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RESUMO 
 

Controle de Guignardia citricarpa, agente causal da Mancha Preta dos Citros 
                      

A citricultura é uma atividade rural extremamente importante no contexto sócio-econômico 
brasileiro. A laranja representa 49% de toda a produção brasileira de frutas. Entretanto, 
anualmente milhares de toneladas de frutos são perdidas devido à ação de fitopatógenos. A 
Mancha Preta dos Citros (MPC) tem sido responsável por grandes prejuízos em várias regiões 
produtoras de citros no mundo, sendo designada como barreira fitossanitária, principalmente no 
mercado Europeu. Para o consumo in natura, a aparência dos frutos é fator essencial, onde a 
MPC compromete a comercialização de frutas frescas. O controle químico de patógenos de 
plantas é geralmente o mais utilizado para minimizar os danos causados pela MPC, apesar do 
uso de tais produtos implicar em altos custos, tanto para os agricultores com para o meio 
ambiente, causando contaminação do solo e da água e aumentando a pressão de seleção sobre a 
população do patógeno. Dessa forma, o controle biológico torna-se uma alternativa atrativa, 
como uma estratégia que permite um menor impacto ambiental aliado à proteção da planta 
contra o patógeno. No entanto, para sua aplicação, são necessários estudos relacionados à 
utilização de técnicas de biocontrole, como por exemplo, a utilização de microrganismos 
produtores de enzimas hidrolíticas. Tais enzimas, como as quitinases, endoglicanases e β-
glicosidases têm a capacidade de digerir a parede celular de fungos e bactérias. Neste trabalho, 
24 isolados de G. citricarpa foram avaliados quanto à sensibilidade aos fungicidas usados em 
campo para controle da doença: piraclostrobina e carbendazim, nas dosagens de 0,5; 1 e 2 mg 
i.a./mL, a fim de verificar o efeito da pressão de seleção causada pelo uso contínuo destes 
compostos. Dois dos isolados apresentaram resistência ao carbendazim em todas as dosagens 
testadas, indicando que o uso desse agroquímico pode selecionar mutantes resistentes, resultando 
na não eficiência deste produto no controle da MPC. Uma alternativa para minimizar este tipo de 
efeito seria a utilização deste composto em combinação com outros princípios ativos. As 
atividades celulolíticas e quitinolíticas de 96 isolados de fungos filogeneticamente distintos 
foram avaliadas para a seleção de potenciais agentes de controle biológico. Os quatro isolados 
que apresentaram maior atividade de cada uma destas enzimas, além de duas linhagens de 
Trichoderma, foram testados como potencial de biocontrole de G. citricarpa em um experimento 
com folhas laranja ‘Valência’, comparando a ação destes com a de fungicidas comerciais. Apesar 
de o melhor controle do patógeno ter sido observado em folhas tratadas com piraclostrobina, 
dois isolados fúngicos mostraram eficiência similar ao fungicida, inibindo o desenvolvimento de 
G. citricarpa, o que sugere a possibilidade de futura utilização de métodos de controle biológico 
para a Mancha Preta dos Citros.  

 
 

Palavras-chave: Guignardia citricarpa, Mancha Preta dos Citros, Controle biológico, 

Resistência.  
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Control of Guignardia citricarpa, causal agent of Citrus Black Spot 
 

ABSTRACT 
 
 

Citriculture is an extreme important rural activity in social and economical national context 
in Brazil. Orange is 49% of total brazilian fruit production. However, thousands of tons are lost 
due to the action of phytopathogens annually. The Black Spot of Citrus (BSC) is responsible for 
great lost in various citrus producers regions all around the world, being already designed as a 
phytosanitary barrier, mainly in European market. For in natura fruit consuming, the fruit 
esthetic is a limiting factor, where BSC compromises the market of fresh affected fruits. 
Chemical control of plant pathogens is the most commonly way used to minimize damages in 
citriculture by BSC, although the application of such products implies in high costs, not only for 
farmers but also for environment, causing soil and water contamination and increasing the 
selection pressure on pathogen population. On this way, the biocontrol became an attractive way, 
as a strategy that permits a minor environmental impact besides the plant protection against 
phytopathogens. For this application, are necessary researches based on utilization of biocontrol 
techniques, as for example, the using of microorganism producers of hydrolytic enzymes. Such 
enzymes, like quitinases, endoglicanases and β-glicosydases are able to digest the fungal and 
bacterial cell wall. In this work, 24 strains of G. citricarpa were evaluated about the sensibility 
to fungicides used in field for BSC control: piraclostrobin and carbendazin, in dosages of 0,5, 1,0 
and 2,0 mg a.i./mL, aiming to verify the effect of selection pressure caused by continuous use of 
this compounds. Two of these strains presented resistance to carbendazim in all evaluated 
dosages, showing that the use of this agrochemical may select resistant individuals, resulting a 
non-efficiency of this compound for BSC control. An alternative to minimize this kind of effect 
must be the application of this compound in combination to others active principles. The 
celullolitic and chitinollitic activities of 96 fungi strains widely spread phylogenetically were 
evaluated for selection of potential biological control agents. Four strains that presented major 
activity of each enzyme, besides two Trichoderma lineages, were tested as potential biological 
control of G. citricarpa in an experiment with ‘Valência’ orange leaves, comparing the action of 
these biocontrolers with commercial fungicides. Although a better pathogen control was 
achieved in leaves treated with piraclostrobin, two fungi strains revealed to have the similar 
efficiency to fungicide, inhibiting the development of G. citricarpa, suggesting the possible 
future utilization of biocontrol methods to Black Spot of Citrus.  

 
 

Key words: Guignardia citricarpa, Black Spot of Citrus, Biological control, Resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A citricultura constitui importante segmento na estrutura sócio-econômica do Brasil, 

podendo ser caracterizada como uma das mais típicas atividades agro-industriais do país, 

possuindo uma área cultivada de aproximadamente 615 mil hectares. O Brasil assumiu nas 

últimas décadas a liderança mundial de produção de laranjas, com 20,594 milhões de toneladas 

(safra 2004/2005), seguido pelos Estados Unidos, com 11,894 milhões de toneladas, não 

havendo a curto e médio prazo, perspectivas de mudanças em tal panorama (ABECITRUS, 

2006). No Brasil, o Estado de São Paulo se destaca como o maior produtor nacional de frutos 

cítricos com aproximadamente 82% da produção nacional e um montante de 227 milhões de 

plantas (IBGE, 2005) representadas, principalmente, por quatro variedades de laranjeira doce 

(Citrus sinensis): ‘Pêra-Rio’, ‘Natal’, ‘Valência’ e ‘Hamlin’. Apesar da importância na economia 

brasileira, a citricultura já passou por muitas dificuldades, na maioria das vezes, relacionadas às 

doenças.  Nos últimos 10 anos, a citricultura tem sido afetada por várias doenças, destacando-se 

a clorose variegada dos citros (CVC), cancro cítrico, morte súbita dos citros (MSC), amarelão 

(“greening” ou “huanglonbing”) e a Mancha Preta do Citros (MPC).  

A Mancha Preta dos Citros (MPC), causada pelo fungo Guignardia citricarpa Kiely, foi 

inicialmente observada em 1993 nos pomares paulistas infectando plantas de limoeiros 

verdadeiros e laranjeiras doces de maturação tardia, nos municípios de Conchal e Engenheiro 

Coelho. Atualmente, esta doença vem se alastrando nas regiões citrícolas do Estado, causando 

grandes prejuízos em várias regiões produtoras de citros no mundo, sendo constatadas perdas 

superiores a 80% na Austrália e África do Sul, tanto para o consumo in natura, onde a aparência 

dos frutos é de vital importância para o mercado interno, quanto para exportação, visto que a 

MPC tem sido designada como barreira fitossanitária, principalmente no mercado Europeu, 

representando um fator limitante para esse tipo de exploração, e conseqüentemente, 

comprometendo a exportação brasileira de fruta fresca.  

Esta doença afeta todas as variedades de laranjeira, principalmente as de maturação média-

tardia (‘Pêra’) a tardias (‘Valência’ e ‘Natal’). Com exceção da limeira ácida ‘Tahiti’, da 

laranjeira ‘Azeda’ e alguns de seus híbridos, todas as variedades comerciais são suscetíveis, 

principalmente os limoeiros verdadeiros. 
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O controle químico de patógenos de plantas é geralmente o mais utilizado, no entanto, o uso 

de tais produtos acarreta em aumento significativo nos custos, para os agricultores e para o meio 

ambiente, causando contaminação e aumentando a pressão de seleção sobre a população de 

fitopatógenos. Assim, faz-se necessária o acompanhamento das populações de patógenos 

submetidas a constantes aplicações de fungicidas, visando observar o aparecimento de isolados 

resistentes aos princípios ativos utilizados em campo. Além disso, como o ciclo da doença 

completa-se por meio da fase latente das estruturas de reprodução do fungo sobre os restos 

culturais deixados entre as colheitas, o estudo de microrganismos com capacidade de degradação 

destes restos culturais, a fim de que o ciclo não se complete, é importante como alternativa de 

controle biológico da doença por meio de fungos antagonistas a G. citricarpa ou ainda, isolados 

altamente produtores de enzimas hidrolíticas.  

Desta maneira, este trabalho teve como objetivos obter isolados de G. citricarpa a partir 

de frutos com sintomas da MPC, e avaliar a ocorrência da resistência destes isolados a fungicidas 

benzimidazóis e estrobilurinas, utilizando como produtos o carbendazim e a piraclostrobina, 

respectivamente. Além disso, avaliar o potencial de biocontrole de alguns isolados quanto à 

atividade de enzimas hidrolíticas como as celulases e quitinases, a fim de reduzir o substrato de 

restos culturais e, conseqüentemente, a fonte de inóculo, minimizando a incidência da doença. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.1 Citricultura brasileira 

 

A citricultura brasileira pode ser caracterizada como uma das mais típicas atividades 

agroindustriais do país, apoiada na demanda de produtos in natura, ou seja, frutas frescas, e 

produtos processados, representados por suco concentrado, pectina e óleos essenciais 

(INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA, 1997). O Brasil é líder absoluto no comércio 

internacional de suco de laranja concentrado congelado (SLCC), participando com 

aproximadamente 82% do volume comercializado no mundo (FNP CONSULTORIA & 

COMÉRCIO, 2003). 

O Brasil produz cerca de 20,594 milhões de toneladas de frutos (safra 2004/2005), sendo que 

a cadeia produtiva de citros ocupa cerca de um milhão de hectares, aproximadamente 20 mil 

propriedades agrícolas, agregando em torno de 140 mil famílias (60 mil apanhadores e 80 mil 

empregados e pequenos plantadores) (GAMA et al., 2000), o que mostra também o importante 

aspecto social desta cultura. Este produto é exportado para vários países, principalmente para a 

Comunidade Européia, Estados Unidos e Japão, rendendo ao país, divisas de 1,5 bilhão de 

dólares/ano (AGUILAR-VILDOSO et al., 2002). 

A elevada concentração da produção de laranja e do suco concentrado no "cinturão agrícola" 

paulista, onde São Paulo detém cerca de 50% da produção mundial, levaram Neves e Neves 

(1996) a denominá-lo de commodity sui generis em face dos localizados impactos alocativos e 

distributivos de sua produção, incomuns em outras explorações agrícolas.  

Apesar disso, a citricultura brasileira vem enfrentando prejuízos causados pela ocorrência de 

doenças, como a clorose variegada dos citros (CVC), tristeza dos citros (CTV), leprose dos 

citros, cancro cítrico, morte súbita dos citros e, as mais importantes como a mancha preta dos 

citros (MPC), verrugose, melanose, rubelose, podridão floral, mancha de alternaria, e 

recentemente, o greening (FEICHTENBERGER; SPÓSITO, 2004). A MPC, por ser uma doença 

quarentenária, vem provocando perdas desde a produção até a comercialização das frutas. Os 

tipos de lesões que ocorrem restringem-se praticamente à casca do fruto, afetando a estética, 
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além de causar graves prejuízos pela queda dos frutos. Esta doença dificulta a comercialização 

entre os Estados da Federação e impõe restrições fitossanitárias dos países importadores de 

frutas frescas (AGUILAR-VILDOSO et al., 2002), o que implica em prejuízos econômicos 

importantes para o país.  

 

2.1.2 Mancha Preta dos Citros (MPC) 

 

A MPC, causada pelo fungo G. citricarpa Kiely, foi descrita na Austrália, no ano de 1895, 

causando grandes prejuízos na produção, tanto em plantas em pomares como em frutos em pós-

colheita (SUTTON; WATERSON, 1966). Foram constatados prejuízos de milhões de dólares 

em várias regiões produtoras de citros no mundo (CALAVAN, 1960). Além destes países, sua 

ocorrência também já foi relatada em Moçambique, China, Taiwan, Indonésia, Japão, Argentina 

e Peru (SUTTON; WATERSON, 1966), o que sugere a ocorrência cosmopolita deste patógeno, 

que se desenvolve na ocorrência de condições ambientais favoráveis, principalmente umidade 

em regiões tropicais (PAUL et al., 2005).  

No Brasil a mancha preta foi descrita, inicialmente, em frutas cítricas expostas em uma feira 

livre no município de Piracicaba, no estado de São Paulo, em 1940 (AVERNA-SACCÁ, 1940), 

sem, no entanto, ter sido mencionada sua importância em termos de perdas. A doença 

permaneceu esquecida durante vários anos, certamente devido a uma temporária redução do 

inóculo, resultante da epidemia da tristeza dos citros, que redundou na eliminação de 

aproximadamente 11 milhões de árvores nas décadas dos 30 a 40 (GÓES, 1998). 

No início da década dos 80, a Mancha Preta dos Citros (MPC), foi descrita no estado do Rio 

de Janeiro, causando prejuízos significativos (ROBBS et al., 1980). No final da mesma década, 

surgiu de forma epidêmica na região citrícola do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul (ROBBS; 

BITTENCOURT, 1995), e nos pomares paulistas, foi assinalada por Góes e Feichtenberger 

(1993), infectando plantas de limões verdadeiros e laranjas doces de maturação tardia, nos 

municípios de Conchal e Engenheiro Coelho. No estado de Minas Gerais, a doença foi detectada 

no ano de 2001, na região de Guaxupé, enquanto que em 2002, esta doença atingiu o sul do 

estado do Espírito Santo (COSTA et al., 2003). 

Em ataques severos, esta doença pode causar a queda prematura dos frutos, e tem sido 

responsável por grandes prejuízos em várias regiões produtoras de citros no mundo, sendo 
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constatadas perdas superiores a 80% na Austrália e África do Sul (KLOTZ, 1978). Além disso, 

para o consumo in natura, a aparência dos frutos é de vital importância para o mercado interno. 

No caso da exportação, esta doença tem importância ainda maior, por ter sido designada como 

barreira fitossanitária, principalmente no mercado Europeu, sendo dessa forma um fator limitante 

para esse tipo de exploração (AGUILAR-VILDOSO et al., 2002). Embora não danifique a 

qualidade interna dos frutos (FAGAN; GÓES, 2000), esta doença que apresenta sintomas 

restritos ao flavedo (CARDOSO FILHO, 2003), inutiliza os frutos para o comércio in natura, 

limitando-os apenas para o processamento da indústria de suco cítrico concentrado (TIMMER et 

al., 2000; AGUILAR-VILDOSO et al., 2002). 

A MPC ou Pinta Preta vem causando graves e crescentes prejuízos para a citricultura 

brasileira, afetando todas as variedades de laranjeiras (Citrus sinensis L. Osbeck), mas 

principalmente, as de maturação média-tardia ('Pêra') a tardias ('Valência' e 'Natal'). Com 

exceção da limeira ácida (C. latifolia Tanaka) 'Tahiti', da laranjeira 'Azeda' (C. aurantium L.) e 

seus híbridos, todas as variedades comerciais são suscetíveis a este patógeno, principalmente os 

limoeiros verdadeiros (C. limon Burn), que têm papel fundamental no início das epidemias da 

MPC (KOTZÉ, 1981; AGUILAR-VILDOSO, 1997).  

O patógeno G. citricarpa é específico de citros (BAAYEN et al., 2002) e, durante o seu ciclo 

de desenvolvimento, pode atingir folhas e frutos de duas formas: pelos seus esporos assexuais 

(picnidiósporos) que se desenvolvem nas lesões, principalmente em frutos e menos 

freqüentemente nas folhas, no pedúnculo e também em folhas mortas; ou pelos seus esporos 

sexuais (ascósporos) que se desenvolvem nas folhas em decomposição no solo 

(FEICHTENBERGER, 1996). Os esporos, quando em contato com a superfície dos tecidos 

suscetíveis e em condições ambientais apropriadas, podem germinar dando origem a um 

apressório, seguindo-se de uma hifa infectiva que penetra na cutícula e se transforma em uma 

pequena massa de micélio que permanece quiescente ou em estado latente (McONIE, 1964; 

McONIE, 1967).  

No Brasil existem seis diferentes sintomas associados à MPC: i) Mancha dura – sintoma 

mais típico da doença, surgindo na fase de transição da coloração dos frutos, as lesões possuem o 

centro necrótico deprimido contendo pontos escuros, que constituem nas estruturas assexuais de 

reprodução do fungo, os picnídios; ii) Falsa melanose – manchas pequenas, salientes e escuras, 

que se assemelha às da melanose, doença cítrica causada pelo fungo Diaporthe citri, porém 
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diferem por possuírem as lesões ásperas ao tato; iii) Mancha sardenta – manchas deprimidas e 

avermelhadas surgindo principalmente na pós-colheita em frutos armazenados para a exportação; 

iv) Mancha virulenta - lesões de outros tipos de sintomas se agregam e tomam grande área da 

superfície dos frutos; v) Mancha rendilhada – lesões superficiais que aparecem quando os frutos 

ainda estão verdes, não apresentando corpos de frutificação, com uma textura lisa; vi) Mancha 

trincada – lesões superficiais arredondadas em frutos ainda verdes, que com a maturação, 

progridem para a trinca. Esse último sintoma está geralmente associado à presença do ácaro da 

falsa ferrugem (Phyllocoptruta oleivora) (FUNDECITRUS, 2003).  

 

2.1.3 O fungo Guignardia citricarpa 

 

Segundo Sivanesan (1984), G. citricarpa é um Ascomiceto, Loculoascomiceto, da ordem 

Dothideales e família Dothideacea. Inicialmente, a fase anamórfica ou imperfeita do fungo foi 

considerada como Phoma citricarpa (McALp.) Petrak (FAWCETT, 1936). Atualmente, essa 

fase é referida como Phyllosticta citricarpa Van der Aa. A fase teleomórfica ou sexual 

corresponde a G. citricarpa Kiely (KIELY, 1948).  

Os ascocarpos ou peritécios são produzidos somente em folhas em decomposição no solo 

(KOTZÉ, 1981). Em um estado de decomposição intermediário, em que as folhas estejam quase 

secas, não quebradiças e com uma consistência igual a de papel, é quando os peritécios se 

encontram completos e maduros. Estas estruturas nunca foram observadas em etapas iniciais de 

decomposição e no final deste processo, em que a folha quebra-se ao tato, encontrando-se apenas 

estruturas reprodutivas vazias (ALCOBA et al., 2000). Os ascocarpos não são encontrados em 

lesões de frutos e folhas, ficam isolados ou agregados, globosos, imersos, de coloração castanho-

escuro a preta com 95-125 µm de diâmetro, ostíolo não papilado, circular, com 10-17,5 µm de 

diâmetro e pseudoparáfises ausentes. Os ascos são cilíndricos clavados (40-64 X 12-15 µm), de 

parede bitunicada contendo oito ascósporos unicelulares, hialinos, multigutulados, cilíndricos 

com o centro dilatado (12,5-16 X 4,5-6,5 µm) e apêndices hialinos nas duas extremidades 

obtusas (FEICHTENBERGER et al., 1997; BALDASSARI et al., 2001). O desenvolvimento dos 

peritécios nas folhas em decomposição depende de infecções que tenham ocorrido durante o 

período de susceptibilidade. A disponibilidade de ascósporos depende, entre outros fatores, do 
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momento da desfolha e do tempo de decomposição das folhas, estando diretamente relacionada 

com a temperatura e as precipitações (ALCOBA et al., 2000). 

A fase anamórfica P. citricarpa produz picnídios em lesões de frutos e folhas e, 

ocasionalmente, no pedúnculo de frutos. Eles também são produzidos em grande número em 

folhas mortas. Os picnídios são de coloração marrom-escuro ou preta, solitários ou agregados, 

globosos (115-190 µm de diâmetro), apresentando um ostíolo levemente papilado e circular, de 

12-14,5 µm de diâmetro (FEICHTENBERGER et al., 1997). Os conídios apresentam forma 

ovóide  a elíptica (8-10,5 X 5,5-7 µm) ou subglobosos, são hialinos, unicelulares, 

multigutulados, com um apêndice (5-10 µm) hialino numa das extremidades 

(FEICHTENBERGER et al., 1997; BALDASSARI et al., 2001). Normalmente os picnidiósporos 

ficam agregados devido à substância mucilaginosa que os recobre. Sob condições naturais, essa 

mucilagem apresenta-se de coloração creme claro, de aspecto brilhante (BALDASSARI et al., 

2001). De acordo com Punithalingam & Woodhams (1982), essa mucilagem serve de proteção 

contra o ressecamento das estruturas do fungo quando expostas a ambientes adversos. Cardoso 

Filho (2003) constatou que colônias de G. citricarpa cultivadas em meio com substância 

mucilaginosa de coloração mais parda e menos brilhante apresentavam menor viabilidade de 

germinação dos conídios do que  aquelas mais claras e brilhantes.  

Mello (2003) comprovou que além da capacidade de germinação em períodos curtos, o fungo 

apresenta a capacidade de germinar em condições de molhamento interrompido, dessa forma, a 

elaboração de sistemas de previsão para controle da doença torna-se dificultosa. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Noronha (2003), mostrando que a porcentagem relativa da 

formação de apressórios estava relacionada ao período de molhamento.  

Inicialmente, acreditava-se que uma das principais características deste patógeno seria o fato 

de que tanto folhas como frutos pudessem estar contaminados sem apresentarem os sintomas 

típicos da doença, pois isolados morfologicamente similares a G. citricarpa representam um 

grupo dominante de fungos encontrados em tecidos saudáveis de diferentes espécies de tangerina 

(GLIENKE, 1995) sendo isolados endofiticamente, como um patógeno facultativo em plantas de 

citros (ARAÚJO et al, 2001), sendo então, considerada como uma espécie avirulenta, 

hipovirulenta ou virulenta em fase latente (GLIENKE-BLANCO et al., 2002). Porém, Baayen et 

al. (2002) por meio de estudos moleculares e cultivo in vitro mostraram que o isolado 

classificado como avirulento é na verdade outra espécie conhecida como Guignardia mangiferae 
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(Phylosticta capitalensis), geralmente encontrada endofiticamente em árvores. Estes resultados 

corroboram com os encontrados por Rodrigues et al. (2004), que isolou e caracterizou 

Guignardia mangiferae (syn. G. endophyllicola) de plantas de diversas espécies. Recentemente, 

Bonants et al. (2003) desenvolveram primers específicos baseados na região ITS do DNA 

ribossomal para distinguirem isolados de G. citricarpa e G. mangiferae, com grande utilidade na 

inspeção de produtos de exportação para a União Européia. Com o mesmo intuito, Meyer et al. 

(2006) desenvolveram primers espécie-específicos para detectar e distinguir essas espécies de 

Guignardia. 

 

2.1.4 Parede Celular de Fungos 

 

 A parede celular dos fungos, incluindo os fitopatógenos, de forma geral, é composta 

principalmente de β- (1,3)-glicana e quitina e, em alguns casos, celulose (GUZZO, et al., 2004; 

FRANÇA et al., 2004),. Assim, a descrição da presença de enzimas capazes de degradar a parede 

celular dos fitopatógenos é uma constante nos trabalhos envolvendo a utilização de outros 

microrganismos como agentes de biocontrole (GUZZO, et al., 2004). Inúmeros estudos foram 

conduzidos com o intuito de melhor caracterizar as enzimas envolvidas neste processo. Segundo 

Salmeron e Vernooij (1998), a atividade antimicrobiana de algumas proteínas tem papel 

fundamental na resistência de plantas a certas doenças. Dentre estas proteínas estão enzimas 

hidrolíticas como quitinases, glicanases e lisozimas. As quitinases e glicanases são capazes de 

degradar a parede celular de fungos, apresentando in vitro alta atividade antifúngica. 

 

2.1.4.1 Celulose 

 
A celulose é o principal constituinte dos vegetais, sendo desta forma a matéria orgânica mais 

abundante no mundo. A maioria dos materiais celulósicos contém três componentes principais: 

celulose, hemicelulose e lignina. Todos estes são sintetizados pela fotossíntese, e ao mesmo 

tempo, degradados pela ação de microrganismos. Os microrganismos capazes de hidrolisar a 

celulose são amplamente distribuídos filogeneticamente. A celulose é utilizada como fonte de 

carbono e energia por várias bactérias e fungos sendo hidrolisada por um grupo de enzimas (β-

1,4-endoglicanases, β-1,4-exoglicanases e β-glicosidases) que atuam de maneira sinergística. O 
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sinergismo ocorre em ambos os casos, isto é entre e dentro dos grupos de enzimas, como, por 

exemplo, podem ocorrer exo-endo sinergismo ou endo-endo (PICARD et al, 2000).  

 

2.1.4.2 Quitina 

 

A quitina é, depois da celulose, o polímero mais abundante na natureza (CABIB et al., 1996). 

Este composto é constituído por uma cadeia de poli-β-1,4-N-acetilglicosamina (GlcNAc) e está 

presente em insetos, crustáceos e na maioria dos fungos. As plantas, vertebrados e procariontes 

não possuem quitina, porém uma grande variedade de organismos é capaz de sintetizar as 

quitinases ou enzimas degradadoras de quitina. Estas proteínas podem ser classificadas em dois 

grupos principais: as endoquitinases, as quais digerem aleatoriamente regiões internas da quitina, 

gerando multímeros solúveis de GlcNAc de baixo peso molecular, como a quitotetraose, 

quitotriose e dímeros de di-acetilquitobiose (SAHAI; MANOCHA, 1993); e as exoquitinases, a 

qual é subdividida em duas categorias: quitobiosidases, que liberam resíduos de di-

acetilquitobiose a partir do terminal não reduzido da quitina, e as 1-4-β-N-acetilglicosaminidase, 

que quebram os oligômeros produzidos pelas outras duas enzimas em monômeros de GlcNAc 

(COHEN-KUPIEC; CHET, 1998). 

Inúmeros métodos têm sido utilizados para medir a atividade de enzimas quitinolíticas. 

Quitinases são analisadas por monitoramento das mudanças de tamanho molecular do substrato, 

pela medida de viscosidade (OHTAKARA, 1988); determinação dos monômeros de N-

acetilglicosamina liberados a partir da quitina (REISSING et al., 1955) ou pela liberação de 

produtos cromogênicos ou fluorogênicos (BUTTER et al., 1991; DI PIETRO et al., 1993; 

HARMAN et al., 1993) um destes é a utilização de uma quitina solúvel marcada com corante 

azul, essa quitina é alcalina ou carboxilada, sendo utilizado métodos de reducimetria para a 

análise (EVRALL et al, 1990; WIRTH; WOLF, 1990; SABOROWSKI et al, 1993). 

Devido à importância da quitina na constituição de fungos e insetos, as enzimas do complexo 

das quitinases têm sido estudadas quanto à sua utilização no controle biológico desses 

organismos. Exemplos como a utilização de um endófito quitinolítico de Bacillus cereus no 

controle de Rhizoctonia solani, Pythium ultimum e Sclerotinia rolfsii em algodão já foram 

descritos com sucesso (PLEBAN et al., 1997). 
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Muitos estudos têm sido conduzidos no sentido de se identificar quitinases e esclarecer sua 

função em sistemas biológicos. Em plantas, as quitinases estão envolvidas nos mecanismos de 

defesa contra fungos patogênicos, por meio da liberação de quitinoligossacarídeos capazes de 

induzir reações em plantas (FLACH et al., 1992; BENHAMOU et al., 1993). 

Aplicações industriais estão centradas na conversão de quitina à proteína monocelular, 

visando o aproveitamento de resíduos da indústria pesqueira (VYAS; DESPHANDE, 1993). 

Entretanto, a mais extensa aplicação de enzimas quitinolíticas está concentrada no controle 

biológico. Bactérias e fungos interagem com fungos patogênicos e enzimas hidrolíticas são 

produzidas, causando degradação da parede celular do patógeno ou induzindo resistência às 

plantas (SAHAI; MANOCHA, 1993).  

 

2.1.5 Controle da MPC 

 

A melhor maneira de se controlar as doenças cítricas baseia-se no manejo integrado, 

envolvendo o uso simultâneo ou seqüencial de diversas medidas de controle, como genéticas, 

químicas, biológicas, culturais e físicas, procurando-se assim reduzir as doenças a um nível 

tolerável. Portanto, o manejo integrado trata de controlar os patógenos, e não de erradicá-los, já 

que a erradicação se aplica somente a um número limitado de situações. Conseqüentemente, o 

conceito de manejo integrado relaciona-se de maneira estreita com o dano econômico, definido 

como a menor densidade de inóculo do patógeno que causa dano econômico à cultura. 

(FEICHTENBERGER; SPÓSITO, 2004). 

As medidas de controle da MPC devem levar em consideração o período de susceptibilidade 

dos frutos e as fontes de inóculo do patógeno. A suscetibilidade do fruto ao fungo ocorre até 

cerca de cinco meses após a queda das pétalas das flores, portanto desde a fase de chumbinho até 

os frutos atingirem o tamanho aproximado de uma bola de pingue-pongue. Em folhas, a 

suscetibilidade ao fungo ocorre até cerca da metade do seu tamanho final (quatro semanas de 

idade) (AGUILAR-VILDOSO et al., 2002). 

Em áreas de expressiva ocorrência da doença, é necessária a adoção de várias medidas, em 

conjunto, visando minimizar as perdas causadas por este patógeno. Dentre as medidas 

recomendadas incluem-se as de caráter cultural, químico e biológico. Em relação ao controle da 

MPC pela utilização de variedades resistentes, apenas se conhecem os enxertos e porta-enxertos 
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que são resistentes à doença, e somente agora está sendo feita uma caracterização detalhada aos 

níveis intraespecífico, interespecífico e intergenérico das espécies cítricas e afins (AGUILAR-

VILDOSO et al., 2002). 

O hospedeiro pode reagir diferencialmente no processo da patogênese ou nos diferentes 

tecidos afetados. Assim, a resistência horizontal ou parcial, a qual se considera ser 

oligo/poligênica, possui componentes que podem estar relacionados aos diferentes passos do 

ciclo de vida do patógeno. Normalmente, estes componentes são determinados em tecidos vivos 

para a maioria dos fungos patogênicos, consistindo-se na determinação da fase latente, número e 

tamanho das lesões, e número de esporos por lesão. Como a fase saprofítica é de extrema 

importância na epidemiologia da MPC, o mesmo será para o estudo dos mecanismos de 

resistência nos citros, visto que se encontra relação entre a suscetibilidade dos hospedeiros no 

campo e a produção de estruturas reprodutivas em tecidos mortos, in vitro (AGUILAR-

VILDOSO, 1996; SILVA; AGUILAR-VILDOSO, 2000). 

 

2.1.5.1 Controle Cultural da MPC 

 

O controle cultural visa manter a população do patógenos a níveis aceitáveis de danos nas 

áreas de produção. Este controle populacional deve-se ao fato de minimizar as condições 

favoráveis ao seu desenvolvimento e multiplicação, baseando-se em práticas agrícolas.  

O aparecimento de sintomas da MPC pode demorar de um a três anos, dependendo das 

condições ambientais. A manifestação dos sintomas é favorecida pela radiação solar combinada 

com altas temperaturas, sendo comum encontrar frutos com maior número de lesões na face 

exposta à luz do sol. Paul et al. (2005) verificaram que o clima é uma barreira para o 

estabelecimento da doença na Europa, já que a distribuição da doença é limitada principalmente 

por condições frias. Um mapa global produzido mostrou que existem locais onde o clima é 

propício para o estabelecimento potencial do patógeno, como as regiões tropicais.  

Nos locais com clima propício à ocorrência da doença, a expressão dos sintomas dos frutos 

deve ser minimizada mediante o manejo racional dos pomares, de tal forma que se tenham 

plantas em boas condições vegetativas visando a redução da exposição dos frutos à influência 

direta dos efeitos dos raios solares, visto que as folhas senescentes, quando secas servem com 
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suporte de multiplicação do inóculo. Dessa forma, todos os fatores que propiciam a queda de 

folhas devem ser suprimidos. 

 

2.1.5.2 Controle Químico da MPC 

 

O controle da doença é feito principalmente pelo uso de agroquímicos, pois na maioria das 

vezes, esse recurso é determinante na garantia de colheita e estabilidade da produção (KIMATI, 

1995). No campo, para controle da MPC os fungicidas mais utilizados são os benzimidazóis e as 

estrobilurinas. Dentre os benzimidazóis o produto mais utilizado é o carbendazim. Já para as 

estrobilurinas, o produto mais utilizado é o piraclostrobim.  

Os fungicidas benzimidazóis são utilizados com alta freqüência nos pomares cítricos do 

Brasil, visto que são eficientes no controle de fungos causadores de doenças em citros, como 

Colletotrichum spp., Elsione spp., dentre outros (GÓES, 2002). Evidências mostram que o uso 

intensivo dos fungicidas benzimidazóis apresenta alto risco de falhas devido ao aparecimento de 

resistência (AGUILAR-VILDOSO, 1997), podendo exercer uma elevada pressão de seleção e o 

surgimento de estirpes de fungos resistentes, como já encontrados na África do Sul (HERBERT; 

GRENCH, 1985).  

 

2.1.5.3 Controle Biológico da MPC 

 

O controle biológico baseia-se na supressão de fitopatógenos pela ação de microrganismos 

não patogênicos à planta. Os trabalhos presentes na literatura revelam uma grande diversidade 

filogenética de microrganismos que podem atuar como antagonistas naturais a diversos 

patógenos de plantas. Esses agentes de biocontrole vêm sendo estudados para a utilização 

comercial, levando ao menor uso de agroquímicos. 

 O controle biológico pode ocorrer por meio de diversos modos de ação dos microrganismos 

antagonistas, como antibiose, competição por ferro pela produção de sideróforos, competição por 

sítios de colonização e nutrientes, indução de resistência sistêmica na planta hospedeira, 

inativação dos fatores de germinação do patógeno, degradação de toxinas do patógeno, 

parasitismo e produção de enzimas degradadoras da parede celular do patógeno (WHIPPS, 

2001).  
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 No ano de 1985 o primeiro produto para o controle de doenças de plantas baseado no 

controle biológico foi disponibilizado nos Estados Unidos. Este produto utiliza isolados de 

Bacillus subtilis, vendidos com os nomes de Quantum ®, Kodiak ® e Epic® (ZEHNDER et al., 

2001). Em 2001 existiam mais de 80 produtos comerciais baseados em controle biológico em 

todo o mundo (PAULITZ; BELANGER, 2001). A maioria destes produtos é formulação dos 

fungos Gliocladium e Trichoderma, ou ainda, dos agentes bacterianos Pseudomonas e Bacillus. 

No Brasil, um isolado de Paenibacillus macerans vem sendo usado para aumentar a produção, 

germinação e proteção das sementes contra patógenos do solo em trigo e milho (GLICK et al, 

2001).  

 Em citros, o uso dos fungos Lecanicillium sp. e Hirsutella sp. já vem sendo usados no 

controle de ácaro da leprose e ácaro da ferrugem, respectivamente, com grande sucesso 

(ALVES; OMOTO, 2004). Esta estratégia é bastante interessante, visto que foi identificada a 

resistência destes contra os acaricidas utilizados no campo (OMOTO, 2000). 

 Ultimamente, o projeto de sequenciamento do genoma de citros tem contribuído fortemente 

no controle de doenças cítricas. Graças aos conhecimentos adquiridos dos mecanismos de 

patogenicidade de bactérias, vírus e fungos e ao descobrimento das rotas metabólicas envolvidas 

na resistência de plantas a patógenos, uma nova geração de biopesticidas tem sido desenvolvida. 

Esses biopesticidas, ao contrário dos tradicionais, não agem diretamente nos patógenos, mas 

induzem a ativação dos sistemas naturais das plantas responsáveis pela resistência a doenças. 

Apesar de recomendados, alguns destes produtos não se mostraram eficientes contra o cancro 

cítrico (GRAHAM; LEITE JR., 2004) e para doenças fúngicas, como verrugose, melanose e 

mancha de alternaria. Os produtos indutores de resistência mostraram um nível de controle 

intermediário, melhores que a testemunha, mas inferiores ao controle químico tradicional 

(AGOSTINI et al., 2003). 

 

2.1.6 Enzimas hidrolíticas no controle biológico 

 

As enzimas hidrolíticas têm papel fundamental na inibição do desenvolvimento de patógenos 

fúngicos por atuarem na decomposição da parede celular destes microrganismos. Estas enzimas 

são produzidas por uma grande diversidade tanto de plantas como de microrganismos, resultando 

na inibição da colonização das plantas por fungos fitopatogênicos. 
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Podemos citar como exemplo uma β-glicosidase que em tomateiros apresentou-se ativa 

especificamente durante a infecção por fungos (GEORGIEVA et al., 2000). Também foram 

detectadas em feijão elevadas atividades de β-glicosidases (celulases, mananases, xilanases e 

protease) durante o controle de Aphanomyces cochlioides, Pythium ultimum e Rhizoctonia solani 

por bactérias glicolíticas (NIELSEN; SORENSEN, 1997). A importância da expressão destas 

enzimas em plantas fez com que estas fossem alvo para o desenvolvimento de plantas 

transgênicas. (TERAKAWA et al., 1997). Plantas transgênicas capazes de expressar 

constitutivamente uma β-1,3-endoglicanase exibiram um aumento da atividade enzimática em 

folhas jovens, e conseqüente redução do efeito do patógeno Botrytis cinerea (NAKAMURA et 

al., 1999). Por fim, transformantes do fungo Trichoderma longibrachiatum expressando 

endoglicanases foram eficientes quanto à ação sobre Pythium ultimum (MIGHELI et al., 1998).  

No entanto, existem produtos que quando aplicados ativam a produção natural destas 

enzimas nas plantas. GUZZO et al. (2004) observaram que em plantas de café, após o tratamento 

com acibenzolar-S-metil (ASM), produto derivado do benzotiadiazole, houve a indução da 

atividade de quitinases e β-1,3-glicanases e o envolvimento dessas enzimas na resistência 

adquirida contra o fungo Hemileia vastratix, causador da ferrugem dos cafeeiros. O fungo 

Fusarium oxysporum foi descrito como indutor de resistência em tomate contra uma estirpe de 

Fusarium patogênico, sendo observado nestas condições um aumento da atividade das enzimas 

β-glicosidase, β-1,3-glicanase e quitinase (FUCHS et al., 1997).  

França et al. (2004) demonstraram o efeito da interação de fungos micorrízicos arbusculares 

(FMA) e algumas espécies do gênero Trichoderma. As plantas de citros mostraram-se altamente 

dependentes da micorrização, sendo que após colonização pelo FMAs, as plantas apresentaram 

uma maior atividade de quitinase e β-1,3-glicanase nas raízes, resultando num controle de 

Phytophthora parasitica, causador da podridão radicular em plantas cítricas.  

Existem também relatos de antibiose direta de microrganismos contra fungos fitopatogênicos 

devido à produção de enzimas hidrolíticas. Um dos microrganismos mais utilizados no 

biocontrole é o fungo Pythium oligandrum. A aplicação deste fungo no controle de Sclerotinia 

sclerotiorum promoveu aumento na atividade das enzimas β-glicanase, β-glicosidase, 

celobiohidrolase, endoquitinase, protease e N-acetil-β-D-glicosaminidase (MADSEN et al., 

1999). Em mutantes de Trichoderma pseudokoningii também foi observada uma maior produção 
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de celulases (RODRIGUES et al., 2002) e posteriormente sua atividade antimicrobiana contra R. 

solani, fungo causador de podridões em importantes culturas (RODRIGUES; PIZZIRANI-

KLEINER, 2003). 

Quitinases também têm sido isoladas, caracterizadas e a sua regulação tem sido estudada em 

muitos microrganismos com potencial de uso como agentes de controle biológico, como já 

observado em Trichoderma spp., Gliocladium vivens, Serratia marcescens, Streptomyces spp., 

Pseudomonas spp. (DI PIETRO et al., 1993; HARMAN et al., 1993; GUPTA et al., 1995).  

Em citros, a Mancha Preta dos Citros, doença que ocorre no campo, mas também em frutos 

na fase de pós-colheita, durante o transporte ou armazenamento, pode ser amenizada pela 

aplicação de quitosana, agente abiótico em potencial como indutor de resistência alternativa a 

essa doença. Rapussi et al. (2005) observaram que frutos com quitosana tiveram uma redução no 

aparecimento de novas manchas. 

Logo após a queda, a folha começa a se decompor e as infecções latentes iniciam o 

crescimento e assim desenvolve-se o agente causal da mancha preta. Em um estado de 

decomposição intermediário, em que as folhas caídas estão secas, não quebradiças e apresentam 

uma consistência como de papel, é quando os peritécios encontram-se completos e maduros 

(ALCOBA et al., 2000). Dessa forma, a quebra do ciclo da doença pode ser obtida pela 

eliminação das folhas, onde os peritécios desenvolvem-se, ou aplicação de microrganismos 

degradadores de tecidos vegetais, os quais podem competir com G. citricarpa pela fonte de 

nutrientes. 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Isolados de Guignardia citricarpa 

 
Foram utilizados neste trabalho 21 isolados de G. citricarpa obtidos por meio do isolamento, 

além de 7 isolados cedidos pelo Dr. Eduardo Feichtenberger do Laboratório Regional de 

Sorocaba (LRS/IB, Sorocaba/SP) provenientes do município de Itapira/SP. Os isolados foram 

cultivados sobre meio de batata-dextrose-ágar (BDA) (200 g de batata cozida, 15g de dextrose e 

15g de ágar para 1L de água destilada, autoclavados a 120oC, 1 atm de pressão, durante 20 min) 

a 28ºC por até 15 dias.. 

 

2.2.2 Isolamento de G. citricarpa  

 

Amostras de frutos de laranjas (Citrus sinensis) das variedades ‘Pêra’, ‘Valência’ e ‘Natal’ 

com sintomas de Mancha Preta dos Citros dos municípios de Mogi-Guaçu e Mogi Mirim foram 

cedidas pelo Dr. Marcel Spósito (FUNDECITRUS, Araraquara, SP) para isolamento de G. 

citricarpa e posterior avaliação destes isolados quanto à resistência aos fungicidas utilizados em 

campo.  

Para o isolamento de G. citricarpa presentes nesses frutos, as lesões características da doença 

foram cortadas e foi realizada uma desinfecção superficial (lavagem de 30s em etanol 70%; 1 

min em hipoclorito de sódio 2%; 1 min em água destilada esterilizada). Após a desinfecção 

superficial, as amostras foram semeadas em placas de Petri contendo meio BDA, suplementado 

com tetraciclina 2% (50 mg/mL) e penicilina 2% (50 mg/mL). As placas foram incubadas a 

28ºC, e avaliadas após três dias. 

As placas foram avaliadas quanto ao crescimento de colônias fúngicas, as quais após 

identificação como pertencentes ao gênero Guignardia, foram repicadas em placas de Petri 

contendo meio BDA, purificadas, estocadas e utilizadas no teste de resistência aos fungicidas 

utilizados em campo.  
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2.2.3 Avaliação da sensibilidade de G. citricarpa a diferentes fungicidas 

 

Os isolados de G. citricarpa foram avaliados quanto à sensibilidade aos fungicidas 

carbendazim (produto comercial: Derosal) e o piraclostrobim (produto comercial: Comet), na 

dosagem de 1 mg i. a./mL. 

O teste consistiu em semear os isolados de Guignardia em meio seletivo contendo BDA e 

diferentes concentrações dos fungicidas: 0; 0,5; 1 e 2 mg/mL. As colônias foram incubadas por 

15 dias a 28oC. Após esse período, os isolados que apresentaram crescimento foram 

considerados resistentes aos fungicidas. A resistência também foi determinada pela medida do 

diâmetro de crescimento das colônias em relação à testemunha (somente meio BDA). Foram 

realizadas 4 repetições por tratamento. 

 

2.2.4 Controle de G. citricarpa   

 

Para a avaliação do controle de G. citricarpa foram utilizados isolados fúngicos produtores 

de enzimas hidrolíticas, além de diversos compostos químicos e fungicidas (Tabela 1) 

usualmente utilizados em campo. 

 

2.2.5 Isolados de fungos  

 

Foram utilizados nesse trabalho 96 isolados fúngicos pertencentes ao Laboratório de 

Genética de Microrganismos, Departamento de Genética, ESALQ/USP, cultivados em meio 

BDA a 28ºC por 2 a 7 dias. 

 

2.2.6 Avaliação dos isolados quanto à produção de celulase e quitinase 

 

2.2.6.1 Produção de celulases 

 

Para a avaliação da atividade celulolítica, os isolados foram crescidos em frascos contendo 

meio de cultura de caldo de batata e solução de carboximetilcelulose (CMC) 1%. Foram 

incubados durante 5 dias, à temperatura de 28oC e sob agitação de 150 rpm. Após o crescimento, 
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o sobrenadante (25µL) foi centrifugado e incubado com substrato (25µL): CM-Cellulose-RBB 

(WIRTH; WOLF, 1990), junto com 50µL de tampão Tris-HCl (100mM - pH 7,5) por 60 min a 

45 oC. Após a incubação, foi adicionado HCl 1N (50µL) para a interrupção da reação e feita a 

leitura em placas de Elisa em espectrofotômetro com absorbância de A600 nm para o produto da 

reação catalizada pela enzima e o corante. A prova em branco constituiu de 25µL de água 

destilada, 50µL de tampão Tris-HCl e 25µL do respectivo substrato utilizado. 

 

2.2.6.2 Produção de quitinase 

 

Para a avaliação da atividade quitinolítica, os isolados foram crescidos em frascos contendo 

meio de cultura de caldo de batata e solução de quitina insolúvel 0,5%. Foram incubados durante 

5 dias, à temperatura de 28oC e sob agitação de 150 rpm. Após o crescimento, o sobrenadante 

(25µL) foi centrifugado e incubado com substrato (25µL) CM Chitin RBV (WIRTH & WOLF, 

1990), junto com 50µL de tampão Tris-HCl (100mM - pH 7,5) por 60 min a 45 oC. Após a 

incubação, foi adicionado HCl 1N (50µL) para a interrupção da reação e feita a leitura em placas 

de Elisa em espectrofotômetro com absorbância de A550 nm para o produto da reação catalizada 

pela enzima e o corante. 

 

2.2.7 Efeito de compostos químicos sobre G. citricarpa  

 

Foram avaliados o efeito de diferentes agroquímicos e outros produtos (Tabelas 4 e 5) na 

produção de corpos de frutificação de G. citricarpa e a interferência destes na decomposição de 

folhas. 

Foram destacadas folhas de laranjeiras da variedade ‘Valência’, inteiramente ao acaso, à 

altura de aproximadamente 1m, com aspecto de maduras e com coloração verde oliva. O local já 

apresentava visualmente fonte natural de inóculo da doença, observando-se frutos com sintomas 

e folhas em decomposição apresentando produção de pseudotécios de Guignardia. Além disso, 

nesta área não foi realizado nenhum tipo de controle de doenças. Os pomares onde foram 

realizadas as coletas estão localizados no CAPTACSM-IAC, em Cordeirópolis/SP. 

As folhas coletadas foram lavadas em água corrente e secas com papel. Em seguida, foram 

mergulhadas por 1min. em soluções conforme o tratamento utilizado (Tabela 1), secas ao ar livre 
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por aproximadamente 2h, colocadas em sacos plásticos transparentes e incubadas a 25oC com 

fotoperíodo de 12h. Semanalmente, as folhas foram secas para evitar alta umidade (AGUILAR-

VILDOSO, 1996).  

Foram realizados 16 tratamentos, compostos de 4 repetições, com 10 folhas cada. O 

tratamento controle consistiu em folhas somente imergidas em água. Quinzenalmente foram 

avaliados o número de folhas com estruturas de Guignardia (Phyllosticta) e seu estado de 

decomposição. Para a avaliação, a área colonizada foi estimada pelo uso de uma escala de notas 

(de 0 a 7), sendo: 

 

0 - folhas sem estruturas 

1 - folhas com até 5% da área com estruturas 

2 - folhas com 5 a 10% da área com estruturas 

3 - folhas com 10 a 20% da área com estruturas 

4 - folhas com 20 a 40% da área com estruturas 

5 - folhas com 40 a 60% da área com estruturas 

6 - folhas com 60 a 80% da área com estruturas 

7 - folhas com mais de 80% da área com estruturas. 

 

Para a avaliação da decomposição das folhas outra escala de notas (de 0 a 9) foi utilizada: 

 

0- folhas verdes, intactas, como no estado inicial do experimento 

1- folhas com início da degradação da clorofila, intactas 

2- folhas semi-papiráceas, intactas, de coloração amarelada 

3- folhas papiráceas, intactas, de coloração amarelo-palha 

4- folhas sem rendilhamento, mas no início da decomposição 

5- folhas sem rendilhamento, com média decomposição 

6- folhas sem rendilhamento, totalmente decompostas 

7- folhas com até 25% da área rendilhada 

8- folhas com 25 a 50% da área rendilhada 

9- folhas com mais de 50% da área rendilhada. 
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Tabela 1 – Relação dos agroquímicos e produtos utilizados nos tratamentos  

PRINCÍPIO ATIVO CLASSE PRODUTO 

COMERCIAL 

DOSE 

UTILIZADA

Glifosato Herbicida Round Up Ready 480 1 mL/L 

Carbendazim Fungicida, benzimidazol Derosal 500 1 mL/L 

Piraclostrobina Fungicida, estrobilurina Comet 250 1 mL/L 

Oxicloreto de cobre Fungicida cúprico Recop 840 2 g/L 

Amônia Quaternária Bactericida e fungicida Quaternon 125 1 mL/L 

Mancozeb Fungicida, ditiocarbamato,  Manzate 800 2 g/L 

Paraquat Herbicida Gramoxone 200 1 mL/L 

Procloraz Triazol Sportack 450 1 mL/L 

Imazalil Fungicida, Imidazol Magnate 500 1 mL/L 

2,4 D Herbicida 5% 1 mL/L 

Guazatina Fungicida, guanidina 20% 1 mL/L 

Dióxido de cloro Fungicida e bactericida Tecsaclor 5% 1 mL/L 

Uréia Nutriente Uréia 20 g/L 

Hipoclorito de sódio Água sanitária Candura 2% 

Álcool   96% 

Água    

 

Foram feitas avaliações aos 14 e 28 dias de incubação. Após as avaliações, os resultados 

foram submetidos a análises estatísticas. 

 

2.2.8 Controle biológico 

 

Para estudo do controle biológico de G. citricarpa, foram avaliados o efeito de diferentes 

isolados de fungos na produção de corpos de frutificação de G. citricarpa e a interferência destes 

na decomposição de folhas, as quais foram obtidas de laranjeiras da variedade ‘Valência’, 

localizadas na ESALQ/USP, Piracicaba/SP, pertencentes ao Departamento de Produção Vegetal. 

As folhas foram coletadas inteiramente ao acaso, à altura de aproximadamente 1m, com aspecto 

de maduras e com coloração verde oliva. O local já apresentava visualmente fonte natural de 
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inóculo da doença, observando-se frutos com sintomas e folhas em decomposição apresentando 

produção de pseudotécios de Guignardia. Além disso, não é realizado nenhum tipo de controle 

de doenças nesta área.  

As folhas coletadas foram lavadas em água corrente e secas com papel. Em seguida, foram 

aspergidas por soluções de esporos na concentração de 106 (câmara de Neubauer) dos fungos 

selecionados conforme o item 2.2.6 (Tabela 2) e, ainda, 2 linhagens de Trichoderma spp., fungo 

de habitat natural do solo e de conhecida capacidade para controle biológico de outros fungos 

(PAPAVIZAS, 1985). As folhas foram secas ao ar livre por aproximadamente 2h, colocadas em 

sacos plásticos transparentes e incubadas a 25oC com fotoperíodo de 12h. O controle consistiu 

em folhas apenas lavadas e aspergidas com água destilada, e outro com suspensão somente do 

meio de cultura (BDA). Outros 2 tratamentos consistiram em solução de mancozeb (Manzate 

800) e estrobilurina (piraclostrobina) (Comet 250), produtos que mostraram estimular e inibir a 

produção de estruturas, respectivamente, conforme resultados do experimento anterior. 

No total, 14 tratamentos foram avaliados, compostos de 4 repetições com 10 folhas cada. 

Quinzenalmente foram avaliados o número de folhas com estruturas de Guignardia 

(Phyllosticta) e seu estado de decomposição. Para a avaliação, foi utilizada a mesma 

metodologia adotada no item 2.2.7. (escala de notas). 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.3.1 Isolamento de G. citricarpa de frutos de citros infectados  

 

Os fungos mais comumente isolados de folhas de citros são Colletotrichum gloeosporioides, 

G. citricarpa e Cladosporium sp., dentre os quais apenas este último não é um conhecido 

patógeno de citros, além do endófito G. mangiferae (ARAÚJO et al., 2001). No trabalho 

realizado por GLIENKE-BLANCO et al (2002) foram obtidos 407 isolados fúngicos a partir de 

433 fragmentos de folhas de citros, sendo 27% destes isolados pertencentes ao gênero 

Guignardia. Devido à eficiência desta técnica, no presente trabalho utilizou-se desta 

metodologia para a obtenção de novos isolados de G. citricarpa a partir de lesões de frutos 

características de MPC. 

O isolamento de G. citricarpa a partir de frutos que apresentavam os sintomas da MPC foi 

realizado com a intenção de obter uma coleção de isolados do patógeno para futura avaliação da 

ocorrência de resistência aos fungicidas utilizados comumente no controle da doença em campo.  

Foram submetidas ao isolamento 51 amostras de frutos, dos quais foram utilizadas um total 

de 255 lesões características de sintomas de MPC (Mancha dura e falsa melanose). Destas lesões 

foram obtidas 21 colônias isoladas com características de G. citricarpa., mostrando uma 

freqüência de isolamento de 0,08. Este resultado difere dos obtidos por trabalhos anteriores 

(GLIENKE-BLANCO et al., 2002; ARAÚJO et al., 2001), que obtiveram índices de isolamento 

de aproximadamente 0,20 utilizando amostras de folhas para o isolamento desta espécie. Isto 

sugere que a eficiência de isolamento de G. citricarpa é dependente da parte da planta utilizada. 

Os isolados obtidos estão mantidos em estoque no Laboratório de Genética de 

Microrganismos do Departamento de Genética, ESALQ/USP. Foram obtidos 12 isolados de 

laranja ‘Valência’, 7 da variedade ‘Natal’ e 2 isolados da laranja ‘Pêra’.  

Além destes isolados também foram utilizados nos experimentos posteriores dois isolados 

patogênicos e um endofítico (Guignardia mangiferae), também obtidas da coleção do 

Laboratório de Genética de Microrganismos, ESALQ/USP. 
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2.3.2 Avaliação da resistência de isolados de G. citricarpa a fungicidas 

 

A resistência a fungicidas é definida como uma alteração herdável e estável em um fungo 

(EUROPEAN, 1988), ocorrendo ao acaso e sendo selecionada pelo ambiente. O termo é usado 

para designar linhagens de fungos anteriormente sensíveis, que por meio de mecanismos de 

variabilidade, como a mutação, reduziram significativamente a sensibilidade ao fungicida.  

Para determinar a eficiência dos fungicidas utilizados no controle da MPC, os isolados de G. 

citricarpa, foram submetidos ao crescimento na presença dos fungicidas carbendazim e 

piraclostrobina. Estes dois fungicidas são aplicados de forma intensa no campo para combate 

desta e de outras doenças. Do total de 24 isolados de G. citricarpa analisados, todos 

apresentaram-se sensíveis ao fungicida piraclostrobina, quanto ao crescimento micelial radial. 

Em apenas 2 isolados foi observada resistência para o fungicida carbendazim, pois embora 

apresentando redução do crescimento, estes isolados cresceram em placas contendo o meio de 

cultura suplementado com o fungicida. 

A piraclostrobina (estrobilurina) é um fungicida sistêmico que apresenta um moderado risco 

de surgimento de resistência. Esta molécula age interferindo na respiração mitocondrial, onde 

bloqueia a transferência de elétrons nos citocromos (GHINI; KIMATI, 2000). Entretanto, no 

presente trabalho nenhum isolado resistente a este fungicida foi observado, sugerindo que a 

aplicação deste fungicida não tem selecionado isolados resistentes.  

Os 2 isolados que apresentaram resistência ao fungicida carbendazim são L4 e S7, obtidos 

respectivamente de laranjas ‘Natal’ e ‘Valência’, nos quais foi observado o desenvolvimento de 

colônias em placas contendo meio BDA contendo diferentes concentrações do fungicida (0,5; 1 e 

2 mg i.a./mL). As concentrações utilizadas e a observação de crescimento são apresentadas na 

Tabela 2. As imagens das colônias com desenvolvimento em meio de cultura com os fungicidas 

são apresentados na Figura 1. 

O carbendazim (benzimidazol) é um fungicida sistêmico que apresenta alto risco de 

surgimento de resistência, por agir de maneira específica, inibindo preferencialmente um ou 

poucos processos metabólicos vitais. Este fungicida atua ligando-se na molécula protéica 

tubulina dos fungos sensíveis impedindo a polimerização dos microtúbulos formadores do fuso 

mitótico. Assim, a metáfase é interrompida, causando interferências na mitose. Comparando-se 

os mecanismos de ação pode-se sugerir que a atuação do carbendazim é mais propícia ao 
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surgimento de resistência dos patógenos controlados por este fungicida. O mecanismo molecular 

que envolve o surgimento da resistência baseia-se na alteração de um único aminoácido da β-

tubulina do fungo (KENDALL et al., 1994, WHEELER et al., 1995). Esta alteração na estrutura 

da β-tubulina confere desta forma, a resistência do patógeno a molécula do benzimidazol. Nestes 

casos, é indicada a utilização de um fenilcarbamato, que tem a capacidade de se ligar a β-

tubulina modificada. Com o intuito de um controle eficaz foi lançado um produto baseado na 

mistura de carbendazim e diethofencarb, com resultados promissores para o controle de Botrytis 

cinerea, porém o surgimento de resistência dupla foi também relatado (ELAD et al., 1992).  

Devido à alta seletividade este fungicida que atua principalmente sobre os Basidiomicetos, 

Deuteromicetos e Ascomicetos (GHINI; KIMATI, 2000), sendo este último o grupo taxonômico 

a que pertence o fitopatógeno G. critricarpa. O surgimento de estirpes resistentes é ocasionado 

pela pressão de seleção sobre as populações sensíveis do patógeno (AGUILAR-VILDOSO, 

1997). 

O uso de fungicidas continua sendo essencial para um controle efetivo da MPC. No entanto, 

a resistência aos benzimidazóis tem aumentado e é a principal preocupação dos produtores de 

citros das regiões tropicais da África do Sul. Estratégias para conter ou eliminar o 

desenvolvimento de resistência não são utilizadas onde benzimidazóis são introduzidos para 

controlar MPC. Schutte et al. (2003), pensando nisso, mostraram que o uso da estrobilurina 

azoxystrobin tem demonstrado ser eficiente fungicida nesse caso e registrado como controle da 

MPC na África do Sul. 

A resistência de um fungo a um fungicida com modo de ação específico pode ser facilmente 

obtida em meio de cultura agarizado, contendo uma concentração do produto letal ao tipo 

selvagem do fungo. Mas, o aparecimento da chamada resistência de laboratório não implica, 

necessariamente, que problemas de resistência irão aparecer em condições de campo. O termo 

resistência de campo indica a presença de linhagens resistentes na população do patógeno no 

campo. A resistência prática implica no não estabelecimento da doença em condições de campo 

(BRENT, 1995). No presente trabalho, foram observados 2 isolados resistentes ao carbendazim, 

ou seja aproximadamente 7,5% (em um universo de 24 isolados) dos isolados avaliados. Este 

dado pode indicar que está ocorrendo seleção de isolados resistentes no campo, fato este que se 

não forem tomadas medidas de controle alternativas, pode resultar na inviabilidade da utilização 

deste fungicida, e conseqüentemente problemas para o controle da MPC. 
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Tabela 2 - Expressão fenotípica da sensibilidade de isolados de G. citricarpa aos fungicidas       

testados 

Diâmetro das colônias (cm)* 

Fungicidas Carbendazim Piraclostrobina 

Concentração Isolados 

Sensíveis 

Isolado L4 Isolado S7 Isolados 

Sensíveis 

Isolado L4 Isolado S7 

0 mg/mL 7,5±1,0   4,0±2,0 A 8,0±1,0 A 7,5±0,8 3,0±0,4 8,0±1,1 

0,5 mg/mL 0,0±0,0 2,5±0,5 AB 5,7±1,2 A 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

1 mg/mL 0,0±0,0 2,0±0,0 AB 2,8±1,3 B 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

2 mg/mL 0,0±0,0 1,2±0,3 B 1,7±0,3 B 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Valores seguidos por mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

*Média de 3 repetições  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Perfil de crescimento de linhagens suscetíveis e resistentes em meios de cultura 

comum (BDA) e suplementado com os fungicidas avaliados, nas diferentes concentrações  

BDA 

BDA + 0,5 mg i.a./mL 
carbendazim 

BDA + 1,0 mg i.a./mL 
carbendazim 

BDA + 2,0 mg i.a./mL 
carbendazim 

BDA + 0,5 mg i.a./mL 
pyraclostrobina 

Isolado L4 Isolado S7 Isolados Sensíveis 
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2.3.3 Avaliação da produção de enzimas hidrolíticas in vitro de fungos isolados 

 

Enzimas hidrolíticas capazes de atuar sobre a parede celular podem inibir o desenvolvimento 

fúngico (GUZZO, et al., 2004), assim, microrganismos com a capacidade de produção 

significativa dessas enzimas podem agir como biocontroladores destruindo a parede celular de 

outros microrganismos fitopatogênicos. Além disso, no caso de MPC, a doença tem seu ciclo 

completado por uma fase latente dos corpos de frutificação do fungo G. citricarpa em restos 

culturais em decomposição. Microrganismos com alta atividade enzimática podem atuar como 

decompositores destes restos culturais, reduzindo a fonte para o desenvolvimento da fase 

saprofítica do patógeno e diminuir o inóculo da doença para as próximas colheitas.  

A quantificação da produção de enzimas hidrolíticas a partir de isolados fúngicos, originários 

de plantas de cana-de-açúcar e pertencentes à coleção do Laboratório de Genética de 

Microrganismos, mostrou que entre 96 isolados avaliados, os maiores índices de produção não 

estão relacionados a um determinado grupo taxonômico. As maiores atividades de ß-1,4 

glicanase e quitinase estavam representadas numa grande diversidade filogenética. A Tabela 4 

mostra os valores obtidos para os quatro melhores produtores de cada uma destas enzimas. Os 

dados obtidos mostram que não foi observada uma correlação entre a produção de celulase e 

quitinase, sendo os isolados com maior produção de cada uma destas enzimas diferentes 

filogeneticamente. Observa-se, dentre os oito isolados selecionados, que cinco destes 

microrganismos foram isolados a partir das raízes das plantas de cana-de-açúcar; dois isolados 

das folhas e apenas um isolado da rizosfera. Em relação aos tratamentos, metade destes isolados 

pertencem ao tratamento de plantas transgênicas manejadas com capina, três são provenientes de 

plantas transgênicas tratadas com herbicida Imazapir e somente um oriundo de cana-de-açúcar 

convencional com capina. Observa-se que entre os melhores produtores tanto para celulases 

como quitinases, há uma maior ocorrência em plantas transgênicas quando comparadas à 

encontrada em plantas convencionais (Tabela 3). 

Em relação à produção média de enzimas hidrolíticas pelos 96 isolados avaliados, a Figura 2 

mostra que a produção média total de quitinases não apresentou grande variação entre os tipos de 

plantas as quais estes isolados foram obtidos, enquanto que a produção de celulases foi maior em 

isolados obtidos de plantas transgênicas (Fig. 2A). Considerando-se as diferentes comunidades 

das quais foram obtidos os isolados, verifica-se uma menor produção média de celulases em 
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isolados da rizosfera de plantas convencionais, porém em comunidades de raiz e folha, a 

produção média desta enzima mostrou-se bastante semelhante entre os tipos de plantas utilizadas 

(Fig. 2B). Este mesmo tipo de observação para quitinases mostrou uma diminuição da produção 

média desta enzima por isolados da rizosfera de plantas convencionais, enquanto que a 

comunidade da raiz, mais uma vez não apresentou diferenças. No entanto, os fungos isolados de 

folhas de plantas convencionais mostraram uma atividade quitinolítica muito maior do que a 

observada em isolados de plantas transgênicas (Fig. 2C). Desta maneira pode-se sugerir que a 

utilização de plantas transgênicas pode atuar sobre a comunidade produtora de enzimas 

hidrolíticas. 

Alguns trabalhos mostram o efeito da transgenia sobre a comunidade fúngica associada às 

plantas. Tatli et al. (2004) observaram que plantas de milho transgênicas (Bt) possuíam uma 

diversidade de espécies de fungos associados às raízes, menor que a apresentada por plantas 

convencionais. Lewis et al. (2001), por sua vez, não observaram diferenças significativas entre 

plantas de milho Bt e plantas de milho convencionais quanto à colonização pelo fungo endofítico 

entomopatogênico Beauveria bassiana. O trabalho realizado por Asao et al (2003) com plantas 

de morango geneticamente modificadas com o gene da quitinase do arroz, também demonstou 

não haver diferenças entre as comunidades microbianas de bactérias e fungos de plantas 

transgênicas e convencionais. No presente trabalho, pode-se sugerir que a produção de celulases 

e quitinases por isolados da rizosfera de plantas transgênicas pode acarretar em uma maior 

proteção destas plantas contra patógenos de solo. Porém, em comunidades de folhas esta 

atividade mostrou-se maior em plantas convencionais, sugerindo uma maior proteção contra 

pragas.  

A avaliação do potencial para biocontrole de fitopatógenos é comumente iniciada por testes 

de antagonismo direto em placas de cultivo. Esta técnica tem-se mostrado bastante eficiente para 

uma avaliação inicial dos isolados candidatos para o controle de diversos fitopatógenos 

(WHIPPS, 2001, RODRIGUES; PIZZIRANI-KLEINER, 2003). Em relação à avaliação da 

inibição direta do fitopatógeno G. citricarpa em placas de cultivo, não foi possível estabelecer-se 

um protocolo eficiente de co-inoculação deste patógeno com os isolados a serem testados. Isto se 

deve ao fato de G. citricarpa ser um fungo que apresenta um desenvolvimento muito lento em 

placas de cultivo (aproximadamente 14 dias), enquanto que os fungos que demonstraram maior 

produção de enzimas hidrolíticas são pertencentes a espécies de crescimento rápido (5 dias). 
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Desta forma não foi possível observar a inibição no desenvolvimento do patógeno em nenhum 

dos meios de cultura avaliados, sendo esta metodologia ineficiente para tal avaliação.  

Araújo et al. (2001) estudaram a interação entre o fungo G. citricarpa e bactérias endofíticas 

isoladas de citros, mostrando que este fungo interage com a comunidade microbiana presente nas 

plantas de citros. Neste trabalho, Araújo et al. (2001) verificaram a promoção do 

desenvolvimento de Pantoea sp. e a inibição do crescimento de Bacillus sp., o que sugere a 

capacidade do fitopatógeno em se adaptar à microbiota da planta hospedeira, para que sejam 

otimizadas as condições para seu desenvolvimento. A partir dos resultados obtidos, os quatro 

melhores produtores de cada uma das enzimas foram selecionados para a avaliação de seu 

potencial inibitório do crescimento de G. citricarpa por antagonismo em placas de cultivo e em 

folhas de citros, para uma futura avaliação a campo de sua eficiência no biocontrole da MPC. 

 

 

Tabela 3 - Atividade total de ß-1,3 glicanase e quitinase dos quatro isolados fúngicos superiores 

de cada enzima, obtidos de diferentes condições de manejo e tecidos de cana-de- 

açúcar transgênica e convencional em condições de campo  

Isolados Trato 

cultural* 

Parte da 

Planta 

ß-1,3 Glicanase 

(U Abs. µL-1 h-1)** 

Quitinase 

(U Abs. µL-1 h-1)** 

Identificação 

91 TC Raiz 6,20 a 0,46  

98 TH Folha 5,77 ab 0,39 Epicoccum nigrum 

93 TC Raiz 5,07 abc 0,46  

95 TC Rizosfera 4,52 bcd 0,43  

75 TH Raiz 1,55 7,52 a  

74 TH Raiz 1,08 7,14 a  

66 TC Raiz 3,35 7,01 a  

23 C Folha 0,48 6,98 ab  

T0   1,80 2,70 Trichoderma ssp. 

T3   1,80 3,00 Trichoderma 

pseudokoningii 

Valores seguidos por mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

*Planta convencional com capina (C), planta transgênica com capina (TC), planta transgênica com herbicida (TH). 

** médias de 3 repetições  
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Figura 2 - Estratificação da atividade total média de celulases e quitinases de 96 isolados 

fúngicos. A) Atividade total média das enzimas dentro de cada tratamento: planta convencional 

com capina (C); planta transgênica com capina (TC); e planta transgênica com herbicida (TH). 

B) Atividade total média de celulases em cada tratamento e por parte da planta; C) Atividade 

total média de quitinases em cada tratamento e por parte da planta 
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2.3.4 Efeito de compostos químicos sobre G. citricarpa  

 

A utilização de folhas para a avaliação da produção de corpos de frutificação do fungo G. 

citricarpa em folhas de citros foi bastante eficiente e permitiu tanto a avaliação da colonização 

como da decomposição das folhas pelo inóculo natural do patógeno. Esta técnica foi previamente 

descrita, também com grande eficiência por Schinor et al. (2002), que estudaram a colonização 

de folhas por G. citricarpa em laranjeira ‘Pêra’ e variedades próximas. 

Os experimentos realizados no presente trabalho foram avaliados aos 14 e 28 dias após a 

incubação das folhas com os agentes agroquímicos (Tabela 4), onde os valores obtidos são 

referentes à escala de notas dadas de acordo com o padrão de infecção das folhas. A utilização de 

escalas diagramáticas para a avaliação do desenvolvimento de G. citricarpa já tinha sido 

demonstrada por Spósito et al. (2004), que utilizaram uma escala diagramática baseada na 

ocorrência de sintomas da MPC para estudar a severidade e a evolução da doença em pomares 

afetados.  

As notas referentes à escala diagramática foram aplicadas na avaliação em relação à 

colonização das folhas por G. citricarpa e mostraram uma melhor diferenciação entre os 

tratamentos na avaliação realizada 28 dias após a incubação do experimento. Aos 14 dias apenas 

o tratamento com glifosato mostrou uma colonização maior que os demais devido à ação do 

herbicida, que resseca rapidamente a folha, otimizando as condições de desenvolvimento do 

patógeno. Ao contrário, o tratamento com o fungicida carbendazim apresentou um controle no 

crescimento de corpos de frutificação de G. citricarpa. Com 28 dias o mesmo efeito do glifosato 

foi observado para os tratamentos com mancozeb e paraquat, uma vez que  também causaram o 

ressecamento das folhas e auxiliaram no desenvolvimento do ciclo do patógeno. Já a inibição da 

colonização das folhas e produção das estruturas foi observada nos tratamentos com 

piraclostrobina e procloraz, que atuaram diretamente no patógeno, uma vez que não foram 

observadas alterações significativas no ressecamento das folhas em relação aos demais 

tratamentos. Na maioria dos tratamentos foi observada a formação de estruturas de G. citricarpa, 

mostrando a capacidade deste fitopatógeno de se multiplicar em restos culturais em 

decomposição no solo e completar, assim, seu ciclo de desenvolvimento. Desta forma, a 

supressão de ascósporos, por meio da retirada de folhas, assim como a de conídios formados em 

frutos, pela colheita antecipada, em áreas com alta intensidade de doenças, reduzem o inóculo e 
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contribuem para a redução da intensidade da MPC. Entretanto, por si só não são suficientes para 

o controle adequado da doença (SPÓSITO, 2003). 

Com os dados obtidos, os tratamentos com mancozeb (estímulo do desenvolvimento do 

patógeno) e piraclostrobina (inibição do crescimento do patógeno) foram selecionados para a 

avaliação posterior, onde foram comparados com os tratamentos utilizando outros fungos na 

atividade de biocontrole. 

Em relação à decomposição, nesse caso é desejável uma rápida degradação dos restos 

culturais, evitando a proliferação do patógeno, diminuindo a fonte de inóculo da doença e 

interferindo no seu ciclo de desenvolvimento. Nesse experimento, foram observadas algumas 

diferenças entre os tratamentos tanto aos 14 como aos 28 dias após sua instalação (Tabela 5). 

Aos 14 dias apenas os tratamentos controle (água), álcool, hipoclorito e dióxido de sódio, 

mostraram uma maior decomposição, ao contrário do tratamento com amônia quaternária. Já aos 

28 dias, a maioria dos tratamentos se equiparou, com exceção dos tratamentos com paraquat, que 

mostrou uma maior decomposição, e carbendazim, que diminuiu a decomposição das folhas. O 

efeito destes compostos químicos na decomposição de folhas está ligado à toxicidade que tais 

compostos podem apresentar às espécies microbianas que atuam no processo de degradação do 

material vegetal e conseqüente incorporação destes restos culturais no solo. Desta maneira, a 

inibição ou a promoção da atividade de determinados grupos microbianos por agentes químicos 

pode levar a uma maior ou menor decomposição destas folhas. Para o controle de Guignardia 

citricarpa, a maior decomposição desse material é favorável já que o desenvolvimento do ciclo 

do patógeno completa-se de forma sexuada, nos restos culturais presentes no solo. Assim, os 

compostos químicos que agem acelerando a decomposição das folhas, como o paraquat, podem 

auxiliar no processo de controle da doença.  
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Tabela 4 - Efeito de agroquímicos na colonização e produção de corpos de frutificação de G. 

citricarpa em folhas destacadas de laranja ‘Valência’ naturalmente infectadas 

Tratamentos    14 dias    28 dias  

 Glifosato 2,59 A 1,82 abc  

 Paraquat 2,08 AB 2,90 a  

 Mancozeb 1,88 ABC 3,05 a  

 Amônia Quaternária  1,83 ABC 1,95 abc  

 Álcool  1,68 ABC 2,30 ab  

 Guazatina 1,35 ABC 1,10 abc  

 Oxicloreto de Cobre 1,33 ABC 1,27 abc  

 Dióxido de Cloro 1,15 ABC 2,12 abc  

 Hipoclorito de Sódio 1,13 ABC 1,52 abc  

 Água  0,83 BC 1,97 abc  

 Imazalil 0,53 BC 0,35 bc  

 Piraclostrobina 0,50 BC 0,02 c  

 2,4-D 0,50 BC 1,55 abc  

 Procloraz 0,48 BC 0,10 c  

 Uréia  0,45 BC 0,25 bc  

 Carbendazim 0,30 C 0,40 bc  
Valores seguidos por mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste 

de Tukey a 5% (médias de 4 repetições). As análises foram realizadas 

separadamente aos 14 e 28 dias, representadas por letras maiúsculas e 

minúsculas, respectivamente. 
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Tabela 5 - Efeito de agroquímicos na decomposição de folhas destacadas de laranja ‘Valência’ 

naturalmente infectadas por G. citricarpa 

Tratamentos   14 dias 28 dias  

 Água 3,00 A 3,00 ab  

 Dióxido de Cloro 3,00 A 3,00 ab  

 Hipoclorito de Sódio 2,98 A 3,00 ab  

 Álcool 2,98 A 3,00 ab  

 Mancozeb 2,90 AB 3,00 ab  

 Procloraz 2,90 AB 3,00 ab  

 Oxicloreto de Cobre 2,80 ABC 3,00 ab  

 Imazalil 2,78 ABC 3,00 ab  

 Paraquat 2,75 ABC 3,07 a  

 2,4-D 2,70 ABC 3,00 ab  

 Carbendazim 2,65 ABC 2,92 b  

 Glifosato 2,65 ABC 3,00 ab  

 Guazatina 2,55 ABC 3,00 ab  

 Uréia 2,40 ABC 3,00 ab  

 Piraclostrobina 2,33 BC 3,00 ab  

 Amônia Quaternária 2,18 C 3,00 ab  
Valores seguidos por mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste 

de Tukey a 5% (médias de 4 repetições). As análises foram realizadas 

separadamente aos 14 e 28 dias, representadas por letras maiúsculas e 

minúsculas, respectivamente. 

 

2.3.5 Controle biológico 

 

Muitos fungos possuem a parede celular composta principalmente de quitina e β-1,3-glicana. 

Enzimas como quitinases e β-1,3-glicanases catalisam a hidrólise desses polímeros, podendo 

apresentar atividade microbiana utilizável em eventos de controle biológico (GUZZO et al, 

2004). Ensaios in vitro de biocontrole têm sido realizados utilizando-se a interação das leveduras 

Saccharomyces cerevisiae e Hansenula spp. observando-se inibição do crescimento micelial de 

G. citricarpa por meio da produção de enzimas que interferem no desenvolvimento da hifa do 
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patógeno (SOARES et al., 2000). Além disso, a atividade de controle biológico de muitos 

microrganismos antagonistas pode estar relacionada com a produção de quitinases (ZHANG; 

YUEN, 2000). Desta maneira, os fungos que foram selecionados no experimento anterior 

apresentando alta atividade de enzimas hidrolíticas foram comparados com os fungicidas 

utilizados para o controle de G. citricarpa e avaliados como potenciais biocontroladores.  

Para esta avaliação foi realizado um experimento similar ao anterior, utilizando folhas 

destacadas de laranja ‘Valência’. Como resultados, foi observado que aos 14 dias, os fungos 

selecionados como melhores produtores de enzimas hidrolíticas não demonstram eficiência em 

inibir o desenvolvimento de G. citricarpa, como o observado pelo tratamento com fungicida 

Comet 250, do grupo das piraclostrobinas, que apresentou grande controle do patógeno (Tabela 

6). O maior desenvolvimento do patógeno foi observado no tratamento controle, apenas 

acrescido de água. Dentre os fungos, o único que demonstrou ser capaz de inibir o crescimento 

de G. citricarpa foi um dos isolados de Trichoderma, sugerindo este ser um potencial candidato 

para estudos futuros de controle deste fitopatógeno. Aos 28 dias, foi possível observar que essa 

tendência se comprovou, no qual o isolado de Trichoderma mostrou-se capaz de inibir o 

crescimento G. citricarpa diferentemente dos outros fungos testados, com exceção do isolado 93 

que também foi capaz de inibir o crescimento do patógeno, diferente dos demais tratamentos. O 

potencial promissor de biocontrole de fungos do gênero Trichoderma contra inúmeros 

fitopatógenos é bastante conhecido na literatura, especialmente contra Rhizoctonia solani e 

Phytophthora capsici (AHMED et al, 2003), sendo T. harzianum a espécie mais estudada 

(MELO, 1998).  

Embora o controle biológico ocorra naturalmente e seja a principal razão de certas doenças 

não serem geralmente catastróficas, ainda não se tem conhecimento suficiente para explicar 

como este controle opera na natureza ou, como os muitos fatores abióticos e bióticos poderiam 

ser manipulados para dar um controle econômico a um patógeno. Um possível modo de ação é 

na intervenção da via metabólica do ergosterol em fungos, uma molécula presente na membrana 

e de vital importância, com função semelhante ao colesterol para os animais (DAWSON-

ANDOH, 2002). No caso de fungos do gênero Trichoderma, o modo de ação antimicrobiana 

pode ser explicado por alguns mecanismos como competição por espaço e nutrientes, produção 

de metabólitos antifúngicos e indução de resistência sistêmica da planta (RAUPACH; 

KLOEPPER, 1998). 
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O sucesso do biocontrole depende de vários fatores, como a interação dos microrganismos 

com o meio e com outros organismos presentes no ambiente (LINO; LARANJEIRA, 2001). No 

caso do experimento realizado, os microrganismos inoculados e os fungicidas aplicados 

interagem com o patógeno e com toda a microbiota que coloniza as folhas de laranjeira. Desta 

maneira, pode-se explicar a observação da eficiência parcial dos isolados produtores de enzimas 

hidrolíticas em controlar G. citricarpa, como fato resultante da interação destes fungos com os 

demais organismos presentes no ambiente onde o experimento foi realizado. É importante 

ressaltar, que a observação de inibição do controle de patógenos em laboratório não implica 

diretamente na eficiência de tal processo a campo, sendo necessárias posteriores avaliações em 

condições de produção a campo para conclusão e desenvolvimento de novos produtos. O 

tratamento com o fungicida Comet 250 manteve-se como o mais eficiente no controle de G. 

citricarpa diferindo estatisticamente de todos os tratamentos.  

Em relação à decomposição, os tratamentos não apresentaram diferenças tanto aos 14 quanto 

aos 28 dias após a instalação do experimento (Tabela 7). Isso demonstra que os fungos que 

foram inoculados, mesmo tendo apresentado atividades superiores de celulases e quitinases, não 

aceleraram a decomposição de folhas, e conseqüentemente, não deverão ser capazes de diminuir 

a fonte de inóculo do patógeno, nem de reduzir o substrato disponível para sua multiplicação.  

A disponibilidade de folhas em um campo de produção faz com que o patógeno possa se 

desenvolver e multiplicar. Desta forma, suprimindo-se ascósporos pela retirada das folhas e/ou a 

de conídios formados em frutos, pela colheita antecipada, há a redução do inóculo e contribuição 

para a redução da intensidade da MPC. Entretanto, apenas estes tratos culturais não são 

suficientes para o controle adequado da doença. O controle químico usualmente aplicado no 

campo ainda é prática importante, reduzindo de maneira eficaz os danos quantitativos, causados 

pela queda prematura de frutos sintomáticos (SPÓSITO, 2003). 

Apesar de todos os benefícios do controle biológico, devem-se levar em consideração possíveis 

efeitos não-alvo da introdução de organismos antagonistas, num ambiente em equilíbrio, sobre 

outros organismos que interagem com a planta (BRIMER, BOLAND, 2003). Assim, mais 

estudos sobre essas interações são necessários, considerando, ainda, que a especificidade do 

controle biológico é uma grande vantagem, e possíveis efeitos não-alvo são menos danosos que 

o uso abusivo de agroquímicos, tanto econômica quanto ecologicamente. 
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Tabela 6 - Efeito de fungos no controle da colonização de folhas de laranja ‘Valência’ 

naturalmente infectadas por G. citricarpa  

Tratamentos   14 dias 28 dias  

 Água 1,90 A 2,44 a  

 98 1,30 AB 2,27 a  

 93 1,60 AB 1,57 ab  

 95 1,40 AB 2,54 a  

 91 1,50 AB 2,14 a  

 75 1,40 AB 2,50 a  

 74 1,20 AB 1,97 a  

 66 1,50 AB 2,30 a  

 23 1,30 AB 1,97 a  

 T 0 0,90 BC 1,40 ab  

 T 3 1,30 AB 2,30 a  

 BDA 1,20 AB 2,00 a  

 Mancozeb 1,40 AB 2,50 a  

 Piraclostrobina 0,20 C 0,37 b  
Valores seguidos por mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste 

de Tukey a 5% (médias de 3 repetições). As análises foram realizadas 

separadamente aos 14 e 28 dias, representadas por letras maiúsculas e 

minúsculas, respectivamente. 
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Tabela 7 - Efeito de fungos no controle da decomposição de folhas de laranja ‘Valência’ 

naturalmente infectadas por G. citricarpa 

Tratamentos   14 dias 28 dias  

 Água 2,00 A 3,00 a  

 98 1,90 A 3,00 a  

 93 1,90 A  3,00 a  

 95 1,90 A 3,00 a  

 91 1,90 A 3,00 a  

 75 1,80 A 3,00 a  

 74 2,00 A 3,00 a  

 66 2,00 A 3,00 a  

 23 1,70 A 3,00 a  

 T 0 2,00 A 3,00 a  

 T 3 1,70 A 3,00 a  

 BDA 1,80 A 3,00 a  

 Mancozeb 1,80 A 3,00 a  

 Piraclostrobina 2,00 A 3,00 a  
Valores seguidos por mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste 

de Tukey a 5% (médias de 3 repetições). As análises foram realizadas 

separadamente aos 14 e 28 dias, representadas por letras maiúsculas e 

minúsculas, respectivamente. 
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3 CONCLUSÕES 

 

• Existem isolados de G. citricarpa resistentes a 0,5;1 e 2 mg i.a./mL de carbendazim no 

Brasil; 

 

• A presença de compostos químicos decorrentes de aplicações para controle de várias 

doenças em laranjeiras pode inibir ou acelerar o ciclo de desenvolvimento de G. 

citricarpa nos restos culturais;  

 

• Microrganismos, especialmente Trichoderma spp., mostraram-se capazes de atuar como 

biocontroladores do fitopatógeno Guignardia citricarpa, in vitro, pela atividade de 

enzimas hidrolíticas, como quitinases e celulases. 
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Anexo A - Relação dos fungos isolados de cana-de-açúcar e utilizados nas análises  

(continua) 

Isolado Órgão 

Tratamento 
 
* 

ß-1,4 Glucanase 
(U Abs. µL-1 h-1)** 

Quitinase 
(U Abs. µL-1 h-1)**

Identificação 

Molecular 

2 folha C 0,22 tuv 
0,018 mn Cochliobolus 

homomorphus 
4 raiz C 0,52 qrstuv 0,022 mn  
6 rizosfera C 0,63 pqrstuv 0,017 mn  
9 folha TC 0,34 stuv 0,014 mn  
10 raiz TC 0,94 nopqrstuv 0,013 mn Ampelomyces sp. 
11 raiz TC 0,83 opqrstuv 0,014 mn  
13 rizosfera TC 0,00 v 0,117 bcdefghijkl  

14 rizosfera TC 0,76 opqrstuv 
0,015 mn Cladosporium 

cladosporioides 
15 folha TH 0,48 qrstuv 0,021 mn Bipolaris stenospila 
16 folha TH 1,14 mnopqrstuv 0,028 jklmn  
17 raiz TH 0,78 opqrstuv 0,173 abcdefg  
18 raiz TH 4,10 bcdef 0,034 jklmn  
19 raiz TH 1,96 jklmnopqrs 0,026 klmn  
20 rizosfera TH 2,47 fghijklmno 0,045 jklmn Alternaria arborescens

21 rizosfera TH 3,86 cdefg 
0,094 defghijklmn Cunninghamella 

bertholletiae 
22 rizosfera TH 0,00 v 0,048 ijklmn  
23 folha C  0,48 qrstuv 0,237 ab  
24 folha C  2,13 hijklmnopqr 0,180 abcdef Mariannae camptospora
26 raiz C  0,45 rstuv 0,051 hjklmn Talaromyces intermedius
27 raiz C  0,00 v 0,066 efghijklmn  
28 raiz C  0,00 v 0,081 defghijklmn  
29 rizosfera C  0,00 v 0,041 jklmn  
30 rizosfera C  0,00 v 0,051 hijklmn Penicillium pinophilum
33 rizosfera C  0,50 qrstuv 0,025 klmn  
34 folha TC 2,20 ghijklmnopq 0,069 efghijklmn  
36 raiz TC 0,00 v 0,083 defghijklmn  
37 raiz TC 0,00 v 0,109 defghijklmn  
38 raiz TC 2,00 lmnopqrs 0,004 mn  
39 raiz TC 0,00 v 0,049 ijklmn  
40 rizosfera TC 0,00 v 0,066 efghijklmn  
41 rizosfera TC 0,00 v 0,070 efghijklmn Trichoderma sp 
42 rizosfera TC 0,65 pqrstuv 0,181 abcde  
43 rizosfera TC 0,00 v 0,140 abcdefghijk  

44 folha TH 0,00 v 
0,037 jklmn Paraphaeosphaeria 

pilleata 
45 raiz TH 2,62 fghijklmn 0,179 abcdef  
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Anexo A - Relação dos fungos isolados de cana-de-açúcar e utilizados nas análises  

(continuação) 

Isolado Órgão 

Tratamento 
 
* 

ß-1,4 Glucanase 
(U Abs. µL-1 h-1)** 

Quitinase 
(U Abs. µL-1 h-1)**

Identificação 

Molecular 

46 raiz TH 0,00 v 0,044 jklmn Penicillium pinophilum
49 raiz TH 0,00 v 0,047 ijklmn  

50 rizosfera TH 3,84 cdefgh 
0,014 mn Cunnighamella 

bertholletiae 
51 rizosfera TH 0,00 v 0,046 jklmn  
52 rizosfera TH 0,00 v 0,052 hijklmn  

53 raiz C 0,71 pqrstuv 
0,099 defghijklmn Cladophialophora 

boppii 
55 raiz C  1,93 jklmnopqrst 0,058 ghijklmn  
57 raiz C 0,55 pqrstuv 0,174 abcdefg  
58 raiz C 1,37 lmnopqrstuv 0,025 klmn  
59 rizosfera C  0,30 stuv 0,034 jklmn  
61 rizosfera C  0,65 pqrstuv 0,053 hijklmn   
62 folha TC 2,11 ijklmnopqr 0,012 mn Epicoccum nigrum 
63 folha TC 1,08 mnopqrstu 0,007 mn Epicoccum nigrum 
64 folha TC 1,06 mnopqrstuv 0,012 mn  
65 raiz TC 1,44 mnopqrstuv 0,230 abc Hypocrea virens 
66 raiz TC 3,35 cdefghijk 0,234 a  
67 raiz TC 1,80 jklmnopqrstu 0,194 abcd  
69 rizosfera TC 0,63 pqrstuv 0,000 n  
70 rizosfera TC 1,08 mnopqrstuv 0,072 fghijklmn   
72 raiz TH 0,94 nopqrstuv 0,052 hijklmn  
73 raiz TH 1,28 lmnopqrstuv 0,162 abcdefghi Penicillium pinophilum
74 raiz TH 1,08 mnopqrstuv 0,238 a  
75 raiz TH 1,55 lmnopqrstuv 0,251 a  
76 rizosfera TH 1,01 mnopqrstuv 0,017 mn Aspergillus flavus 
77 rizosfera TH 0,85 opqrstuv 0,064 fghijklmn  
79 rizosfera TH 1,67 klmnopqrstuv 0,006 mn  
80 rizosfera TH 1,41 mnopqrstuv 0,081 defghijklmn  
81 folha C  3,51 cdefghij 0,065 efghijklmn Fusarium subglutinans
82 raiz C  2,26 ghijklmnop 0,138 abcdefghijkl  
83 raiz C 0,00 v 0,000 n Epicoccum nigrum 
84 raiz C 0,14 uv 0,007 mn  
85 rizosfera C  0,49 qrstuv 0,000 n Apiosporina morbosa 
86 rizosfera C 0,05 v 0,007 mn  

87 raiz TC 0,00 v 
0,015 mn Fusarium oxysporum f. 

sp. melonis 
88 raiz TC 4,07 bcdef 0,039 jklmn  
89 raiz TC 0,29 stuv 0,034 jklmn Pencillium pinophilum 
91 raiz TC 6,20 a 0,000 n  
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Anexo A - Relação dos fungos isolados de cana-de-açúcar e utilizados nas análises  

(conclusão) 

Isolado Órgão 

Tratamento 
 
* 

ß-1,4 Glucanase 
(U Abs. µL-1 h-1)** 

Quitinase 
(U Abs. µL-1 h-1)**

Identificação 

Molecular 

93 raiz TC 5,07 abc 0,010 mn  
94 rizosfera TC 0,64 pqrstuv 0,007 mn  
95 rizosfera TC 4,52 abcde 0,089 defghijklmn  
96 rizosfera TC 2,13 hijklmnopqr 0,085 defghijklmn  
97 folha TH 0,67 pqrstuv 0,011 mn  
98 folha TH 5,77 ab 0,023 lmn Epicoccum nigrum 
99 raiz TH 2,92 efghijkl 0,015 mn  

100 raiz T H 3,80 cdefghi 
0,007 mn Fusarium oxysporum f. 

sp. melonis 
101 raiz TH 0,49 qrstuv 0,165 abcdefgh  
102 raiz TH 0,00 v 0,000 n Fusarium sp. 
105 raiz TH 0,66 pqrstuv 0,016 mn  
106 rizosfera TH 1,36 lmnopqrstuv 0,113 defghijklmn Aspergillus versicolor 
107 rizosfera TH 1,53 lmnopqrstuv 0,059 ghijklmn  
109 rizosfera C  1,68 klmnopqrstuv 0,012 mn  
110 raiz TC 1,34 lmnopqrstuv 0,012 mn  
111 folha TH 0,15 uv 0,018 mn  
112 rizosfera TH 0,15 uv 0,143 abcdefghij  
113 rizosfera TH 1,34 lmnopqrstuv 0,096 defghijklmn  
116 folha TC 4,03 cdef 0,019 mn  
118 rizosfera TC 3,31 defghijk 0,037 jklmn  
120 raiz C  2,68 ghijklm 0,059 ghijklmn  
123 raiz C 3,73 cdefghi 0,020 mn  
126 raiz C 2,20 ghijklmnopq 0,116 cdefghijklm  

*Planta convencional com capina (C), planta transgênica com capina (TC), planta transgênica com herbicida (TH). 

 

 

 

 


