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SUMMARY

A branch withering has been found associated with grafts of Eucalyptus saligna in
a seed orchard set in Aracruz, State of Espírito Santo. Through isolation and inoculation
tests, the causal agent of the disease was identified as Dothiorella, imperfect stage of
Botryosphaeria ribis. This fungus attacks the bark and wood causing necrosis in their
tissues. Young or small twigs may be killed. This is the first time the disease was found
affecting Eucalyptus in Brazil.

1) INTRODUÇÃO

Em março do 1973 foi verificada a ocorrência de uma seca de ramos em enxertos de
Eucalyptus saligna, num pomar de sementes com cerca de 3 anos de idade, instalado no
Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo. O referido pomar está isolado dos plantios
comerciais por uma mata natural, numa área pertencente à Companhia Aracruz Florestal.
Esta doença, que afetava algumas plantas do pomar, se caracteriza por apresentar sintomas
necróticos nos ramos, evoluindo das extremidades para os pontos de inserção dos mesmos.
Os tecidos da casca e do lenho tornam-se escuros e secos e as folhas perdem a turgescência,
secando-se posteriormente. O presente trabalho relata a constatação do agente casual da
doença, provavelmente um fungo do gênero Dothiorella. Este fungo, segundo a literatura
(4, 8, 9, 11), apresenta um estágio perfeito ascógeno conhecido como Botryosphaeria
ribis. Conforme citações bibliográficas (4, 8, 11) este fungo foi primeiramente descrito em
1911 por Grossen backer e Duggar, como agente fitopatogênico em espécies de Ribis.
Estes autores verificaram a ocorrência de uma forma saprófita e uma forma parasita que
desenvolvia coloração avermelhada em meio de amido. A essa forma parasita, Shear,
Stevens e Wilcox (8) denominaram de B. ribis var. chromogena, Spaulding (10) e
Magnani (6) citam a ocorrência de B. ribis var. Chromogena causando «die-back» em
eucalipto no Havaí.

O primeiro autor a constatar a patogenicidade de B. ribis em eucalipto foi Smith (9)
o qual efetuou testes de inoculação com isolados de Dothiorella de citrus, abacateiro,
nogueira e palmeira sobre espécies de Rosaceae, Juglandaceae, Palmaceae, Citrus,
abacateiro e uma série de outros gêneros de plantas, incluindo o eucalipto. Os resultados
mostraram que os isolados testados eram idênticos, sendo patogênicos a quase todas as
espécies inoculadas. Como relata Fawcett (4), este fungo apresenta uma ampla gama de
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hospedeiros e causa geralmente necrose em ramos e troncos de plantas lenhosas (2, 5, 7, 9,
11). Spaulding, (10), por outro lado, cita a ocorrência de B. ribis na Argentina, causando
podridão de raiz em eucalipto.

Azevedo e Santos (1) relatam a existência de uma outra espécie de Botryosphaeria
causando «die-back» em Eucalyptus globulus em Portugal. Trata-se de B. berengiana.
que apresenta estágio imperfeito em duas formas: macropicnídios (Dothiorella vulgaris) e
micropicnídios (B. berengiana). De acordo com Magnani (6), esta espécie é menos
patogênica que B. ribis var. chromogena.

Como medidas de controle para B. ribis em citrus, Fawcett (4) indica a aplicação de
fungicidas cúpricos, remoção de ramos afetados e manutenção das árvores em boas
condições de vigor. Cole (3), que observou a ocorrência de B. berengiana em uma
variedade de pecan, aponta como única medida de controle a eliminação das partes afetadas
das árvores, verificando que os fungicidas Dodine e Benomil não foram eficientes no
controle.

2) MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Isolamento do Agente Casual

Duas técnicas foram utilizadas para o isolamento. A primeira constitui na colocação
de secções de ramos afetados em condições de câmara úmida, para induzir a formação de
frutificações do fungo. Uma vez desenvolvidas as frutificações (fig. 1) foi feita a sua
transferência para o meio de batata-dextrose-agar. A outra técnica foi através de cultura de
tecidos, colocando-se fragmentos dos tecidos da casca afetada em meio de batata-dextrose-
agar, após a sua prévia desinfecção superficial com álcool a 70 % , e solução aquosa de
QBoa (hipoclorito comercial} na diluição de 1:4.

2.2. Inoculações

Os testes de patogenicidade foram feitos em enxertos de Eucalyptus saligna,
desenvolvidos no viveiro do Departamento de Silvicultura da ESALQ. Foram inoculadas
plantas com duas idades: 1 ano e 2, 5 anos aproximadamente.

Nas plantas mais novas, o inóculo constituído de pequenos blocos de BDA contendo
o micélio do fungo isolado, foi colocado em contacto com a superfície dos ramos. Nos
pontos de inoculação, foram provocadas leves arranhaduras com o uso de uma agulha.
Foram também efetuadas inoculações sem a provocação de ferimentos.

Nos enxertos mais velhos, as inoculações foram feitas em porções de ramos com
diâmetros compreendidos na faixa de 0,4 a 2,0 cm. Neste caso, o inóculo obtido de modo
similar ao anterior, foi colocado em ferimentos provocados através de cortes tangenciais na
casca e através de perfurações superficiais feitas com agulha. Além disso, foram também
executadas inoculações sem ferimentos.

A fim de prover condições para o desenvolvimento do fungo, os locais de
inoculação, foram envolvidos com algodão umedecido, amarrado com fitas de plástico e
coberto com papel de alumínio para proteção contra o aquecimento excessivo dos raios
solares. O período de incubação foi de uma semana para as plantas mais novas e de duas
semanas para as mais velhas.



Para testemunha foram feitos os mesmos procedimentos, utilizando-se apenas meio
de cultura no lugar do inóculo.

3. RESULTADOS

3.1. isolamento do Agente Causal

Nos fragmentos de ramos afetados, mantidos em condições de câmara úmida, foi
observada intensa formação de corpos de frutificação pretos do tipo picnídio na superfície
da casca (fig. 1). Os conídios formam agregados de coloração creme, visíveis a olho nu, a
partir dos ostíolos dos picnídios. Os conídios são unicelulares, fusoides e hialinos, medindo
em média 18-20 X 5-7µ..

A partir dos picnídios e dos fragmentos de tecido colocados em meio de cultura,
foram obtidas culturas puras do fungo. Em batata-dextrose-agar, o seu crescimento é
relativamente rápido, com micélio claro no início que depois se torna cinza e finalmente
preto, com muitas hifas aéreas. Sob condições de luz contínua, as culturas maduras formam
numerosos corpos estiomáticos, onde estão contidos os picnídios.

As características do micélio, dos picnídios e dos conídios evidenciam que o fungo
isolado se trata de Dothiorella, estágio imperfeito de Botryosphaeria ribis.

3.2. Inoculações

Em enxerto mais novo, as inoculações resultaram inicialmente na perda de
turgecência das brotações e das folhas pertencentes aos ramos inoculados em conseqüência
do desenvolvimento da necrose dos tecidos nas proximidade do ponto de inoculação (fig.
1). Esta necrose se caracteriza por um escurecimento dos tecidos da casca e do lenho. Em
alguns casos desenvolveu-se também nas proximidades dos locais de inoculação uma
coloração esbranquiçada na superfície da casca. A seca dos ramos inoculados ocorreu num
estágio mais avançado do processo de patogênese, 10 a 15 dias após a inoculação. Nas
inoculações efetuadas sem a indução de ferimentos, os sintomas foram menos drásticos que
nas inoculações com ferimentos.

Através da técnica de cultura de tecido, o fungo foi reisolado em meio de cultura.
Colocados em condições de câmara úmida, fragmentos lesionados dos ramos
desenvolveram intensa formação de corpos de frutificação do fungo (fig. 1).

Nos enxertos mais velhos, os dois tipos de inoculação com ferimento mostraram
resultados idênticos. Nos ramos mais finos (0,4 a 0,7 cm de diâmetro nos pontos de
inoculação} desenvolveram-se lesões com 3,0 a 7,5 cm de extensão, no sentido longitudinal
do ramo, envolvendo totalmente a sua circunferência. Até um mês após a inoculação,
somente em um caso ocorreu a seca total da ramo, na região acima do local de inoculação.
Nos ramos mais grossos (1,2 a 2,0 cm de diâmetro nos pontos de inoculação, formaram-se
lesões deprimidas que atingiram extensão de 7,0 a 8,0 .,cm no sentido longitudinal do ramo,
sem, contudo circundá-lo (fig.1) .As inoculações sem ferimento resultaram apenas em leves
lesões superficiais, com exceção de uma que atingiu o lenho, num ramo com. 0,6 cm de
diâmetro no local de inoculação.

4. DISCUSSÃO



Os diferentes tipos de inoculação efetuados em enxertos com idades diferentes e em
diversas espessuras de ramos mostraram evidências de que os ramos mais tenros são mais
suscetíveis à ação do fungo. Tal fato pode ser claramente observado nas inoculações feitas
em enxerto mais novo, as quais resultaram em lesões significativas, mesmo sem a indução
de ferimentos. Por outro lado, deve-se ressaltar a necessidade da condução de novos testes
de patogenicidade, empregando-se suspensões de esporos como inóculo, em substituição
aos blocos de micélio-agar, para uma maior aproximação com as condições naturais de
relação patógeno hospedeiro.

Outro aspecto que deve ser discutido diz respeito ao estado de predisposição do
hospedeiro à doença. Como relata Fawcett (4), a manutenção de árvores de citrus em boas
condições de vigor se constitui em fator importante no controle de Botryosphaeria ribis.
As boas condições de vigor, por sua vez, além da constituição genética do hospedeiro,
dependerão da atuação dos fatores ambientais {climáticos e edáficos), bem como, no caso
presente, das reações de compatibilidade entre enxerto e porta-enxerto. Além disso, deve-se
considerar o aspecto ecológico de adaptação, relacionado com as características do local
onde foi instalado o pomar e do local de onde procedeu o material para enxertia. Tais fatos
devem explicar a ocorrência limitada de doença, na área do pomar de sementes, nas
condições da região de Aracruz, Espírito Santo.

A fim de se obter dados conclusivos sobre a importância potencial da doença para
plantios comerciais, torna-se necessária a execução de inoculações em plantas de pé franco.
A observação mais detalhada nas plantações e também nos pomares de sementes se
constitui, por outro lado, em fator importante para o estabelecimento da distribuição
geográfica e importância da doença, uma vez que esta é a sua primeira constatação em
nossas condições.

5. RESUMO

É relatada a constatação de uma seca de ramos em Eucalyptus saligna, ocorrendo
em árvores enxertadas de um pomar de sementes, em Aracruz, Estado do Espírito Santo.
Através de isolamentos, inoculações e reisolamento, foi constatado o agente causal da
doença, um fungo identificado como Dothiorella, estágio imperfeito de Botryosphaeria
ribis. O fungo afeta os tecidos da casca e do lenho dos ramos, notadamente em porções
mais tenras. Trata-se da primeira constatação deste fungo afetando o eucalipto em nossas
condições.
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FIGURA 1 - A) Picnídios de Dothiorella sp sobre ramos de eucalipto (visto ao
estereoscópio); B) necrose em ramo inoculado com escurecimento dos tecidos da casca e
do lenho; C) Ramo inoculado mostrando lesão deprimida no sentido longitudinal.
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