variância genética foi de 0,075 e a fenotípica de 
0,134. A herdabilidade no sentido amplo foi de 0,56 e a herdabilidade ajustada da média de 
genótipo para os efeitos de linha e coluna foi de 0,61 A acurácia seletiva estimada foi de 0,77, 
sendo classificada como moderada. A acurácia seletiva é influenciada por três principais fatores: (i) 
número de repetições; (ii) variância residual e (iii) proporção entre a variância residual e variância 
genética. Esse parâmetro mede o quanto o valor genético predito é similar ao valor genético real dos 
genótipos. Maiores acurácias inferem menor risco de erro a partir do uso da informação denotando 
maior confiabilidade da predição e do processo de seleção. Dessa forma, os valores de acurácia 
indicam a necessidade de avaliação da cercosporiose nos mesmos genótipos e em mais safras, 
objetivando o aumento da acurácia seletiva para posterior seleção (acurácia superior a 0,80) e para 
recomendação (acurácia superior a 0,90). A acurácia seletiva é uma importante ferramenta na 
predição da severidade de infecção por cercospora e na seleção de genótipos resistentes em 
programas de melhoramento do cafeeiro. 
 
Palavras-chave: modelos lineares mistos, predição, REML/BLUP. 
Apoio: CNPq, Capes, Fapemig, INCT/Café. 
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Estudos de controle biológico de mofo branco em soja 
(Biological control studies of white mold in soybeans) 

PAIXÃO, M.R.R.1; BARBOSA, E.T.2; FARIA, D.R.1; NUNES JUNIOR, 
J.3; MEYER, M.C.4; LOBO JUNIOR, M.2 

O mofo-branco, causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum, é uma das mais importantes 
doenças da soja. O agente causal tem uma importante característica de produção de escleródios, 
estruturas resistentes às variações ambientais que permitem a sua sobrevivência no solo de uma 
safra para outra. Escleródios podem ser parasitados por microrganismos no solo, condição que 
sustenta a utilização do controle biológico como medida de controle da doença. O objetivo do 
trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes biofungicidas para contribuir para recomendações de 
manejo de mofo-branco em soja. Os experimentos correspondem à safra 2019/2020, realizados em 
Silvânia e São Miguel do Passa Quatro, em Goiás, em delineamento de blocos casualizados, com 
quatro repetições e parcelas de seis linhas. Foram feitas aplicações dos agentes de biocontrole nos 
estágios vegetativos V1 e V2. Os tratamentos foram constituídos por uma formulação de propágulos 
de Trichoderma asperellum (150L/ha), uma de Bacillus subtilis (150L/ha), três formulações de 
Trichoderma harzianum (150L/ha) e um tratamento testemunha, sem aplicação de biofungicidas. 
Amostras contendo 30 escleródios foram colocadas em saquinhos de tela de náilon com malha 
inferior a 1,0 mm, dispostas em bandeja de isopor. As bandejas foram preenchidas com solo 
autoclavado e distribuídas no centro das parcelas e cada bandeja recebeu uma amostra de escleródio 
e uma cobertura de palha da gramínea utilizada como cobertura de solo da lavoura. As amostras 
foram enviadas ao laboratório, onde foram feitos os testes de germinação carpogênica, 
miceliogênica, avaliação de escleródios colonizados por Trichoderma spp. e de escleródios 
inviáveis. Os resultados foram analisados individualmente por local, submetidos à ANOVA e ao 
teste de Tukey a 5% para verificar a diferença entre tratamentos. Os tratamentos que apresentaram 
maiores percentuais de colonização por Trichoderma spp. foram os que receberam formulações de 
T. harzianum e de T. asperellum. Para escleródios inviáveis, os biofungicidas com T. harzianum e 
Bacillus subtilis superaram a testemunha. Quanto às análises de germinação carpogênica, todos os 
agentes de biocontrole reduziram o percentual de formação de apotécios, ocorrendo maior redução 
com aplicação de formulações de T. harzianum. O controle biológico de Sclerotinia sclerotiorum se 
mostra eficiente no manejo integrado da doença, em solos com formação de palhada de gramíneas, 
solos úmidos e áreas de plantio direto com rotações. 
 
Palavras-chave: biofungicidas, Sclerotinia sclerotiorum, escleródios.  
Apoio: CNPQ. 
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Extratos de torta de mamona obtido por extração hidroalcoólica e 
ultrassom no controle do nematoide das galhas Meloidogyne javanica 

em soja 
(Castor bean cake extracts obtained by hydroalcoholic extraction and ultrasound to 

Meloidogyne javanica control on soybean) 

TARINI, G.1*; MELO, A.S.1; FUTIGAMI, C.1; FONTANA, L.F.1; TONINATO, B.O.1; DIAS-ARIEIRA, C.R.1 

Resíduos da agroindústria podem apresentar compostos nematicidas, os quais podem ser 
extraídos usando diferentes solventes ou tecnologias, como ultrassom, que possui alguns efeitos 
como: circulação de líquidos no sistema e a turbulência, que podem aumentar a transferência de 
massa, possibilidade de se obter alta taxa de extração de compostos em um período reduzido de 
tempo e a cavitação acústica gerada no aparelho, facilita a penetração de solventes na parede da 
célula vegetal, liberando de forma rápida e eficiente o conteúdo intracelular. Assim, objetivou-se 
avaliar a eficiência de extratos de torta de mamona, obtidos com água e etanol, mediante técnica 
ultrassônica, no controle do nematoide das galhas (Meloidogyne javanica), bem como determinar o 
teor de compostos fenólicos destes extratos. A torta foi submetida a extração (1:10, m:v) 
hidroalcoólica (0 e 60% de álcool), com e sem ultrassom (frequência de 40kHz, potência de 132 W 
e duração de 30 minutos a 40°C). Determinou-se a concentração de compostos fenólicos totais 
nestes extratos. Em seguida, eles foram diluídos a 25% de água destilada e aplicados via irrigação 
no solo (calda de 100 L ha-¹) no momento da semeadura da soja (cv. M6410 IPRO), a qual foi 
inoculada com 2000 ovos de M. javanica no momento da semeadura. Os dados foram submetidos a 
análise estatística por meio do software SISVAR, utilizando teste de Tukey a (p<0,05) de 
probabilidade de erro. A aplicação foi repetida após sete dias e, aos 60 dias avaliou-se a 
multiplicação do nematoide. A concentração de compostos fenólicos variou de 350,7 a 905,7 e 
308,5 a 704,1 mg EAG (Equivalente de Ácido Gálico) 100 g-1 em extrato com e sem ultrassom, 
respectivamente. Os extratos reduziram a multiplicação do nematoide. As médias de nematoide 
total em plantas tratadas com os extratos não diferiram entre si e variaram de 20.013 a 32.842, 
enquanto para a testemunha foi de 57.217. As reduções do fator de reprodução foram de 43 a 65%. 
Diante do exposto, concluiu-se que, o extrato da torta de mamona apresenta efeito nematicida, 
independente do extrator e da tecnologia de extração. Os compostos fenólicos presentes no extrato 
podem contribuir para o efeito nematicida. 
 
Palavras-chave: compostos fenólicos, nematicida, resíduos agrícolas. 
Apoio: UEM, CNPq, FA. 
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Fertilizantes foliares a base de ácido peracético para o controle da 
mancha Foliar de Glomerella na macieira 

(Foliar fertilizers from peracetic acid to control Glomerella leaf spot on apple trees) 

LACONSKI, J.M.O.1*; NOGUEIRA, P.H.S.1; MELO, A.R.1; LATZUK, G.1; PINTO, F.A.M.F.2; ARAUJO, L.2 

A mancha foliar de Glomerella (MFG), é considerada a principal doença de verão da 
macieira. Na tentativa de reduzir epidemias dessa doença nos pomares, busca-se métodos 
alternativos aos fungicidas utilizados, a exemplo do ácido peracético (AP), um agente sanificante, 
de grande estabilidade e de rápida propriedade fungicida. Desta forma, o objetivo do presente 
estudo foi avaliar o uso de fertilizantes foliares que apresentam o AP em sua formulação, isolado ou 
em mistura com fungicidas, bem como o efeito do pH em calda para o controle da MFG. O 
experimento foi conduzido em casa de vegetação com mudas de ‘Gala’ enxertadas sob o porta-
enxerto M.9. As mudas foram inoculadas com uma suspensão de 105 conídios/mL de isolados de 
Colletotrichum fructicola e 24 horas após a inoculação elas receberam diferentes tratamentos. 
Devido à alta acidez das caldas que continham o AP, em alguns tratamentos ajustou-se o pH entre 5 
e 6 com hidróxido de sódio (1 N), para verificar se este parâmetro afetaria o índice de controle (IC) 
sobre a severidade da MFG. Os tratamentos testados foram: testemunha (Água em pH 6,6); T2: 
Água + Ácido acético (pH:3,4); T3: AP 1 (500 µL /500 mL) (pH 5,2 corrigido); T4: AP 1 (pH 3,7); 
T5: AP 2 (500 µL /500 mL) (pH 5,1 corrigido); T6: AP 2 (pH 3,7); T7: Mancozeb (1 g /500 mL) 
(pH 6,6); T8: Metiram + Piraclostrobina  (1,25 g /500 mL) (pH 6,2); T9: AP 1  + Mancozeb (pH 
3,7); T10: AP 1  + Mancozeb (pH: 5,0 corrigido); T11: AP 2 + Mancozeb (pH 3,8); T12: AP 2 + 
Mancozeb (pH 5,1 corrigido); T13 AP 2 + Metiram + Piraclostrobina (pH 3,8); T14: AP 2 + 
Metiram + Piraclostrobina (pH 5,0 corrigido); T15: AP 1 + Metiram + Piraclostrobina (pH 3,6); 
T16: AP 1 + Metiram + Piraclostrobina (pH 5,2 corrigido). Aos quatorze dias após a inoculação 
observou-se os melhores IC da MFG (entre 42 e 62%) para os tratamentos 5, 7 e 10. A mistura do 
AP com Mancozeb e Metiram + Piraclostrobina reduziu o IC dos fungicidas sobre a MFG, quando 
não foi ajustado o pH da calda (pH entre 3,6 a 3,8). A mistura de AP com Metiram + 
Piraclostrobina melhorou o IC do fungicida sobre a MFG quando ajustado o pH da calda entre 5 e 
6. Os resultados do presente estudo indicam que o AP fornece baixos IC sobre a severidade da MFG 
quando utilizado isolado, e que este fertilizante pode reduzir a eficiência dos fungicidas quando 
usado em mistura, caso não haja correção do pH da calda de pulverização. 
 
Palavras-chave: Colletotrichum fructicola, fungicidas, mancha da gala, sanificante. 
Apoio: CNPq. 
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Fonte de silício orgânica para o suprimento de plantas de arroz e 
controle da mancha parda 

(Organic silicon source for rice plants supply and brown spot control) 

CUNHA, F.D.1*; HAWERROTH, C.1; SILVA, C.L.1; RODRIGUES, A.F.1 

A mancha parda do arroz, causada pelo fungo Bipolaris oryzae, é considerada uma das 
principais doenças da cultura do arroz mundialmente. O suprimento de silício (Si) às plantas tem 
resultado no controle efetivo de várias doenças de plantas em diferentes culturas comerciais. 
Considerando a importância da mancha parda para reduzir a produção do arroz e a necessidade de 
encontrarmos fontes alternativas e sustentáveis de Si, o presente trabalho teve como objetivo 
determinar a eficiência da Agrisilica em fornecer Si às plantas e, consequentemente, reduzir os 
sintomas da doença. Plantas de arroz (cultivar Metica-1, suscetível à mancha parda) foram 
cultivadas em vasos plásticos contendo material de solo deficiente em Si e que recebeu, 
previamente, a aplicação dos seguintes tratamentos: (i) carbonato de cálcio (Ca) + carbonato de 
magnésio (Mg) (controle), (ii) Agrisilica (0,3 g dm-3 de solo), (iii) Agrisilica (0,75 g dm-3 de solo), 
(iv) Agrisilica (1,5 g dm-3 de solo) e (v) AgroSilício® (silicato de cálcio) (1,5 g dm-3 de solo). A 
concentração de Ca e Mg entre os tratamentos foi calibrada utilizando diferentes quantidades de 
carbonato de cálcio e de carbonato de magnésio. As plantas foram inoculadas com B. oryzae aos 30 
dias de idade. Avaliou-se a severidade da doença às 48, 72, 96 e 144 horas após inoculação (hai) 
utilizando-se uma escala diagramática. Os dados obtidos foram usados para calcular a área abaixo 
da curva do progresso da mancha parda (AACPMP). A concentração foliar de Si foi determinada 
após a última avaliação da severidade da doença. A concentração foliar de Si foi significativamente 
menor para as plantas do tratamento controle em comparação com as plantas dos demais 
tratamentos. A concentração foliar de Si foi significativamente maior para as plantas do tratamento 
Agrisilica (0,3 g dm-3 de solo), Agrisilica (0,75 g dm-3 de solo) e Agrisilica (1,5 g dm-3 de solo) em 
comparação com as plantas do tratamento controle. A AACPMP foi significativamente menor para 
as plantas submetidas aos tratamentos Agrisilica (0,3 g dm-3 de solo), Agrisilica (0,75 g dm-3 de 
solo), Agrisilica (1,5 g dm-3 de solo) e AgroSilício® em comparação com as plantas do tratamento 
controle. Em conclusão, o fornecimento de Agrisilica, como uma nova fonte de Si, para as plantas 
de arroz, independente da dose testada, mostrou-se eficiente em reduzir os sintomas da mancha 
parda em um nível equiparável ao obtido com o uso do AgroSilício®. 

 
Palavras-chave: agrisilica, indução de resistência, nutrição mineral, severidade da doença. 
Apoio: FAPEMIG. 
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Fungicidas no controle de Fusarium verticillioides em milho 
(Fungicides in the control of Fusarium verticillioides in corn) 

CINTRA, G. S.1; CHAINÇA, E. F.1; MATUOCA, L. P.1; PEREIRA, N. B.1; DOURADO, Y. M.1 

Os objetivos com o presente estudo foram: (i) avaliar a sensibilidade de Fusarium 

verticillioides em relação a fungicidas e dosagens in vitro; (ii) avaliar o efeito de fungicidas no 
tratamento de sementes de milho do híbrido AG 8088 PRO2, sob condições de laboratório e, (iii) 
avaliar o efeito de fungicidas no tratamento de sementes de milho do híbrido AG 8088 PRO2, em 
casa de vegetação. Os fungicidas utilizados foram: carboxina + tiram (F1) e carbendazim + tiram 
(F2). Para avaliação do crescimento micelial, os fungicidas foram adicionados em meio de cultura 
fundente, nas concentrações de 1, 10 e 100 µg mL-1. Em laboratório, as avaliações consistiram em 
teste de germinação, teste de sanidade e massa seca das plântulas. Em casa de vegetação, os 
parâmetros avaliados foram: índice de velocidade de emergência (IVE) e porcentagem de 
emergência. Em ambos, foram usados quatro tratamentos compostos por dois fungicidas e dois 
tratamentos controle, formados por sementes não inoculadas e sem fungicida em sementes 
inoculadas e sem fungicida. No teste de sensibilidade in vitro, não houve diferença entre os 
fungicidas sobre a inibição do crescimento micelial. Para as dosagens, observou-se que 10 µg mL-1 

e 100 µg mL-1 de F1 obtiveram resultados estatisticamente iguais, superiores à dosagem de 1 µg 
mL-1 na inibição do crescimento micelial. Para F2, não foi observada diferença entre as dosagens. 
No teste de germinação, observou-se que as sementes tratadas com F1 não se diferenciam das 
sementes tratadas com F2. Para avaliação da massa de matéria seca das plântulas normais, os 
tratamentos F1 e inoculados foram estatisticamente superiores às sementes não inoculadas. Quanto 
à avaliação da sanidade das sementes, verificou-se o crescimento micelial de F. verticillioide em 
todos os tratamentos. Para os ensaios em casa de vegetação, observou-se que as médias do IVE para 
os tratamentos, inoculada, F1 e F2 foram menores que as sementes não inoculadas. Verificou-se que 
a porcentagem de emergência das sementes não inoculadas foi superior, comparado aos outros 
tratamentos, e o F2 foi o que demonstrou menor porcentagem de emergência. Os tratamentos F1 e 
inoculada não diferiram entre si. Os resultados obtidos demonstraram que Fusarium verticillioides 
mostrou-se insensível aos fungicidas e às dosagens testadas de F1 e F2, in vitro e os fungicidas F1 e 
F2 não foram eficientes no tratamento de sementes de milho híbrido AG 8088 PRO2 em condições 
de laboratório e casa-de-vegetação. 
 
Palavras chave: controle químico, sementes, Zea mays. 
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Fungos associados a condimentos secos comercializados 
em Teresina-PI 

(Fungi associated with dry condiments sold in Teresina-PI) 

CARVALHO, G.S.1*; BARGUIL, B.M.1; BESERRA JR., J.E.A.2 

Algumas espécies de plantas apresentam propriedades culinárias e são conhecidas como 
condimentos. Partes diferentes das plantas podem ser utilizadas, e são consumidas na forma seca ou 
fresca. Dependendo do manejo durante o plantio, colheita e secagem, as plantas podem estar 
infectadas por fungos. Com isso, o objetivo desse estudo foi verificar a presença de fungos em 
alecrim (Rosmarinus officinalis), louro (Laurus nobilis) e orégano (Origanum vulgare), 
comercializados secos em supermercados na cidade de Teresina, Piauí. A coleta foi dividida em 
duas etapas (março e outubro de 2019) e, em cada uma delas, foram adquiridas amostras de três 
marcas (A, B e C) de cada condimento. As amostras foram levadas para o Laboratório de 
Fitopatologia da Universidade Federal do Piauí – UFPI. O alecrim e o orégano foram utilizados 
conforme vieram na embalagem e na folha de louro foram obtidos fragmentos de 1,5 cm2. Para a 
desinfecção das amostras foram utilizadas três etapas com duração de 1 minuto cada: etanol à 70%, 
hipoclorito de sódio 1% e água destilada esterilizada. As amostras foram plaqueadas em meio 
batata-dextrose-ágar (BDA) e mantidas sob alternância luminosa de 12h a 26 °C. Foram colocados 
cinco fragmentos por placa e quatro placas para cada amostra de cada condimento. Após sete dias 
de cultivo, realizou-se a quantificação das colônias fúngicas em cada placa, os isolados obtidos 
foram repicados para meio BDA e aguardou-se até 20 dias para a formação de esporos. Para a 
caracterização morfológica, retirou-se uma parte do micélio de cada fungo e montou-se as lâminas 
com corante azul de Amann, para serem observadas ao microscópio. A identificação dos gêneros 
fúngicos foi realizada por meio da identificação do conidióforo e/ou esporo. Alguns fungos não 
produziram esporos nas condições deste experimento, portanto procedeu-se à extração de DNA, 
amplificados com os primers ITS1 e ITS4 e sequenciados. Os isolados foram preservados pela 
técnica de papel de filtro e mantidos refrigerados (8° C). Foram observados os gêneros Absidia, 
Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, Paecilomyces, Penicillium, Scytalidium e 
Trichoderma. As amostras de alecrim apresentaram a maior quantidade de gêneros fúngicos, sendo 
Aspergillus e Paecilomyces os mais frequentes. Diante dos dados obtidos podemos constatar que 
existe moderada diversidade de fungos fitopatogênicos e de saprófitas em condimentos secos, e que 
os mesmos permaneceram viáveis no tecido vegetal após o processo de secagem e embalagem.  
 
Palavras-chave: fitopatógenos, micologia, plantas aromáticas. 
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Genome-wide identification of homologues of the Necrosis and 
Ethylene-inducing Like Protein family within five orders of 

Dothideomycetes 
(Identificação ampla de proteínas homólogas à família de Proteínas Indutoras de 

Necrose e Etileno em cinco ordens de Dothideomycetes) 

DAL-SASSO, T.C.S.1*; RODY, H.V.S.2; OLIVEIRA, L.O.1 

The Necrosis- and Ethylene-inducing Like Proteins (NLPs) are involved in the early phases 
of plant infection and have an extremely broad taxonomic distribution, occurring in bacteria, fungi, 
and oomycetes. NLPs display two main functions during plant-pathogen interactions: toxin-like 
virulence factors and triggers of host immune responses. We carried out comparative analysis on 
NLPs from 34 species of Dothidemomycetes and used phylogenetic analysis to explore their 
evolutionary history. We retrieved protein sequences from MycoCosm for species within five orders 
of Dothideomycetes (Botryosphaeriales, Capnodiales, Mytilinidiales, Hysterales, and 
Pleosporales). Proteins were annotated using PfamScan with Pfam v32.0, InterProScan, and 
HMMER. Signal peptide (SP), transmembrane domain (TD), and subcellular localization were 
predicted using SignalP, TMHMM, and TargetP, respectively. A NLP was considered to be a NLP 
effector when it harbored a predicted SP, no predicted TD, and it was predicted to be part of a 
secretory pathway. Otherwise, it was regarded as a non-effector NLP. NLP sequences were aligned 
using MAFFT L-INS-I and the best evolution model WAG+G+F was predicted by ProtTest. A 
Bayesian phylogeny was conducted on MrBayes and the tree was visualized using FigTree. The 
NPP1 domain was the only domain predicted to be part of the NLPs and occurred just once in each 
protein. We predicted 81 NLPs, 54 of which were NLP effectors, and protein sequences varied 
greatly even within species. In general, the number of copies (1 – 6) of NLPs was low and there 
were three species for which no NLP was predicted at all (two saprotrophs and one 
ectomycorrhizal). Overall, species of necrotrophic fungi held more copies of NLPs (� = 3.3) and 
more copies of NLP effectors (� = 2.4) than species of other lifestyles did. Within a given species, 
most of the NLPs were predicted to be NLP effectors, except for six species which have NLPs but 
none of them was predicted to be NLP effector. The number of conserved cysteine residues (2, 4 – 
6) also varied among NLP effectors. Phylogenetic tree displayed three major clades. In general, 
NLPs of species from the same order grouped together and the 27 non-effector NLPs were unevenly 
distributed across the phylogeny. We concluded that NLPs are a diverse protein family within 
Dothideomycetes, varying both in number of copies among species from the same order and 
similarity among copies within the same species. 
 
Palavras-chave: comparative analysis, effectors, protein annotation, phylogeny. 
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Germinação carpogênica de escleródios de Sclerotinia sclerotiorum 
submetidos ao herbicida glifosato 

(Carpogenic germination of sclerotia from Sclerotinia sclerotiorum submitted to the 
herbicide glyphosate) 

PADUAN, F.N.1*; SCOLIN, L.B.1; THOMÉ, R.M.1; PETRY, M.F.P.1; CANTERI, M.G.1 

Amplamente utilizado no controle de plantas daninhas na cultura da soja, o herbicida 
glifosato pode estender seus efeitos em organismos que não sejam o alvo da aplicação, como 
estruturas de resistência de fungos patogênicos que se encontram no solo. O objetivo deste trabalho 
foi verificar a ação do herbicida glifosato sobre a germinação carpogênica de escleródios de 
Sclerotinia sclerotiorum. Escleródios foram produzidos em substrato de grãos de aveia com casca. 
Dez escleródios foram depositados na superfície de 150g de solo esterilizado, disposto em caixas 
plásticas tipo gerbox, e borrifados com soluções com concentrações de 1; 10; 100; 1000 e 10000 
ppm do herbicida glifosato e testemunha contendo apenas água esterilizada, simulando lâmina 
d’água de 3,5 mm. As caixas plásticas foram incubadas a 19 °C e fotoperíodo de 12h. Foi utilizado 
delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Cada caixa gerbox correspondeu a 
uma repetição. As avaliações foram realizadas aos 30, 40 e 50 dias após a incubação por contagem 
do número de estipes e número de apotécios formados. Os dados foram transformados em √x e 
submetidos à análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade, analisados em esquema 
fatorial (6x3) sendo as concentrações e dias de avaliação. Para a testemunha observou-se 
diminuição no número de estipes e aumento no número de apotécios com o passar dos dias de 
avaliação, devido à diferenciação de estipes em apotécios. Para todas concentrações de glifosato, o 
número de estipes e apotécios se mantiveram iguais até aos 50 DAI (dias após a incubação). O 
número de estipes em escleródios submetidos às concentrações de 100, 1000 e 10000 ppm de 
glifosato foram de 3,35; 3,51 e 4,12, respectivamente, superior ao da testemunha com 1,54 aos 50 
DAI. O inverso foi observado para o número de apotécios, com 2,62; 2,06 e 1,26 para os mesmos 
tratamentos, enquanto observou-se 4,03 para a testemunha. Apotécios anormais foram observados 
nas concentrações de 10, 100, 1000, 10000 ppm de glifosato, apresentando modificações na 
morfologia pela deformação nas bordas dos discos dos apotécios, mudanças na coloração e 
apotécios com aspecto atrofiado. Tais mudanças morfológicas levantam suspeitas sobre a 
viabilidade destas estruturas, podendo influenciar o inóculo primário e a epidemiologia da doença 
no campo. O herbicida glifosato alterou a formação e a diferenciação de estipes em apotécios de S. 

sclerotiorum e causou modificações na morfologia destas estruturas. 
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Hypochlorous acid for the control of Aspergillus niger 
(Ácido hipocloroso para o controle de Aspergillus niger) 

MEJÍA-ZULUAGA, D.E.1*; MOLINA-CEBALLOS, P.2; AGUIRRE-ORTEGA, E.1; 
CASTRO-RÍOS, K.2; MONTOYA-ESTRADA, C.N.2 

On a global scale, agricultural production faces significant economic losses due to 
postharvest phytosanitary problems, mainly caused by fungi. Aspergillus niger can be an 
opportunistic contaminant of many types of food with different moisture contents besides, some 
strains produce mycotoxins (Ocratoxin) with a potential risk for human health. Furthermore, there is 
a request from regulators, authorities and consumers that demand harmless products free of 
fungicides. Considering this, it is necessary to identify new compounds with the ability to control 
over the development of pathogens without generating residues in the harvested fruits. The 
objective of this study was to determine the effect of hypochlorous acid (HClO) on the growth in-
vitro of A. niger. Therefore, six treatments corresponding to the following HClO concentrations 
were evaluated: 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 400 ppm y 600 ppm in relation to the 
mycelial diameter of the fungus. Every treatment had a total of 10 repetitions. The HClO 
concentrations were diluted in the Potato Dextrose Agar growth medium (Scharlau) even without 
solidifying to later sow the fungus in the medium and evaluate its growth at three different times: 
24, 48 and 72 hours after inoculation (hai). This experiment was carried out at the Research Institute 
in Agroindustrial Microbiology and Biotechnology of the Catholic University of Manizales. The 
analysis of variance revealed significant differences (p ˂ 0.05) between the treatments and the 
control, also, through the Tukey test, it was identified that the treatment corresponding to 200 ppm 
showed significant differences decreasing the growth of the fungus by 48 hai, with a mean diameter 
of 7.4 mm, compared to the other treatments and the control, which presented 9.4 mm. At 72 hai, 
differences were again obtained between the 200 ppm treatment with a mean of 14.7 mm compared 
to most of the treatments evaluated and the control that exhibited a diameter mean value of 16.7 
mm, finally, the highest concentration treatments corresponding to 400 ppm and 600 ppm caused a 
total inhibition in the growth of the fungus. Therefore, it is concluded that depending on the 
concentration of the compound, a reduction or inhibition in the mycelial growth of A. niger is 
obtained. 
 
Keywords: Disinfection, mycelial growth, mycotoxin, pathogen, postharvest. 
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Incidência e controle de fungos associados a sementes de Schinopsis 

brasiliensis Engler 
(Incidence and control of fungi associated with Schinopsis brasiliensis Engler seeds) 

CRUZ, J.M.F.L.1*; FARIAS, O.R.1; DUARTE, I.G.2; VELOSO, J.S.2; SILVA, L.D.R.3; NASCIMENTO, L.C.1 

Schinopsis brasiliensis Engler, popularmente conhecida como baraúna, é uma árvore típica 
da caatinga, que se destaca por apresentar elevado valor madeireiro, uso medicinal e restauração 
florestal, entretanto um dos principais entraves para a produção de mudas são os fungos associados 
às sementes que afeta de forma direta o desenvolvimento inicial das plântulas. Este trabalho teve 
como objetivo identificar fungos associados a sementes de baraúna (Schinopsis brasiliensis Engler) 
e avaliar o potencial da termoterapia no controle. As sementes de baraúna foram coletadas de seis 
matrizes localizadas em Boa Vista – PB. Os tratamentos foram compostos pela imersão das 
sementes em água destilada estéril aquecida a 50 e 60 °C por 5, 10 e 15 minutos. O controle 
positivo e negativo foram realizados com o tratamento das sementes com fungicida Captan (240g / 
100 kg de sementes) e a imersão em hipoclorito de sódio a 1% por 3 minutos respectivamente. Cada 
tratamento constou de 10 repetições de 20 sementes. As sementes tratadas foram distribuídas em 
placas de Petri contendo dupla camada de papel filtro (blotter test) previamente umedecido com 
água destilada esterilizada, e incubadas por 7 dias a 25°C ±2°C. A micofauna associada às sementes 
de baraúna foi identificada a nível de gênero e os resultados expressos em porcentagem de 
incidência. Para avaliar a influência dos tratamentos na qualidade fisiológica das sementes tratadas 
foi realizado o semeio em rolo de papel germitest, utilizando-se 4 repetições de 25 sementes. O 
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com resultados submetidos ao teste de Tukey 
(p ≤ 0,05). Os fungos identificados nas sementes de baraúna foram: Fusarium sp. (36%), Alternaria 

sp. (22%), Pestalotiopsis sp. (9%), Cladosporium sp. (8,5%) Trichoderma sp. (6%), Nigrospora sp. 
(6%), Penicillium sp. (6%), Exserohilum sp. (5%), Aspergillus sp. Chaetomium sp. (3%), 
Rhizoctonia sp. (1,5) Curvularia sp. (1%). A termoterapia a 50°C por 5, 10, 15 e 20 minutos e a 
60°C por 5 e 10 minutos, reduz eficientemente os fungos associados às sementes de baraúna, sem 
prejudicar o potencial fisiológico. A exposição das sementes a 60 °C por 5 minutos foi o que 
apresentou melhores resultados na redução da incidência da micofauna fúngica (52,77% a 100%) e 
na qualidade da germinação (67%). O tratamento a 60°C por 20 minutos não constitui opção viável 
para o tratamento de sementes de baraúna, pois reduz significativamente a germinação das sementes 
tratadas. 
 
Palavras-chave: baraúna, controle biológico, patologia de sementes. 
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Influence of Trichoderma asperellum in pre-sprouted seedlings of 
sugar cane 

(Influência de Trichoderma asperellum em mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar) 

ARAÚJO, F. C.1; CAMPOS, C. F.V.1; SOARES, D. B.L.1; PADILHA.A.L.1; BARROS.A.C.S.1; ARAÚJO.B.N.1 

Due to the great growth of the sugar and alcohol market, it became necessary to adopt new 
technologies for the production of healthy seedlings that provide a reduction in the occurrence of 
pests and diseases and that can meet the needs of the producer. Among these technologies, the pre-
sprouted seedling system MPB is an alternative that contributes to the rapid production of seedlings 
with greater vigor, uniformity and phytosanitary standard. In this system, the cane is divided into 
small minitallets with a single yolk. Several factors can influence the appearance of MPB, for 
example, the use of growth-promoting microorganisms. These microorganisms are present in the 
soil and can intervene in agricultural production, benefiting the growth of plants, mainly 
Trichoderma spp. This work proposed the evaluation of the effects of different commercial products 
based on Trichoderma asperellum on the production of pre-sprouted sugarcane seedlings. The 
design was completely randomized, with five treatments and eight repetitions (T1-absolute control, 
T2-Koppert®, T3 and T5-Vitale® and T4-Quality®. The buds were inoculated with the products 
into the furrow of the planting with the aid of an automatic pipette calibrated according to the 
dosages recommended by the manufacturer (500g / ha).The evaluations took place at 30 and 60 
days after planting the seedlings. For the data analysis, the hypothetical-deductive method was used 
and the averages were compared using the Tukey test at 5%, using the Sisvar 5.6 statistical 
program. The length of roots and aerial part plants were obtained using a graduated ruler, dry mass 
and fresh mass of the aerial part and roots of the plants were dried and weighed, the stem diameter 
was measured with the aid of an analog caliper. The use of commercial products based on T. 

asperellum influenced the parameters, root length ( 15.7%), stem diameter ( 14.92%), fresh root 
mass (13.65%), total fresh mass (20.94%) and mass total drought (17.77%) in the evaluations 
carried out 30 days after planting, for presenting values of means greater than the absolute control, 
and there was no significant difference in the parameters evaluated 60 days after planting. 
According to the work the use of fungi in the inoculation of buds is therefore advisable due to its 
benefits. 
 
Keywords: development, fungi, microorganisms. 
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Influência do meio de cultura no desenvolvimento de 
Colletotrichum gloeosporioides 

(Influence of culture medium on the development of Colletotrichum gloeosporioides) 

NUNES, M. S.1; DA SILVA, H. F.1; DA SILVA, E. C.1; DA SILVA, J. F.2; DO NASCIMENTO, L.C.3 

A composição do meio de cultura é um fator de alta relevância para a obtenção de culturas 
de diversos fungos fitopatogênicos, devido às variações na exigência nutricional de cada isolado, 
necessitando assim de adaptações que possibilitem o desenvolvimento de bioensaios. O objetivo do 
trabalho foi selecionar meios de cultura que contribuíssem com o desenvolvimento in vitro de C. 

gloeosporioides. O experimento foi realizado no Laboratório de Fitopatologia, da Universidade 
Federal da Paraíba. Os patógenos foram isolados indiretamente a partir de folhas e frutos de citros 
que apresentaram sintomas típicos da antracnose. A identificação dos fungos isolados foi realizada 
sob microscópio óptico, através das observações de estruturas e comparação com as descrições da 
literatura fitopatológica. A partir das colônias devidamente identificadas, fez-se a purificação e o 
cultivo dos isolados em meio Batata-Dextrose-Ágar (BDA). Para obtenção da taxa de crescimento 
micelial (TCM), discos com cinco mm de diâmetro contendo colônia dos isolados foram 
transferidos para placas de Petri (9 cm) contendo quatro tipos de meios: BDA, Cenoura-ágar, Aveia 
e Laranja-ágar. O crescimento micelial foi avaliado diariamente até o sétimo dia de incubação, pela 
mensuração do diâmetro da colônia em sentidos opostos. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, com vinte e cinco repetições para avaliação da TCM e cinco repetições 
para determinação da produção e germinação de conídios ao sétimo dia de incubação, através da 
contagem de conídios em câmara de Neubauer, sendo a concentração ajustada para 103 
conídios/mL. Foram considerados germinados os conídios que apresentaram emissão do tubo 
germinativo. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 
de Tukey (1%), realizadas no software estatístico SAS. Para a TCM, o melhor meio de cultura foi o 
meio de cenoura (5,01 cm/dia), seguido por BDA (4,82 cm/dia). Para os resultados de esporulação o 
melhor meio de cultura foi o BDA (6,11 con/mL) e para germinação foram os meios BDA (1,70) e 
Aveia (1,61) que não diferiram estatisticamente. Estes resultados são atribuídos devido o meio BDA 
ser aquele que oferece maior riqueza nutricional dentre os meios testados. Com isto, conclui-se que 
o meio de cultura de cenoura favoreceu um maior crescimento micelial de C. gloeosporioides, 
enquanto que o meio BDA favoreceu a uma maior esporulação. 
 
Palavras-chave: antracnose, Citrus, fisiologia de fungos. 
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Inibição da germinação de conídios e formação de apressórios de 
Bipolaris oryzae mediado por metabólitos de Phanerochaete australis 

(Inhibition of germination of conidia and formation of appressoria of Bipolaris 

oryzae mediated by metabolites of Phanerochaete australis) 

BEZERRA, G.A.1; ELIAS, M.T.A1; OLIVEIRA, M.I.S.2; ARRIEL, G.C.T.F. 3; 
CHAIBUB, A.A.1; FILIPPI, M.C.C.4 

O Bipolaris oryzae, agente causal da mancha parda do arroz, provoca preocupação em 
regiões produtoras de arroz do mundo, devido a biologia complexa do patógeno. Com isso, o 
objetivo foi avaliar diferentes concentrações de metabólitos não voláteis (MNV) e metabólitos 
termoestáveis (MT) de P. australis na inibição da germinação de conídios e formação de 
apressórios de B. oryzae. O ensaio foi conduzido no Laboratório de Microbiologia Agrícola da 
Embrapa Arroz e Feijão. Uma suspensão de conídios de B. oryzae, preparada na concentração de 
5x105 conídios mL-1 foi misturada com as diferentes concentrações dos metabólitos, estes obtidos a 
partir de filtragem da suspensão fúngica crescida em meio líquido. O ensaio foi composto pelos 
tratamentos, com 4 repetições cada: T1: controle com somente suspensão de conídios; T2: Tebufor 
® (250 g.L-1); T3: 5% de MNV; T4: 12,5% de MNV; T5: 25% de MNV; T6: 50% de MNV; T7: 
100% MNV; T8: 5% de MT; T9: 12,5% de MT; T10: 25% de MT; T11: 50% de MT; T12: 100% de 
MT. Cinco microlitros de cada tratamento foram pipetados em uma superfície plástica hidrofóbica 
para induzir a germinação e a formação do apressório. As superfícies contendo as gotas foram 
mantidas em câmara úmida em câmara de crescimento. As avaliações foram realizadas após 
decorridas 4 e 6  horas, em microscópio óptico na objetiva de 20x. Foi determinado o percentual de 
conídios germinados e formação de apressórios na análise de 100 conídios por repetição, 
considerando como germinado, aqueles conídios que apresentam tubo germinativo com tamanho 
maior ou igual ao tamanho do conídio. Os dados foram submetidos a uma análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey (p= 5%), com auxílio do software SPSS 21.0. A 
concentração de 25% dos MNV e MT inibiram a germinação de conídios apresentando 12,36% de 
germinação as 4h e em 19,22% às 6h após a instalação do ensaio, quando comparados com o 
controle com somente a suspensão de conídios e uso de fungicida como controle positivo, com 95% 
e 63% de germinação respectivamente. Para a formação de apressório, não houve diferença 
significativa para a avaliação de 4h, contudo, as 6h, a concentração de 25% se apresentou eficaz na 
inibição da formação de apressórios com 9,36% em relação aos controles positivo e negativo, com 
63,25% e 38,63%, respectivamente. Portanto, a concentração de 25% dos metabólitos de P. 

australis foi eficaz em inibir a germinação de conídios e formação de apressórios de B. oryzae. 
 
Palavras-chave: fungicidas, fungos benéficos, manejo. 
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Inibição de fungos fitopatogênicos e promoção de crescimento em 
feijoeiro comum por bactéria cavernícola 

(Inhibition of phytopathogenic fungi and plant growth promotion in common 
bean by cave bacteria) 

ALMEIDA, A.C.1*; AZEVEDO, P.F.2; ALBINO, U.B.3; MATSUMOTO, L.S.4 

Com a dificuldade no controle de patógenos radiculares em culturas economicamente 
importantes, assim como a carência de novos produtos fitossanitários, são necessários estudos com 
novas alternativas de manejo. O objetivo deste estudo foi avaliar a inibição de fungos 
fitopatogênicos e promover o crescimento do feijão por bactérias cavernícolas. As bactérias (49 
isolados) foram isoladas de cavernas na cidade de Altamira - PA e os fungos Sclerotinia 

sclerotiorum, Macrophomina phaseolina e Fusarium solani foram isolados de soja, feijão e 
mandioca, respectivamente. A ação antifúngica dos isolados bacterianos sobre os fungos foi 
determinada pelo método de pareamento e também pela técnica de discos em placas de Petri, essa 
última utilizando o filtrado bacteriano. Para avaliar a interação do filtrado com a planta foi realizada 
a inoculação deste em diferentes estádios fenológicos (V1 a V5) do feijão, BRS Esteio. Os testes in 

vitro foram realizados em quadruplicata e o teste em casa de vegetação por meio de delineamento 
inteiramente casualizado, com dez repetições por tratamento. Os resultados foram avaliados pelo 
teste F e agrupados pelo teste Scott-Knott (p<0,05). Pela técnica de pareamento, M. phaseolina foi 
sensível a 45 isolados com inibições de 33% a 57%, F. solani foi sensível a 43 isolados com 
inibições de 23% a 45% e S. sclerotiorum foi sensível a 25 isolados com inibições de 22,55% a 
56%. As maiores porcentagens de inibição pela técnica de discos foram 11,96%, 5,35% e 23,30% 
correspondentes a F. solani, M. phaseolina e S. sclerotiorum, respectivamente. A partir desse 
resultado, fez-se um micro-cultivo pareado e através de microscopia pode-se observar que os 
filtrados bacterianos provocaram alterações micelial em todas espécies (excesso de clamidósporos, 
vacúolos e ramificação no ápice da hifa, demonstrando um estresse fúngico). O isolado bacteriano 
mais promissor no teste de disco foi selecionado para o teste de interação com plantas de feijão, em 
vasos, na casa de vegetação. Observou-se aumento significativo nas variáveis analisadas (aumentos 
de 11,68 % em altura, 31,88% em peso seco da parte aérea, 97,86% em comprimento de raiz e 
175% em peso seco do sistema radicular, em relação ao controle). Conclui-se que a maioria dos 
isolados bacterianos avaliados, são promissores para o biocontrole desses fungos e um deles, para a 
promoção do crescimento de plantas de feijão. A perspectiva é que ocorra a identificação dos 
metabólitos secundários responsáveis por essa ação antifúngica.  
 
Palavras-chave: ação antifúngica, bioestimulante, metabólitos bacterianos. 
Apoio: Fundação Araucária e CNPq. 
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Inibição de Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae por micro-
organismos eficientes 

(Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae inhibition by efficient microorganisms) 

SOUZA, V.A.P.1; SOARES, T.B. 1; SANTOS, R.F. 1; SILVA, G.O. 1; BATISTA, G.O. 1; BONFIM, J.A.1 

A murcha de fusário do maracujazeiro é uma doença causada pelo fungo Fusarium 

oxysporum f. sp. passiflorae (FOP) que coloniza a planta através das raízes. O manejo dessa doença 
utilizando fungicidas é pouco eficiente, além de causar contaminação ao meio ambiente, danos à 
saúde humana e criar uma pressão de seleção que favorece o surgimento de linhagens resistentes do 
patógeno. Com isso, tem-se buscado novos métodos para o controle da doença, e nesse contexto o 
controle biológico por microrganismos eficientes (EM) apresenta-se como uma alternativa. Os EM 
quando utilizados como inoculantes podem promover o aumento da diversidade e número de 
microrganismos benéficos aos solos e às plantas, além de promover a decomposição da matéria 
orgânica e tornarem os nutrientes e os minerais do solo disponíveis para as plantas. Objetivou-se 
com este trabalho avaliar a eficiência do uso de EM na supressão de FOP in vitro. O arranjo 
experimental foi em delineamento inteiramente casualizado. Os EM foram capturados em uma área 
de mata nativa da Caatinga, em Guanambi-BA. Foram realizados 5 tratamentos com 3 repetições, 
sendo: 0%, 10%, 25%, 50% e 100% de EM, (T1, T2, T3, T4 e T5, respectivamente). Foi aplicado 1 
mL de cada concentração sobre os micélios do FOP previamente repicados em placas de Petri com 
meio BDA (Batata-Dextrose-Ágar) e mantidas em temperatura ambiente. Para avaliação dos 
tratamentos foi medido o diâmetro micelial do FOP a cada 48 horas, sendo realizadas cinco 
avaliações. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de significância utilizando o software R. Na 5ª avaliação, as médias do 
diâmetro micelial encontradas foram: T1- 81 mm, T2- 51,2 mm, T3- 52,1 mm, T4- 47,9 mm e T5- 
45,5 mm. Constatou-se que os microrganismos eficientes suprimiram o crescimento micelial do 
Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae. Há uma relação inversamente proporcional entre a 
concentração de EM e o crescimento micelial do FOP. A concentração de 100% de EM obteve 
melhor poder de inibição do FOP, os EM se mostram como uma alternativa promissora para o 
controle da murcha de fusário em maracujazeiro. 
 
Palavras-chave: agroecologia, controle biológico, maracujá. 
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Inibição do crescimento micelial de Cylindrocladium sp.: avaliação 
in vitro da ação fungistática de extratos vegetais de cravo-da-índia 

e de sapucaia 
(Inhibition of mycelial growth of Cylindrocladium sp.: in vitro evaluation of the 

fungistatic action of plant extracts of cloves and sapucaia) 

MIRANDA, R.C.1*; NASCIMENTO, Z.M.S.2; OLIVEIRA, F.C.2; SILVA, I.L.S.S.2 

Devido à utilização de agrotóxicos no combate ao ataque de microrganismos 
fitopatogênicos, pesquisadores da fitopatologia têm voltado sua atenção e estudos para o emprego 
de recursos naturais no controle fitossanitário. Nesse sentido, leva-se em consideração a utilização 
de extratos vegetais, que, devido à atividade biológica antimicrobiana dos seus compostos 
químicos, tornam-se significativas formas de controle alternativo. Assim, este estudo objetivou 
avaliar a ação in vitro dos extratos brutos aquosos de cravo-da-índia (Syzygium aromaticum (L.) 
Merr. & L. M. Perry.) e de sapucaia (Lecythis pisonis Cambess.) sobre o crescimento micelial do 
fungo Cylindrocladium sp. Os experimentos ocorreram no Laboratório de Fitopatologia da 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém (PA). Para a obtenção dos 
extratos, utilizaram-se botões florais de cravo-da-índia  e folhas de sapucaia, aplicando o método de 
extração por infusão. O isolado do patógeno foi proveniente de folha naturalmente infectada de 
mangostão (Garcinia mangostana L.), planta situada em pomar didático da UFRA. Os extratos 
foram testados na concentração de 30%, sendo solubilizados em água, associados em meio de 
cultura batata-dextrose-ágar (BDA) previamente autoclavado e vertidos para placas de Petri. Com o 
meio solidificado, depositou-se um disco de 5 mm com micélio do fungo no centro das placas, que 
foram lacradas e conservadas em câmara de fluxo laminar. O tratamento controle consistiu na 
deposição dos discos em meio BDA, não contendo extratos. Taxa de Crescimento Micelial (TCM) e 
Percentagem de Inibição de Crescimento Micelial (PICM) foram as variáveis avaliadas, obtidas a 
partir das médias de duas medidas diametralmente opostas referentes ao crescimento micelial (cm). 
A duração do experimento foi de dez dias, com a realização das avaliações a cada dois dias. Os 
resultados demonstraram que os dois extratos utilizados reduziram o crescimento do fitopatógeno 
em comparação às testemunhas. Para a variável TCM, os crescimentos do fungo no extrato de 
cravo-da-índia e no de sapucaia foram de 20,18% e 30,73%, respectivamente. Ainda, o extrato de 
cravo-da-índia sobressaiu-se na variável PICM, sendo mais eficaz no controle micelial, 
apresentando valor médio de 62,42%, enquanto os testes com extrato de sapucaia constataram 
41,72%. Desta forma, os extratos vegetais provenientes dos botões florais de cravo-da-índia e de 
folhas de sapucaia possuem capacidade antifúngica para o Cylindrocladium sp. 
 
Palavras-chave: atividade antimicrobiana, controle alternativo, fitopatógeno. 
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Isolados de Streptomyces spp. como potenciais agentes bio-herbicidas 
contra Lolium multiflorum Lam. e Spermacoce verticillata L. 

(Isolates of Streptomyces spp. as potential bio-herbicidal agents against Lolium 

multiflorum Lam. and Spermacoce verticillata L.) 

CATALETTA, N. M. 1; PAZ, S. M. R. da1
2; PASCHOLATI, S. F.1 

Cerca de 30.000 tipos de plantas daninhas são amplamente distribuídas no mundo, sendo 
1.800 espécies consideradas problemáticas para os agroecossistemas. O uso desenfreado de 
herbicidas sintéticos desencadeou, em todo o mundo, centenas de relatos de resistência desses 
vegetais. A ocorrência de uma espécie vegetal resistente em áreas agrícolas pode causar aumento no 
custo de produção e queda na produtividade. O objetivo deste trabalho foi averiguar o potencial de 
Streptomyces spp. como agente de controle biológico de Lolium multiflorum e Spermacoce 

verticillata, daninhas de comum ocorrência em campos de soja. O experimento foi conduzido em 
casa de vegetação e a semeadura de L. multiflorum e S. verticillata foi feita em vasos de plástico 
preenchidos com solo+vermiculita na proporção 3:1, sendo semeadas 5 sementes por vaso. A 
inoculação foi feita de dois modos: diretamente no solo, vertendo-se 50 mL de inóculo, e por 
aspersão manual nas folhas, até o ponto de escorrimento. Os controles utilizados foram água 
deionizada esterilizada, meio aveia líquido (utilizado para crescer o inóculo) e herbicida glifosato, 
na concentração de 16,7ml/L. Os inóculos utilizados correspondem aos isolados LFBF1909 e 
LFBF1926 para L. multiflorum e IBSBF2507, LFBF1901 para a espécie S. verticillata, todos 
testados em condições de suspensões autoclavadas e suspensões não autoclavadas. Sete dias após a 
inoculação, a parte aérea de todas as plantas foi coletada para a mensuração de massa fresca e massa 
seca. Cada tratamento constou de 10 repetições. Os resultados foram expressos em gramas (g) e os 
dados submetidos à análise de variância e Scott-knott (p<0,05). Para a espécie L. multiflorum, com 
inoculação em folha, observou-se que os isolados LFBF1909 e LFBF 1926 foram estatisticamente 
iguais ao controle químico, sugerindo algum efeito de inibição ou retardamento de desenvolvimento 
da planta. Na inoculação no solo, os dados da massa fresca foram estatisticamente iguais, já os 
dados da massa seca demonstraram que os tratamentos com meio aveia e LFBF1909A apresentaram 
maiores valores de massa de matéria seca, não demonstrando nenhum efeito de inibição pós-
emergente. Apesar de apresentarem inibição média de 50% em ao menos dois ensaios in vitro 
realizados anteriormente, os tratamentos IBSBF2507 e LFBF1901 não demonstraram efeito de 
controle in vivo sobre S. verticillata. Dentre os isolados testados, apenas LFBF1909 e LFBF1926 
exibiram algum potencial herbicida em tratamento foliar. 
 
Palavras-chave: actinomicetos, herbicida biológico, plantas invasoras. 
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Isolados de Streptomyces spp. como potenciais agentes bio-herbicidas 
na germinação de Spermacoce verticillata L., Lolium multiflorum Lam. 

e Eleusine indica L. in vitro 
(Isolates of Streptomyces spp. as potential bio-herbicidal agents on germination of 

Spermacoce verticillata L., Lolium multiflorum Lam. and Eleusine indica L. in vitro) 

PAZ, S. M. R. da1; CATALETTA, N. M.1; PASCHOLATI, S. F.1 

O uso do controle biológico na agricultura vem crescendo significativamente nos últimos 
anos e se caracteriza como uma importante ferramenta de manejo para uma produção agrícola mais 
sustentável. Apesar do crescimento no mercado de produtos biológicos, atualmente poucos dos 
produtos comerciais disponíveis são bio-herbicidas. A ocorrência de plantas daninhas no campo é 
um fator de grande preocupação, visto que a sua presença pode aumentar significativamente os 
custos de produção e também diminuir a produtividade das plantas cultivadas, ocasionando assim 
diversos prejuízos para o produtor. Ainda, recentemente, o aumento no registro de plantas 
resistentes aos herbicidas químicos pressiona o mercado para o desenvolvimento de bio-herbicidas. 
Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar a ação de quinze isolados da bactéria 
Streptomyces spp. como potenciais agentes de controle em Spermacoce verticillata, Eleusine indica 
e Lolium multiflorum, daninhas de comum ocorrência em soja. Os ensaios foram conduzidos em 
placas de petri forradas com papel de germinação e umedecidas com 5 mL de inóculo de cada 
isolado, previamente crescido em meio aveia por 14 dias. 50 sementes de cada espécie foram 
dispostas uniformemente sobre a placa. Os controles utilizados foram água deionizada autoclavada, 
meio aveia e o herbicida glifosato. As placas foram incubadas de 5 a 10 dias em câmara B.O.D e 
avaliadas diariamente quanto à germinação. Cada tratamento conteve 3 repetições e o experimento 
foi realizado em duplicata. Os dados foram expressos em porcentagem de germinação em relação 
ao controle e submetidos à análise de variância (ANOVA) e Scott-Knott (p<0,05). Os resultados 
demonstraram que oito isolados (LFBF1901, LFBF1903, LFBF1906, LFBF1909, LFBF1912, 
LFBF1913, LFBF1926 e LFBF1928) foram capazes de inibir em 75% ou mais a germinação de 
sementes em ao menos uma das três espécies de daninhas testadas, sendo estatisticamente 
semelhantes à inibição obtida com o herbicida glifosato. Cinco isolados (LFBF1910, LFBF1905, 
LFBF1902, LFBF1919 e LFBF1923) demonstraram inibição entre 50-75%, demonstrando também 
sua possível utilização como agentes de controle no manejo de daninhas. Conclui-se que os dados 
obtidos apontam para um potencial uso de isolados de Streptomyces spp. no controle de plantas 
daninhas de S. verticillata, E. indica e L. multiflorum. Experimentos adicionais ainda são 
necessários para aprimoramento de métodos e aperfeiçoamento de doses. 
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Levantamento de fungos fitopatogênicos em sementes de Baru 
(Dipteryx alata) 

(Survey of phytopathogenic fungi on baru seeds (Dipteryx alata) 

IRINEU, R . L. O.1; CATALETTA, N. M.1; PASCHOLATI, S. F.1 

O Baru (Dipteryx alata) é uma planta nativa do bioma Cerrado brasileiro, pertence à família 
Fabaceae. Trata-se de uma árvore que tem grande diversidade genética para tamanhos e formas de 
frutos e sementes. Essa espécie apresenta em suas sementes conteúdos nutricionais importantes 
como vitaminas, ácidos graxos, fibras, minerais, além de ser uma ótima fonte de ferro e zinco. A 
patologia das sementes é de suma importância, pois mais de 90% das plantas cultivadas são 
propagadas por sementes. O objetivo deste trabalho foi determinar a incidência de patógenos 
associados às sementes de Baru, coletadas na região de Nova Andradina-MS. Os frutos foram 
coletados quando as sementes estavam soltas dentro do fruto, após a sua queda espontânea. Para a 
determinação da sanidade, utilizou-se o método de blotter test que foi conduzido em dois lotes 
experimentais, contendo sementes que passaram pelo o processo de desinfestação superficial e 
sementes sem desinfestação, totalizando 200 sementes. A desinfestação consistiu em imersão no 
álcool 70%, hipoclorito de sódio 0,5% e lavadas duas vezes em água destilada autoclavada (ADE), 
cada processo tendo um 1 minuto por etapa. Em placas de Petri contendo 2 camadas de papel filtro, 
umedecidas com água destilada estéril (ADE), foram distribuídas igualmente 5 sementes por placa e 
posteriormente incubadas à temperatura de 26±2ºC e fotoperíodo de 12 horas, durante 7 dias. Após 
o período de incubação, foram feitas preparações microscópicas e os fungos foram identificados 
com auxílio de material bibliográfico. Dos fungos encontrados associados às sementes de Baru, as 
sementes sem desinfestação apresentaram maiores incidências, sendo Rhizopus (2%), Cladosporium 

(2%), Aspergillus (1%) e Penicillium (9%), enquanto as sementes desinfestadas apresentaram 
apenas Rhizopus (1%). A baixa incidência de patógenos nas sementes pode ser explicada pela 
resistência natural presente na semente, que apresenta um rígido revestimento, portanto, 
proporciona uma defesa natural aos ataques de patógenos. Conclui-se com este trabalho que as 
sementes de Baru não apresentaram grandes problemas em relação à sanidade.  
 
Palavras-chave: incidência, patógeno, sanidade. 
Apoio: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul - Campus Nova 
Andradina. 
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Levantamento de fungos fitopatogênicos em sementes de Cosmos 

sulphureus 
(Survey of phytopathogenic fungi on Cosmos sulphureus seeds)  

SOUZA, G.H.S.1*; PAIVA, G.F. 1; AZOIA, A.A. 1; ALVES, A.R. 1; IRINEU, R.L.O. 1; DONEGÁ, M.A.1 

O Cosmos sulphureus é uma planta herbácea de ciclo anual pertencente à família 
Asteraceae, conhecida popularmente como: áster-do-méxico, cosmo, cosmo-amarelo, picão. 
Encontrado em diversas regiões brasileiras, o Cosmos é utilizado como planta ornamental e como 
flor comestível. Este trabalho teve como objetivo calcular e detectar a incidência de fungos 
fitopatogênicos relacionados às sementes de cosmos. As sementes foram coletadas em plantas já 
estabelecidas na horta experimental do Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso do Sul - Nova Andradina, para determinação de sanidade, utilizou-se o 
método de blotter test que foi conduzido em dois lotes experimentais, contendo sementes que 
passaram pelo o processo de desinfestação superficial e sementes sem desinfestação, totalizando 
200 sementes. A desinfestação consistiu em imersão no álcool 70%, hipoclorito de sódio 0,5% e 
lavadas duas vezes em água destilada autoclavada (ADE), cada processo tendo um 1 minuto por 
etapa. Em placas de Petri contendo 2 camadas de papel filtro, umedecidas com ADE, foram 
distribuídas igualmente 10 sementes por placa e posteriormente incubadas à temperatura de 26±2ºC 
e fotoperíodo de 12 horas, durante 7 dias. Após o período de incubação, os fungos foram preparados 
para análise microscópicas e identificados com auxílio de material bibliográfico. Dos fungos 
encontrados associados às sementes, o lote sem desinfestação apresentou incidência dos gêneros 
Alternaria  (69%), Penicillium (10%), Fusarium (3%) e Chaetomium (2%). Enquanto, nas sementes 
desinfestadas foram identificados os gêneros Alternaria (56%), Chaetomium (18%) e Fusarium 
(5%). Como foi possível ser observado, o gênero Alternaria  foi o que apresentou uma maior 
frequência em ambos tratamentos avaliados, esse gênero já vem sendo descrito como principal 
responsável por causar redução na germinação e diminuição no vigor de plântulas. Estudos atuais, 
demonstram que algumas espécies do gênero Fusarium vem sendo detectadas como responsáveis 
por tombamentos de plântulas nos estágios de pré ou pós-emergência. O gênero Penicillium, é um 
fungo bastante comum em sementes, e seus danos ocorrem com a diminuição da germinação e 
alteração do valor nutricional das sementes. O presente trabalho ressalta a importância do estudo da 
sanidade das sementes para prevenir a entrada de patógenos em áreas agrícolas indenes. 
 
Palavras-chave: identificação, ornamental, patógenos, plantas alimentícias não convencionais 
(PANC). 
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Levantamento de fungos fitopatogênicos em sementes de Lactuca 

canadensis 

(Survey of phytopatogenic fungi on Lactuca canadensis seeds)  

ALVES, A.R.1*; SANTOS, G.F. 1; PAIVA, G.F. 1; SOUZA, G.H.S. 1; IRINEU, R.L.O. 1; DONEGÁ, M.A.1 

O almeirão-de-árvore (Lactuca canadensis) é uma hortaliça folhosa inserida no grupo de 
Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), originária da América do Norte, atualmente 
distribuída por todo território brasileiro, apresenta folhas lanceoladas de coloração verde-clara e 
nervuras roxas o que lhe confere grande potencial ornamental, além de uma boa adição à dieta pelos 
benefícios atribuídos. Este trabalho teve como objetivo detectar e calcular a incidência de fungos 
associados a sementes de almeirão-de-árvore coletadas na área experimental destinada ao cultivo de 
hortícolas do Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do 
Sul - Nova Andradina. Foram avaliados dois lotes de sementes sem tratamento prévio para inibição 
da germinação: no primeiro as sementes não foram desinfestadas, enquanto no segundo as sementes 
foram desinfestadas em álcool 70%, hipoclorito de sódio 0,5% e lavadas duas vezes em água 
destilada autoclavada (ADE), em cada etapa as sementes permaneceram em imersão por 1 minuto. 
Foram colocadas 20 sementes por placa de Petri contendo duas camadas de papel filtro umedecido 
com ADE, com 5 repetições, totalizando 100 sementes por lote e posteriormente incubadas à 
temperatura de 26±2ºC e fotoperíodo de 12 horas, durante 7 dias. Para a avaliação foram realizadas 
preparações microscópicas e os fungos identificados com auxílio de microscópio óptico e material 
bibliográfico. Em sementes de almeirão-de-árvore que não passaram por desinfestação observou-se 
a presença de Penicillium (34%), Alternaria (25%) e Cladosporium 1%. Enquanto que nas sementes 
desinfestadas, foi observado Penicillium (4%), Alternaria (3%), Aspergillus (1%) e Cladosporium 
(1%). A alta incidência de Penicillium pode provocar redução de germinação, assim como 
Alternaria que além de causar dano à semente, pode infectar a plântula ocasionando sérios danos à 
cultura. Com isso, o presente trabalho demonstra a importância da realização de um levantamento 
prévio, evitando a entrada e proliferação de patógenos em áreas de cultivo, e consequente prejuízos 
posteriores. 
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Microbiolização de sementes de feijão caupi com Trichoderma spp. no 
controle de Fusarium sp. 

(Microbiolization of cowpea beans seeds with Trichoderma spp. in control of 
Fusarium sp.)  

CRUZ, J.M.F.L.1*; FARIAS, O.R.1; DUARTE, I.G.2; VELOSO, J.S.2; SILVA, J.H.B.3; NASCIMENTO, L.C.1 

A murcha, causada por Fusarium sp., é uma das principais ameaças a produção de feijão 
caupi e para o manejo dessa doença, medidas preventivas devem ser adotadas, como 
microbiolização das sementes com Trichoderma spp.. Este trabalho teve como objetivo avaliar o 
potencial antagônico de cepas de Trichoderma spp. sobre Fusarium sp. in vitro. Foram utilizadas 
quatro cepas de Trichoderma spp. (T01, T02, T03, e T04) no antagonismo a Fusarium sp. (FOT08). 
Foi realizado o teste de confronto direto através da metodologia de cultura pareada, no qual foi 
avaliado a classificação do agrupamento do antagonista, onde Classe 1: cresce sobre o patógeno e 
ocupa a placa; Classe 2: cresce sobre pelo menos 2/3 da placa; Classe 3: ocupa aproximadamente 
metade da placa; Classe 4: cresce sobre 1/3 da placa; Classe 5: não cresce e o patógeno ocupa toda a 
placa. O teste de antibiose foi realizado através da sobreposição de placas contendo o antagonista e 
o patógeno, avaliando-se durante sete dias a medição do diâmetro das colônias e a porcentagem de 
inibição do crescimento micelial. Para avaliação do potencial antagônico via tratamento de 
sementes foram utilizadas 10 repetições de 20 sementes. Inicialmente, realizou-se a inoculação com 
Fusarium sp. através do contato direto das sementes com a colônia do fungo, onde foram mantidas 
por período de 24 horas. As sementes inoculadas com o patógeno foram submetidas aos tratamentos 
com os isolados de Trichoderma spp. através da imersão por 5 minutos em suspensões de conídios 
(107 conídios/mL). Em seguida, foram distribuídas em placas de Petri contendo dupla camada de 
papel filtro (blotter test) previamente umedecido com água destilada esterilizada, e incubadas por 7 
dias a 25°C ±2°C. Os resultados obtidos foram expressos em porcentagem de incidência de 
Fusarium sp. nas sementes. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em quatro 
repetições e tratamentos realizados em triplicata com um controle para comprovar as hipóteses, com 
as médias comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). No teste de confronto direto, com exceção da 
cepa T04, todos os demais foram agrupados na classe 1. Também observou-se que os antagonistas 
possuem potencial contra Fusarium sp.  no teste de antibiose, constatado por meio dos metabólitos 
voláteis, com inibição do crescimento micelial variando de 58,52% a 61,0%. A microbiolização é 
eficiente na redução da incidência de Fusarium sp. nas sementes de feijão caupi, com redução 
variando de 88,63% a 95,45%.  
 
Palavras-chave: controle biológico, Helianthus annuus L., patologia de sementes. 
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Microbiolização de sementes de girassol com Trichoderma spp. 

(Microbiolization in sunflower seeds with Trichoderma spp.)  

FARIAS, O.R.1*; CRUZ, J.M.F.L.1; DUARTE, I.G.2; VELOSO, J.S.2; SILVA, J.H.B.1; NASCIMENTO, L.C.1 

A ocorrência de fungos fitopatogênicos em sementes de girassol pode resultar em perdas de 
produção significativas. A microbiolização de sementes tem ganhado destaque em relação aos 
fungicidas sintéticos que são potencialmente nocivos ao meio ambiente e ao homem. Este trabalho 
teve como objetivo identificar fungos associados a sementes de girassol e avaliar o potencial da 
microbiolização com isolados de Trichoderma spp. para o controle dos patógenos. Os tratamentos 
foram constituídos de sete isolados de Trichoderma spp. (TCH01, TCH02, TCH03, TCH04, 
TCH05, TCH06 e TCH07) pertencente a Coleção de Microrganismo do Laboratório de 
Fitopatologia –LAFIT/UFPB, com as sementes de girassol imersas por 5 minutos em suspensões de 
conídios na concentração de 107 conídios/mL. Também foi realizado o tratamento das sementes 
com fungicida Captan (240g / 100 kg de sementes) e imersão em água destilada esterilizada para 
controle positivo e negativo, respectivamente. Cada tratamento constou de 10 repetições de 20 
sementes com as sementes tratadas distribuídas em placas de Petri contendo dupla camada de papel 
filtro (blotter test) previamente umedecido com água destilada esterilizada, e incubadas por 7 dias a 
25°C ±2°C. A micofauna associada às sementes de girassol foi identificada a nível de gênero por 
meio de microscópio óptico e literatura especializada, com resultados expressos em porcentagem de 
incidência. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com resultados submetidos ao 
teste de Tukey (p ≤ 0,05). Os isolados de Trichoderma spp. apresentaram resultados semelhantes ao 
fungicida Captan, reduzindo de 92% a 100% a incidência de fungos nas sementes de girassol 
comparados ao controle negativo. Os fungos identificados associados às sementes foram: Fusarium 
spp. (41,0%), Alternaria sp. (11,0%), Cladosporium sp. (11,0%), Colletotrichum sp. (10,0%), 
Cercospora sp. (9,0%), Penicillium sp. (7,0%), Lasiodiplodia sp., Aspergillus sp., Curvularia sp. 
(2,0%), Exserohilum sp. (2,0%), Emericella sp. (2,0%) e Nigrospora sp. (1,0%). A microbiolização 
das sementes de girassol com Trichoderma spp. é eficiente no controle de fungos associados às 
sementes. 
 
Palavras-chave: controle biológico, Helianthus annuus L., patologia de sementes. 
  

                                                
1 Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Federal da Paraíba, Areia-PB, Brasil. 
2 Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife-PE, Brasil. 
* E-mail: otiliarfarias@gmail.com 



X Simpósio Sobre Atualidades em Fitopatologia: Fitopatologia no Brasil: Um Panorama de Norte a Sul  169 

 

 

Monitoramento de esporos de Phakopsora Pachyrhizi na região das 
missões–RS (Safra 2019/2020) 

(Monitoring of Phakopsora pachyrhizi spores in the Missões region - RS 
(harvest 2019/2020))  

KRONHARDT, E.C.1*; MADALOSSO, M.G.1; LOSS, L.W.1 

A ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi) é uma das doenças mais agressivas da 
cultura e de entendimento complexo. O objetivo do presente trabalho foi monitorar a mobilidade 
dos esporos da P. pachyrhizi na região das Missões – RS, na safra 2019/2020. Através de 
relacionamento de informações com as condições climáticas e a coleta de danos obtida na região, 
com o intuito de estruturar uma base de dados sólida que possa servir de parâmetro para futuras 
análises de fluxo da ferrugem asiática. O experimento foi realizado em Santo Ângelo, região das 
Missões-RS, na safra de 2019/2020. Os dados foram gerados utilizando um coletor de esporos, 
constituído de uma haste metálica para sustentação, ligada a um tubo de PVC cilíndrico, onde em 
seu interior há um suporte para lâmina microscópica com uma fita dupla face aderida, na qual os 
esporos ficam aderidos. As trocas das lâminas eram semanais e as análises laboratoriais foram 
realizadas através de um microscópio biológico, no intuito de identificar e enumerar a quantidade 
de esporos coletada. A observação de esporos da P. pachyrhizi, ocorreu entre as datas de 
01/11/2019 e 21/02/2020. As primeiras leituras já mostraram a presença de poucos esporos, vindo a 
aumentar com as novas coletas, até que no dia 06/12/2019 ocorreu o pico de identificação. Foram 
lidos 417 esporos de P. pachyrhizi em lâmina única, visto que a leitura da semana anterior foi de 7 
esporos. As condições climáticas estavam favoráveis à epidemia, visto que no dia 11/12/2019 foi 
identificado o primeiro caso de ferrugem da soja em lavoura comercial, informado ao Consórcio 
Antiferrugem. Após esse ponto, as condições climáticas deixaram de ser favoráveis, recrudescendo 
o período de estresse hídrico. Com base nisso, foi possível verificar que o monitoramento de 
esporos de P. pachyrhizi é uma ferramenta muito importante para o estudo e, futuramente, 
previsibilidade da ferrugem asiática da soja. 
 
Palavras-chave: epidemiologia, ferrugem asiática, triângulo da doença. 
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Nanoemulsão de óleo essencial de alecrim no controle de podridão 
cinzenta (Botrytis cinerea) em frutos de morango 

(Rosemary essential oil nanoemulsion against grey mold (Botrytis cinerea) on 
strawberry fruits)  

RAMOS, E.G.1*; COSTA, A.1; DA SILVA. L.E.1; CAIRES, N.P.1; VELEIRINHO, M.B.2; DI PIERO, R.M.1 

O morango é um pseudofruto muito consumido por todo o mundo devido às suas 
propriedades nutritivas e organolépticas. No entanto, é altamente suscetível a lesões e 
consequentemente ao ataque de fitopatógenos, como Botrytis cinerea, causador da podridão 
cinzenta. Para reduzir as perdas decorrentes dessa doença, a principal medida de controle é o uso de 
agrotóxicos, acarretando em problemas com resíduos no produto final, tornando-se problemático ao 
ambiente e à saúde humana. Como forma de controle alternativo, surgem as formulações a base de 
óleo essencial, mais especificamente o de alecrim, com atividade antimicrobiana comprovada. A 
redução de tamanho de partículas através de nanoformulações é uma boa opção para mitigar os 
problemas de degradação de óleos essenciais e também para minimizar o odor que deixam nos 
frutos. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo testar a eficácia do óleo essencial de 
alecrim em diferentes formulações na redução de podridão cinzenta em frutos de morango. Para 
isto, foram preparadas nanoformulações envolvendo óleo essencial a 1% e diferentes agentes 
encapsulantes. Frutos de morango foram imersos em nanoemulsão com água, nanopartícula lipídica 
sólida com óleo de côco, nanocápsula com quitosana e água (controle). Os frutos foram 
acomodados em caixa de plástico PET (1,25 L) e mantidos no escuro, em temperatura ambiente 
para simular as condições de transporte e armazenamento. O experimento foi conduzido em 
delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, sendo cada unidade experimental 
composta por uma caixa com nove frutos. Foram realizadas 3 avaliações de incidência, feitas a cada 
dois dias após o tratamento (DAT). A nanoemulsão foi a formulação que proporcionou maior 
redução de incidência em todas as avaliações. A imersão em nanoemulsão proporcionou uma 
redução de 30% na incidência do mofo cinzento 4 DAT em relação a testemunha. Aos 6 DAT, 
todos os tratamentos apresentaram 100% de incidência, enquanto os frutos tratados com 
nanoemulsão possuíam 81%. Assim sendo, a nanoemulsão foi a formulação que apresentou maior 
potencial no controle de podridão cinzenta no pós-colheita de morango, devendo ser melhor 
explorada e refinada para obtenção de melhores resultados. 
 
Palavras-chave: controle alternativo, mofo cinzento, pós-colheita. 
Apoio: CAPES, NanoScoping®. 
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Ocorrência e identificação de fitonematoides em cultivos 
agroecológicos de coentro no município de Castanhal, Pará, Amazônia 
(Occurrence and identification of nematodes in agroecological coriander crops in the 

municipality of Castanhal, Pará, Amazon.) 

ROCHA, A.V.S.1*; RODRIGUES, R.C.1; ARAUJO, B.M.N.1; MOURA, A.S.DE1; 
CARMO, L.M.DO1; SOUZA, J.V.S. DE1 

A produção agroecológica de hortaliças tem crescido nos últimos anos em todo o mundo e a 
aplicação de técnicas de manejo que proporcionem o seu êxito se faz fundamental, dentre elas, dos 
agentes patogênicos, como os fitonematoides. Estes, por sua vez, são vermes que atacam, 
especialmente, os órgãos subterrâneos dos vegetais, gerando, com isso, importantes perdas 
econômicas à agricultura, a exemplo do cultivo de coentro (Coriandrum sativum), em razão da alta 
vulnerabilidade a esses organismos. Diante disso, sendo o conhecimento da taxonomia destes seres 
microscópicos o primeiro passo para seu manejo, o presente trabalho teve por objetivo verificar a 
ocorrência e identificar os fitonematoides presentes em áreas de plantio de coentro no município de 
Castanhal, Pará, Amazônia. Os solos analisados foram amostrados no setor de Olericultura do 
Campus Castanhal do Instituto Federal do Pará – IFPA (1º17’46’’ S e 47º55’ 28’ W’) entre os 
meses de outubro e dezembro de 2019, em diversos pontos dos canteiros cultivados (cada um 
medindo cerca de 1m x 15m), de maneira sistemática e com o devido preenchimento da ficha de 
identificação de amostra nematológica. A profundidade de análise se deu de 0-20 cm, com a coleta 
de 5 (cinco) amostras, sendo estas compostas por 5 (cinco) sub amostras cada. Posteriormente, foi 
realizada a extração dos fitonematoides pelo método de centrifugação em solução de sacarose, com 
identificação baseada nas características morfológicas das fêmeas. A partir disso, três gêneros foram 
encontrados em associação com o coentro, sendo estes Meloidogyne spp., Helicotylenchus spp. e 

Tylenchulus spp.. O primeiro, mais conhecido por “nematoide das galhas”, compõe o grupo de 
gêneros mais importantes do ponto de vista econômico, em função dos fortes danos que suas 
espécies podem provocar a essa e a outras culturas, apresentando sintomatologia peculiar à cultura 
em estudo. Os últimos dois, por sua vez, não apresentam, ao menos ainda, impactos econômicos às 
hortaliças folhosas. Diante disso, mesmo não dimensionando a incidência dos fitonematoides nas 
áreas investigadas, os dados obtidos nesta pesquisa podem embasar a adoção de técnicas de manejo 
que visem a gestão desses organismos nos cultivos investigados, bem como, contribuir para futuros 
estudos dessa natureza, os quais ainda são escassos e/ou fragmentadas no estado do Pará. 
 
Palavras-chave: agroecologia, Coriandrum sativum, cultivo de hortaliças,  Meloidogyne spp. 
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Otimização da produção de extratos de Bacillus thuringiensis e 
Burkholderia pyrrocinia como potenciais antagonistas à Bipolaris oryza 

(Optimization of the production of Bacillus thuringiensis and Burkholderia 

pyrrocinia extracts as potential antagonists to Bipolaris oryzae) 

ARRIEL-ELIAS, M.T.1*; BEZERRA, G.A. 1; ARRIEL, G.C.T.F. 2; SEVERINO, V.G.P. 3; FILIPPI, M.C.C4 

As cepas bacterianas B. thuringiensis e B. pyrrocinia tem se apresentado como potenciais 
agentes biológicos na supressão da mancha parda. Destacam-se também por produzir vários 
produtos naturais de interesse industrial que são considerados fontes excepcionais de novos 
agroquímicos. O objetivo do trabalho foi otimizar a obtenção de extratos do metabolismo 
secundário de B. thuringiensis e B. pyrrocinia e determinar sua eficiência na inibição do 
crescimento micelial de B. oryzae. As cepas foram reativadas em placas de Petri contendo meio de 
cultura ágar nutriente e incubadas por 48 horas à 28 ºC. Posteriormente, colônias das bactérias 
crescidas foram transferidas e cultivadas em Erlenmeyers contendo 100 mL do meio de cultivo 
caldo nutriente e mantidas sob agitação constante a 150 rpm e 28 °C por 6, 16, 24, 48 e 72 horas. 
Em cada horário, 50 mL das suspensões foram transferidos para um funil de separação e submetidos 
à extração líquido-líquido adicionando 50,0 mL do solvente acetato de etila. A mistura foi agitada 
lentamente para evitar a formação de pressão interna no funil e o sistema ficou em repouso até a 
separação completa das fases. A fase aquosa foi separada da fase orgânica e retornada para o funil 
de separação e o processo foi repetido até completar três etapas de extração. A fase do acetato de 
etila foi concentrada a 50°C, em um evaporador rotativo sob pressão reduzida. Os testes de inibição 
micelial constituíram-se de discos de micélio de B. oryzae transferidos para placas de Petri, 
contendo meio BDA enriquecido com 50 uL de cada extrato das cepas bacterianas, concentrados e 
resolubilizados com solvente DMSO. Este ensaio consistiu em 12 tratamentos: água, DMSO, 
extratos concentrados de B. thuringiensis e B. pyrrocinia com 6, 16, 24, 48 e 72 horas de 
crescimento, respectivamente. O delineamento foi inteiramente casualizado, em quadruplicata. As 
placas foram incubadas por sete dias, à 25°C. O diâmetro das colônias foi medido e comparado com 
o tratamento controle. As médias foram submetidas à análise de variância e comparadas pelo teste 
de Tukey (p= 5%). Os extratos de B. thuringiensis reduziram em 1.2% às 6h; 28.9% às 16h; 0% às 
24h; 0% às 48h e 3.3% às 72h. Já os extratos de B. pyrrocinia reduziram em 17.2; 21.5; 3.3; 1.4 e 
0.7% às 6, 16, 24, 48 e 72h respectivamente. Com isso, os melhores horários para obtenção de 
extratos de B. thuringiensis foi após 6, 16 e 72h e B. pyrrocinia foi após 6 e 16h de crescimento, 
visando o antagonismo a B. oryzae.   

 
Palavras-chave: arroz, biopesticida, controle alternativo. 
Apoio: CAPES. 
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Pincelamento de fertilizantes foliares sobre cancros de Neonectria 

ditissima em plantas de macieira 
(Brushing of foliar fertilizers on cankers of Neonectria ditissima in apple tree plants) 

NOGUEIRA, P.H.S.1*; LACONSKI, J.M.O.1; MELO, A.R.1; LATZUK, G.1; PINTO, F.A.M.F.2; ARAUJO, L2 

Atualmente o Cancro Europeu da Macieira (CEM), causado por Neonectria ditissima é 
considerado a principal preocupação dos fruticultores de maçã no sul do Brasil. A principal 
estratégia de manejo da doença é a erradicação de ramos e plantas sintomáticas, bem como a 
proteção dos ferimentos e aberturas naturais com a aplicação de fungicidas. No entanto, muitos 
fruticultores são reticentes na ideia de eliminar um ramo, ou uma planta e para evitar esta estratégia 
utilizam produtos alternativos nos cancros, a exemplo de fertilizantes foliares. Nesse sentido, o 
presente estudo tem como objetivo verificar a eficiência destes produtos alternativos no controle do 
CEM. Para isso, foram selecionadas plantas sintomáticas em um pomar de macieira ‘Gala’, 
enxertada sobre o porta-enxerto Marubakaido. Duas lesões/plantas foram pinceladas com os 
seguintes tratamentos: T1: Ácido peracético (AP) 5% + tinta acrílica (TA); T2: AP 5% sem 
utilização de TA; T3: Fosfito de potássio (FK) 10% + TA; T4: FK 10% sem utilização de TA; T5: 
Óleo queimado; T6: TA; T7:Tebuconazol 10% + TA (controle positivo, recomendado 
cientificamente); T8: Proteção das lesões com filme PVC. As aplicações dos produtos foram 
repetidas aos 30 e 60 dias após o primeiro tratamento. O delineamento experimental foi 
completamente casualizado com quatro repetições, e as médias submetidas ao teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. O experimento foi implantado em 10/09/2019 e avaliações dos componentes 
epidemiológicos em 19/05/2020. O tratamento T8 apresentou menos lesões (2,8) em comparação a 
T2 (7,2), enquanto os demais tratamentos não diferiram estatisticamente em relação ao número de 
cancros de T2 e T8. O tratamento T7 apresentou os menores índices de diâmetro e comprimento de 
lesões, comparado aos demais tratamentos. Nas lesões que receberam os tratamentos T7 e T8 foram 
observados menos conídios e ascósporos de Cylindrocarpon heteronema e ascósporos de N. 

ditissima, respectivamente. Em contraste, lesões que receberam os tratamentos T1 e T2 mostravam 
mais esporos do fungo comparado aos demais tratamentos.  Os resultados do presente estudo 
indicam que os tratamentos alternativos usados pelos fruticultores apresentam controle inferior nos 
parâmetros epidemiológicos do CEM, quando comparado ao controle positivo que já é 
recomendado pelos órgãos de pesquisa. 
 
Palavras-chave: cancro Europeu, Cylindrocarpon heteronema, Malus domestica, praga quarentenária.   
Apoio: CNPq. 
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População de Meloidogyne paranaensis e danos em mamão 
(Population of Meloidogyne paranaensis and damages in papaya) 

BALDAN, W.G.1*; MARQUES, H.I.P.2; SANTANA, J.N.R. 3; CARRION, P.A.N.3; BARRETO, A.B.4; SILVA, M.B.2 

Os nematoides das galhas (Meloidogyne spp) são os mais comuns e destrutivos encontrados 
em áreas comerciais. Apesar da importância comprovada dos danos causados por esses fitoparasitas 
em diversas culturas, ainda faltam dados que caracterizem sua importância para a cultura do 
mamão. Neste contexto, esse trabalho visa comparar a relação entre a intensidade populacional do 
nematoide presente em raízes do mamoeiro e algumas características da planta em condições de 
campo. O experimento foi conduzido em uma lavoura com um ano e meio de idade. A lavoura de 
mamão papaya, variedade Aliança, foi implantada em consórcio com Coffea canephora no 
município de Mucuri - BA. Na lavoura foram escolhidas 50 plantas ao acaso. Para análise da 
tolerância da cultivar em estudo foram coletados, em cada planta, os dados de perímetro do caule a 
20 cm do solo, número de folhas, número de frutos e peso médio de três frutos. Para a análise 
laboratorial foi feita amostragem das raízes, a partir das quais procedeu-se à extração e contagem de 
nematoides adultos. De posse dos dados, procurou-se estabelecer a relação entre a população total 
de indivíduos obtida nas raízes de cada planta e as demais características analisadas. A espécie de 
nematoide presente na área foi feita com base em características morfológicas. Nas amostras 
analisadas, encontrou-se apenas Meloidogyne paranaensis. A população de nematoide variou de 
164 a 4.588 indivíduos por 10 g de raiz. O peso médio dos frutos variou de 100 a 533 g. O número 
de frutos por planta variou de zero  a 38. Não foi encontrada relação entre a população de 
nematoide e perímetro do caule a 20 cm, número de folhas ou peso médio de frutos. Contudo, foi 
estabelecida uma relação linear (R² = 0,37) entre população de nematoides presentes na raiz das 
plantas e o número de frutos. Assim, os resultados indicam a tolerância do mamão papaya ao M. 

paranaensis. 
 
Palavras-chave: Carica papaya, Epidemiologia, Nematoide das galhas. 
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Potencial da aplicação de microrganismos eficientes para controle 
biológico de Sclerotinia sclerotiorum 

(Potential of the application of effective microorganisms for biological control of 
Sclerotinia sclerotiorum) 

GIACOMIN, K.I.1; PETRY, C. 1; HUZAR-NOVAKOWISKI, J.1* 

Sclerotinia sclerotiorum é um patógeno que pode atacar várias culturas de importância 
econômica causando o mofo branco. Essa doença é de difícil controle e necessita incluir diferentes 
métodos, como o biológico. Nesse contexto, é importante considerar os microrganismos eficientes 
(ME) que são uma comunidade de microrganismos encontrados em solos ou plantas e que 
coexistem em meio líquido. Considerando que há limitada informação sobre a eficácia de ME no 
controle de fitopatógenos, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de controle biológico de 
S. sclerotiorum por meio da aplicação de ME. O trabalho foi conduzido no Laboratório de 
Fitopatologia da Universidade de Passo Fundo durante os meses de agosto a novembro de 2019. Os 
ME utilizados neste trabalho foram obtidos de solo de uma mata nativa em Passo Fundo/RS em 
2019. Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado com cinco 
repetições. Os tratamentos corresponderam à presença ou ausência da aplicação de ME, os quais 
não foram diluídos para aplicação. O método de cultura pareada foi usado onde os ME foram 
espalhados com uma alça em uma linha em um lado da placa e após 24 h um disco de micélio de S. 

sclerotiorum foi posicionado no lado oposto da placa. Aos 5 dias após a inoculação, foi verificado 
que na presença de ME (42,2 mm) o crescimento micelial de S. sclerotiorum foi reduzido 
significativamente (P = 0,004) em comparação ao controle (58,3 mm). Em caixas gerbox com areia, 
20 escleródios foram posicionados e os ME pulverizados diretamente sobre eles. Após 50 dias, foi 
constatado que o controle sem ME apresentou 97,6% de germinação carpogênica e média de 3,6 
apotécios por escleródio sendo superior estatisticamente (P = 0,002) para ambas as variáveis 
comparado à aplicação de ME que apresentou 74% de germinação carpogênica e 1,7 apotécios por 
escleródio. Finalmente, 20 escleródios foram posicionados em caixas gerbox com meio de cultura 
batata-dextrose-ágar e os ME aplicados diretamente sobre eles. Após 7 dias, foi verificado que a 
aplicação de ME apresentou 8% de germinação miceliogênica dos escleródios, o que é 
significativamente inferior (P < 0,001) ao controle sem ME com 89% de germinação miceliogênica.  
Os resultados desse estudo demonstraram a capacidade dos ME em reduzir a viabilidade dos 
escleródios de S. sclerotiorum em condições controladas.  Estudos em condições de campo 
precisam ser realizados para validar os ME como uma alternativa no controle biológico de mofo 
branco.  
 
Palavras-chave: biocontrole, controle alternativo, germinação carpogênica, germinação 
miceliogênica, mofo branco. 
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Potencial de bactérias endofíticas isoladas de plantas do estado do 
Paraná no controle de patógenos de sementes de soja 

(Potential of endophytic bacteria isolated from plants in the Parana state in the control 
of soybean seed pathogens) 

SZEMOCOVIAKI, A.G.1; EIKELENBOOM, E.A.1; CARNEIRO, F.T.1; 
LES, N.1; NADAL, V.G.R.1*;  JACCOUD FILHO, D.S.1 

A cultura da soja no decorrer do seu ciclo pode ser atacada por diversos patógenos, os quais 
podem influir de maneira negativa em sua produtividade. Como a disseminação de grande parte 
desses patógenos é via semente, a obtenção de sementes com qualidade sanitária é indispensável. 
Normalmente, essas sementes são tratadas com fungicidas, porém ao passar dos anos tem-se 
observado um aumento significativo no grau de contaminação no meio ambiente por resíduos 
vindos desses produtos químicos utilizados. O objetivo deste trabalho é analisar o potencial de 
microrganismos isolados de plantas coletadas no estado do Paraná no controle de patógenos de 
sementes de soja tais como: Colletotrichum truncatum, Cercospora kikuchii, Fusarium semitectum, 

Sclerotinia sclerotiorum e Phomopsis sojae. As plantas foram coletadas nas cidades de Toledo, 
Wenceslau Braz, Carambeí, Floresta, Palmas, Paranaguá e Morretes, tendo sido os microrganismos 
isolados dessas plantas em laboratório utilizando-se meio de cultura nutriente ágar para seu 
desenvolvimento. Ao total foram obtidos 40 isolados bacterianos, os quais foram submetidos a 
testes para que fossem analisados de maneira qualitativa o seu potencial de controle. Nesse teste 
inicial, foram utilizadas três repetições com meio de cultura batata dextrose ágar, contendo cada 
uma delas um disco de fungo patogênico no centro da placa de Petri e duas estrias do isolado 
bacteriano na lateral do disco do fungo na placa. Com isso, foram pré-selecionados os isolados 
bacterianos que apresentaram capacidade de controlar o crescimento dos fungos analisados. Os 
isolados selecionados foram então, testados por meio de pareamento, sendo utilizado como arranjo 
experimental o delineamento inteiramente aleatorizado e analisados de maneira quantitativa por 
meio da área total de inibição, utilizando a seguinte fórmula: Im%= 100 – (MT/MC)x100, onde Im 
é o índice de crescimento micelial em porcentagem, MT é a média aferida para o tratamento em 
milímetros e MC a média aferida para o controle também em milímetros. Foram avaliadas um total 
de 10 placas e uma placa controle onde continha somente o fungo patogênico.  A partir desse teste 
foram selecionados 3 isolados bacterianos que apresentaram uma média de 70% de controle dos 
patógenos citados acima. Portanto, é possível concluir que esses microrganismos isolados de plantas 
do Paraná apresentam potencial de controle biológico, ainda sendo necessária a validação de sua 
eficiência em casa de vegetação e campo.  
 
Palavras-chave: biocontrole, nativas, sementes. 
Apoio: Fundação Araucária. 
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Potencial de conducividade/supressividade de diferentes coberturas 
vegetais as podridões seca e negra da mandioca com base em 

parâmetros agronômicos 
(Conductivity/suppressiveness potential of different plant coverings against dry and 

black rot of cassava based on agronomic parameters) 

SOUSA, M.C.P.1*; OLIVEIRA, S.A.S.2 

A cultura da mandioca é afetada por podridões radiculares como a podridão seca, geralmente 
associada a fungos do gênero Fusarium spp. e a podridão negra, associadas aos gêneros 
Lasiodiplodia e Neoscytalidium. O uso de coberturas vegetais pode proporcionar redução da doença 
e melhores características agronômicas à planta. É essencial conhecer os impactos da incorporação 
destes resíduos na severidade das doenças e nos parâmetros de crescimento da planta. Sendo assim, 
o objetivo deste trabalho foi a seleção de coberturas vegetais que fossem menos conducivas a 
podridão radicular da mandioca, avaliadas com base no impacto sobre parâmetros agronômicos de 
interesse. O experimento foi conduzido em casa de vegetação com término de cultivo de mandioca 
aos 90 dias, o solo utilizado foi infestado com inóculos de Fusarium spp., Lasiodiplodia 

theobromae e Neoscytalidium dimidiatum. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em 
esquema de parcelas subdivididas, com 4 blocos, duas variedades BRS Formosa e BRS Kiriris, 11 
tratamentos incluindo coberturas vegetais (Crotalária ochroleuca, aveia preta, feijão de porco, 
milho, amendoim, feijão caupi e mandioca). Foram 4 ciclos de cultivos alternando o plantio de 
coberturas vegetais e plantio das variedades de mandioca. Entre as características avaliadas no final 
do 2° e 4° ciclo de cultivo de mandioca foram parâmetros agronômicos como altura das plantas 
(AP); vigor (1 ruim, 2 médio, 3 bom); peso fresco da parte aérea (PFPA); peso seco da parte aérea 
(PSPA); peso fresco das raízes (PFR) e  peso seco das raízes (PSR) em gramas. As médias foram 
comparadas pelo teste de Scott-Knott (p <0,05) indicando diferenças significativas com destaque 
para amendoim e feijão caupi (FJ-Ca) apresentando maiores médias nas variáveis analisadas. Pois 
no 2° ciclo o tratamento com FJ-Ca, possuiu maior PFPA (26,8g), PSPA (11,8g), PFR (18,1g), PSR 
(7,9g) e vigor (2,4%) enquanto no 4° ciclo de cultivo de mandioca, o tratamento com amendoim 
promoveu os melhores resultados para PFPA (35,8g), PSPA (15,5g), PFR (20,2g), PSR (8,6g) e 
vigor (2,5%). Quanto à altura das plantas, tanto no 2° e 4° ciclos, a sucessão com amendoim 
promoveu o melhor crescimento das plantas. Os demais tratamentos não foram capazes de mitigar 
os danos causados pelos patógenos de podridão apresentando desempenho inferiores. Portanto, até o 
momento, a mandioca em sucessão ao amendoim ou feijão caupi apresenta menor conducividade 
das podridões, refletidos nos valores mais elevados dos parâmetros agronômicos avaliados.     
    
Palavras-chave: doença, manejo, tipo de planta.  
Apoio: FAPESB. 
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Potencial de inibição in vitro de Trichoderma spp. sobre Fusarium sp. 
do girassol 

(In vitro inhibition potential of Trichoderma spp. against Fusarium sp. of sunflower) 

FARIAS, O.R.1*; CRUZ, J.M.F.L.1; DUARTE, I.G.2; VELOSO, J.S.2; SILVA, L.D.R.1; NASCIMENTO, L.C.1 

A murcha, ocasionada Fusarium sp. constitui uma ameaça na produção de girassol, 
entretanto a adoção do controle biológico a partir do emprego de Trichoderma spp., principalmente 
para o controle de patógenos de solo, torna-se uma alternativa viável, não oferecendo riscos à saúde 
e ao meio ambiente. Esta pesquisa objetivou-se avaliar o potencial antagônico de cepas 
de Trichoderma spp. sobre Fusarium sp., in vitro. Foram selecionados quatro isolados 
de Trichoderma spp. (TCH02, TCH03, TCH04 e TCH05) no antagonismo a Fusarium sp.. Para 
testar o potencial antagônico das cepas de Trichoderma sobre o patógeno foi realizado o teste de 
confronto direto através da metodologia de cultura pareada, no qual foi avaliado a classificação do 
agrupamento dos isolados do antagonista, onde Classe 1: cresce sobre o patógeno e ocupa toda a 
superfície do meio; Classe 2: cresce sobre pelo menos 2/3 da superfície do meio; Classe 3: ocupa 
aproximadamente metade da superfície do meio; Classe 4: cresce sobre 1/3 da superfície do meio; 
Classe 5: não cresce e o patógeno ocupa toda a superfície da placa. Foi realizado também o teste de 
antibiose, onde avaliou-se medição do diâmetro das colônias, porcentagem de inibição do 
crescimento micelial, contagem de esporos e porcentagem de inibição da esporulação. O 
delineamento utilizado foi inteiramente casualizados em quatro repetições e tratamentos 
realizados em triplicata, com resultados submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). Pelo teste de confronto direto, as cepas TCH02, 
TCH03, TCH04 de Trichoderma spp. foram agrupadas na classe 2, ou seja, os mesmos cresceram 
e ocuparam pelo menos 2/3 da superfície do meio. A cepa TCH05 após entrar em contato com 
Fusarium sp., continuou crescendo, ocupou totalmente a colônia e produziu conídios em 
abundância sobre o patógeno, sendo os mesmos agrupados na classe 1. Pelo teste de antibiose, 
observou-se que a inibição do crescimento micelial e esporulação de Fusarium sp. variou de 41,7% 
a 58,8% e 83,5% a 95,7%, respectivamente. Todas as cepas avaliadas apresentam potencial 
antagônico sobre Fusarium sp. 
 
Palavras-chave: antagonismo, controle biológico, Helianthus annuus. 
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Potencial de Phanerochaete australis na supressão da severidade de 
Rhizoctonia solani AG-1 em folhas de arroz irrigado 

(Potential of Phanerochaete australis in suppressing the severity of Rhizoctonia 

solani AG-1 in irrigated rice leaves) 

BEZERRA, G.A.1*; ELIAS, M.T.A1; OLIVEIRA, M.I.S.2; COSTA, N.B.3; CHAIBUB, A.A.4; FILIPPI, M.C.C.4 

A queima-das-bainhas do arroz, causada pelo fungo Rhizoctonia solani [teleomorfo 
Thanatephorus cucumeris], é responsável por danos crescentes a cada ano. Dentre as possibilidades 
de controle, o químico representa perigos iminentes, como no surgimento de populações resistentes 
do patógeno, além do alto custo de aplicação. Assim torna-se essencial a busca por outras formas de 
controle, sendo o controle biológico uma alternativa viável, devido às suas diversas vantagens, 
como a redução do impacto ambiental. A finalidade desse trabalho foi avaliar a supressão de R. 

solani em folhas de arroz irrigado por meio da aplicação de suspensão de Phanerochaete australis. 
O ensaio foi desenvolvido em casa de vegetação utilizando a cultivar BRS Pampeira, em esquema 
experimental em delineamento inteiramente casualizado com 6 tratamentos (T1: controle, somente 
com a inoculação do patógeno; T2: aplicação do fungicida Quality ® 24 hai; T3: Tratamento de 
sementes (TS) com suspensão de basidiósporos de P. australis na concentração de 1x105 con.mL-1 
+ rega 24 hai; T4: TS + pulverização foliar com a suspensão de basidiósporos 24 hai; T5: Rega 24 
hai; T6: Pulverização foliar 24 hai) e 3 repetições. O experimento foi desenvolvido em vasos, 
contendo 4 plantas, compondo uma unidade experimental. Aos 60 dias após o plantio, houve 
inoculação do fungo, e após 10 dias, realizou-se medição do tamanho da folha lesionada e do 
tamanho da lesão da folha. Os dados foram submetidos a uma análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, com auxílio do software SPSS 21.0. Os 
dados obtidos revelaram que o tratamento de sementes com a pulverização foliar 24 hai (T4) 
conseguiu suprimir as lesões na folha. O tratamento aplicado favoreceu a planta, onde aumentou o 
tamanho da folha, medindo 58,44 cm, e consequentemente o menor tamanho relativo de lesão na 
folha, ocupando 0,86% da superfície foliar. Portanto, o tratamento curativo de plantas de arroz com 
sintomas de queima das bainhas se apresenta efetivo no processo de supressão da doença com a 
aplicação de suspensão de P. australis 24 hai concomitantemente com o tratamento de sementes, se 
mostrando superior ao uso de fungicida biológico, apontando que, a utilização desse bioagente no 
manejo da doença, apresenta potencial ação de controle. 
 
Palavras-chave: controle biológico, fungos benéficos, manejo. 
Apoio: CNPq e Embrapa Arroz e Feijão. 
 
  

                                                
1 Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, Brasil.  
2 Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, Brasil. 
3 UniEvangélica, Anápolis-GO, Brasil. 
4 Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás-GO, Brasil. 
* E-mail: guandrade.b@gmail.com 



180  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

Presença de Cylindrocladiella lageniformis em oliveira no Sul do Brasil 
(Presence of Cylindrocladiella lageniformis on olive in Southern Brazil) 

GOMES, L.B.1*; ANDRADE, C.C.L.1; PEREIRA, W.V.1; CRUZ, D.M.1; BOHN, T.I.1; DUARTE, V.1 

A oliveira (Olea europaea L.) é uma importante espécie arbórea, originária da região do 
Mediterrâneo, que ao longo dos anos vem ganhando destaque em diferentes regiões do mundo. 
Assim, como em vários cultivos de importância econômica, diversos patógenos, tais como os 
fungos, podem infectar a oliveira. Em 2019, plantas de oliveira, provenientes de Encruzilhada do 
Sul-RS, apresentando escurecimento vascular foram recebidas no Laboratório Agronômica para a 
diagnose. Fragmentos da região de transição de tecido sadio e infectado foram desinfestados 
utilizando hipoclorito de sódio 1% por 2 min e transferidos para placas de Petri contendo meio de 
cultura batata-dextrose-ágar suplementado com cloranfenicol (50 mg L-1). As placas foram 
mantidas a 25°C, fotoperíodo 12h/12h por 7 dias. Após isolamento, colônias tiveram sua 
morfologia examinada, e o isolado foi mantido em glicerol 15% a -80oC e depositado como material 
de referência interno no Laboratório Agronômica (número de acesso AGR125). As colônias eram 
inicialmente brancas, com margens onduladas que evoluíram para coloração cinza à rósea. O fungo 
apresentou a seguinte morfologia: conidióforos hialinos, penicilados, presença de vesícula terminal, 
conídios hialinos, arredondados em ambas as extremidades, retos, contendo um septo. Essas 
características morfológicas são típicas de C. lageniformis. O sequenciamento das regiões internal 

transcribed spacer (ITS), fator de elongação (EF) e actina (ACT), utilizando os iniciadores ITS1 e 
ITS4, EF1 e EF2 e ACT-512F e ACT783R, respectivamente, foi realizado. As análises 
filogenéticas, utilizando a Máxima Parcimônia, indicaram que o isolado está no mesmo grupo dos 
isolados referência de C. lageniformis. Os resultados deste trabalho sugerem que C. lageniformis 
está associado a podridões do colo, entretanto, mais pesquisas são necessárias para determinar a 
patogenicidade de C. lageniformis na cultura da oliveira. 
 
Palavras-chave: diagnose, escurecimento vascular, filogenia, podridão do colo. 
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Presença de Phytopythium helicoides em plantas de oliveira no Brasil 
(Presence of Phytopythium helicoides in olive plants in Brazil) 

ANDRADE, C.C.L.1*; GOMES, L.B.1; DALBOSCO, M.1; FERNANDES, J.1; 
FALKENBACH, B.R.1; BERTOLINI, E.2 

A cultura da oliveira (Olea europaea L.) apresenta crescente expansão no Rio Grande do 
Sul, sendo afetada por diversos patógenos, tais como vírus, bactérias, fitoplasmas, fungos e 
oomicetos. Em 2019, plantas de oliveira, provenientes de Viamão, RS apresentando 
subdesenvolvimento inicial, morte no transplantio, seca, necrose das margens das folhas e 
escurecimento interno na região do colo foram recebidas no Laboratório Agronômica para a 
diagnose. Fragmentos da região de transição de tecido sadio e infectado do colo foram 
desinfestados com hipoclorito de sódio a 1% por 1 min e colocados em contato com seis folhas de 
citros (Citrus spp.) previamente desinfestadas com o intuito de servir como isca para detectar 
oomicetos. O material foi mantido a 25°C, sob luz contínua por 5 dias. Estruturas como esporângios 
e oósporos foram observadas nas margens das folhas de citros com auxílio de microscópio de luz. O 
isolamento do oomiceto presente nas folhas de citros foi realizado em placas de Petri contendo meio 
V8 seletivo (piramicina, 10 mg L-1; ampicilina, 250 mg L-1; rifamicina, 10 mg L-1; cloranfenicol, 50 
mg L-1 e ágar 16 g L-1). As placas foram mantidas a 25oC no escuro por 7 dias. Após isolamento, 
colônias com micélio cotonoso, esporângios globosos a ovoides, semi papilados, oósporos 
apleróticos, com anterídios ligeiramente alongados e terminais foram observados. Essas 
características morfológicas são semelhantes a Phytopythium sp. A região cytochrome c oxidase 

subunit I (COI) foi sequenciada utilizando os iniciadores OomCoxILevup e OomCoxI-Levlo para 
identificar a espécie. A análise filogenética, utilizando a Máxima Parcimônia, indicou que o isolado 
está no mesmo grupo dos isolados de referência de P. helicoides. Estes resultados indicam que P. 

helicoides pode contribuir para podridões do colo, entretanto, mais pesquisas são necessárias para 
determinar a prevalência e patogenicidade na cultura da oliveira. 
 
Palavras-chave: diagnose, filogenia, oomicetos, podridão do colo. 
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Principais ferimentos para infecção de Neonectria ditissima em plantas 
de macieira 

(Main wounds for Neonectria ditissima infection in apple plants) 

NOGUEIRA, P.H.S.1*; LACONSKI, J.M.O.1; MELO, A.R.1; LATZUK, G.1; PINTO, F.A.M.F.2; ARAUJO, L.2 

A macieira (Malus domestica) é uma frutícola de clima temperado que possui destaque na 
fruticultura nacional. O Cancro Europeu da Macieira (CEM) é uma doença quarentenária, que 
preocupa produtores por ser agressiva e de difícil controle, sendo que atualmente a principal 
estratégia para redução das epidemias nos pomares, é a erradicação de ramos e plantas sintomáticas, 
bem como a proteção dos ferimentos e aberturas naturais das plantas com fungicidas. No estado de 
Santa Catarina, maior produtor nacional da fruta, inexiste um estudo que demonstre ou quantifique 
quais são os principais ferimentos que o patógeno utiliza para infecção. Portanto, o presente estudo 
tem como objetivo identificar e quantificar quais foram os possíveis ferimentos ou aberturas 
naturais que o fungo Neonectria ditissima utiliza para causar infecção em plantas de macieiras. O 
estudo foi conduzido em pomar de macieiras da cultivar ‘Gala’ enxertada sobre porta-enxerto 
Marubakaido com alta incidência do CEM. Os dados foram coletados em 187, 197, 83 e 163 plantas 
com respectivamente, 9, 11, 20 e 30 anos de idade no mês de julho de 2020. Foi avaliado o número 
total de plantas com CEM e determinado quais foram os ferimentos que ocorreram infecção do 
fungo, tais como queda de folhas, colheita de frutos, poda, e outros. Em plantas com 9 anos 32,7, 
33,3, 27,5 e 6,5% dos cancros foram observados em ferimentos de colheita de fruto (208), queda de 
folha (212), poda (175) e outros (42), respectivamente. Em plantas de 11 anos 45,9, 36,8, 13,4 e 
3,9% das lesões foram determinados em ferimentos de frutos (305), queda de folhas (244), poda 
(89) e outros (26), respectivamente. Plantas com 20 anos apresentaram 18,2, 6,1, 69,7, 6 % das 
lesões em ferimentos de fruto (6), folha (2), poda (23) e outros (2), respectivamente. Em plantas de 
30 anos 25,9, 40,0, 26,3, e 7,8% das lesões foram em ferimentos de frutos (53), queda de folhas 
(82), poda (54) e outros (16), respectivamente. Em suma, plantas mais novas, apresentam maior 
incidência de CEM, quando comparadas às mais velhas. Os ferimentos ocasionados pela colheita e 
queda de folhas, são de maior predominância em plantas mais novas, enquanto os de poda ocorrem 
com maior frequência em plantas mais velhas. Os dados do presente estudo mostram aos 
pomicultores a importância de proteger os ferimentos de pós-colheita e queda de folhas, bem como 
de poda, situações em que comumente não se utilizavam fungicidas.  
 
Palavras-chave: cancro europeu da macieira, Cylindrocarpon heteronema, fungicidas, Malus 

domestica.  
Apoio: CNPq. 
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Qualidade sanitária e germinação de sementes de mandacaru após 
tratamento com extratos vegetais 

(Sanitary quality and germination of mandacaru seeds after treatment with 
vegetable extracts) 

SANTOS, M.R.A.1*; VIEIRA, M.A.M.1 

Os fungos podem ser patógenos relacionados às sementes e são capazes de causar danos 
desde a fase de campo, em pós-colheita e no armazenamento. Assim, a utilização de extratos 
vegetais com propriedades antimicrobianas são alternativas ecológicas relevantes e propícias para 
substituir a proteção criada por fungicidas. Objetivou-se analisar o efeito dos extratos aquosos 
do melão de São Caetano (MSC) (Momordica charantia L.) e erva-doce (ED) (Pimpinella anisum) 

nas concentrações de 50, 100, 250 e 500 ppm sobre a incidência de fungos e a germinação de 
sementes de mandacaru (Cereus jamacaru DC). As sementes foram coletadas em diversos 
municípios do estado de Sergipe (Carira, Pinhão, Pedra Mole e Simão Dias) e em seguida foram 
submetidas a avaliações de sanidade e germinação. As análises foram realizadas no Laboratório de 
Microbiologia do Centro Universitário AGES. Para obtenção dos extratos vegetais, foram coletadas 
30 g do material vegetal e trituradas em liquidificador com 200 mL de água destilada. O material foi 
filtrado em papel wathman nº 2 e adicionado em banho maria a 70ºC por 1 hora. No teste de 
sanidade foram utilizadas 400 sementes, sendo estas submergidas em 30 mL dos extratos e 
respectivas concentrações por 6 minutos. Em seguida, as sementes foram semeadas em placas de 
Petri com duplo revestimento de papel germitest. Para o teste de germinação utilizaram-se 400 
sementes, que, após tratadas com os extratos, foram semeadas em papel germitest e incubadas a 
30 °C e fotoperíodo de 12 horas. O delineamento experimental utilizado foi DIC com 10 repetições. 
A análise de variância (p = 0,05) e, caso significativo, as médias foram comparadas por teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. Em geral, no teste de sanidade foi evidenciada a presença dos fungos 
Aspergillus sp. (0,5%), Cladosporium sp. (1,0%), Curvularia sp. (1,5 %). e Rhizopus sp. (2,0 %) 
nas concentrações de 50 e 100 nos percentuais de 0,5% e 1,0%. Os extratos aquosos de ED e MSC, 
nas concentrações de 200 e 250 ppm foram eficazes para reduzir a incidência de Cladosporium sp., 
Curvularia sp. e Rhizopus sp. nos percentuais de 0,1% e 2,5%. O extrato aquoso de MSC nas 
concentrações de 150 e 200 ppm estimulou a germinação das sementes de mandacaru em 1,5% e 
2,0 %, respectivamente, e apresentou um menor percentual de sementes mortas 1,0 % e 1,5 %, 
respectivamente. Os extratos aquosos testados, nas concentrações 200 e 250 ppm, reduzem a 
incidência de fungos, enquanto que nas concentrações 150 e 200 promovem a germinação e podem 
ser utilizados como tratamento alternativo para sementes de mandacaru. 
 
Palavras-chave: Cereus jamacaru DC, controle fúngico, vigor de sementes. 
Apoio:  AGES, CAPES, UFS. 
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Resíduo da indústria cervejeira no controle de Meloidogyne javanica 
em tomateiro 

(Residue from the brewing industry in the control of Meloidogyne javanica in tomato) 

TONINATO, B.O.1*; FONTANA, L.F.1; DIAS-ARIEIRA, C.R.1 

O agronegócio gera uma diversidade de resíduos, entre eles, os efluentes líquidos gerados no 
processamento de matérias-primas do meio agrícola. O resíduo da indústria cervejeira é rico em 
compostos fenólicos, mas pouco se sabe sobre sua aplicabilidade na agricultura. Diante do exposto, 
o objetivo deste trabalho foi avaliar o resíduo da indústria cervejeira (lúpulo) no controle de 
Meloidogyne javanica em tomateiro.  Plantas de tomateiro com 20 dias após a emergência foram 
transplantadas para vasos plásticos contendo 700 mL de solo:areia na proporção 1:1, previamente 
autoclavado. Preparou-se, 24 horas antes do transplante, o material a ser aplicado, por meio da 
mistura do resíduo de lúpulo e água destilada, na proporção 1:1 (p:v), sendo considerado como 
extrato bruto. Este foi mantido em repouso por 24 horas, sendo posteriormente filtrado em funil 
contendo duas camadas de gaze e diluído em água destilada para obter os extratos a 0 (testemunha), 
5, 10, 15 e 20%. No momento do transplante, as mudas foram inoculadas com uma população de 
2000 ovos + eventuais juvenis de segundo estádio (J2) de M. javanica, o qual foi depositado 
diretamente sobre as raízes. Após a inoculação, foram aplicados os tratamentos via solo (30 mL) ou 
parte aérea da planta (até o escorrimento superficial e repetidas após 15 dias) e após 60 dias as 
plantas foram avaliadas quanto a reprodução do nematoide. Utilizou-se seis repetições, os dados 
foram submetidos à análise de variância a 5% de probabilidade de erro e em caso de significância, 
as diluições foram avaliadas por análise de regressão. O conteúdo de compostos fenólicos no 
extrato bruto também foi determinado, resultando em 133,11 mg de equivalente de ácido gálico 
(GAE) 100 g-1. Houve ajuste quadrático para a reprodução do nematoide, sendo que os extratos 
reduziram a população independente da diluição utilizada. A derivada da equação prediz melhor 
controle para a diluição de 6,37%, para o qual a redução da reprodução calculada foi de, 
aproximadamente, 95,49%, sendo que a testemunha apresentou uma população de 178328 
nematoides, contra 8046 nas plantas que receberam a diluição de 6,37% (R²=0,77). Comportamento 
similar foi observado na variável número de nematoide g-1 de raiz, havendo redução de 98,67% na 
população, passando de 13577 na testemunha para 180 nematoides calculados na melhor diluição 
predita (R²=0,80). Uma das hipóteses para esta observação é a de que doses maiores podem causar 
alguma alteração na planta, deixando-a mais suscetível aos nematoides. 
 
Palavras-chave: agroindústria, controle alternativo, Humulus lupulus, nematoide das galhas. 
Apoio: CAPES, UEM. 
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Resistência a dodine em populações de Venturia inaequalis do Uruguai 
(Resistance to dodine in populations of Venturia inaequalis in Uruguay) 

CARBONE, M.J.1*; ALANIZ, S.1; MONDINO, P.1 

A sarna da macieira, causada por Venturia inaequalis, é a doença mais importante que afeta 
a cultura. Seu manejo é baseado em uma estratégia preventiva de aplicações de fungicidas de 
contato e complementado com aplicações curativas de fungicidas penetrantes com efeito retroativo. 
O fungicida dodine tem sido largamente utilizado para o controle da sarna da macieira desde fins da 
década de 50. Contudo, após 10 anos de uso, vem se detectando a resistência em populações de V. 

inaequalis a este fungicida nos Estados Unidos, e posteriormente em outros países. Alguns 
trabalhos indicam que a resistência a dodine nas populações V. inaequalis pode se manter estável no 
tempo. Na década de 80, os fungicidas do grupo dos Inibidores da Biossíntese do Ergosterol (IBE) 
substituíram o dodine devido a seu maior efeito retroativo. No entanto, ao constatar-se resistência 
aos IBE, voltou-se a utilizar o dodine como ferramenta para o controle da sarna da macieira no 
Uruguai. O objetivo deste trabalho foi avaliar a sensibilidade in vitro de V. inaequalis a dodine no 
Uruguai. Para tanto, obteve-se uma coleção de 117 isolados monospóricos de V. inaequalis 
provenientes de sete pomares com uma frequência variável de uso de dodine nos últimos 10 anos. 
Os pomares foram classificados de acordo com a frequência média anual de aplicações de dodine 
em: 0; 1 ou 2; ≥ 3. A sensibilidade in vitro a dodine foi determinada pela mensuração do 
crescimento relativo micelial, com quatro repetições por isolado. O fungicida foi incorporado no 
médio BDA na concentração de 0,2 mg/L. Discos de micélios de cada isolado foram colocados no 
centro das placas e incubados a 20°C durante quatro semanas no escuro. O diâmetro das colônias 
foi usado para calcular o crescimento relativo micelial em relação à testemunha sem dodine. 
Isolados que apresentaram crescimento relativo superior a 90% foram considerados resistentes, 
conforme critérios propostos por Köller e colaboradores em Plant Diseases (v.83, 1999). As 
frequências de isolados resistentes foram calculadas e comparadas entre os pomares Tukey-
Kramer´s test (P ≤ 0.05). Nos sete pomares foram encontrados isolados resistentes, em uma 
frequência de 0,1 a 0,3 por pomar, independentemente do histórico de uso desse fungicida. Não 
houve diferença estatística significativa das frequências de isolados resistentes entre os diferentes 
pomares. Este estudo sugere a necessidade de minimizar o uso do dodine para o controle da sarna 
da macieira nos pomares avaliados.  
  
Palavras-chave: controle químico, resistência a fungicidas, sarna da macieira. 
Apoio: ANII (Agência Nacional de Investigação e Inovação). 
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Resistência de populações selecionadas F6 de amendoim à mancha-
preta, Nothopassalora personata 

(Resistance of selected F6 peanut populations to leaf spot, Nothopassalora personata) 

CINTRA, G.S.1*; RINCÃO, R.O.1; SANTOS, J.F.2; MICHELOTTO, M.D.3; GODOY, I.J.2 

Neste estudo, avaliou-se o potencial de resistência à mancha-preta do amendoim em plantas 
F6, contendo a característica alto-oleica. As famílias são originadas de cruzamentos que tiveram 
como genitor recorrente e feminino ‘cultivar IAC OL 4’ e como genitor masculino, o acesso IAC 
69007, fonte de resistência à mancha-preta. O experimento foi conduzido em área experimental da 
Apta, Pólo Centro Norte, em Pindorama/SP, na safra agrícola 2019/2020. Utilizou-se o 
delineamento experimental de blocos aumentados, tendo por base os tratamentos controle, 
cultivares IAC Top Verde, IAC Caiapó, IAC OL3, distribuídos ao longo do experimento, em blocos 
ao acaso com 3 repetições. Em campo, foram efetuadas duas avaliações durante o ciclo da cultura, 
aos 100 e aos 125 dias após a semeadura (DAS), através de uma escala diagramática com notas de 
sintomas visuais variando de 1 a 9. Esta escala considera a quantidade de mancha preta por folha, o 
número de folhas com lesões e a desfolha ao longo de um dos ramos primários da planta. Da mesma 
forma, a fim de verificar a esporulação, foram realizadas duas avaliações complementares em 
laboratório, utilizando-se folhas destacadas. Para tal, utilizou-se uma escala de notas de 0 a 3, sendo 
a nota 0, atribuída a folíolos sem lesão ou com lesão sem esporulação e nota 3, grande número de 
esporos preenchendo a lesão inteira. Também, ao final do ciclo da cultura, foi avaliada a produção 
de grãos das plantas. Os resultados da avaliação de mancha-preta no campo mostraram que 11% das 
plantas são tão resistentes quanto a cultivar IAC Sempre Verde e 21,7% possuem notas situadas 
entre a cultivar IAC Sempre Verde e a cultivar IAC Caiapó. A distribuição de frequência das notas 
de esporulação alocou 36% das plantas na nota 0, 29,9% na nota 1, 18,8% na nota 2 e 1,9% na nota 
3. O histograma de produção de grãos das plantas selecionadas no campo para mancha preta 
mostrou que: 12,95% foram menos produtivas do que os controles IAC OL 3 e IAC Caiapó; 12% 
tão produtivas quanto IAC Caiapó e IAC OL3; e 49% das plantas são tão ou mais produtivas do que 
a cultivar IAC Sempre Verde. O cruzamento das variáveis de resistência e produção sugere que 
entre as plantas tão resistentes quanto a cultivar IAC Sempre Verde, algumas são mais produtivas 
do que essa cultivar. Conclui-se que a população avaliada tem variabilidade para resistência à 
mancha-preta e as melhores plantas combinam resistência a maior produção de grãos, superiores às 
da cultivar IAC Sempre Verde. 
 
Palavras-chave: Arachis hypogaea, cruzamento, produção. 
 
  

                                                
1 Centro Universitário de Rio Preto, São José do Rio Preto-SP, Brasil.  
2 Instituto Agronômico de Campinas, Campinas-SP, Brasil. 
3 Apta, Polo Centro Norte, Pindorama-SP, Brasil.  
* E-mail: gabriellacintra@hotmail.com 



X Simpósio Sobre Atualidades em Fitopatologia: Fitopatologia no Brasil: Um Panorama de Norte a Sul  187 

 

 

Rizobactérias com atividade enzimática e antagonismo a Bipolaris 

maydis in vitro 
(Rhizobacteria with in vitro enzymatic activity and antagonism to Bipolaris maydis) 

MAIA, J.P.1; FARIA, D.R. 1; MENDONÇA, S.M.1, FILIPPI, M.C.C.2 

A cultura do milho, muito utilizada como safrinha no centro-oeste brasileiro, possui grande 
importância econômica para o suprimento da alimentação humana e animal. Entre os desafios de 
sua produção encontram-se o manejo da mancha de bipolaris ou helmintosporiose, causada pelo 
fungo Bipolaris maydis. Uma alternativa promissora para o controle de doenças em vários 
patossistemas tem sido o uso de rizobactérias. As rizobactérias produzem um arsenal de enzimas 
extracelulares que podem atuar tanto no crescimento da planta quanto em sua defesa. O objetivo do 
trabalho foi realizar a caracterização bioquímica de isolados de rizobactérias e testá-los quanto ao 
antagonismo com B. maydis, em condições controladas de laboratório. Para caracterização 
enzimática foram conduzidos cinco ensaios, todos em delineamento inteiramente casualizado, com 
cinco repetições. Para cada enzima (amilase, lipase, pectinase, celulase e protease) foi utilizado um 
meio de cultura contendo substratos específicos. Nove isolados de rizobactérias foram crescidos por 
48h em caldo nutriente a 28 °C sob agitação constante de 150 rpm. Foram transferidos 5 µL da 
suspensão bacteriana (108 UFC.mL-1) para o centro de placas de Petri contendo meio e substrato 
específico, incubadas a 28 °C por 3-7 dias. A detecção positiva da produção da enzima estudada foi 
confirmada pela formação de halos ao redor da colônia. O teste de antagonismo foi conduzido 
usando o método de pareamento de culturas. O ensaio foi conduzido em delineamento inteiramente 
ao acaso com nove tratamentos (rizobactérias), e três repetições. Discos de 5 mm de diâmetro de 
micélio de B. maydis foram transferidos para o centro de placas de Petri contendo meio de cultura 
batata dextrose ágar (BDA), onde foram distribuídos 5 µl da suspensão bacteriana (108 UFC.mL-1) 
em quatro pontos equidistantes ao fungo, formando um quadrante. Placas contendo apenas o disco 
de micélio de B. maydis foram usadas como controle positivo. Após dez dias de incubação foi 
medido o diâmetro das colônias do fungo. A lipase foi produzida por 88,9% dos isolados, celulase e 
amilase por 33,3% e 22,2%, respectivamente. A atividade pectinolítica foi confirmada em 11,1% 
dos isolados e nenhum dos isolados apresentou potencial proteolítico. No antagonismo, 66,7% dos 
isolados se destacaram significativamente, inibindo em até 47,85% o crescimento de B. maydis. Os 
isolados possuem potencial biotecnológico para uso no manejo da helmintosporiose na cultura do 
milho. 
 
Palavras-chave: antagonismo, enzimas, rizobactérias. 
Apoio: CAPES, EMBRAPA, UFG. 
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Seleção in vitro de rizobactérias resistentes à pressão osmótica 
induzida por Polietilenoglicol 

(In vitro selection of rhizobacteria resistant to osmotic pressure induced by 
Polyethylene Glycol.) 

MENDONÇA, S.M.1; FARIA, D.R.1; OLIVEIRA, M.I.S.2; LANNA, A.C.3; FILIPPI, M.C.C.3 

As rizobactérias são capazes de mitigar danos causados por estresses bióticos e abióticos em 
arroz de terras altas, dentre as quais se tem estudado a supressão de brusone e estresse hídrico. O 
objetivo do trabalho foi identificar isolados de rizobactérias aptos a crescerem sob diferentes níveis 
de pressão osmótica simuladas por polietilenoglicol (PEG-6000) e sua capacidade de manter células 
viáveis. O ensaio um (E1) foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com doze 
repetições, em esquema fatorial, nove (isolados) x sete (níveis de pressão osmótica). Utilizou-se os 
isolados: BRM 32109 (Bacillus sp.), BRM 32110 (Bacillus thuringiensis), BRM 32111 
(Pseudomonas fluorescens), BRM 32112 (Pseudomonas sp.), BRM 32113 (Burkholderia 

pyrrocinia), BRM 32114 (Serratia sp.), CHIF2, CHIF3 e CHIR1 ainda não identificadas. As 
concentrações de PEG-6000 foram de 0 g L-1; 79,8 g L-; 121,1 g L-1; 180,2 g L-1; 264,2 g L-1; 298,1 
g L-1 e 328,9 g L-1. Em E1, os isolados foram cultivados em meio mínimo M9 enriquecido com as 
diferentes concentrações de PEG, e a taxa de crescimento foi avaliada a cada 2h, durante 48h, 
utilizando-se espectrofotômetro (600 nm). Os três melhores isolados selecionados em E1, foram 
testados no ensaio dois (E2) quanto a viabilidade das células bacterianas crescidas sob alta pressão 
osmótica. Os isolados foram crescidos em meio caldo nutriente, acrescido com as mesmas 
concentrações de PEG, e mantidos sob agitação constante de 150 rpm a 28°C. Os tratamentos foram 
avaliados com 24, 48, 72 e 96h de crescimento. Para a contagem, foi realizado diluição seriada dos 
cultivos, e 100 µl das diluições de cada tratamento foram transferidos para meio ágar nutriente em 
placas de Petri, e incorporados com o auxílio de uma alça de Drigalski. As placas foram incubadas 
por 24h a 28°C e avaliadas determinando-se o número de unidades formadoras de colônias (UFC), 
para formação de uma curva de crescimento. Em E1, todos os nove isolados cresceram sob as 
diferentes concentrações de PEG, porém, os isolados BRM 32110, BRM 32111 e CHIR1 
apresentaram crescimento de 1.97, 1.84, 1.17 vezes maiores significativamente que os demais.  Em 
E2 o isolado CHIR1 apresentou 1.03 e 1.32 vezes mais UFC que os demais, em cada diluição. Os 
três isolados são promissores e serão testados em campo sob estresse hídrico e alta pressão de 
doença. 
 
Palavras-chave: arroz de terras altas, RPCP´s, estresse hídrico 
Apoio: CAPES, Embrapa Arroz e Feijão. 
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Sensibilidade de Colletotrichum gloeosporioides a diferentes fungicidas 
(Sensitivity of Colletotrichum gloeosporioides to different fungicides) 

NUNES, M. S.1; DA SILVA, H. F.1; DA SILVA, E. C.1; DA SILVA, J. F.2; DO NASCIMENTO, L.C.1 

Uma das medidas mais utilizadas na estratégia de manejo da antracnose é o controle 
químico, mas seu uso indiscriminado gera a possibilidade de adaptação e gera resistência dos 
fungos aos mesmos. Objetivou-se com este trabalho, verificar o comportamento de C. 

gloeosporioides sob ação de diferentes fungicidas. O experimento foi realizado no Laboratório de 
Fitopatologia, da Universidade Federal da Paraíba. Os patógenos foram isolados a partir de folhas e 
frutos de citros que apresentaram sintomas típicos da antracnose. A identificação dos fungos 
isolados foi realizada sob microscópio óptico, através das observações de estruturas e comparação 
com as descrições da literatura fitopatológica. Foram avaliados os efeitos inibitórios in vitro dos 
fungicidas Oxicloreto de cobre (250g 100 L-1), Carbendazim (50 mL 100 L-1) e Dicarboximida (250 
mL 100 L-1). Nesse ensaio, foi utilizado o método do fungicida incorporado ao meio de cultura, em 
que discos com cinco mm de diâmetro, contendo estrutura micelial do isolado foram transferidos 
para placas com BDA suplementado com a dose de cada fungicida e a testemunha consistiu na 
transferência para placas contendo apenas BDA e incubados a uma temperatura de 25º±2 C e 
fotoperíodo de 12 horas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco 
repetições, sendo cada repetição constituída por cinco placas de Petri. Os dados foram submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (1%). A taxa de crescimento 
micelial (TCM) foi calculada utilizando crescimento micelial sob ação dos fungicidas, mensurando-
se diariamente até os sete dias de incubação o diâmetro da colônia em dois sentidos opostos. A 
produção de conídios foi determinada através da contagem de conídios em câmara de Neubauer, 
sendo a concentração ajustada para 103 conídios/mL. Foram considerados germinados os conídios 
que apresentaram emissão do tubo germinativo. A TCM foi menor para o fungicida Carbendazim (0 
cm/dia) e a maior na testemunha (1,41 cm/dia). A maior esporulação e germinação de conídios 
foram observadas na testemunha (6,20 e 1,64 com/mL, respectivamente) e no fungicida 
Dicarboximida (7,21 e 1,16 com/mL, respectivamente). O fungicida Carbendazim apresentou 
redução de 100% na produção e germinação de conídios. O isolado de C. gloeosporioides neste 
estudo demonstrou menor sensibilidade in vitro ao fungicida Dicarboximida. 
 
Palavras-chave: Citrus, Controle químico, Resistência a fungicidas. 
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Sensibilidade de isolados de Colletotrichum spp. associadas à 
antracnose da Oliveira no Uruguai a fungicidas do grupo dos Triazóis 

(Sensitivity of isolated Colletotrichum spp. associated with Olive anthracnose in 
Uruguay to Triazole group fungicides) 

MOREIRA, V.1*; CARBONE, M.J.1; MONDINO, P.1; ALANIZ, S.1 

No  Uruguai, a cultura da oliveira é a segunda mais importante do país e conta atualmente 
com 9.100 hectares cultivados. A antracnose da oliveira é causada por diferentes espécies do gênero 
Colletotrichum e é considerada a doença mais importante da cultura no Uruguai. Os sintomas que 
produz são a podridão do fruto com aspecto de sabão e mumificação das azeitonas. Nos últimos 
anos, a requeima das panículas florais também tem se tornado um sintoma frequente.  Além de 
causar esses danos diretos na produção, esta doença também afeta negativamente a qualidade dos 
azeites.  Para o controle desta doença realiza-se um manejo integrado, com medidas de controle 
cultural e aplicações de fungicidas dos grupos Estrobilurinas, Triazóis e Ditiocarbamatos.  O 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a sensibilidade de uma coleção de 20 isolados de 
Colletotrichum acutatum s.s. (15 isolados), C. nymphaeae (quatro isolados) e C. fioriniae (um 
isolado) a diferentes princípios ativos do grupo Triazòis. Foi determinada a sensibilidade in vitro a 
Difenoconazole, Tebuconazole e Propiconazole. Os fungicidas foram incorporados no meio BDA 
nas concentrações de 0; 0,1; 1; 10 e 100 ppm e dispensadas em placas de Petri. Para cada isolado 
um disco de micélio foi colocado no centro das placas e seguida foram incubadas a 24°C por sete 
dias no escuro. Após sete dias de incubação, foi medido o crescimento micelial das colônias e foram 
calculadas as concentrações efetivas 50 (CE50). As três espécies avaliadas mostraram sensibilidade 
aos três princípios ativos com valores médios de CE50 1.16 ppm para difenoconazole, e 0.40 ppm 
para Tebuconazole e Propiconazole. No caso de C. acutatum s.s alguns isolados com resistência 
adquirida a Difenoconazole foram detectados com valores médios de CE50 de 3.3 e 15.1 ppm. Estes 
resultados permitiram selecionar os princípios ativos de Tebuconazole e Propiconazole para um 
controle eficiente da antracnose da oliveira. 
 
Palavras-chave: azeitona ensaboada, controle químico, requeima de panículas florais.  
Apoio: ANII (Agencia Nacional de Investigación e Inovación). 
 
  

                                                
1 Departamento de Protección Vegetal, Facultad de Agronomía, UdelaR, Uruguai. 
* E-mail: vico_m2912@hotmail.com 



X Simpósio Sobre Atualidades em Fitopatologia: Fitopatologia no Brasil: Um Panorama de Norte a Sul  191 

 

 

Sensibilidade in vitro de Xanthomonas vasicola pv. vasculorum à 
diferentes produtos químicos e controle da estria bacteriana do milho 
(In vitro sensitivity of Xanthomonas vasicola pv. vasculorum to different chemicals 

and control of bacterial streak in corn) 

DUIN, I.M.1*; FORASTEIRO, T.A.2; LEITE JÚNIOR, R.P.2 

A estria bacteriana do milho causada por Xanthomonas vasicola pv. vasculorum (Xvv) é uma 
doença constatada recentemente no Brasil, para a qual ainda não existem estudos sobre o seu 
controle químico. O objetivo deste estudo foi determinar a sensibilidade in vitro de isolados de Xvv 
à diferentes produtos químicos e avaliar o controle da estria bacteriana em casa de vegetação. 
Foram realizados testes in vitro e in vivo com oito tratamentos: T1: oxicloreto de cobre, T2: 
oxicloreto de cobre + mancozebe, T3: oxicloreto de cobre + fluxapiroxade, T4: oxicloreto de cobre 
+ óleo mineral, T5: oxicloreto de cobre + mancozebe + óleo mineral, T6: oxicloreto de cobre + 
fluxapiroxade + óleo mineral, T7:  somente Xvv, T8: água. Os produtos foram incorporados ao meio 
de cultura ágar nutriente (AN) fundente a 58 ºC, após autoclavagem, nas dosagens de 1, 5, 10, 20, 
50, 100, 200 e 400 µg mL−1 de cobre metálico. Três isolados de Xvv foram crescidos em meio de 
cultura AN em incubadora B.O.D por 72 horas à 28 °C. Suspensões bacterianas dos isolados foram 
ajustadas para a concentração de 108 UFC mL-1, com medições em espectrofotômetro. Alíquotas de 
5 µl das suspensões bacterianas foram depositadas sobre o meio de cultura. As placas foram 
incubadas em B.O.D a 28 ºC e avaliadas após 72 horas em relação ao crescimento bacteriano. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três repetições. No experimento in 

vivo, a cultivar de milho IPR 164 foi semeada em vasos de barro (4L) contendo mistura de solo e 
areia (1:1). As aplicações dos produtos químicos foram feitas por pulverização em plantas no 
estádio vegetativo V3. A inoculação das plantas de milho foi feita um dia após a aplicação dos 
produtos por aspersão de suspensão bacteriana na concentração de 108 UFC mL-1. A severidade da 
doença foi avaliada aos 9, 15 e 21 dias após a inoculação. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado com cinco repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e 
ao teste de Tukey, a 5 % de significância utilizando o programa RStudio. Os tratamentos in vitro 
com oxicloreto de cobre + fluxapiroxade apresentaram inibição do crescimento bacteriano a partir 
das concentrações de 20 µg mL−1 de cobre metálico; já com oxicloreto de cobre + mancozebe e 
apenas oxicloreto de cobre a inibição ocorreu a partir de 50 µg mL−1. Os produtos cúpricos foram 
capazes de controlar a estria bacteriana do milho em experimento sob condições de casa de 
vegetação e em experimento in vitro. 
 
Palavras-chave: bactéria gram-negativa, controle químico, doença bacteriana, oxicloreto de cobre. 
Apoio: CNPq. 
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Severidade da podridão radicular seca em cultivares de feijão 
(Fusarium root rot severity in common bean cultivars) 

PETRY, M.F.P.1; THOMÉ, R.M.1; BABA, V.Y.1; PADUAN, F.N1; BALBI-PEÑA, M.I.1* 

A podridão radicular seca, causada por Fusarium solani, é comum em todas as regiões 
produtoras de feijão do Brasil. Esta doença dificilmente mata a planta, mas danifica as raízes 
primárias diminuindo a produtividade em até 50%. A resistência genética é eficiente no controle da 
doença, entretanto, as fontes de resistência são escassas e grande parte das cultivares comerciais são 
suscetíveis. Com isso, identificar genótipos resistentes à podridão de Fusarium é de grande 
importância em programas de melhoramento. O trabalho visou identificar o nível de resistência de 
cultivares de feijoeiro frente à podridão radicular seca. As cultivares avaliadas foram três do grupo 
carioca (Campos Gerais, Curió e Sabiá), uma do grupo rosinha (Rosinha G1) e uma do grupo preto 
(Tuiuiú). As plantas foram mantidas em casa de vegetação e a inoculação foi realizada pelo método 
de Tolêdo-Souza et al. Para a preparação do inóculo, grãos de sorgo e água, na proporção 2:1, 
foram autoclavados. Quarenta discos miceliais do fungo F. solani foram adicionados ao grão de 
sorgo e incubado a 24 °C por 12 dias. A massa de sorgo colonizada pelo fungo (inóculo) foi 
desagregada manualmente, triturada e passada por uma peneira de 16 mesh. Substrato comercial 
para hortaliças previamente autoclavado foi misturado com o inóculo na proporção de 1,4 kg de 
substrato para 4g de inóculo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com três 
repetições. Foram semeadas quatro plantas por vaso e após 21 dias, realizou-se a avaliação da 
porcentagem de sobrevivência de plântulas e da severidade da podridão radicular seca utilizando a 
escala de notas do CIAT (1 a 9). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
foram comparadas pelo teste de Duncan (p<0,05) utilizando o software R. As cultivares Rosinha e 
Tuiuiú não apresentaram redução da sobrevivência (100%). Já as cultivares Campos Gerais e Curió 
apresentaram 63,8 e 58,3% de sobrevivência de plântulas, respectivamente. A cultivar Rosinha G1 
apresentou a menor severidade da doença (43,3%), enquanto a cultivar Campos Gerais apresentou a 
maior (76,6%). Tuiuiú apresentou severidade de 46,3% sendo estatisticamente igual às cultivares 
Curió (71,3%) e Sabiá (71,6%). As cultivares do grupo carioca foram consideradas suscetíveis 
quando comparadas à cultivar do grupo rosinha, considerada moderadamente resistente à doença. 
 
Palavras-chave: Fusarium solani, Phaseolus vulgaris, resistência genética. 
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Severidade de ferrugem asiática em diferentes épocas de semeadura e 
variedades de soja em Uberaba-MG 

(Severity of Asian rust in different sowing times and soybean varieties 
in Uberaba-MG) 

BARBOSA, G.F.1*; SILVA, K.A.1; GONÇALVES, R.Á.2; AMARAL, D.R.2; DIAS, L.E.O.1; COSTA, L.M.1 

As doenças foliares da cultura da soja constituem um dos principais fatores limitantes da 
produtividade da cultura. A principal delas é a ferrugem asiática, causada pelo fungo basidiomiceto 
Phakopsora pachyrhizi. A ferrugem provoca a queda prematura de folhas, o que causa redução da 
capacidade fotossintética da planta e dificulta a formação de sementes. Objetiva-se com o trabalho 
avaliar a severidade de ferrugem asiática em diferentes épocas de semeadura (1 e 2), e diferentes 
cultivares de soja. O experimento foi conduzido em condições de campo no Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro, campus Uberaba. Foi implantado em duas épocas de semeadura, a primeira 
época no dia 24 de novembro de 2016 e a segunda, em 7 de dezembro de 2016. As variedades 
utilizadas foram, RK6316 (grupo de maturação 6.3), M8210 (8.2) e NS7000 IPRO (7.1). Não houve 
aplicações de fungicidas na área, logo a infecção da doença ocorreu de forma natural. O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial de 3x2, 
sendo 3 variedades, 2 épocas, com quatro blocos, totalizando 6 tratamentos e 24 parcelas. A área 
total do experimento foi de 345m2. As parcelas experimentais constaram de 6 linhas com 3 metros 
de comprimento por três metros de largura e espaçamento 0,5 metros entrelinhas. Foram semeadas 
15 sementes por metro depois, colhidas 10 plantas centrais aleatoriamente de cada parcela, ou seja, 
nas duas linhas centrais, retirando os 0,50 metros das  extremidades. A severidade visual da doença 
foi realizada a partir do aparecimento dos primeiros sintomas, em seguida as plantas foram 
avaliadas semanalmente de acordo com a escala diagramática em porcentagem proposta por Godoy. 
Os valores de severidade de doença foram utilizados na obtenção da Área Abaixo da Curva de 
Progresso da Doença (AACPD). Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as 
diferenças entre as médias, quando significativas, comparadas pelos testes de Scott Knott, ao nível 
de 5% de significância. Somente o tratamento da variedade RK6316 IPRO semeada na segunda 
época, não registrou incidência de ferrugem asiática na primeira avaliação, dia 07/03/2017. No final 
do ciclo, a maioria das cultivares atingiu 70% de severidade, salvo a variedade NS7000 IPRO 
semeada na segunda época, que concluiu com 50%. Conclui-se, para as condições do experimento, 
que tanto a época de semeadura quanto os ciclos dos materiais influenciam na severidade da 
doença.  
 
Palavras-chave: cultivar, incidência, Phakopsora pachyrhizi. 
Apoio: CAPES. 
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Severidade de ferrugem em população resistente de Coffea arabica 
(Rust severity in a resistant population Coffea arabica) 

MARIZ, B.L.1*; ALVES, D.R.1; CASTRO, I.S.L.1; BRENES, E.G.1; GONZALES, R.V.1 CAIXETA, E.T.1 

Instalada desde 1970 no Brasil, a ferrugem do café, causada pelo fungo Hemileia vastatrix, 
está presente em todas as regiões produtoras do país, com 16 raças relatadas, e é responsável por 
perdas de até 50% na produção. Devido a diversidade genética do patógeno e sua importância para 
a cultura, programas de melhoramento genético do cafeeiro tem focado no desenvolvimento de 
cultivares com resistência durável ao patógeno. Baseado na complexidade dessa demanda, o 
objetivo do presente trabalho foi avaliar a severidade da ferrugem em população F2 derivada dos 
cafeeiros Híbrido de Timor MG0357 e Tupi Ferrero, que são fontes de resistência a H. vastatrix. O 
delineamento utilizado foi em blocos aumentados, com espaçamento de 3,0x0,80. Foram incluídas 
como testemunhas as cultivares Paraíso MG H419-1 e Catuaí Vermelho. As avaliações de 
severidade foram realizadas antes da colheita nas safras 2018 e 2020, por meio de notas que 
descrevem escala diagramática dos sintomas nas folhas, sendo: nota 1 para plantas com ausência de 
pústulas e reações de hipersensibilidade; 2 poucas folhas com pústulas, sem esporos e com reações 
de hipersensibilidade; 3 poucas pústulas por folha, com alta produção de esporos e pouco 
distribuídas; 4 médio teor de pústulas por folha com alta produção de esporos e 5 alta quantidade de 
pústulas com alta produção de esporos e alta desfolha da planta. Plantas com notas 1 ou 2 são 
consideradas resistentes, e as com notas 3, 4 e 5 são suscetíveis. Nas duas safras a população teve 
mais de 98% dos indivíduos caracterizados como resistentes, com nota média de 1,77 para a 
progênie, 1,6 para a testemunha Paraíso MGH419-1 e 2,08 para a Catuaí Vermelho. Em 2018, a 
maioria dos genótipos obtiveram nota 1 (41,89%), seguida da nota 2 (56,76%) e sem relatos de 
notas 4 e 5 que expressam alta suscetibilidade. Em relação à safra 2020, houve redução do número 
de genótipos caracterizados pela nota 1 (7,43%) e aumento expressivo da nota 2 (91,22%), com o 
restante da população sendo avaliado como nota 4 (1,35%). Apesar da segregação esperada em F2, a 
população foi resistente à ferrugem, com forte indicativo que houve introgressão de genes de 
resistência oriundos dos genitores. A escala diagramática se mostrou promissora para ser utilizada 
na população para caracterização, seleção e avanço de geração no programa de melhoramento de 
café. 
 
Palavras-chave: escala diagramática, Hemileia vastatrix, melhoramento genético. 
Apoio: CNPq, Capes, Fapemig, INCT/Café. 
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Silício e fungicida incrementa a produtividade de plantas de cevada  
infectadas por Bipolaris sorokiniana 

(Silicon and fungicide increases productivity of barley plants infected by 
Bipolaris sorokiniana) 

HOLZ, T.M.1; DORNELES, K.R.1; BRUNETTO, A.E.1; CRUZ, W.M.V.1; DALLAGNOL, L.J.1 

A mancha marrom, causada pelo fungo Bipolaris sorokiniana (Sacc. In Sorok), é umas das 
principais doenças que acometem a cultura da cevada, e por não haver variedades com resistência 
genética razoável a este patógeno, o manejo da doença gira em torno da redução do inóculo inicial 
no cultivo e aplicações de fungicidas, que visam atenuar a taxa e progresso da doença. Associado a 
isso, medidas que permitem a redução da expansão da mancha marrom são igualmente importantes 
e até mais eficientes que a redução do inóculo inicial, portanto, o uso do silício (Si) é uma opção 
alternativa a esta finalidade, visto que ao ser absorvido promove benefícios no crescimento e 
desenvolvimento de plantas, além de contribuir na indução de resistência à doenças. O objetivo 
deste estudo foi verificar o uso associado da adubação silicatada via solo com a aplicação 
preventiva de fungicida na produtividade de cevada infectadas por Bipolaris sorokiniana. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo considerado fatorial para análise dos 
dados pelo teste ANOVA. Os fatores foram: duas cultivares de cevada (AnaG 01 e BRS Cauê), 
aplicação de silício (Si) (solo com e sem Si), inoculação (plantas com ou sem inoculação com B. 

sorokiniana) e aplicação preventiva de fungicida aos 7 e 15 dias. Foram empregadas cinco 
repetições, sendo cada repetição composta por um vaso de 8L contendo seis plantas. O fungicida 
utilizado, epoxiconazol + fluxapiroxade + piraclostrobina, foi aplicado em plantas aos 70 dias após 
a semeadura com pulverizador costal pressurizado por CO2. As plantas foram inoculadas com a 
concentração de 1 x 104 conídios.mL-1, através de um borrifador manual. Foram avaliados os 
parâmetros de rendimentos de grãos: avaliações de rendimento, número de grãos por espiga e 
produtividade por planta, após a colheita manual de todas as espigas por planta. Como resultado, o 
número de grãos e produtividade não variou significativamente entre as cultivares de cevada 
utilizadas, porém a fertilização silicatada incrementou 20% a produtividade, quando comparado às 
plantas não supridas com adubação silicatada. Já em relação ao fator fungicida, a aplicação aos 7 
dias antes da inoculação apresentou a maior produtividade, com o aumento de 22% comparado com 
a aplicação aos 15 dias, e de 28% em relação às plantas sem aplicação de fungicida. Desta forma, 
conclui-se que o fornecimento de silício mostrou efeito significativo no incremento da 
produtividade. A aplicação preventiva de fungicida permite a expressão do potencial produtivo das 
cultivares.   
 
Palavras-chave: controle químico,  fertilizante silicatado, mancha marrom. 
Apoio: CNPq. 
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Supressão da Macrophomina Phaseolina do algodoeiro por 
microrganismos antagonistas 

(Suppression of Macrophomina Phaseolina in cotton by antagonistic 
microorganisms) 

CARNEIRO,T.M 1; SILVA, J.F1; SOUZA, A.C.A11 

Dentre os problemas fitossanitários que causam danos à cultura do algodoeiro, está o 
patógeno Macrophomina phaseolina, causador da doença podridão cinzenta do caule, que é 
considerado uma das principais doenças de pós-emergência, apresentando dificuldade de controle. 
Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência dos bioagentes na supressão da 
Macrophomina phaseolina. O experimento foi realizado na área experimental da UniEvangélica e 
conduzido em delineamento de blocos inteiramente casualizados, contendo 7 tratamentos e 8 
repetições. Os tratamentos consistiram em: T1- testemunha; T2- Pseudomonas fluorencens; T3- 
Burkholderia pyrrocinia; T4- Bacilus sp.; T5- Trichoderma asperellum; T6- Trichoderma 

harzianum e T7- Carboxina + Tiram. Os tratamentos foram aplicados via semente e via 
pulverização foliar, aos 7 e 14 dias após o plantio. A inoculação do patógeno foi realizada 21 dias 
após o plantio utilizando o método do palito de dente. As avaliações da severidade e da Área 
Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) foram realizadas a 1, 4, 8, 12 dias após a 
inoculação do patógeno, com o auxílio de uma escala de notas. Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância e teste Tukey, a 95% de significância. Observou-se diferença estatística entre 
os diferentes tratamentos testados. Em relação à severidade da doença no controle da M. 

phaseolina, os tratamentos compostos por plantas tratadas via semente e via pulverização foliar com 
Bacillus sp., Burkholderia pyrrocinia, Trichoderma harzianum, Carboxina + Tiram, Trichoderma 

Asperellum e Pseudomonas fluorescens, se destacaram em relação a testemunha, apresentando 
79,02%, 62,97%, 48,50% , 44,50%, 38,90% e 31,49% de supressão da doença, respectivamente, em 
plantas de algodão. Sobre a Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD), os 
tratamentos compostos por Bacillus sp. e Burkholderia pyrrocinia se destacaram entre os demais, 
seguidos dos tratamentos compostos por Trichoderma. harzianum, Carboxina + Tiram, 

Trichoderma Asperellum, Pseudomonas fluorescens, apresentando 79% , 63%, 48,14%, 44,40%, 
39% e 31,48% de supressão da doença em relação à testemunha, respectivamente. Sendo assim, os 
resultados obtidos revelaram que a utilização dos bioagentes se mostraram eficientes no controle da 
Macrophomina phaseolina na cultura do algodoeiro, quando aplicados via tratamento de semente e 
pulverização foliar. 
 
Palavras-chave: controle biológico; rizobactérias; tombamento. 
Apoio: UniEvangélica, Embrapa Arroz e Feijão. 
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Tar Spot Complex detection on corn using spectral signature 
(Detecção do complexo da mancha de asfalto no milho usando 

assinaturas espectrais) 

MONTOYA-ESTRADA, C.N.1*; HERNÁNDEZ-JORGE, F.E.2; CARDONA-MORALES, O.1 

Tar Spot Complex (TSC) is a fungal disease of corn that has been destructive and yield-
limiting in Central and South America for nearly 50 years. This disease is caused by Phyllachora 

maydis, an obligate parasite associated with two additional fungi Monographella maydis (a 
necrophyte), and Coniothyrium phyllachorae (a fungal hyperparasite). The biotrophic nature of P. 

maydis makes it challenging to study in the laboratory, as it has never been cultured on a synthetic 
medium. Thus, it is necessary to resort to new diagnostic techniques in the field that allow decision-
making on time. This study aimed to identify the characteristics of spectral signatures from P. 

maydis to perform a diagnosis in the field. We planted the hybrid corn crop yellow ATL 200 in two 
areas (0.4 ha each) in the Montelindo Farm of the University of Caldas, located at Palestina 
(Colombia). Yet, only one of the treatments was carried out without fungicide, and the samples 
were collected from August to October 2019. Besides, spectral signatures were captured in the field 
in both the low and high leaf of the individual where the sample was collected, using an 
OceanOptics Flame-T spectroradiometer. Samples of infected tissue were carried out into a humid 
chamber and were evaluated at 24 hours to show sporulation and the presence of the pathogens that 
make up the TSC. The spectral signatures were filtered and clustered by severity values. Then, we 
realized a visual inspection based on spectral reflectance and correlation analysis to establish the 
spectral band and wavelengths, which allow us to discriminate the different disease development 
stages. From de morphological characterization, 152 samples showed TSC symptoms, and 
structures corresponding to the P. maydis fungus were observed. The severities ranged between 1 % 
and 98 % in the treatment without fungicide. From the visual inspection of the reflectance, it is 
found that severities higher than 15 % present a reflectance increment ranging from 550 to 680 nm, 
directly related to color change caused by chlorotic spots. However, severities lower than 15% 
display a similar pattern, making the separation between healthy and sick plants difficult. 
Nonetheless, the correlation analysis by wavelengths allows us to identify uncorrelated narrow 
spectral bands at 435, 660, 719, 723, 761, and 824 nm. Therefore, the defined wavelengths provide 
a baseline to detect disease severity using remote sensors. 
 
Keywords: Phyllachora maydis, precision agriculture, remote sensing, severity.  
Support: Call for funding of research projects of the Universidad de Caldas and Universidad 
Católica de Manizales. 
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Taxonomia integrativa de Pratylenchus spp. associadas à cultura da 
cana-de-açúcar em Pernambuco 

(Integrative taxonomy of Pratylenchus spp. associated with sugarcane cultivation in 
Pernambuco) 

SANTOS NETO, J.C.1*; SOUZA JUNIOR, F.JC1; ASSUNÇÃO, M.C1; 
MELLO, A.A.R1; SILVA, L.R.B.O1; PEDROSA, E.M.R.2 

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) com produção 
acima de 642,7 milhões de toneladas na safra de 2019. A região Nordeste produz aproximadamente 
49 milhões de toneladas, tendo os estados de Alagoas e Pernambuco responsáveis por quase 60% da 
produção da região. Dentre os problemas fitossanitários, o fitonematoide do gênero Pratylenchus é 
um dos principais agentes causadores de danos à cultura, causando grandes prejuízos. O objetivo 
deste estudo foi realizar as caracterizações morfológica, morfométrica e molecular de Pratylenchus 

spp. associadas à cultura de cana-de-açúcar em Pernambuco. Foram realizadas amostragens de solo 
e raízes em áreas de cultivo da cana-de-açúcar em quatro cidades do estado de Pernambuco, 
totalizando 40 amostras. Os nematoides extraídos foram mortos por calor suave, fixados em uma 
solução de 4% de formaldeído + 1% de ácido propiônico e glicerina para serem observados em um 
microscópio óptico, e então submetidos a medições, identificados conforme características descritas 
referentes a cada espécie, utilizando 20 indivíduos por amostra. Para identificação molecular foram 
sequenciados o fragmentos do DNA ribossomal (rDNA) (região D2-D3)  28S e o gene 18S do 
rRNA. Foram obtidos 10 isolados, constatando-se a ocorrência das espécies de P. zeae e P. 

brachyurus, com prevalência de  P. brachyurus com 98% de ocorrência e 2% de P. zeae. Estes 
resultados contribuem e dão suporte para futuras caracterizações integrativas de Pratylenchus spp. 
na cultura da cana-de-açúcar na região Nordeste. 
 
Palavras-chave: 18S, 28S, rDNA, Saccharum spp.. 
Apoio: CAPES, CNPq. 
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Tempo de cicatrização de ferimentos para infecção de Neonectria 

ditissima em diferentes tecidos da macieira 
(Time of wound healing for Neonectria ditissima infection in different tissues of the 

apple tree) 

MELO, A.R.1*; LATZUK, G.1; LACONSKI, J.M.O.1; NOGUEIRA, P.H.S.1; PINTO, F.A.M.F.2; ARAUJO, L.2 

Em regiões menos chuvosas e frias comparadas ao Brasil, os ferimentos de folhas e frutos 
cicatrizam naturalmente entre 7 e 10 dias e de poda em cerca de 30 dias, impedindo a infecção de 
Neonectria ditissima. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o tempo em que ferimentos 
levam para cicatrizar em condições brasileiras (mais chuvoso e quente) e para que não ocorra a 
infecção do fungo em plantas de macieiras. Nos ciclos 2017/2018 e 2018/2019 foram usadas plantas 
do cultivar Gala (copa) enxertada sobre o porta-enxerto Marubakaido. Com auxílio de uma tesoura 
foram realizados dois cortes no caule simulando a poda, e destacado cinco folhas e frutos para cada 
intervalo de tempo testado. Estes ferimentos permaneceram protegidos com sacos plásticos até o 
momento da inoculação. Para a inoculação, foi utilizado um pincel com cerdas de 8 mm, acoplado à 
ponteira de pipetador automático. Cada ferimento foi individualmente pincelado com uma 
suspensão de 20 µL de 105 conídios/mL de N. ditissima, aos 0, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 20 e 30 dias após o 
ferimento (DAF). Ferimentos não inoculados serviram como controle. O delineamento utilizado foi 
completamente casualizado com dez repetições. Um ano após as inoculações foram avaliados os 
sintomas do CEM em todos os ferimentos. No ciclo 2017/2018 em folhas, 20, 0, 0, 0, 20, 20, 0, 0 e 
0% dos ferimentos inoculados apresentaram sintomas do CEM nos 0, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 20 e 30 DAF, 
respectivamente. Em frutos, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 20, 0 e 0% dos ferimentos inoculados apresentaram 
sintomas do CEM nos 0, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 20 e 30 DAF, respectivamente. Na poda, 60, 20, 0, 20, 0, 
0, 0, 40 e 0% dos ferimentos inoculados apresentaram sintomas do CEM nos 0, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 20 e 
30 DAF, respectivamente. No ciclo 2018/2019 nos ferimentos de folha e fruto não foram 
observados sintomas do CEM. No entanto, na poda, 30, 40, 30, 20, 0, 0, 20, 0 e 0% dos ferimentos 
inoculados apresentaram sintomas do CEM nos 0, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 20 e 30 DAF, respectivamente. 
Ferimentos de folha, fruto e poda mostraram sintomas do CEM quando foram inoculados 
respectivamente até 8, 10 e 20 DAF, indicando que nos intervalos de tempo superiores poderia 
haver cicatrização das feridas impedindo a infecção do fungo. No entanto, devido ao escape de 
alguns ferimentos inoculados e divergência de dados nos dois ciclos estudados, novos ensaios 
devem ser realizados utilizando maior concentração de esporos de N. ditissima na inoculação dos 
ferimentos.  
 
Palavras-chave: cancro europeu, Cylindrocarpon heteronema, Malus domestica, praga 
quarentenária. 
Apoio: CNPq. 
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Toxicidade dos compostos orgânicos voláteis emitidos pelo soro de 
leite a Meloidogyne incognita 

(Toxicity of volatile organic compounds emitted by whey to Meloidogyne incognita) 

DA SILVA, M.S.G.1*; CAMPOS, V.P.1; TERRA, W.C.1 

A eficiência do soro de leite no controle de fitonematoides é conhecida, mas pouco se sabe 
sobre a composição e toxicidade dos compostos orgânicos voláteis (COVs) emitidos pelo soro de 
leite contra estes fitopatógenos. Objetivou-se estudar o efeito da fumigação utilizando soro de leite 
no controle de Meloidogyne incognita (M.i). Copos plásticos de 300 mL, preenchidos com substrato 
artificial Tropstrato® receberam uma suspensão contendo 3000 ovos de M.i. Em seguida, o soro de 
leite em diferentes concentrações 2, 4, 6, 8, ou 10% (v/v) foi aplicado no substrato. Como controles 
positivo e negativo foram utilizados Basamid® na dose de 0,25 g/L e água, respectivamente. Na 
superfície da mistura contida no copo foram colocados dois microtubos de 2 mL. Os copos foram 
vedados e incubados a 28 °C por 72 h. Em seguida, com uma seringa foram injetados 100 J2 de M.i 
em um dos microtubos e 600 J2 no outro. O orifício feito pela seringa foi imediatamente vedado, 
dessa forma, os COVs retidos no copo não foram perdidos. Os copos foram colocados novamente 
em uma incubadora a 28 °C. Após 48 horas, os microtubos foram retirados e uma muda de 
tomateiro foi transplantada em cada copo. Os J2 do primeiro microtubo foram transferidos para uma 
placa de polipropileno e com o auxílio de um microscópio avaliou-se a porcentagem de J2 imóveis. 
Os J2 do segundo microtubo foram colocados em copos plásticos de 300 ml preenchidos com 
substrato e uma muda de tomate. Após 35 dias avaliou-se a infectividade e a reprodução. Os 
resultados foram submetidos aos testes de normalidade e homogeneidade de variância dos erros. Em 
seguida, os resultados foram submetidos à análise de variância e a médias comparadas pelo teste de 
Scott-knot (P < 0,05). Os COVs emitidos pela mistura (substrato + soro de leite) imobilizaram 28% 
dos J2 na concentração de 4% e chegou a 64,2% de imobilidade na concentração de 10%. A 
infectividade dos J2 expostos à câmara de gás formada no copo plástico foi reduzida em 65, 64, 57, 
55 e 83% para as respectivas concentrações 2, 4, 6, 8, ou 10% (v/v). Para a reprodução não houve 
redução significativa em nenhuma das concentrações. O número de galhas nas raízes do tomateiro 
transplantado para o copo plástico foi reduzido em todas as concentrações do soro de leite quando 
comparadas com o controle negativo, com 81% de redução na concentração de 10%. O número de 
ovos foi reduzido em 53, 77 e 90% para as concentrações de 6, 8 e 10% (v/v) respectivamente. O 
soro de leite emite COVs tóxicos a M.i. 
 
Palavras-chave: controle alternativo; resíduo lácteo; nematoide das galhas. 
Apoio: FAPEMIG. 
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Tratamento de sementes com fungicidas para controle de tombamento 
em soja causado por Pythium irregulare 

(Seed treatment with fungicides to control damping-off soybean caused by 
Pythium irregulare) 

MOLIN, C.1*; COMIN, T.1; PELISSONI, M.1; HUZAR-NOVAKOWISKI, J.1 

Redução na população de plantas em estágios iniciais de desenvolvimento da cultura da soja 
tem se tornado um problema recorrente no Rio Grande do Sul, fazendo-se necessária a busca por 
métodos de controle mais eficientes. Pythium irregulare é um dos patógenos associados com a 
ocorrência de tombamento de plântulas de soja, porém, há limitada informação no Brasil sobre 
como realizar o seu manejo. Deste modo, objetivou-se avaliar a eficiência de produtos comerciais à 
base de metalaxil-M no tratamento de sementes como forma de controle de tombamento causado 
por P. irregulare. O trabalho foi realizado na Universidade de Passo Fundo de setembro de 2019 a 
maio de 2020. Foram conduzidos dois experimentos (câmara de crescimento e in vitro), em 
delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. A cultivar de soja utilizada foi a 
“BMX Ativa RR”. Os tratamentos consistiram em: T1 = controle sem fungicida; T2 = fludioxonil 
(0,05 g i.a /kg semente) + metalaxil-M (0,075 g i.a/kg semente); T3 = fludioxonil (0,025 g i.a/ kg 
semente) + metalaxil-M (0,01 g i.a/ kg semente); e T4 = fludioxonil (1,25 x 10-5 g i.a/kg semente) + 
metalaxil-M (1x 10-5 g i.a/kg semente) + tiabendazol (0,000075 g i.a/kg semente). Os dados foram 
submetidos à a análise de variância e a comparação de médias pelo Teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. No experimento in vitro, um disco de micélio de P. irregulare foi plaqueado em 
meio de cultura e após 3 dias, dez sementes foram posicionadas na placa. Após 5 dias, foi 
observado que o índice de severidade da doença (ISDS) foi menor para o T2 (ISDS = 50) 
comparado com o T3 (ISDS = 67,5). No experimento em câmara de crescimento, o inóculo foi 
preparado em sacos plásticos contendo areia fina peneirada, farinha de milho e água destilada, 
colocando discos de micélio de uma cultura fúngica e deixados por 9 dias no escuro a 25°C. Os 
fungicidas apresentaram menor  índice de severidade da doença na raiz (ISDR) (T2= 50; T3 = 57,5; 
T4 = 55) do que o T1 (ISDR = 78,5). Em ambos os experimentos, os tratamentos de sementes 
mostraram-se eficientes quando comparados ao controle que não recebeu o fungicida. Os resultados 
deste trabalho confirmam que fungicidas à base de metalaxil-M são eficientes para o controle de 
podridão de sementes, de raízes e tombamento causado por P. irregulare, o que pode ser utilizado 
como uma ferramenta no manejo da doença.   
 
Palavras-chave: controle químico, Glycine max, oomiceto. 
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Tratamento de sementes de soja com quitosana na redução da 
penetração de Meloidogyne javanica 

(Treatment of soybean seeds with chitosan to reduce the penetration of 
Meloidogyne javanica) 

SCHWAN, V.V.1; DIAS-ARIEIRA, C. R1 

Os fitonematoides são limitantes a diversas culturas, entre elas a soja. O nematoide das 
galhas (Meloidogyne spp) podem causar danos variando de 25-75% na produção, seu ciclo varia de 
três a quatro semanas, podendo permanecer no solo por muito tempo e possuem altas taxas de 
reprodução, sendo necessário o manejo integrado. Dentre as estratégias, tratamento de sementes 
utilizando produtos biológicos ou alternativos. Quitosana pode ser promissora por ser um elicitor o 
qual ativa enzimas de defesa da planta, como a fenilalanina amônia-liase, quitinases e ß-1,3-
glucanases. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da quitosana na penetração de M. javanica 
em plantas de soja quando aplicado via tratamento de sementes. Utilizou-se quitosana (Sigma-
Aldrich®), a qual foi solubilizada em ácido acético 1% e, posteriormente, utilizou-se água destilada 
para obter as diluições equivalentes aos tratamentos (0,25%, 0,5%, 0,75% e 1%). O experimento foi 
realizado em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos, 
quatro períodos de avaliação e cinco repetições para cada tratamento. Além das diluições de 
quitosana, adotou-se o ácido acético (1%) e água destilada como tratamentos controle. As sementes 
foram tratadas na dose de 600 ml da solução estoque para 100 kg de semente. No momento da 
semeadura, fez-se a inoculação com uma suspensão contendo 2000 ovos e juvenis (J2) de M. 

javanica. As épocas de avalição foram aos 10, 15, 20 e 25 dias após inoculação (DAI) e, em cada 
período de avaliação, as raízes foram retiradas e coloridas com fucsina ácida. Posteriormente, as 
raízes foram depositadas em lâminas e levadas ao microscópio óptico para contagem do número de 
J2, J3, J4, fêmea e nematoides totais penetrantes. Foi possível observar que a quitosana reduziu a 
quantidade de nematoides para todos os períodos de avaliação, sendo as melhores doses as de 
0,25% e 0,5%, reduzindo a quantidade de nematoides em 49,78% e 25,49%, respectivamente. 
Também foi observado atraso no desenvolvimento do nematoide. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento, manejo integrado, nematoide das galhas. 
Apoio: CNPq; 
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Trichoderma asperellum na promoção de crescimento na cultura do 
algodão 

(Trichoderma asperellum in promoting growth in cotton culture) 

CARNEIRO, T.M.1*; SILVA, J.F.1; SILVA, T.J.F.1; SOUSA, A.C.A.1 

Com grande importância econômica e social, a cultura do algodoeiro apresenta uma 
excelente fonte natural de fibras. O Brasil se destaca pela sua alta produção e ótima localização 
geográfica, além de ser um grande exportador da pluma ganhando destaque no agronegócio. Diante 
disso, o objetivo deste trabalho é verificar o uso de Trichoderma asperellum na promoção de 
crescimento durante a fase inicial de cultivo do algodão. O trabalho foi conduzido no laboratório de 
Biodiversidade da UniEVANGÉLICA, utilizando o delineamento inteiramente casualizado (DIC) 
com seis tratamentos e cinco repetições na cultura do algodão, em copos plásticos com capacidade 
de 500 mL. Os tratamentos consistiram em: T1: Testemunha; T2: T. asperellum no tratamento de 
sementes (200 ml 100 kg-1); T3: T. asperellum no tratamento de sementes (200 ml 100 kg-1) + rega 
(100 ml); T4: T. asperellum no tratamento de sementes (300 ml 100 kg-1); T5: T. asperellum no 
tratamento de sementes (300 ml 100 kg-1) + rega (100 ml) e T6: T. asperellum no tratamento de 
sementes (400 ml 100 kg-1). Foi realizada a inoculação das sementes com a cepa de T. asperellum 
de acordo com cada tratamento para cada ensaio. Para os tratamentos com pulverizações de rega, 
foram feitos sete dias após o plantio. O produto utilizado para os ensaios foi à base de Trichoderma 

asperellum (com concentração de 1 x 1010 conídios mL-1). Após 20 dias de germinação foi realizada 
a medição da raiz (cm), da parte aérea (cm), peso da matéria verde (PMV) e a determinação do 
acúmulo de massa seca (PMS). Para a promoção do crescimento da parte aérea, observou-se que os 
tratamentos T3, T4, T5 e T6 obtiveram um incremento de 37%, 23%, 36% e 48% em relação à 
testemunha. Em relação ao crescimento radicular, o T6 seguido do T5 apresentaram um incremento 
de 43% e 26% respectivamente, quando comparado a testemunha. Já para o PMS, obteve-se 
melhores médias para os tratamentos T6 seguido do T5, T4 e T3 com um incremento de 57%, 16%, 
21% e 32%. Não houve diferença estatística para o PMV. Conclui-se que o produto comercial foi 
capaz de promover o crescimento das plantas. 
 
Palavras-chave: algodoeiro, bioagente, mecanismo de ação. 
Apoio: UniEVANGÉLICA. 
  

                                                
1 Departamento de Agronomia, Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, Anápolis-GO, Brasil. 
* E-mail: talyta.agro@outlook.com 



204  Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia 

 

 

Uso de silício e de fungicida na redução da severidade da mancha 
marrom na cevada 

(Use of silicon and fungicide in the reduction of brown spot severity in barley) 

DORNELES, K.R.1; HOLZ, T. M.1; BRUNETTO, A.E.1; SOUZA, G. M.2; DALLAGNOL, L.J.1 

O objetivo da pesquisa foi avaliar a interação da fertilização silicatada via solo com a 
aplicação de fungicida em folhas na severidade da mancha marrom na cevada. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, sendo considerado fatorial para análise dos dados. Os 
fatores foram: duas cultivares de cevada (AnaG 01 e BRS Cauê), aplicação de silício (Si) (solo com 
e sem Si), inoculação (plantas com ou sem inoculação com Bipolaris sorokiniana) e aplicação 
preventiva de fungicida aos 7 e 15 dias antes da inoculação. Foram utilizadas quatro repetições, 
sendo cada repetição composta por um vaso com quatro plantas. O fungicida, epoxiconazol + 
fluxapiroxade + piraclostrobina, foi aplicado, de maneira preventiva, em plantas com 70 dias após a 
semeadura, com pulverizador costal pressurizado por CO2. As folhas das plantas foram inoculadas 
com 1 x 104 conídios mL-1, com auxílio de um borrifador manual. As avaliações de termografia e 
severidade da doença foram realizadas 120 horas após a inoculação. Na análise termográfica foram 
capturadas imagens infravermelhas com a câmera FLIR. Posteriormente as imagens foram 
processadas e os resultados expressos em grau Celsius. Já a severidade, foi estimada com base na 
proporção da área das folhas atacadas pela doença em relação à área foliar total da planta. A 
temperatura da folha foi de até 1,8 °C menor nas plantas de cevada que receberam aplicação 
preventiva do fungicida aos 7 dias em comparação às plantas que receberam aos 15 dias ou as 
plantas sem fungicida. Por outro lado, plantas inoculadas apresentaram aumento de até 2,32 °C na 
temperatura da folha em comparação às plantas não inoculadas. Já a severidade da mancha marrom, 
entre as cultivares, foi menor na cultivar AnaG 01. O suprimento com silício demonstrou efeito 
significativo na redução da mancha marrom (70% e 25%, respectivamente), quando associado às 
plantas que receberam aplicação preventiva do fungicida aos 7 e 15 dias. Em relação ao fungicida, a 
aplicação preventiva aos 7 dias apresentou redução significativa, de 88% em média, na severidade 
da mancha marrom. Assim, conclui-se que plantas de cevada que receberam aplicação preventiva 
do fungicida aos 7 dias apresentaram menor severidade da mancha marrom e o suprimento com Si 
proporciona a redução severidade da mancha marrom, principalmente quando associado a 
fungicidas.  
 
Palavras-chave: Bipolaris sorokiniana, controle químico, fertilizante silicatado  
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Variações químicas em solo submetido a autoclavagem para 
desinfestação de patógenos de solo 

(Chemical variations in soil submitted to autoclaving for soilborne pathogens 
disinfestation) 

LÜTKEMEYER, A.J.1*; HUZAR-NOVAKOWISKI, J.1 

O processo de autoclavagem pode ser empregado para esterilização de solos, sendo 
considerado um método eficiente e barato.  Entretanto, a autoclavagem pode afetar características 
químicas do solo que poderiam influenciar os resultados de experimentos. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito da autoclavagem do solo com inóculo de Rhizoctonia solani durante o 
desenvolvimento inicial de plantas de soja. As amostras de solo foram coletadas a 20 cm de 
profundidade dentro de reboleiras com ocorrência de podridão radicular de Rhizoctonia em um 
campo em Soledade/RS. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado 
com três repetições. Foram avaliados dois tratamentos: solo autoclavado (SAUT) e solo não 
autoclavado (SN). O solo foi submetido a duas autoclavagens a 120°C por 30 min. As plantas de 
soja foram cultivadas em vasos por 24 dias até o estágio V2 (segundo nó) em câmara de 
crescimento a 25°C com fotoperíodo de 12 h. As plantas dos vasos com SAUT apresentaram-se 
menores, com encarquilhamento e amarelecimento entre as nervuras das primeiras folhas 
verdadeiras, sintoma característico de deficiência nutricional. Ao investigar as análises químicas 
dos solos foram observadas alterações nas seguintes características: maior teor de fósforo (7,3 
mg.dm-³ SAUT; 6,1 mg.dm-³ SN), manganês (42,6 mg.dm-³ SAUT; 35,9 mg.dm-³ SN), zinco (5 
mg.dm-³ SAUT; 2,37 mg.dm-³ SN) e enxofre (32,9 mg.dm-³ SAUT 20 mg.dm-³ SN). Comprovou-se 
com as análises dos tecidos vegetais, o aumento nos teores de fósforo (0,33% SAUT; 0,17% SN) e 
de manganês (233,17 mg.kg-1 SAUT e 114,32 mg.kg-1 SN). Além disso, houve diferença 
significativa na massa verde (0,99 g SAUT; 1,9 g SN) e comprimento da parte aérea das plantas 
(11,65 cm SAUT; 14,33 cm SN). Assim, pode-se constatar que o sintoma visualizado era de toxidez 
por manganês, pois ao esterilizar o solo na autoclave, com aumento da temperatura e pressão, 
ocorreu maior solubilização do nutriente no solo. Como já relatado na literatura, os tratamentos 
físicos do solo afetam a atividade microbiana, alterando os ligantes orgânicos e a solubilização do 
manganês, isso porque a complexação orgânica é um dos principais mecanismos de controle da 
solubilidade do manganês no solo. Devido à toxicidade observada, não foi possível completar o 
experimento. Todavia, esse trabalho serviu como um indicativo de que a esterilização dos solos em 
autoclave altera as características do solo e influencia os resultados de experimentos com patógenos 
de solo.  
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