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RESUMO 

Resistência de cultivares de caquizeiros à cercosporiose (Pseudocercospora kaki) e o 

efeito da doença na fisiologia da planta 

 

O caquizeiro (Diospyros kaki L.) é uma planta caducifólia pertencente à família 

Ebenaceae, tendo como centro de origem a região central da China. Entre os estados 

brasileiros, São Paulo é o que apresenta maior produção de caquis com 49.727 t. A 

cercosporiose (Pseudocercospora kaki), também conhecida como mancha angular, é a 

principal doença foliar da cultura. Alguns autores atribuem à cercosporiose a queda precoce 

de folhas, maturação antecipada dos frutos e a redução da produção na safra seguinte. 

Entretanto, não existem trabalhos com o patossistema P. kaki – D. kaki que deem suporte a 

essas pressuposições. Diante disso, os objetivos desse trabalho foram comparar a 

susceptibilidade de quatro cultivares de caquizeiro e avaliar o efeito da cercosporiose na 

fisiologia da planta. Os experimentos foram conduzidos em condições naturais de campo, 

com as cultivares Fuyu, Rama Forte, Taubaté e Giombo, por serem as mais cultivadas no 

estado de São Paulo. Nos experimentos desenvolvidos buscou-se conhecer o grau de 

resistência das quatro cultivares à cercosporiose, avaliando a incidência, severidade e queda 

de folhas ao longo de dois ciclos de cultivo, assim como avaliar o controle químico na 

redução da doença em cvs. Taubaté e Rama Forte e, consequentemente, no acúmulo de 

reservas na raiz e na qualidade dos frutos colhidos. Foram avaliadas também os danos na 

fotossíntese em folhas das quatro cultivares com diferentes intensidades de cercosporiose. 

Como resultados pode-se constatar, que a cv. Fuyu é a mais susceptível à cercosporiose, 

seguida com resistência média ‘Giombo’ e ‘Rama Forte’ e com maior resistência a cv. 

Taubaté. A intensidade da cercosporiose, para severidades da doença de até 7 % não 

influencia na queda de folhas. O controle químico reduziu a intensidade de doença nas cvs. 

Taubaté e Rama Forte, entretanto, entre as intensidades de cercosporiose avaliadas em plantas 

tratadas e não tratadas, não há redução no acúmulo de reservas no sistema radicular, assim 

como na qualidade físico-química dos frutos colhidos. Mesmo a cercosporiose afetando a 

fotossíntese, no processo fotoquímico, tanto na área lesionada como na área adjacente à lesão, 

a intensidade da doença observada no campo não foi suficiente para causar redução da 

produção à cultura. 

 

Palavras-chave: Mancha foliar; Caqui, suscetibilidade; Acúmulo de reserva; Fotossíntese 
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ABSTRACT 

Resistance of persimmon cultivars to angular leaf spot disease (Pseudocercospora 

kaki) and the effect of the disease on plant physiology 

 

The persimmon (Diospyros kaki L.) is a deciduous plant of the botanical family 

Ebenaceae, native to central China. Among the Brazilian states, São Paulo has the highest 

production of persimmon with 49,727 ton/year. The angular leaf spot of persimmon 

(Pseudocercospora kaki), also known as cercosporiosis, is the main leaf disease of the 

crop. Some authors attribute to the cercosporiosis the premature defoliation, early 

maturation of the fruits and the reduction of the yield in the next crop cycle. However, 

there are no previous studies with the Pseudocercospora kaki pathosystem that support 

these hypotheses. Therefore, the objectives of this study were to compare the susceptibility 

of four persimmon cultivars and evaluate the effect of angular leaf spot on plant 

physiology. A field experiment was conducted with Fuyu, Rama Forte, Taubaté and 

Giombo cultivars, the four most cultivated in the state of São Paulo. The degree of 

resistance to cercosporiosis was determined by the incidence and severity of the disease 

and by defoliation of the plants in two crop cycles. Chemical spraying for the disease 

reduction was also evaluated in cvs. Taubaté and Rama Forte. The reduction of the 

carbohydrate reserve accumulation in the roots and the quality of the fruits harvested were 

tested. The photosynthesis reduction was also evaluated in leaves of the four cultivars with 

different intensities of cercosporiosis. The Fuyu cultivar was the most susceptible to 

cercosporiosis, followed by moderate resistance of 'Giombo' and 'Rama Forte' and high 

resistance of cv. Taubaté. The intensity of cercosporiosis, for disease severity up to 7% 

does not influence leaf drop. Though the chemical control reduced the disease intensity in 

cvs. Taubaté and Rama Forte, treated and untreated plants showed no differences in the 

reserves accumulation in the roots, as well as in the physicochemical quality of the 

harvested fruits. Even though cercosporiosis affects photosynthesis in the photochemical 

process on both the necrotic and remaining green leaf area, the intensity of the disease 

observed in the field was not enough to cause yield reduction to the culture. 

 

Keywords: Leaf spot; Persimmon; Susceptibility; Reserve accumulation; Photosynthesis 
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1. DESENVOLVIMENTO 

1.1.  Revisão bibliográfica 

1.1.1. A cultura do caquizeiro  

1.1.1.1. Importância socioeconômica do caquizeiro 

A produção mundial de caqui em 2016 foi de 4,6 milhões de toneladas em uma área 

de 819.167 hectares. A China é o maior produtor mundial de caquis com 3,5 milhões de 

toneladas, seguida pela Coreia do Sul (351.990 t.), Japão (214.700 t.) e Brasil (182.280 t.) 

(FAO, 2016). 

O caquizeiro foi introduzido no Brasil no final do século XIX, no estado de São 

Paulo, com a chegada dos imigrantes japoneses. O caquizeiro adaptou-se as condições 

climáticas das regiões Sudeste e Sul do Brasil, apresentando alta produtividade e, devido a sua 

rusticidade, poucos problemas com pragas e doenças (Martins & Pereira, 1989). A expansão 

da cultura ocorreu por volta de 1920 pelas técnicas de produção e novas cultivares da espécie. 

A produção de caqui no Brasil se concentra nas regiões Sul e Sudeste, responsáveis por 30% e 

65% da produção nacional, respectivamente (Sato & Assunção, 2002). Entre os estados 

brasileiros, São Paulo é o apresenta maior produção de caquis com 49.727 t, seguido pelos 

estados do Rio Grande do Sul (41.711 t), Rio de Janeiro (11.107 t) e Minas Gerais (5.389 t) 

(IBGE, 2017). No estado de São Paulo o município de Mogi das Cruzes apresenta maior 

produção de caquis com 8.690 t, seguido por São Miguel Arcanjo (8.423 t.), Pilar do Sul 

(6.019 t.) e Guararema (3.062 t.). Esses municípios se destacam como um polo produtor do 

estado de São Paulo, tornando a fruticultura uma importante atividade agrícola para pequenos 

produtores. O estado de São Paulo apresenta um total de 699 unidades de produção de caqui 

(IBGE, 2017). 

 

1.1.1.2. Aspectos botânicos do caquizeiro 

O caquizeiro (Diospyros kaki L.) pertencente à família Ebenaceae, tem como centro 

de origem a região central da China. O caquizeiro possui hábito caducifólio e necessita para 

completar seu ciclo anual, um período de repouso hibernal. O caquizeiro possui folhas 

caducas, dísticas com pecíolos curtos e com disposição alternada nos ramos. Os ramos novos 

possuem coloração verde-amarela e são angulosos e com o tempo tornam-se de coloração 
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parda ou acinzentada e arredondados. O tronco é curto e tortuoso, com copa ramificada e 

arredondada, podendo ser amplamente modificada com podas (Martins & Pereira, 1989). 

As cultivares de caquizeiros são na maioria dioicas, com apenas flores femininas, 

entretanto, existem cultivares monoicas (Park et al., 2004). As flores masculinas são fáceis de 

serem identificadas, devido ao seu menor tamanho, em torno de 1,3 a 1,8 cm de comprimento, 

são dispostas em cachos com três flores curto-pecioladas, possuem estames normais que 

variam de 14 a 24 na base da corola e com ovário atrofiado. As flores femininas ocorrem 

isoladamente nas axilas das folhas e são maiores que as masculinas, com 1,5 a 2,5 cm de 

comprimento, apresentando de 8 a 16 estaminoides inseridos na base do tubo da corola, e 

apresentam cálice, corola e ovário bem desenvolvidos (Ragazzini, 1985). 

Os frutos do caquizeiro são bagas de tamanhos e formatos variados entre as 

cultivares, podendo ser globosos, arredondados, achatados e até quadrangulares. O fruto 

quando não maduro pode apresentar alta concentração de tanino. Em algumas cultivares, 

mesmo após a sua maturação plena, os frutos apresentam altas concentrações de taninos 

depois de colhidos, sendo necessário passarem por um processo de destanização para perder a 

adstringência antes de poderem ser consumidos (Mowat & George, 1994). 

 

1.1.1.3. Grupos de caquizeiros em função da adstringência dos frutos e suas 

cultivares  

As cultivares de caquizeiros são separadas em três grupos, de acordo com as 

características físico-químicas e propriedades organolépticas relacionadas à presença ou 

ausência de adstringência em seus frutos (Sato & Assumpção, 2002). São os grupos: 

taninosos ou Sibugaki, não taninosos ou Amagaki e variáveis (Martins & Pereira, 1989).  

As cultivares que pertencem ao grupo taninoso ou Sibugaki, também conhecidas 

como cultivares de Polinização Constante e Adstringente (PCA), não apresentam 

modificações de coloração na polpa com a polinização, e apresentam, no ponto de colheita, 

polpa clara e taninosa. Os frutos desse grupo necessitam de tratamento pós-colheita para o 

consumo, pois apresentam altos níveis de tanino solúveis que precipitam as proteínas 

presentes na saliva, como a amilase, que se ligam aos receptores de sabores e causam 

sensação de adstringência (Ittah, 1993). Para tornar as moléculas de tanino insolúveis é 

necessário realizar a polimerização por ligações covalentes com moléculas de acetaldeido ou 

por interações não covalentes com outros componentes encontrados no citosol (Matsuo & 

Itoo, 1982). As principais cultivares do grupo taninosos são Taubaté, Pomelo, Hachiya e 

Rubi. As plantas da cultivar Taubaté são muito produzidas no estado de São Paulo, são 
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adaptadas as condições climáticas, devido a pouca exigência de horas de frio, 

aproximadamente 200 horas de temperaturas abaixo de 7,2º C para a quebra da dormência das 

gemas. Essa cultivar apresenta frutos grandes (180 gramas), formato globoso, com polpa 

sempre amarela e de consistência mole. As plantas são vigorosas, apresentam poucos 

problemas fitossanitários e a colheita dos frutos ocorre de março até final de abril (Teixeira, 

2006). 

As cultivares que pertencem ao grupo não taninoso ou Amagaki, também conhecidas 

como Polinização Constante Não Adstringente (PCNA), apresentam frutos, 

independentemente de possuir ou não sementes, sempre de polpa firme, cor amarela e com 

quantidades de taninos imperceptíveis ao paladar quando maduros, não necessitando, 

portanto, de tratamento pós-colheita (Besada et al., 2012). As principais cultivares do grupo 

não taninoso são Fuyu, Jiro e Fuyuhana. As plantas de ‘Fuyu’ são bastante exigentes em frio e 

necessitam de tratos culturais específicos como a realização de desbaste e ensacamento dos 

frutos. Devido à baixa fixação de frutos, faz-se necessário a implantação de cultivares com 

flores estaminadas nos pomares, para que ocorra polinização cruzada e com isso ocorra 

aumento de produção (Teixeira, 2006). 

As cultivares que pertencem ao grupo variável, também conhecida como Polinização 

Variável (PV), tem como característica a variação da coloração da polpa dos frutos 

relacionada à adstringência pela presença de sementes. Os frutos sem sementes, na sua 

maturação, apresentam polpa amarelada e taninosa e com a presença de sementes, apresentam 

a polpa de cor escura e não taninosa, que popularmente é conhecido como caqui chocolate 

(Teixeira, 2006). Os frutos das cultivares desse grupo precisam passar pelo processo de 

destanização para assegurar a não adstringência da polpa. As principais cultivares do grupo 

variável são Rama Forte, Giombo e Kaoru. A cultivar Rama Forte, amplamente a mais 

cultivada no estado de São Paulo é pouco exigente em frio e menos susceptível a doenças 

fúngicas (Teixeira, 2006). Essa cultivar apresenta frutos de tamanho médio (130 gramas) e de 

polpa mole. A colheita é realizada nos meses de março, abril e início de maio (Martins & 

Pereira, 1989). A cultivar Giombo apresenta plantas vigorosas e muito produtivas, 

necessitando realizar o desbaste dos frutos para a obtenção de frutos de maior calibre. Essa 

cultivar possui frutos de tamanho mediano (140 gramas) e polpa firme (Teixeira, 2006). 

 

1.1.1.4. Fenologia do caquizeiro 

Os eventos biológicos periódicos, como brotação, floração e desenvolvimento de 

frutos, são estritamente regulados por mudanças climáticas e sazonais, e podem ser 
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relacionados com a fenologia da planta (García‐Carbonell et al., 2002). Do ponto de vista 

agronômico, compreender as influências de um microclima particular permite prever a 

resposta da planta, e do ponto de vista econômico, os estádios fenológicos permitem a 

previsão de um possível surto de pragas e doenças, a necessidade de uma fertilização 

específica, entre outros tratos culturais (García‐Carbonell et al., 2002).  

Para o caquizeiro, a escala fenológica inicia com o crescimento da parte aérea 

(estádio 0) e terminando com o início da dormência (estádio 9). As três principais fases de 

crescimento são atribuídas ao crescimento vegetativo, em que descrevem o desenvolvimento 

do ramo (estádio 0), desenvolvimento da folha (estádio 1) e crescimento da parte aérea 

(estádio 3), sendo este último compartilhado com o desenvolvimento da flor (estádio 5). 

Floração (estádio 6), crescimento do fruto (estádio 7), maturação da fruta (estádio 8) e 

senescência e início da dormência (estádio 9) completam o código (García‐Carbonell et al., 

2002).  

Várias espécies perenes, incluindo o caquizeiro, entram em dormência durante o 

período de inverno. Diante disso, o requerimento de temperaturas baixas torna-se um fator 

limitante para produção de frutíferas de clima temperado em regiões de clima tropical e 

subtropical. A temperatura, fotoperíodo, radiação solar e balanço de promotores e inibidores 

de crescimento estão entre os fatores envolvidos no processo da quebra da dormência das 

gemas (Marodin et al., 1992). Quando não ocorre a superação da dormência, em decorrência 

do insuficiente acúmulo de horas de frio, a brotação de gemas vegetativas e floríferas, a 

uniformidade no enfolhamento e a floração podem ser afetadas, resultando em uma baixa 

produção e qualidade dos frutos (Erez, 2000). Produtos químicos como a cianamida 

hidrogenada (H₂CN₂) juntamente com óleo mineral são utilizados para suprir a carência da 

necessidade do frio, induzindo e uniformizando a brotação (Chariani & Stebbins, 1994). 

A brotação das gemas do caquizeiro ocorre no início da primavera, com o aumento 

da temperatura (George et al., 1994; Corsato et al., 2005). O florescimento e a antese ocorrem 

40 e 60 dias após a brotação, respectivamente, e sua duração pode durar até seis semanas 

(Yamamura, Matsui & Matsumoto, 1989). O crescimento do fruto do caquizeiro é 

representado por uma curva sigmoidal dupla, que possui duas fases de intensas atividades 

(fases I e III), intercalada por uma fase de crescimento lento e de pouca atividade (fase II). A 

primeira fase é compreendida pelo processo de divisão e diferenciação do mesocarpo e dura 

de 60 a 100 dias. A segunda fase, que dura de 20 a 40 dias, apresenta uma taxa de crescimento 

lento devido a fatores fisiológicos e genéticos da planta. Na terceira e última fase, ocorrem o 

alongamento das células do mesocarpo e a maturação celular, variando de 40 a 50 dias 
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(Mowat & George, 1994). No processo de desenvolvimento do fruto, ocorrem até três picos 

de quedas fisiológicas, sendo dois picos os principais (Kitajima et al., 1993; Docema, 2016; 

Corsato et al., 2008). Esses picos de queda dos frutos variam de acordo com cada cultivar 

(Docema, 2016). Nas cultivares Taubaté e Fuyu ocorre uma primeira queda dos frutos aos 42 

dias após o florescimento, no ‘Pomelo’, ‘Rama Forte’ e ‘Giombo’, esta queda é mais tardia, 

dos 63 aos 98 dias (Razzouk, 2007). 

As folhas iniciam o processo de senescência, com a mudança de coloração verde-

escura e brilhante das folhas para a tonalidade alaranja-avermelhada entre as nervuras, duas 

semanas antes do início da maturação dos frutos. O processo de senescência das folhas ocorre 

devido ao acentuado declínio de disponibilidade de energia radiante (dias curtos), água e a 

temperatura. A abscisão foliar ocorre no início do outono e em um período de 50 dias a planta 

fica totalmente desfolhada, caracterizando o início do período de dormência (Corsato et al., 

2005). O período entre o início da brotação até a completa abscisão das folhas, no município 

de Piracicaba-SP, ocorre em 264 dias em média (Corsato et al., 2005). 

 

1.1.1.5. Fisiologia do Caquizeiro 

1.1.1.5.1. Parâmetros fotossintéticos 

O estudo da fisiologia das plantas em diferentes estádios de desenvolvimento é de 

suma importância para entender e interpretar a relação desta com os fatores ambientais. A 

fotossíntese é um processo físico-químico que consiste na captação de energia luminosa, água 

e dióxido de carbono atmosférico pelas folhas, onde nos cloroplastos, a energia solar é 

transformada em energia química, pela síntese de compostos carbonados, sobretudo açúcares, 

oxidação da água, redução do dióxido de carbono e liberação de oxigênio (Taiz et al., 2017). 

Pelos estômatos ocorre a comunicação entre o interior das folhas e o ambiente externo, e o 

controle, pela sua abertura e fechamento, da quantidade de CO2 fixado na fotossíntese e a 

saída de água proveniente da transpiração foliar. Essa regulação na abertura estomática pode 

ser afetada por vários fatores, como temperatura, estado hídrico da planta, umidade do ar e a 

incidência de luz (Taiz et al., 2017).  

O caquizeiro é uma planta adaptada a regiões com ampla gama de temperaturas e 

regimes de umidade, incluindo ambientes propensos à seca. O caquizeiro necessita de 

temperaturas baixas para quebrar a dormência de suas gemas após o período hibernal, 

entretanto, após a brotação, o caquizeiro é mais resistente a temperaturas elevadas do que 

outras fruteiras decíduas, tolerando temperaturas de até 50 °C (Kobayashi, 1960), sendo a 

temperatura ótima da folha para a atividade fotossintética de 20 °C (Amano et al., 1972). As 
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folhas de caquizeiro que se encontram na parte inferior da copa da planta, durante a fase de 

expansão foliar, possuem atividade fotossintética mais elevada do que nas folhas da parte 

superior. Isso pode ser devido ao alto teor de nitrogênio das folhas do dossel inferior, 

aumentando as taxas de desenvolvimento das folhas, ou em virtude da foto inibição causada 

pela elevada irradiância nas folhas da parte superior. Por outro lado, com o desenvolvimento 

da copa, o ambiente luminoso das folhas individuais se altera, resultando em taxas 

fotossintéticas maiores para folhas localizadas na parte superior (Mowat & George, 1994). 

As plantas de caquizeiros atingem o máximo de fotossíntese aos 85 dias após a 

brotação das gemas, reduzindo lentamente até os 50 dias antes da abscisão, quando então, 

declina rapidamente durante a senescência. O declínio na atividade fotossintética do final da 

estação pode ser devido, em partes, a baixa irradiância, queda de temperatura, idade da folha, 

senescência, ou a redução do teor de nitrogênio nas folhas. Em clima subtropical, a irradiância 

e condições de temperaturas após a colheita são suficientes para manter a atividade 

fotossintética elevada em caquizeiros (8-12 µmol CO2 m
-2

 s
-1

) até o período de senescência 

(Mowat & George, 1994). As taxas de assimilação de CO2 variam de acordo com a espécie 

frutífera. Em pessegueiro, macieira, pereira, videira, amoreira e figueira, todas frutíferas de 

clima temperado, a taxa varia entre 11,8 e 14,6 µmol m
-2

 s
-1

. Em espécies que se desenvolvem 

em clima subtropical, como citros, caquizeiro, mirtileiro e kiwizeiro, as taxas de assimilação 

são mais reduzidas variando entre 5,2 a 9,7 µmol m
-2

 s
-1

 (Andersen, 1989). 

Pelo processo da fotossíntese há a formação de carboidratos. Nesse processo, a 

planta concentra energia em ligações químicas, com acúmulo de carbono, originando 

carboidratos monossacarídeos. Estes carboidratos que apresentam entre dois a sete carbonos 

são solúveis em água e não sofrem hidrólise. Os carboidratos monossacarídeos mais 

importantes são a glicose e a frutose, açúcares redutores que são transportados nas plantas a 

curtas distâncias (Maurel et al., 2004). A assimilação do CO2 na maioria das folhas produz 

sacarose no citosol e amido nos cloroplastos. O amido é o principal e mais abundante 

carboidrato de reserva nas plantas. A sacarose, durante o dia, flui continuamente do citosol da 

folha para os tecidos-drenos, enquanto o amido se acumula nos cloroplastos. Em períodos de 

escuro, além de cessar a assimilação de CO2, ocorre a degradação do amido nas folhas e seu 

nível de conteúdo cai nos cloroplastos a fim de sustentar no citosol a exportação de sacarose 

para outros órgãos (Taiz et al., 2017). Os monossacarídeos e polissacarídeos compartilham de 

diversas reações como fonte de energia e estruturas de reserva, além de participarem das 

ações osmóticas das células (Maurel et al., 2004).  
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1.1.1.5.2. Armazenamento de reservas  

As plantas apresentam diferentes tipos de carboidratos de reserva, solúveis e 

insolúveis. A estrutura química e a concentração desses açúcares variam entre espécies, 

órgãos, tecidos e células, bem como ao longo do dia, e nas diferentes estações anuais (Lewis, 

1984). Nos amiloplastos de tecidos não fotossintetizantes, como, raízes, tubérculos e 

sementes, o amido é acumulado por períodos mais prolongados e volta a ser mobilizado 

quando o crescimento é retomado (Ong et al. 1994). Em espécies lenhosas caducifólias, o 

armazenamento de carboidratos possui uma grande importância durante o período de 

dormência da planta, onde os órgãos de armazenamento mantêm os seus níveis de 

carboidratos de reserva elevados durante vários meses (Wardlaw, 1990). Nessas espécies, o 

padrão e o controle do armazenamento de carboidratos são complexos, servindo tanto como 

um tampão temporário contra mudanças de curto prazo na disponibilidade de fotoassimilados, 

quanto armazenamento mais prolongado, durante o período de dormência (Sauter, 1988). 

Desta forma, plantas de clima temperado apresentam translocação de carboidratos solúveis 

dos tecidos adjacentes para as gemas ao longo da dormência, e a hidrólise do amido para 

formação de monossacarídeos e dissacarídeos como mecanismo de aumento da concentração 

de solutos, diminuição do potencial hídrico e defesa das células à desidratação provocada pelo 

congelamento (González-Rossia et al., 2008). Além do mecanismo de osmorregulação, os 

carboidratos solúveis são importantes como fonte de energia e substrato para retomada do 

metabolismo e brotação das gemas após o período de dormência (Maurel et al., 2004).  

Diversos fatores bióticos e abióticos, tais como, intensidade luminosa, variações de 

temperatura, anatomia da planta, ataque de pragas e ocorrência de doenças, podem causar 

danos no aparato fotossintético e comprometer a produção de fotoassimilados (Taiz et al., 

2017). Os processos fisiológicos das plantas podem ser afetados por patógenos em diferentes 

modos, podendo degradar a parede celular por meio de enzimas, levando à morte das células 

do hospedeiro e criando lesões necróticas que restringem a interceptação luminosa pelas 

plantas. A redução da área fotossinteticamente ativa por lesões necróticas induz a uma 

redução na assimilação de CO2 pela fotossíntese e consequentemente a redução na produção 

de biomassa das plantas. Plantas infectadas por patógenos podem apresentar desequilíbrio nas 

relações hídricas, alterações no metabolismo e translocação de carbono e no acúmulo de 

reservas até em órgãos não fotossintetizantes (Russell, 1981). Segundo Voegele et al. (2006) 

que estudaram o patossistema Uromyces fabae - Vicia faba, observaram que o patógeno não 

altera somente os padrões de translocação nos tecidos infectados, mas também altera órgãos 

distantes dos locais das infecções, como em raízes. Desse modo, existe a hipótese de que a 
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infecção do patógeno estabelece um novo dreno que concorre com os drenos fisiológicos da 

planta. Nogueira Jr et al., (2017) observaram que o conteúdo relativo de carboidratos nas 

raízes de videira diminuiu com o aumento da severidade da ferrugem (Phakopsora euvitis). 

Neste caso, a disponibilidade de sacarose em plantas doentes, com severidade da ferrugem 

superior a 20%, foi metade da disponibilidade de sacarose em plantas saudáveis. Uma 

redução de 60% na disponibilidade de amido foi observada em plantas com severidade de 

ferrugem entre 20 e 80%. Em outro trabalho, Nogueira Jr (2017) concluiu que no 

patossistema Plasmopara viticola-Vitis labrusca ocorre a redução da biomassa e o acúmulo 

de carboidratos nas raízes da cv. Niágara Rosada e altera a translocação de fotoassimilados e 

as relações fonte-dreno em videiras americanas.  

 

1.1.2. Doenças do caquizeiro 

O caquizeiro apresenta poucos problemas fitossanitários, podendo ser considerado 

uma planta rústica, que necessita de poucos tratamentos no controle de doenças. Entre as 

doenças fúngicas que causam danos em caquizeiros estão a antracnose em frutos na pré e pós-

colheita (Colletotrichum gloeosporioides), a podridão das raízes (Rosellinia necatrix), o mofo 

cinzento em frutos na pós-colheita (Botrytis cinerea), o declínio dos frutos em pré e pós-

colheita (Alternaria alternata) e a cercosporiose, principal doença foliar do caquizeiro 

(Bassanezi et al, 2016).  

 

1.1.2.1. Cercosporiose do caquizeiro 

A cercosporiose do caquizeiro, também conhecida como mancha angular do 

caquizeiro, é uma doença foliar que tem como agente causal o fungo Pseudocercospora 

kaki (Bassanezi et al., 2016). A cercosporiose está presente em países produtores como o 

Japão, Austrália, Estados Unidos e Brasil (Biasi, 2009).  

O patógeno produz corpos de frutificação na superfície foliar, com estroma globular 

pardo escuro, com 40 a 76 μm de diâmetro, conidióforos oliváceos e estreitos no ápice, 

conídios oliváceos frequentemente curvados de base cônica a conicamente truncada, ápice 

obtuso a redondo, com 2 a 7 septos e dimensões de 2-3 x 44-88 μm. Esse fungo tem 

comportamento parasita facultativo, na qual durante a fase saprofítica sobrevive em restos de 

cultura, que serve como inóculo primário para a infecção no ciclo seguinte (Bassanezi et al, 

2016).  

A cercosporiose apresenta sintomas somente em folhas, com manchas delimitadas 

pelas nervuras, tomando um aspecto angular. As lesões se expressam nas duas faces da folha 
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e podem ter de 1 a 8 mm de tamanho, com coloração escura, pardo-avermelhada, com bordos 

pretos bem definidos. Com o incremento da doença pode ocorrer a redução na fotossíntese 

devido a destruição da área foliar e consequentemente levar a antecipação da queda das folhas 

(Bedendo, 2018). A queda das folhas é caracterizada por um novo período de consumo de 

amido, tanto nas raízes como nos ramos do caquizeiro (Corsato et al., 2008). Em videiras, a 

redução na taxa fotossintética e a produção de carboidratos, associadas à desfolha causada 

pela ferrugem (Phakopsora euvitis), levam ao retardamento da brotação e do florescimento e 

a uma redução no número de flores e no peso dos cachos no ciclo seguinte da cultura (CABI - 

Centro de Agricultura, Biociências Internacionais, 2015) 

Namekata & Tokeshi (1964), realizaram um estudo do grau de resistência em 

cultivares de caquizeiros à cercosporiose, e concluíram que existe uma variação de níveis de 

resistência entre as principais cultivares plantadas no estado de São Paulo. Os autores 

observaram que as cultivares Fuyu, Giró e Hatiya foram bastante susceptíveis à doença. As 

cultivares Rama Forte, Giombo e Luiz de Queiroz apresentaram resistência mediana, e as 

cultivares Taubaté e Traco Cagui foram as mais resistentes à cercosporiose. Entretanto, nesse 

estudo os autores utilizaram para comparação das cultivares tão somente a severidade da 

doença de folhas coletadas ao acaso em quatro municípios do estado de São Paulo, sem 

especificar a época de coleta e nem o controle da doença aplicado em cada propriedade de 

coleta.  

O controle da cercosporiose é basicamente químico sendo recomendado a aplicação 

de calda sulfocálcica como tratamento de inverno, a 32 
o
Bé na proporção 1:8. Logo após o 

início da frutificação, durante o período vegetativo, são recomendadas 3 a 4 aplicações de 

calda bordalesa (2,5 kg de cal virgem e 0,5 kg de sulfato de cobre em 100 litros de água), ou 

mancozeb ou oxicloreto de cobre, sempre a 0,2 %, com intervalos de 15 dias (Bassanezi et al, 

2016). 

 

1.1.3. Epidemiologia de doenças 

Existe uma gama de definições para epidemiologia de doenças causada por 

fitopatógenos na literatura. Vanderplank (1963), diz que a epidemiologia é “a ciência da 

doença em populações”, e Kranz (1974), menciona que a epidemiologia é “o estudo de 

populações de patógenos em populações de hospedeiros e da doença resultante dessa 

interação, sob a influência do ambiente e a interferência humana”. Entretanto, todas enfatizam 

que a epidemiologia é uma ciência que opera em nível de populações, especificamente as 

populações do hospedeiro e do patógeno.  
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1.1.3.1. Intensidade de doença 

O estudo da quantificação da doença é denominado fitopatometria. A quantificação 

de doença é considerada tão importante quanto à diagnose da doença, pois conhecer o 

patógeno sem poder quantificar a doença, torna impossível estudar as epidemias e avaliar 

estratégias de controle (James, 1971). Dois termos muito utilizados na fitopatometria são 

incidência e severidade. A incidência é um parâmetro de maior simplicidade, precisão e 

facilidade, e consiste na contagem de plantas ou partes de plantas que apresentam sintomas 

em uma amostra de populações. Os dados obtidos pela contagem fornecem uma ideia clara da 

intensidade de cada doença, e podem ser reprodutíveis sem nenhuma subjetividade pelo 

avaliador (Bergamin Filho & Amorim, 1996). A severidade consiste na porcentagem de área 

lesionada pelo patógeno em relação à área sadia do hospedeiro. Esse parâmetro é o mais 

apropriado para quantificar doenças foliares, como oídios, míldios, ferrugens e manchas. Para 

que se possa realizar a avaliação da severidade, algumas estratégias são adotadas, como o uso 

de escalas diagramáticas e análises de imagens digitais. As escalas diagramáticas são 

representações ilustradas de uma série de folhas, no caso de doença foliar, com sintomas em 

diferentes níveis de severidade, que são utilizadas pelos avaliadores para reduzir o erro da 

avaliação. Também, existem programas computacionais capazes de quantificar a severidade 

de doenças, tais quais, o Quant (Vale et al., 2001) e o Asses (Lamari, 2008). Com esses 

programas é possível obter estimativas da quantidade de doença de forma não subjetiva. A 

precisão desses programas é muito elevada, mesmo com amostras compostas ou folhas com 

bordos irregulares. (Bergamin Filho & Amorim, 2018). 

 

1.1.3.2. Análise temporal de doenças 

A análise temporal de epidemias por meio de curvas de progresso de doença, que se 

expressa pela plotagem da proporção da doença e o tempo, é a melhor representação de uma 

epidemia, pois, se consegue mensurar qualquer mudança de crescimento da doença. Com 

isso, para se conhecer a relação existente entre a doença e tempo utiliza-se modelos 

matemáticos de crescimento relativamente simples. Esses modelos matemáticos permitem 

uma fácil análise dos dados de progresso da doença e um melhor entendimento do processo 

endêmico (Newby, 1980). Com a análise temporal de doenças, avaliado pela curva de 

progresso da incidência e severidade de uma doença, pode-se distinguir níveis de resistência 

de variedades e correlacioná-la com os danos causados (Marcuzzo et al., 2015). 

Para avaliar as curvas de progresso da doença, os dados de incidência e severidade 

devem ser ajustados a modelos não lineares, sendo os modelos mais utilizados o 
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monomolecular (Y=b1 *(1-b2 *exp(-rt))), o logístico (Y=b1 /(1+b2 *exp(-rt))) e o Gompertz 

(Y=b1 *exp(-b2 exp(-rt))), nos quais Y é a incidência ou severidade da doença, b1 representa 

a assíntota máxima estimada pelo modelo, b2 é a constante de integração igual a 1-y0 (y0 

=inóculo inicial), r representa a taxa de progresso da doença e t o tempo (Bergamin Filho & 

Amorim, 1996) 

 

1.1.3.3. Relação entre doenças foliares e trocas gasosas em hospedeiros 

Patógenos de variados grupos como fungos, bactérias e vírus, que apresentam 

distintas relações tróficas, podem alterar a taxa de fixação de CO2 de plantas infectadas 

(Erickson et al., 2003). Fungos biotróficos apresentam uma menor redução na taxa 

fotossintética do hospedeiro, devido a mecanismos de penetração e colonização mais 

especializados, que acarreta em menores danos nos tecidos foliares. Patógenos biotróficos, 

como os que causam ferrugens, usualmente reduzem a fotossíntese apenas na área das 

pústulas. A redução da fotossíntese, nesses casos, é diretamente proporcional ao aumento da 

severidade (Bassanezi et al., 2001). Fungos necrotróficos, por sua vez, causam maior 

destruição de tecidos foliares, o que geralmente causa drástica redução na fotossíntese. Em 

folhas de amendoim infectadas com Cercospora arachidicola, as folhas com severidade da 

doença de 15% mostram diminuição de 65% na taxa fotossintética (Bourgeois & Boote, 

1992).  

Os patógenos que causam manchas foliares podem alterar a transpiração de plantas 

doentes. A redução na transpiração ocorre devido a ruptura e o colapso dos vasos condutores 

causados pelos mecanismos de colonização que afetam as folhas mesmo em regiões ainda não 

infectadas pelo patógeno (Bassanezi et al., 2001). Segundo Spitters et al. (1990), a 

fotossíntese líquida de folhas infectadas por patógenos, é reduzida desde o início da infecção. 

A redução da área foliar causada pela lesão é um importante mecanismo pelo qual os 

patógenos reduzem a taxa fotossintética do hospedeiro. Entretanto, a taxa fotossintética 

também é reduzida no tecido verde, aparentemente sadio, ao redor das lesões, o que é 

chamado de lesão virtual (Bastiaans, 1991). Para definir o tipo de efeito causado pelo 

patógeno, Bastiaans (1991) estabeleceu a função matemática Px /Po = (1- x)
β 

que relaciona 

severidade da doença (x) e taxa fotossintética líquida relativa da folha (Px /Po), onde Px é a 

fotossíntese líquida da folha com severidade de doença x e Po é a fotossíntese líquida média 

de folhas sadias. O parâmetro β representa a razão da lesão virtual (área foliar em que a 

fotossíntese é nula) pela lesão visual (área foliar com sintomas visíveis ou severidade). 
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Valores de β significativamente maiores que 1 demonstram que o patógeno reduz a taxa 

fotossintética no tecido verde remanescente ao redor das lesões.  
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2. RESISTÊNCIA DE CAQUIZEIROS À CERCOSPORIOSE 

AVALIADA POR CURVAS DE PROGRESSO DA DOENÇA 

 

RESUMO 

No estado de São Paulo as principais cultivares de caquizeiros plantadas são 

Giombo, Fuyu, Rama Forte e Taubaté. A principal doença foliar do caquizeiro é a 

cercosporiose causada pelo fungo Pseudocercosphora kaki. Segundo alguns autores, existe 

diferentes graus de suscetibilidade das cultivares à doença e uma relação entre a 

cercosporiose e a queda precoce de folhas, maturação antecipada dos frutos e a redução da 

produção na safra seguinte. Porém, não existem trabalhos com esse patossistema que 

comprovem essas afirmações. Portanto, o trabalho teve por objetivo avaliar o grau de 

resistência entre as cultivares mais plantadas no estado de São Paulo e comparar a 

intensidade de queda de folhas, durante dois ciclos de cultivo. O cálculo da integral da 

curva de progresso da doença foi utilizado para se determinar a área abaixo da curva de 

progresso da incidência (AACPI), a área abaixo da curva de progresso da severidade 

(AACPS) e a área abaixo da curva de progresso da queda de folhas (AACPQF). Em 

relação a suscetibilidade à cercosporiose, a cv. Fuyu foi a mais suscetível, as cultivares 

Rama Forte e Giombo apresentaram um grau médio de suscetibilidade em relação as 

demais cultivares e a cv. Taubaté foi a mais resistente. Contudo o incremento da 

intensidade da doença ocorreu de maneira exponencial apenas após a colheita dos frutos, 

em todas as cultivares. Nas condições de campo, a maior intensidade de doença foi 

observada no final do ciclo da cv. Fuyu, com apenas 7% de severidade. A intensidade de 

doença entre observada entre as cultivares não resultou em uma queda precoce de folhas. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia; Pseudocercospora kaki; Severidade; Desfolha 

 

 

ABSTRACT 

 

The most planted persimmon cultivars in São Paulo State are Giombo, Fuyu, 

Rama Forte and Taubaté. The main leaf disease of the persimmon is the angular leaf spot 

caused by the fungus Pseudocercosphora kaki. According to the literature, there are 

different degrees of susceptibility to the disease among the cultivars and there is a 

relationship between the  leaf spot disease and the premature defoliation, early maturation 

of the fruits and the reduction of the production in the next harvest cycle. However, there 

are no scientific evidences with this pathosystem to prove these statements. Therefore, the 

objective of this study was to evaluate the degree of resistance of the four most planted 

cultivars in the state of São Paulo and to compare the leaf drop intensity during two crop 

cycles. The calculation of the integral of the disease progress curve was used to determine 

the area under the incidence progress curve (AUPCI), the area under the severity progress 

curve (AUPCS), and the area under the fall leaf progress curve (AUPCFL). In terms of 

susceptibility to angular leaf spot, cv. Fuyu was the most susceptible, while ‘Rama Forte’ 

and ‘Giombo’ presented a moderate degree of susceptibility when compared to the other 

cultivars. ‘Taubaté’ was the most resistant. However, the increase of the intensity of 

disease occurred exponentially only after fruit harvest for all cultivars. Under field 

conditions, the highest disease intensity was observed at the end of the cycle for cv. Fuyu, 



26 
 

with only 7% of severity. The observed disease intensity among the cultivars did not result 

in an early leaf fall. 

 

Keywords: Epidemiology; Psedocercospora kaki; Severity; Defoliation 

 

2.1.  Introdução 

O caquizeiro (Diospyros kaki L.) é uma espécie frutífera de clima temperado 

introduzida no Brasil no final do século XIX, com a imigração japonesa (Sato & Assumpção, 

2002). O Brasil é o quinto maior produtor mundial de caquis com 182.280 t. (FAO, 2016). O 

estado de São Paulo é o maior produtor brasileiro de caqui com aproximadamente 49.727 t 

(IBGE, 2017). 

O caquizeiro é uma planta rústica sem muitos problemas fitossanitários. A principal 

doença foliar do caquizeiro é a cercosporiose causada pelo fungo Pseudocercosphora kaki 

(Bassanezi et al., 2016). A cercosporiose também é conhecida como mancha angular, devido 

ao aparecimento de lesões delimitadas pelas nervuras da folha, dando um aspecto angular. A 

doença causa sintomas somente em folhas. Alguns autores atribuem à cercosporiose a queda 

precoce de folhas, maturação antecipada dos frutos e a redução da produção na safra seguinte 

(Penteado, 1986; Bassanezi et al., 2016). Entretanto, essas informações têm como alicerce um 

trabalho desenvolvido por Namekata & Tokeshi (1964), onde avaliou-se níveis de resistência 

de caquizeiros à cercosporiose e controle químico da doença, sendo sugerido que a doença 

poderia causar danos a cultura. Não existem trabalhos com o patossistema P. kaki – D. kaki 

que deem suporte a essas suposições. Contudo, doenças que causam sintomas de manchas em 

folhas, podem ocasionar a redução no processo fotossintético, devido à destruição da área 

foliar e, portanto, produzir danos à planta (Bedendo, 2018). 

No estado de São Paulo são cultivadas diferentes variedades de caquizeiros, sendo as 

mais plantadas a ‘Taubaté’, ‘Rama Forte’, ‘Giombo’ e ‘Fuyu’ (Docema, 2016). Namekata & 

Tokeshi (1964), avaliaram o grau de resistência de cultivares de caquizeiros à cercosporiose, e 

concluíram que existe uma variação de níveis de resistência entre as principais cultivares 

produzidas no estado de São Paulo. Entretanto, nesse estudo utilizou-se para comparação 

apenas a severidade da doença de folhas colhidas ao acaso, sem a especificação da época de 

coleta do material e nem do controle da doença aplicado nas propriedades onde foram 

efetuadas as coletas. Nesse estudo, a cv. Fuyu foi a mais suscetível e a cv. Taubaté a mais 

resistente à doença. 
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A avaliação de curvas de progresso de doenças entre cultivares de uma determinada 

espécie ou entre espécies de plantas tem sido objeto de estudos da epidemiologia comparativa, 

na identificação de similaridades ou diferenças entre padrões de crescimento no tempo e grau 

de resistência de cultivares e espécies a determinadas doenças (Kranz, 1990; Spósito et al., 

2004; Navarro, 2017). A curva de progresso da doença integra os efeitos do patógeno, do 

hospedeiro e do ambiente em um único gráfico, desde que as plantas sejam submetidas a 

condições edafoclimáticas similares e sob a mesma população patogênica (Campbell & 

Madden, 1990). Portanto, este trabalho teve como objetivos comparar a suscetibilidade de 

quatro cultivares de caquizeiro à cercosporiose, por meio de curvas de progresso da doença e 

avaliar a desfolha de plantas em condições naturais de infecção. 

 

2.2.  Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em pomar de caquizeiro do Departamento de Produção 

Vegetal da Escola Superior de agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ- USP), em Piracicaba, 

São Paulo (22
o
42’40’’S, 47

o
37’31’’O e altitude 538 metros) que apresenta clima Cwa 

(Koppen, 1948), caracterizado por ser tropical úmido, com inverno seco e verão quente. No 

experimento foram utilizadas plantas das cultivares Fuyu, Rama Forte, Giombo e Taubaté, 

enxertadas em ‘Pomelo’, com 24 anos de idade. As plantas não receberam tratamento 

fungicida nos dois anos em que foi realizada a experimentação. No primeiro ano de 

experimento (2016), a poda de produção foi realizada no dia 10 de agosto e a brotação dos 

ramos em todas as cultivares ocorreu 30 dias após a poda. No segundo ano (2017) a poda de 

produção foi realizada no dia 11 de agosto e a brotação dos ramos ocorreu 30 dias após a 

poda. A colheita da cv Fuyu foi mais precoce do que as demais ocorrendo 154 dias após a 

brotação, nos dois anos de experimentação, e nas cvs. Rama Forte, Giombo e Taubaté, as 

colheitas ocorreram 189 dias após a brotação. A quebra de dormência das gemas foi realizada 

no mês de agosto em todas as cultivares nos dois anos de experimentação, após a poda, com a 

utilização de Cianamida Hidrogenada a 5%. 

Para avaliação do progresso da cercosporiose foram selecionadas quatro plantas por 

cultivar e em cada uma das plantas, 20 ramos onde, a partir do primeiro sintoma de 

cercosporiose observado, mediu-se a incidência da doença (porcentagem de folhas 

sintomáticas) e a severidade da doença (porcentagem de área sintomática), a cada 15 dias, até 

a senescência e queda natural das folhas. A incidência foi avaliada pelo número de folhas com 

lesões em relação ao número total de folhas por ramo e a severidade pela estimativa da área 
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lesionada por folha, com auxílio de escala diagramática (Alves, dados não publicados) (Figura 

1). 

 

 
 

Figura 1.  Escala diagramática da severidade da cercosporiose em folhas de caquizeiro. 

 

Com os valores da incidência e severidade da cercosporiose obtidos ao longo do 

tempo foram calculadas a área abaixo da curva de progresso da incidência e severidade da 

doença, uma vez que os modelos não lineares normalmente utilizados nesses estudos, como o 

monomolecular, logístico e Gompertz, não se ajustaram aos dados obtidos ao longo do ciclo 

da cultura (Campbell & Madden, 1990). A área abaixo da curva de progresso da incidência 

(AACPI) e a área abaixo da curva de progresso da severidade (AACPS) foram determinadas 

pelo cálculo da integral da curva de progresso da doença, segundo Campbell & Madden 

(1990). Para a avaliação da desfolha das cultivares de caquizeiro foram feitas a contagem das 

folhas dos 20 ramos por planta, quinzenalmente, desde o início do florescimento até a 

senescência das folhas e calculou-se a área abaixo da curva de progresso da queda de folhas. 

As áreas abaixo da curva de progresso da doença e da queda de folhas, assim como os dados 

de incidência e severidade da cercosporiose e porcentagem de folhas caídas, obtidos no 

período de colheita e no final do ciclo da cultura, foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) utilizando o software STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, EUA), e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

2.3.  Resultados  

O experimento foi conduzido por dois anos (2016 e 2017). Nos dois anos de 

experimentação, o início dos sintomas foi observado, em todas as cultivares, após 150 dias da 
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brotação, próximo a época de colheita (Figura 2). As cvs. Fuyu e Rama Forte foram as que 

apresentaram maior incidência de folhas sintomáticas com cercosporiose ao longo dos dois 

ciclos da cultura, assim como nos períodos de colheita, em comparação as cvs. Taubaté e 

Giombo (Tabela 1). 

 

  

 

  

  

Figura 2.  Incidência da cercosporiose em folhas de caqui (% de folhas com sintomas) das cultivares Fuyu 

(A,B), Rama Forte (C,D), Taubaté (E,F) e Giombo (G,H) avaliadas em dias após a brotação (DAB), para 

as safras de 2016 (A, C, E, G) e 2017 (B, D, F, H).  
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No final do ciclo de produção todas as cultivares apresentaram quase a totalidade das 

folhas sintomáticas (Tabela 1). Mesmo a cv. Taubaté tendo alcançado incidência igual as 

demais cultivares no final do ciclo da cultura, o incremento da incidência foi mais lento 

(Figura 2, Tabela 1). Até o período de colheita a cv. Taubaté apresentou incidência de folhas 

sintomáticas inferior a 20%. A cv. Rama Forte foi a que apresentou maior incidência, com 

valores próximos entre 54 e 78% de folhas sintomáticas (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Área abaixo de curva de progresso da incidência (AACPI) de cercosporiose e incidência da doença 

no período de colheita e final do ciclo da cultura, em folhas de caquizeiros avaliada nas floradas de 2016 

e de 2017. 

Cultivar     AACPI                                Colheita (%)                      Final (%)*  

  2016                2017               2016            2017            2016            2017
 

Fuyu    8963,36 a 14017,20 a  8,22 b 12,25 a 98,71 a 100,00 a 

Rama Forte    7423,31 a 11902,09 a 78,81 a 54,24 b 97,51 a 100,00 a 

Taubaté    3841,43 b   8061,17 b 13,73 c 16,52 b 89,57 a   99,32 a 

Giombo    2691,84 b 15290,19 a 11,72 c 28,12 ab 90,02 a 100,00 a 

Médias nas colunas seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (P < 

0,05). * A avaliação final as cvs. Fuyu e Giombo ocorreu DAB e para as cvs. Rama Forte e Taubaté DAB. 

 

A severidade da cercosporiose em folhas de caquizeiros, nos dois anos de 

experimentação, não ultrapassou 10% de área lesionada nas folhas em todas as cultivares 

avaliadas (Tabela 2; Figura 3). Ao longo das duas safras e no final de cada ciclo produtivo, 

Fuyu foi a cultivar que apresentou maior severidade de cercosporiose em relação as demais 

cultivares (Tabela 2). 

 

Tabela 2. . Área abaixo de curva de progresso da severidade (AACPS) de cercosporiose e severidade da 

doença no período de colheita e no final do ciclo da cultura, em folhas de caquizeiros avaliadas nas 

floradas de 2016 e de 2017. 

Cultivar           AACPS                          Colheita                           Final*  

    2016            2017            2016            2017               2016        2017
 

Fuyu 293,06 a 250,33 a       0,28 b 0,25 b 7,02 a 6,88 a 

Rama Forte 171,27 a   95,55 b      1,35 a 0,19 b   4,88 ab 1,72 b 

Taubaté   52,21 b   46,28 b       0,04 b 0,04 b 0,62 c 0,82 b 

Giombo   31,85 b   91,42 b        0,11 b 0,81 a   2,15 bc 3,81 b 

Médias nas colunas seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (P 

< 0,05). 
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Até o período de colheita, nos dois anos de experimentação, a maior severidade foi 

observada na cv. Rama Forte, com 1,35% de área foliar lesionada (Tabela 2). A cv. Fuyu, que 

ao longo das duas safras apresentou maior severidade da doença, no período de colheita, no 

entanto, a severidade variou entre 0,25 e 0,28% (Tabela 2). No final dos dois ciclos da cultura, 

a maior severidade da cercosporiose ocorreu na cv. Fuyu, com severidade máxima de 7% 

(Tabela 2). O incremento da severidade da doença, em todas as cultivares, ocorreu somente 

após o período de colheita, com o aumento exponencial dos valores até o final do ciclo da 

cultura (Figura 3, Tabela 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. . Severidade da cercosporiose em folhas de caqui (% de área lesionada) das cultivares Fuyu (A, B), 

Rama Forte (C, D), Taubaté (E, F) e Giombo (G, H) avaliadas em dias após a brotação (DAB), para as 

safras de 2016 (A, C, E, G) e 2017 (B, D, F, H).  

 

A queda de folhas ao longo do ciclo da cultura avaliada pela área abaixo da curva 

(AACPQF) foi similar entre as cultivares (Figura 4; Tabela 3).  
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Figura 4.  Queda de folhas (%) das cultivares de caquizeiro Fuyu (A), Rama Forte (B), Taubaté (C) e 

Giombo (D), em dias após a brotação (DAB), para as safras de 2016 (A, C, E, G) e 2017 (B, D, F, H). 

 

Até o período de colheita, nos dois anos avaliados, a cv. Fuyu foi a que apresentou a 

menor desfolha (21%) e a cv. Giombo a maior porcentagem de queda de folhas, com 59% 

(Tabela 3). No final do ciclo da cultura, as plantas de todas as cultivares apresentaram 

porcentagem de queda de folhas superior a 80% (Tabela 3).  
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Tabela 3. Área abaixo de curva de progresso da queda de folhas (AACPQF), e queda de folhas (%) na 

colheita e no final do ciclo das cultivares de caquizeiros, nas safras de 2016 e de 2017. 

Cultivar      AACPQF                       Colheita                            Final* 

   2016            2017             2016            2017        2016            2017
 

Fuyu 3922,3 a 5511,0 a 18,18 a 21,63 a 82,79 a 88,19 a 

Rama Forte 5728,8 a 5729,5 a 31,71 ab 33,30 ab 96,88 b 95,94 a 

Taubaté 4889,8 a 5279,6 a 49,58 ab 31,73 ab 97,46 b 88,76 a 

Giombo 3404,6 a 6672,5 a 59,01 b 42,79 b 82,21 a 94,20 a 

Médias nas colunas seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (P < 

0,05). * Fuyu e Giombo foram avaliados aos 255 DAB e Taubaté e Rama Forte aos 286 DAB. 

 

2.4. Discussão 

O aumento temporal de uma doença, caracterizado pela curva de progresso, 

relaciona a taxa de progresso da doença a mudanças nos componentes da resistência 

quantitativa, durante a fase exponencial de uma epidemia (Leonard & Mundt, 1984). A 

intensidade da doença em diferentes cultivares de um hospedeiro ou entre diferentes espécies 

podem ser comparadas pela integral obtida pela área abaixo da curva de progresso (Broers et 

al. 1996). Para a cercosporiose do caquizeiro, pela comparação entre as áreas abaixo da 

incidência e severidade da doença, a cv. Fuyu foi a mais suscetível e a cv. Taubaté a mais 

resistente a cercosporiose. Esse resultado corrobora com o trabalho desenvolvido por 

Namekata & Tokeshi (1964). Contudo, a importância da doença pode ser relativizada com os 

resultados obtidos. 

O início dos sintomas de cercosporiose foi observado em todas as cultivares de 

caquizeiros avaliadas 150 dias após a brotação. No caso da cv. Fuyu e Giombo, os sintomas 

ocorreram apenas 4 dias antes da colheita dos frutos (154 DAB). Para as cvs. Rama Forte e 

Taubaté a expressão dos sintomas teve início 39 dias antes da colheita (189 DAB). Na cv. 

Giombo, mesmo apresentando um curto período entre o início da doença e a colheita dos 

frutos, a incidência de folhas sintomáticas foi de 28%. Nas cvs. mais tardias, Rama Forte e 

Taubaté, a incidência no período de colheita variou mesmo entre essas cultivares, com 

incidência menor na cv. Taubaté (13,7%) e maior na cv. Rama Forte (78,8%). O mesmo 

padrão foi observado para a severidade da doença. Os valores mais extremos obtidos nesse 

experimento, no período de colheita, foram observados na cv. Rama Forte que mesmo com 

quase 80% de folhas sintomáticas, essas apresentaram uma baixa severidade da doença, de 
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1,35%. A cv. Fuyu que ao longo do ciclo da cultura foi a que apresentou maior incidência e 

severidade da doença, sendo considerada a mais suscetível em comparação as demais 

cultivares, até a colheita apresentava valores de 12,25% de incidência e 0,28% de severidade. 

O incremento da doença, portanto, ocorreu de maneira exponencial, em todas as cultivares, 

após a colheita, alcançando o máximo de incidência e severidade no final do ciclo da cultura. 

Portanto, a cercosporiose tem característica de doença de final de ciclo, semelhantemente a 

outras doenças foliares, como a mancha de dendrofoma (Dendrophoma obscurans) em 

morangueiro (Parisi et al., 2016) e a ferrugem (Phakopsora euvitis) em videira (Amorim et 

al., 2016). As doenças foliares de final de ciclo, em plantas caducifólias, têm como 

característica estarem mais relacionadas à queda prematura de folhas e por consequência a 

redução no acúmulo de reservas de carboidratos no período de dormência (Amorin et al., 

2016) do que relacionadas a perda de qualidade e produção de frutos. A intensidade da 

cercosporiose no final do ciclo da cultura, mesmo variando entre as cultivares mostrou que, de 

modo geral, a maioria das folhas expressou os sintomas da doença, entretanto, a severidade da 

doença foi baixa, com o maior valor, de 7% da área foliar lesionada, observado na cv. Fuyu. 

Nogueira Jr., (2016), observou que para a severidade de 2% de míldio (Plasmopara viticola) 

da videira, não ocorreu diferença entre os teores de carboidratos nas raízes de plantas sadias e 

doentes. Entretanto, em videiras cuja severidade de míldio foi de 50%, o efeito da doença 

causou redução na quantidade de amido em raízes de plantas doentes em relação a plantas 

sadias. Levando-se em consideração a maior quantidade de folhas formadas em caquizeiros 

em relação a videiras, a baixa severidade observada no final do ciclo para todas as cultivares 

de caquizeiros, provavelmente não deve ter influenciado no acúmulo de reservas de 

carboidratos. 

Por ser uma planta caducifólia, assim como em outras fruteiras de clima temperado, 

o caquizeiro tem o início da queda natural de suas folhas no outono. Nas cvs. Fuyu e Giombo 

a queda total das folhas foi mais precoce do que nas cvs. Taubaté e Rama Forte. A última 

avaliação foi feita aos 255 dias após a brotação para cvs. Fuyu e Giombo e 286 dias para as 

cvs. Taubaté e Rama Forte. No período de colheita, na cv. Fuyu, a que mostrou ser mais 

suscetível à doença apresentou uma desfolha inferior a 20%. Em trabalho com caquizeiro 

'Fuyu', Choi et al. (2002) observaram que o efeito prejudicial da desfolha de até 50% não 

reduziu o crescimento dos frutos e não modificou o acúmulo de reservas da planta. As 

cultivares apresentaram, nos dois ciclos de produção, a mesma intensidade de desfolha, 

independentemente da intensidade de doença. A maior intensidade de queda de folhas ocorreu 

após a colheita dos frutos.  
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2.5.  Conclusões  

A cv. Fuyu é a mais suscetível a cercosporiose, as cvs. Giombo e Rama Forte são 

moderadamente suscetíveis e a cv. Taubaté é a mais resistente. 

Em todas as cultivares, a intensidade da doença teve seu incremento após o 

período de colheita, mostrando ser a cercosporiose uma doença de final de ciclo. 

A queda de folhas não foi influenciada pelas diferentes intensidades da 

cercosporiose entre as cultivares.  

Nesse trabalho a severidade máxima observada no campo foi de 7%, para a cv. 

Fuyu.  
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3. EFEITO DA CERCOSPORIOSE DO CAQUIZEIRO NO ACÚMULO 

DE RESERVAS NO SISTEMA RADICULAR  

RESUMO 

 

A cercosporiose (Pseudocercospora kaki), também conhecida como mancha 

angular, é a principal doença foliar da cultura do caquizeiro. Plantas das cultivares Rama 

Forte e Taubaté foram submetidas a controle químico da cercosporiose e comparadas com 

plantas sem tratamento químico, quanto a intensidade de doença, desfolha, qualidade dos 

frutos e reservas de amido no sistema radicular. Plantas tratadas com fungicidas 

apresentaram menor incidência e severidade de cercosporiose em relação a plantas não 

tratadas. Contudo, a intensidade de doença observada no campo não influenciou na queda 

de folhas em plantas das duas cultivares. Em plantas não tratadas com fungicidas, folhas 

sintomáticas de ‘Taubaté’ e ‘Rama Forte’ apresentaram severidade da cercosporiose, 

inferior a 1% e 5%, respectivamente. A intensidade da doença observada no campo em 

plantas não tratadas não foi suficiente para alterar a concentração de carboidratos no 

sistema radicular em relação a plantas tratadas com fungicidas. Assim como para o 

acúmulo de carboidratos no sistema radicular, também não ocorreram diferenças na 

qualidade físico-química entre frutos de plantas tratadas e não tratadas com fungicidas para 

o controle da cercosporiose. Portanto, para a intensidade de doença observada no campo, a 

cercosporiose não interfere na queda natural das folhas, na qualidade dos frutos colhidos e 

na reserva de carboidratos no sistema radicular, em plantas das cvs. Rama Forte e Taubaté. 

 

Palavras-chave: Diospyros kaki; Pseudocercospora kaki; Intensidade da doença; Acúmulo 

de carboidratos 

 

ABSTRACT 

Angular leaf spot (Pseudocercospora kaki), also known as cercosporiosis, is 

the main leaf disease of the persimmon tree. Plants of  Rama Forte and Taubaté cultivars 

were submitted to fungicide chemical spaying for cercosporiosis and compared to plants 

untreated with chemical fungicide, regarding the intensity of the disease, defoliation, fruit 

quality and root starch accumulation. Plants treated with fungicides presented lower 

incidence and severity of cercosporiosis when compared to untreated plants. However, the 

disease intensity observed in the field did not influence the leaf drop in plants for both 

cultivars. For symptomatic leaves of 'Taubaté' and 'Rama Forte' in untreated plants the 

cercosporiosis severity was less than 1% and 5%, respectively. The disease intensity of 

untreated plants was not high enough to affect the carbohydrate concentration in the root 

system in comparison to plants treated with fungicides. The same results were found in the 

physicochemical quality of the fruits of treated and untreated plants . Therefore, for the 

intensity of disease observed in the field, the cercosporiosis does not affect the natural leaf 

drop, the quality of the harvested fruits or the carbohydrate reserve in the root system of  

cv. Rama Forte and Taubaté persimmon cultivars. 

 

Keywords: Diospyros kaki; Pseudocercospora kaki; Intensity of disease; Carbohydrate 

accumulation 
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3.1.  Introdução 

A cercosporiose (Pseudocercospora kaki), também conhecida como mancha angular 

do caquizeiro, é a principal doença foliar da cultura, causando danos em vários países 

produtores de caqui, como Japão, China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Brasil (David, 

2000). Os sintomas da cercosporiose são caracterizados por manchas necróticas delimitadas 

pelas nervuras em ambas as faces das folhas e se expressam próximo ao período de maturação 

dos frutos. Com o aumento da intensidade da doença, as folhas diminuem a atividade 

fotossintética podendo causar desfolha precoce e antecipação da maturação dos frutos 

(Penteado, 1986; Pio et al., 2003; Bassanezi et al., 2016).  

Plantas frutíferas de clima temperado acumulam reservas no sistema radicular antes 

do período de dormência. Durante a senescência das folhas no outono, carboidratos 

fotossintetizados nas folhas se translocam para as partes lenhosas da planta (Oliveira & 

Priestley, 1988). As reservas de carboidratos no sistema radicular desempenham um papel 

importante para a brotação, crescimento inicial de ramos e frutos, no ciclo seguinte da cultura 

(Hirata et al., 1974). A perda precoce de folhas em fruteiras decíduas pode reduzir a brotação 

e crescimento de ramos (Park, 1970; Howell & Stackhouse, 1973).  

Alterações no acúmulo de carboidratos de reservas em órgãos de armazenamento são 

comumente observadas em plantas atacadas por patógenos (Boote et al., 1983; Nogueira Jr. et 

al., 2017). No patossistema Uromyces fabae – Vicia faba, o patógeno além de alterar os 

padrões de translocação nos tecidos infectados do hospedeiro, também interfere na 

translocação de reservas em órgãos distantes dos locais de infecção, como em raízes (Voegele 

et al., 2006). Mesmo sendo a cercosporiose a principal doença foliar da cultura do caquizeiro, 

não existem estudos sobre o seu efeito no desenvolvimento da planta. Portanto, o objetivo do 

trabalho foi avaliar o efeito da cercosporiose na desfolha prematura, na qualidade dos frutos 

produzidos e no acúmulo de carboidratos de reserva no sistema radicular de caquizeiros em 

condições de campo.  

 

3.2.  Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em pomar de caquizeiros do Departamento de 

Produção Vegetal da Escola Superior de agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/ USP), em 

Piracicaba, São Paulo (22°42’34’’ S; 47°37’38’’ O, altitude 546 m), cujo clima da região Cwa 

é caracterizado como tropical úmido com inverno seco e verão quente (Koppen, 1948).  
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Para o experimento foram selecionadas oito plantas da cultivar Rama Forte e oito 

plantas da cultivar Taubaté, enxertadas em ‘Pomelo’ (IAC 6-22), com 24 anos de idade. Os 

caquizeiros foram conduzidos em formato de taça com quatro ramificações principais e 

espaçamento de 5,0 metros entre plantas e 7,0 metros entre linhas. O experimento foi 

realizado em dois ciclos de produção (2016 e 2017).  

Para avaliar o efeito da cercosporiose no desenvolvimento do caquizeiro, quatro 

plantas de cada cultivar (Rama Forte e Taubaté) foram tratadas com fungicidas e quatro 

plantas não receberam tratamento químico. O controle químico da cercosporiose foi realizado 

com aplicações do fungicida Nativo
®
 (trifloxistrobina 100 g i. a. L

-1
 + tebuconazol 200 g i. a. 

L
-1

), na dosagem de 0,5 L p.c./ha, quinzenalmente, durante os dois ciclos da cultura, desde o 

início da brotação até a senescência das folhas. Nas plantas que não foram tratadas com 

controle químico foram aplicadas água pura, no mesmo período que as plantas tratadas.  

Para a quantificação da incidência e severidade da cercosporiose, assim como a 

porcentagem de queda de folhas, ao longo do ciclo da cultura, foram marcados 20 ramos por 

planta. As avaliações foram realizadas quinzenalmente, desde o início do aparecimento dos 

sintomas da cercosporiose até a senescência das folhas. Para avaliação da incidência da 

cercosporiose (porcentagem de folhas sintomáticas) foi feita a contagem de folhas com a 

presença de lesões em relação ao número total de folhas por ramo. Para a avaliação da 

severidade da doença (porcentagem de área sintomática no tecido foliar) foi feita a 

quantificação da área lesionada por folha, com auxílio de escala diagramática (Alves, não 

publicada), constituída com valores de 0,5; 1,0; 2,2; 5,0; 9,0 e 17,3 %. Para a quantificação da 

porcentagem de queda de folhas foi realizada a contagem das folhas fixadas nos ramos 

avaliados de cada planta e relacionada com o número de folhas inicialmente presente nos 

ramos. Com os resultados de incidência e severidade da doença, assim como de queda de 

folhas, ao longo do ciclo da cultura, para as plantas tratadas e não tratadas com fungicidas, das 

duas cultivares, foi calculada a área abaixo da curva de progresso, por integração trapezoidal 

(Campbell & Madden, 1990). Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 

utilizando o software STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, EUA), e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Para a avaliação da concentração de amido no sistema radicular, foram retiradas 

amostras de raízes de todas as plantas do experimento mensalmente, a partir do período de 

dormência que antecedeu a primeira brotação do primeiro ciclo de produção (2016) até o mês 

posterior a queda das folhas do segundo ciclo de produção (2017). As amostras de raízes 

foram coletadas na região do solo distante 30 cm do tronco de cada planta e em uma 
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profundidade de 0-20 cm. Foram coletados segmentos de 10 a 15 cm de comprimento e 10 

mm de diâmetro. As raízes coletadas de cada planta foram secas em estufa com circulação 

forçada de ar (65 
o
C) até atingirem massa seca constante. Posteriormente, as amostras foram 

trituradas em moinho manual, para obtenção de amostras homogeneizadas e com partículas 

de aproximadamente 0,8 mm. A extração de amido foi determinada de acordo com a 

metodologia de Amaral et al. (2007), no qual 10 mg de raízes acondicionados em tubos 

Eppendorf
®
 de 2 mL, foram utilizados na realização de quatro extrações com 500 µL de 

etanol 80% a 80 
o
C por 20 min, totalizando 2 mL de extrato etanólico, para a retirada de 

açúcares, fenóis, pigmentos e quaisquer substâncias solúveis presente. Após a extração, foi 

removida a fração etanólica e o precipitado foi seco a temperatura ambiente por 24 horas em 

uma câmara de fluxo. Após esse período foram adicionados 500 µL de α-amilase (EC 3.2.1.1) 

termoestável de Bacillus lincheniformis que foi diluída em solução tampão MOPS 10 mM pH 

6,5. As amostras foram incubadas em banho maria a 75 
o
C por 30 min. Esse processo foi 

realizado duas vezes. As amostras obtidas foram mantidas a 50 
o
C, e adicionado 500 µL de 

amiloglucosidase (EC 3.2.1.3) de Aspergillus niger em solução tampão de acetato de sódio 

100 mM de pH 4,5. As amostras foram incubadas em banho maria a 50 
o
C por 30 min. Este 

procedimento realizado duas vezes. Após todas as etapas foram adicionados 100 µL de ácido 

perclórico 0,9 M para parar as reações e precipitar as proteínas. As amostras foram 

congeladas a -20 
o
C para posterior análise.  

A quantificação do amido nos extratos obtidos procedeu-se pela quantificação da 

glucose liberada no processo de hidrólise. Para isto, em tubos Eppendorf
®
 de 1,5 mL foram 

adicionadas alíquotas de 20 µL de extrato e acrescentado 50 µL de água destilada e 750 µL do 

reagente Glicose PAP Liquiform (GODPOD), contendo enzimas glucose-oxidase (11000 U 

mL
-1

) e peroxidase (700 U mL
-1

), 290 μmol L
-1

 de 4-aminoantipirina e 50 mM de fenol a pH 

7,5. A partir desta reação formou-se o composto antipirilquinonimina, de coloração vermelha, 

cuja intensidade de cor é proporcional a concentração de glucose presente na amostra. As 

amostras foram incubadas a 30 
o
C por 15 mim, e o conteúdo de amido foi determinado com 

auxílio de espectrofotômetro (Asys UVM-340) com leitor de microplacas de ELISA em 

comprimento de onda 490 nm. Para preparar a curva padrão foi utilizada solução de glucose 

(SIGMA) nas concentrações de 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 μg mL
-1

. Todas as leituras, incluindo 

curva padrão e amostras foram feitas em triplicatas e o conteúdo de amido foi expresso em 

miligramas de amido por gramas de matéria seca (mg g
-1

) (Amaral et al., 2007). Com os 

valores de amido no sistema radicular de plantas tratadas e não tratadas com fungicidas 

obtidos ao longo de duas safras foi calculada a área abaixo da curva de progresso, por 
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integração trapezoidal (Campbell & Madden, 1990). Os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) utilizando o software STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, 

EUA), e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

No período de colheita, para cada cultivar, frutos de plantas tratadas e não tratadas 

com fungicidas ao longo do ciclo de produção, foram caracterizados quanto às qualidades 

físico-químicas, pela massa, diâmetro, cor da casca e sólidos solúveis. A massa dos frutos foi 

medida com auxílio de balança digital e o diâmetro dos frutos com paquímetro digital. Para 

obtenção da cor da casca, utilizou-se o índice de cor (IC). Com o colorímetro Minolta 

Chromameter CR-400 foram realizadas medições na região equatorial dos frutos, em dois 

lados, para obtenção dos parâmetros L, que indica a luminosidade, a que varia entre a cor 

verde e vermelha e o b, que varia entre a cor azul e a amarela (Mazzuz, 1996). Para obtenção 

do índice de cor (IC) utilizou-se a fórmula: IC=1000 x a / L x b. O IC varia entre –20 a +20; 

em que, quanto mais negativo mais verde a casca do fruto está e quanto mais positivo mais 

avermelhado está o fruto. O valor zero representa a cor amarela. Para as análises de sólidos 

solúveis, a polpa dos frutos foi diluída em água destilada e o teor de sólidos solúveis foi 

determinado por meio de refratômetro de bancada (Abbe Refractometer, tipo WYA.), 

devidamente calibrado. A quantidade de sólidos solúveis foi expressada em 
o
Brix (Carvalho 

et al., 1990). Os dados das características físico-químicas dos frutos foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) utilizando o software STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., Tulsa, 

OK, EUA), e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

3.3.  Resultados  

3.3.1.  Cultivar Taubaté 

Os resultados obtidos para incidência e severidade da cercosporiose, e porcentagem 

de queda de folhas, nos dois anos de experimento, em plantas tratadas e não tratadas com 

fungicidas, não se ajustaram aos modelos não lineares como o Logístico e Gompertz, sendo, 

portanto, comparados pela área abaixo da curva de progresso da doença e da queda de folhas 

(Campbell & Madden, 1990).  

As plantas tratadas com fungicidas, em relação às plantas não tratadas, apresentaram 

menor incidência de folhas sintomáticas e menor severidade da doença no primeiro ano de 

experimentação (2016), tanto ao longo do ciclo, quanto no final do ciclo (Figura 5; Tabela 4).  
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Figura 5. Incidência e severidade de cercosporiose em folhas de caquizeiro da cultivar Taubaté, em plantas 

não tratadas com fungicidas (A e C) e tratadas com fungicidas (B e D), em dias após a brotação (DAB), 

na safra 2016.  

 

Tabela 4. Área abaixo da curva de progresso (AACP) da doença e de queda de folhas, e a incidência e 

severidade de cercosporiose e queda de folhas no final do ciclo de produção de caquizeiros cv. Taubaté, 

não tratados (NT) e tratados (T) com fungicidas.  

      Cercosporiose 

  AACP                          Final (%) 

     2016    2017             2016           2017 

Incidência NT    3841,4 a    8061,2 a             89,6 a          99,3 a 

 T     1231,9 b     6507,9 a              35,5 b           99,4 a 

Severidade NT      52,2 a      46,3 a              0,62 a           0,82 a 

 T        4,4 b      34,3 a              0,21 b           0,71 a 

Queda Folha NT  4889,9 a  5279,6 a            97,46 a          88,76 a 

 T  4655,9 a  3872,9 a      80,23 a         84,09 a 

Médias na coluna seguidas pela mesma letra não diferem significativamente (Tukey, P < 0,05). 

 

No segundo ciclo avaliado (2017), entretanto, o controle químico não foi efetivo na 

redução da incidência e severidade da cercosporiose (Figura 6; Tabela 4). A falta de controle 

da cercosporiose, mesmo sendo realizadas as pulverizações com fungicidas quinzenalmente, 

pode estar associada a problemas climáticos, com eventos de chuvas em dias sequenciais, que 

dificultaram a aplicação ou diminuíram o efeito protetor do fungicida aplicado. 

 

A B 

C D 
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Figura 6.  Incidência e severidade de cercosporiose em folhas de caquizeiro do cultivar Taubaté, em plantas 

não tratadas com fungicidas (esquerda) e tratadas com fungicidas (direita), em dias após a brotação 

(DAB), na safra 2017.  

 

A aplicação ou não de fungicidas não alterou o tempo de fixação das folhas dos 

caquizeiros ‘Taubaté’, mesmo no primeiro ano de experimentação (2016), em que o 

tratamento fungicida foi eficiente na redução da cercosporiose (Tabela 4; Figura 7). Portanto, 

a maior intensidade de doença, para a incidência e severidade observadas no campo, não teve 

efeito na queda de folhas. 

 
 

 

Figura 7.  Queda de folhas em caquizeiro do cultivar Taubaté, em plantas não tratadas (●) e tratadas (○) com 

fungicidas, em dias após a brotação (DAB). Dados da safra 2016 (A) e da safra 2017 (B).  

 

Os valores de carboidratos no sistema radicular das plantas tratadas e não tratadas 

com fungicidas no controle da cercosporiose foram expressos em concentração de amido (% 

A B 

C D 
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matéria seca), e apresentados de forma sequencial ao longo dos meses em que ocorreram as 

coletas (Figura 8). 

 

 

Figura 8.  Amido (% matéria seca) armazenado no sistema radicular em caquizeiros cv. Taubaté não tratados 

(○) e tratados (●) com fungicidas no controle da cercosporiose, em meses de 2016 e 2017. Br: brotação e 

Colh: colheita. 

 

A concentração de amido no sistema radicular, de plantas tratadas e não tratadas com 

fungicidas, foi semelhante, ao longo dos dois ciclos de produção (Figura 8; Tabela 5). No 

primeiro ano de experimentação (2016), a maior intensidade de doença observada em folhas 

de plantas não tratadas, em relação a plantas tratadas com fungicidas, não teve efeito no 

acúmulo de reservas no sistema radicular (Tabela 4 e 5).  

 

Tabela 5.  Área abaixo da curva de progresso de acúmulo de amido (AACPAA) no sistema radicular em 

caquizeiros cv. Taubaté, não tratados (NT) e tratados (T) com fungicidas para o controle da 

cercosporiose.  

Controle cercosporiose AACPAA 

NT 43791,39 a 

T 51039,93 a 

Médias na coluna seguidas pela mesma letra não diferem significativamente (Tukey, P < 0,05). 

 

Os frutos formados em plantas tratadas e não tratadas com fungicidas 

apresentaram, no mesmo ano de avaliação, valores similares de massa, diâmetro, 

concentração de sólidos solúveis e coloração da casca (Tabela 6). Portanto, a intensidade 

de cercosporiose observada no campo não influenciou na qualidade final dos frutos da cv. 

Taubaté. Entre os anos de avaliação, observou-se que os frutos de plantas não tratadas com 
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fungicidas apresentaram no segundo ano maior massa e maior diâmetro em relação ao ano 

anterior (Tabela 6). 

 

Tabela 6.  Massa (g), diâmetro (mm), sólidos solúveis (
o
Brix) e índice de cor (IC) de frutos colhidos de 

caquizeiros cv. Taubaté, não tratados (NT) e tratados (T) com fungicidas para o controle da 

cercosporiose.  

Tratamento 

Massa (g) Diâmetro (mm) Sólidos solúveis 

(
o
Brix) 

IC 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

NT 138,8 aA 286,7 aA 55,8 aA 64,3 aB 17,8 aA 17,2 aA 0,96 aA -0,56 aA 

T 146,2 aA 219,5 aB 55,2 aA 64,0 aB 16,3 aA 16,5 aA -0,24 aA  -1,07 aA 

Médias seguidas por letras iguais, minúscula na vertical e maiúscula na horizontal, não diferem entre si pelo 

teste (Tukey, P < 0,05). 

 

3.3.2.  Cultivar Rama Forte 

Os resultados obtidos da incidência e severidade da cercosporiose e da porcentagem 

de queda de folhas em plantas tratadas e não tratadas com fungicidas, nos dois anos de 

experimento, não se ajustaram a modelos não lineares como o Logístico e Gompertz, sendo, 

portanto, comparados pela área abaixo da curva de progresso (Campbell & Madden, 1990).  

Para os dados de incidência e severidade da doença, ocorreu uma redução da 

cercosporiose em plantas tratadas com fungicidas em relação às plantas não tratadas, no 

primeiro ano de avaliação (2016) (Figura 19; Tabela 7).  
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Figura 9. . Curva de progresso da incidência (A, B) e severidade (C, D) de cercosporiose do caquizeiro na 

cultivar Rama Forte em plantas não tratadas (A, C) e tratadas com fungicidas (B, D) avaliadas em dias 

após a brotação (DAB), para a safra de 2016.  

 

Tabela 7. Área abaixo da curva de progresso (AACP) da doença e queda de folhas e a incidência e 

severidade da cercosporiose e queda de folhas no final do ciclo de produção de caquizeiros cv. Rama 

Forte, não tratados (NT) e tratados (T) com fungicidas.  

        Cercosporiose 

  AACP                          Final (%) 

        2016    2017             2016           2017 

  Incidência NT       7423,3 a 11902,1 a            97,5 a        100,0 a 

 T        1024,4 b  13493,0 a             23,6 b         100,0 a 

Severidade NT       171,3 a     95,5 a               4,8 a             1,7 a 

 T           7,3 b   118,7 a               0,2 b             1,5 a 

Queda Folha NT     5728,9 a 6645,8 a           96,88 a         95,94 a 

 T     3792,4 a 5705,7 a           88,32 a         88,50 a 

Médias na coluna seguidas pela mesma letra não diferem significativamente (Tukey, P < 0,05). 

 

No segundo ano de avaliação (2017), entretanto, não houve diferenças entre os 

tratamentos com relação à intensidade da doença. Assim como observado para a cv. Taubaté, 

para o segundo ano do experimento, o controle químico em plantas da cv. Rama Forte não 

reduziu a intensidade da cercosporiose quando comparado com plantas não tratadas com 

fungicidas. As chuvas sequenciais que ocorreram em maior intensidade dificultaram a 

aplicação do fungicida e, provavelmente, reduziu o período de cobertura do produto o que 

interferiu no controle da doença (Figura 10; Tabela 7). 

 

C D 

A B 
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Figura 10. Curva de progresso da incidência (A, B) e severidade (C, D) de cercosporiose do caquizeiro no 

cultivar Rama Forte em plantas não tratadas (A, C) e tratadas com fungicidas (B, D) avaliadas em dias 

após a brotação (DAB), para a safra de 2017.  

 

A queda natural das folhas foi similar estatisticamente, nos dois anos avaliados, em 

plantas tratadas e não tratadas com fungicidas, independentemente da intensidade de doença 

observada nas folhas dos caquizeiros cv. Rama Forte (Figura 11, Tabela 7). 

 

 

Figura 11. Queda de folhas em caquizeiro do cultivar Rama Forte, em plantas não tratadas (●) e tratadas (○) 

com fungicidas, em dias após a brotação (DAB). Dados da safra 2016 (A) e da safra 2017 (B).  

 

O armazenamento de reservas no sistema radicular, não foi afetado pelo aumento da 

intensidade da doença em plantas não tratadas com fungicidas. A concentração de amido no 

sistema radicular ao longo dos dois ciclos da cultura foi igual entre plantas tratadas e não 

tratadas com fungicidas para o controle da cercosporiose (Figura 12; Tabela 8). 

A 

C 

A B 

B 

D 
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Figura 12.  Amido (% matéria seca) armazenado no sistema radicular em caquizeiros cv. Rama Forte não 

tratados (○) e tratados (●) com fungicidas no controle da cercosporiose, em meses de 2016 e 2017. Br: 

brotação e Colh: colheita. 

 

Tabela 8.  Área abaixo da curva de progresso do acúmulo de amido (AACPAA) acumulado no sistema 

radicular em caquizeiros cv. Rama Forte, não tratadas (NT) e tratadas (T) com fungicidas para o controle 

da cercosporiose.  

Controle cercosporiose AACPAA 

NT 42840,62 a 

T 39822,81 a 

Médias na coluna seguidas pela mesma letra não diferem significativamente (Tukey, P < 0,05). 

 

Os frutos colhidos de plantas da cv. Rama Forte, tratadas e não tratadas com 

fungicidas, para o controle da cercosporiose, não apresentaram diferenças significativas nas 

características físico-química nos dois anos de experimentação (Tabela 9). No segundo ano 

(2017) os frutos apresentaram maior massa, nos dois tratamentos, quando comparados aos 

frutos colhidos no ano anterior. 
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Tabela 9. Massa (g), diâmetro (mm), sólidos solúveis (
o
Brix) e índice de cor (IC) em caquizeiros cv. Rama 

Forte, não tratados (NT) e tratados (T) com fungicidas para o controle da cercosporiose.  

Tratamento 

Massa (g) Diâmetro (mm) Sólidos solúveis 

(
o
Brix) 

IC 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

NT 93,2 aA 177,2 aB 55,4 aA 59,7 aA 19,8 aA 17,6 aA 1,5 aA 2,6 aA 

T 77, 4 aA 162,5 aB 54,8 aA 55,3 aA 18,2 aA 16,6 aB -1,8 bA  1,9 aA 

Médias seguidas por letras iguais, minúscula na vertical e maiúscula na horizontal, não diferem entre si pelo 

teste (Tukey, P < 0,05). 

 

3.4. Discussão 

Em árvores caducifólias, após o período de dormência, os assimilados encontrados 

em tecidos lenhosos como as raízes, são conduzidos para as gemas e mais tarde para as folhas 

jovens. Aproximadamente um terço das reservas acumuladas é utilizado no desenvolvimento 

e no crescimento da planta. Em seguida essas reservas são distribuídas entre flores, frutos, 

câmbio, gemas em formação e por fim, aos tecidos que servem como depósito de amido nas 

raízes e na casca (Larcher, 2000). Flutuações no acúmulo de reservas de carboidratos nas 

raízes e ramos tem sido estudado em diversas espécies de fruteiras de clima temperado como 

macieira (Yoshioka et al., 1988), caquizeiro (Corsato et al, 2008), videira (Nogueira Jr., 2016) 

e mirtileiro (Silva, 2018). Em fruteiras decíduas, incluindo caqui (George et al., 1994; Park, 

2002), estudos indicam que as raízes são o principal local de armazenamento de carboidratos 

(Loescher et al., 1990). Entretanto, poucos trabalhos relacionam acúmulo de reserva de 

carboidratos no sistema radicular com doenças foliares (Nogueira Jr., 2016).  

O controle químico realizado em plantas das cvs. Taubaté e Rama Forte foi efetivo 

para reduzir a intensidade de cercosporiose apenas no primeiro ano de experimentação. As 

condições climáticas no segundo ano, como a frequência e a intensidade de eventos de chuva, 

provavelmente, tornaram o controle da doença pouco efetivo (Mueller et al., 2013; Hance & 

Holly, 1990). No primeiro ano do experimento, plantas da cv. Taubaté tratadas com 

fungicidas, apresentaram, em relação a plantas não tratadas, uma redução na incidência de 

folhas sintomáticas e na severidade da doença, ao longo do ciclo da cultura, de 68% e 91%, 

respectivamente, e no final do ciclo da cultura, de 61% e 66%. Em plantas tratadas com 

fungicidas da cv. Rama Forte, no primeiro ano de experimentação, também houve redução da 

incidência de folhas sintomáticas e da severidade da doença, quando comparado com plantas 

não tratadas com fungicida, tanto ao longo do ciclo da cultura, de 86% e 95%, 
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respectivamente, como no final do ciclo da cultura, com redução de 76% e 96%. Entretanto, 

essa redução na intensidade de doença em ambas as cultivares avaliadas, não refletiu em uma 

diferença na queda de folhas. Isso pode ter ocorrido pois, por mais que o controle da doença 

tenha sido efetivo no primeiro ano, para as duas cultivares, a severidade média final da 

cercosporiose, em plantas não tratadas foi menor que 1% e 5%, em ‘Taubaté’ e ‘Rama Forte’, 

respectivamente. A severidade observada no campo e o controle da doença não apresentaram 

o efeito desejado de retardar a queda natural das folhas. A cercosporiose é considerada uma 

doença de final de ciclo por se expressar com maior intensidade no período de colheita dos 

frutos aumentando até a queda natural das folhas.  

O acúmulo de carboidratos no sistema radicular ao longo de dois anos de 

experimentação, nas cvs. Taubaté e Rama Forte, foi semelhante entre plantas tratadas e não 

tratadas com fungicidas. A intensidade da doença observada no campo, em plantas não 

tratadas, não foi suficiente para reduzir a concentração de carboidratos no sistema radicular 

em relação a plantas tratadas. Nogueira Jr., (2016), observou que para a severidade de 2% de 

míldio (Plasmopara viticola) da videira, não ocorreu diferença entre os teores de carboidratos 

nas raízes de plantas sadias e doentes. Entretanto, em videiras cuja severidade de míldio foi de 

50%, o efeito da doença causou redução na quantidade de amido em raízes de plantas doentes 

em relação a plantas sadias.  

A relação da quantidade de folhas ou longevidade das folhas com o acúmulo de 

carboidratos no sistema radicular foi pouco estudado para o caquizeiro. Em trabalho com 

caquizeiro 'Fuyu', Choi et al. (2002) observaram que o efeito prejudicial da desfolha de até 

50% não reduziu o crescimento dos frutos e não modificou o acúmulo de reservas da planta. 

Nesse caso acredita-se que as folhas remanescentes podem ter a capacidade de compensar a 

perda até certo ponto, aumentando sua fotossíntese e a produção de fotoassimilados (Layne & 

Flore, 1993). O aumento da longevidade de folhas em caquizeiros, retardando a queda natural, 

pode não apresentar aumento na concentração de carboidratos no sistema radicular. Após o 

período de colheita, no outono, os dias mais curtos são reconhecidos pelos fitocromos, e 

inicia-se o processo de senescência das folhas. As folhas apresentam uma mudança na 

coloração do verde para alaranjado, devido à degradação da clorofila presente no cloroplasto e 

a expressão dos carotenoides, flavonoides, presentes nas folhas e até então mascarados pela 

presença da clorofila. A senescência foliar é uma forma especializada de morte celular 

programada que remobiliza via floema os nutrientes e minerais solubilizados a partir de 

folhas-fonte para drenos em crescimento, tais como folhas jovens, ou para órgãos de 

armazenamento. Uma importante alteração estrutural da folha é a degradação do cloroplasto, 
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que contém cerca de 70% da proteína foliar. Assim, a assimilação de carbono é substituída 

pela decomposição e conversão da clorofila, proteínas e macromoléculas em nutrientes que 

podem ser translocados para outros órgãos (Taiz et al., 2017). Portanto, no caso de plantas 

caducifólias tratamentos que retém folhas após o período natural de senescência não 

necessariamente terão aumento no acúmulo de reservas no final do ciclo da cultura. 

Assim como para o acúmulo de carboidratos no sistema radicular, também não 

houve diferenças na qualidade físico-química entre frutos de plantas tratadas e não tratadas 

com fungicidas para o controle da cercosporiose. A baixa severidade da doença, até o período 

de colheita, provavelmente não influenciou na produção de fotoassimilados das folhas e em 

sua translocação para os frutos-drenos. A diferença na qualidade de frutos formados, entre 

diferentes níveis de severidade de doenças foliares, normalmente é observada em doenças de 

início de ciclo como o míldio da videira (Amorim et al., 2016), mancha de Mycosphaerella 

fragariae do morangueiro (Parisi et al., 2016) e em míldio da melancia (Pavan et al., 2016), 

reduzindo drasticamente o potencial fotossintético das folhas quando estas ainda são 

responsáveis pela produção dos fotoassimilados que serão acumulados nos frutos (Taiz et al., 

2017). 

Portanto, mesmo tendo as plantas de Taubaté e Rama Forte tratadas com fungicidas 

apresentado redução na incidência e severidade da doença, em comparação a plantas não 

tratadas, isso não se refletiu em uma menor queda de folhas, na melhor qualidade de frutos 

colhidos e no acúmulo de reservas no sistema radicular. Por ser a cercosporiose uma doença 

de final de ciclo, cujo aumento da intensidade está restrito entre o período de colheita dos 

frutos e a queda natural das folhas, e pela baixa severidade que a doença apresenta, mesmo 

em cultivares mais suscetíveis como a Fuyu, cuja severidade em plantas sem tratamento 

fungicida foi de 7% (capítulo 1), ou até mesmo pelos dados da escala diagramática para 

cercosporiose, cujo valor máximo é de 17% (Alves, não publicado), essa intensidade não 

acarreta em danos à planta, provavelmente pela quantidade de folhas fotossintetizantes 

existentes. As publicações que citam a cercosporiose como uma doença do caquizeiro que 

causa queda precoce das folhas, tendo como consequências o amadurecimento prematuro dos 

frutos e redução da produção do ano seguinte (Penteado, 1986; Pio et al., 2003; Bassanezi et 

al., 2016), possivelmente estão embasadas na discussão dos resultados obtidos por Namekata 

& Tokeshi (1964) em que dizem “O fato da doença provocar desfolha precoce deve influir na 

produção dos anos subsequentes. A maturação antecipada, possivelmente deve influir no teor 

de sólidos solúveis dos frutos, embora no presente trabalho nada foi possível determinar, 

talvez por termos colhidos os frutos em diferente estádio de maturação”, ou seja, embasadas 
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em suposições, uma vez que não existem outros trabalhos publicados que envolvam a 

cercosporiose e o desenvolvimento do caquizeiro.  

 

3.5. Conclusões 

O controle químico da cercosporiose reduz a incidência de folhas sintomáticas e a 

severidade da doença, em caquizeiros das cvs. Taubaté e Rama Forte. 

A queda precoce de folhas, o acúmulo de reservas no sistema radicular, assim como 

a melhoria na qualidade físico-química de frutos das cvs. Taubaté e Rama Forte, não mostrou 

relação direta com a intensidade da cercosporiose, para severidades da doença de até 5%.  

Por ser uma doença de final de ciclo, a severidade de cercosporiose de até 5% nas 

cvs. de caquizeiros Taubaté e Rama Forte não causam danos à cultura.   
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4.  EFEITO DA SEVERIDADE DE CERCOSPORIOSE NA 

FOTOSSÍNTESE DE FOLHAS DE CAQUIZEIROS  

RESUMO 

O efeito da mancha foliar de Cercosporiose, causada por Pseudocercospora 

kaki nos parâmetros fotossintéticos de folhas de caquizeiro (Diospyros kaki) foi avaliado 

no campo em quatro cultivares de caquizeiro, Fuyu, Rama Forte, Giombo e Taubaté. A 

taxa fotossintética, a condutância estomática e a eficiência do fotossistema II foram 

correlacionadas com a severidade da doença e ajustadas ao modelo exponencial negativo 

Y= a*exp (-b*x). Os parâmetros fotossintéticos em folhas sadias ajustados pelo modelo 

foram menores na cultivar Fuyu em relação as cultivares Rama Forte e Taubaté. Esses 

resultados indicam que mesmo em folhas sadias existem diferenças tanto na captação da 

energia solar quanto na utilização dessa energia no processo fotossintético entre as 

cultivares de caquizeiros. Com o aumento da severidade da doença houve redução da taxa 

fotossintética e na eficiência do fotossistema II em todas as cultivares. A condutância 

estomática não foi alterada pelo aumento da severidade da cercosporiose, em todas as 

cultivares avaliadas. A cv. Fuyu apresentou menores valores para a taxa fotossintética, 

eficiência no transporte de elétrons do fotossistema II e menor eficiência instantânea de 

carboxilação aparente, em relação às folhas avaliadas das cultivares Rama Forte, Giombo e 

Taubaté. Utilizando o conceito de Bastiaans (1991) sobre lesão virtual, foi relacionado a 

taxa fotossintética relativa, a condutância estomática relativa, o fotossistema II relativo e o 

transporte aparente de elétrons relativo com a severidade de doenças, por meio do modelo 

Px/Po= (1-x)
β
. Todas as cultivares apresentaram lesão virtual, evidenciando que a 

cercosporiose do caquizeiro afeta a assimilação de CO2 nos tecidos aparentemente sadios 

adjacentes às lesões. A cultivar Fuyu que expressou a maior severidade de cercosporiose, 

em até 30% da área foliar com sintomas, foi a que apresentou menor lesão virtual, de 4,4 

vezes a lesão aparente. A cultivar Taubaté que expressou a menor severidade da doença, 

em até 13% da área foliar com sintomas, foi a que apresentou a maior lesão virtual, de 8,6 

vezes a lesão aparente. O maior decréscimo da taxa de fotossíntese na cv. Taubaté em 

comparação às outras cultivares, mesmo essa apresentando uma baixa severidade da 

cercosporiose, pode estar relacionada a maior área da lesão virtual. No caso da cv. Fuyu, 

considerada a mais suscetível devido a severidade da doença, a menor lesão virtual fez com 

que essa cultivar apresentasse menor efeito da doença em relação a taxa de fotossíntese. O 

aumento da severidade da cercosporiose em folhas de caquizeiros, portanto, afeta 

negativamente a taxa fotossintética não só do tecido lesionado como nos tecidos adjacentes 

as lesões com respostas diferentes entre as cultivares. 

 

Palavras-chave: Diospyros kaki; Pseudocercospora kaki; Taxa fotossintética; Lesão virtual 

 

ABSTRACT 

The effect of angular leaf spot caused by Pseudocercospora kaki on the 

photosynthetic parameters of persimmon leaves (Diospyros kaki) was assessed under field 

conditions in four persimmon cultivars, Fuyu, Rama Forte, Giombo and Taubaté. 

Photosynthetic rate, stomatal conductance and efficiency of photosystem II were correlated 

to the severity of the disease and adjusted to the negative exponential model Y = a * exp (-

b*x). The photosynthetic parameters in healthy leaves adjusted to the model was lower for 

Fuyu and Giombo cultivars, when compared to ‘Rama Forte’ and ‘Taubaté’. These results 
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show that even in healthy leaves there are differences in both, solar energy harvesting and 

consumption in the photosynthesis. The increase in the disease severity caused a reduction 

of the photosynthetic rate and in the photosystem II efficiency for all cultivars. The 

stomatal conductance was not affected by the increase of the cercosporiosis severity for all 

cultivars evaluated. The cv. Fuyu showed lower values for photosynthetic rate, efficiency 

in the electron transport chain of photosystem II and lower apparent carboxylation 

efficiency when compared to leaves of other three cultivars evaluated. Using the concept of 

Bastiaans (1991) on the virtual injury, the disease severity was corelated to relative 

photosynthesis rate, relative conductance on relative stomatal rate, relative photosystem II 

rate and the relative apparent electrons transport, through Px/ Po=(1-x)β model. All 

cultivars presented a virtual injury, showing that the cercosporiosis of persimmon affects 

the assimilation of CO2 in the apparently healthy tissues adjacent to the lesions. The cv. 

Fuyu showed the highest severity of cercosporiosis of up to 30% of the leaf area with 

symptoms, although it was the one with the lowest virtual lesion, being only 4.4 times the 

size of the apparent lesion. The Taubaté cultivar, which showed the lowest severity of the 

disease of 13% of the leaf area with symptoms, was the one that presented the largest 

virtual lesion, 8.6 times the size of the apparent lesion. The greatest reduction of the 

photosynthesis rate was found in cv. Taubaté compared to other cultivars. That may be 

related to the greater area of the virtual lesion, even though it presented a low severity of 

cercosporiosis. On the other hand, ‘Fuyu’, considered to be the most susceptible cultivar 

due to the severity of the disease, had the lowest virtual injury, that led it to has the 

lowesteffect of the disease in the photosynthetic rate. The increase of the cercosporiosis 

severity in persimmon leaves, therefore, affects negatively the photosynthetic rate of not 

only the injured tissue, but also in the green tissues adjacent to the lesions with different 

responses among the cultivars. 

 

Keywords: Diospyros kaki; Pseudocercospora kaki; Photosynthetic rate; Virtual injury 

 

4.1.  Introdução 

O caquizeiro (Diospyros kaki) tem como principal doença foliar a cercosporiose, 

causada pelo fungo Pseudocercospora kaki (Bassanezi et al., 2016). O caquizeiro é uma 

planta caducifólia, e quando apresenta alta intensidade de cercosporiose ocorre a antecipação 

da queda das folhas, o que pode ocasionar amadurecimento prematuro dos frutos, redução do 

vigor da planta e afetar a produção do ano seguinte (Penteado, 1986; Pio et al., 2003; 

Bassanezi et al., 2016). A cercosporiose é caracterizada por lesões necróticas limitadas pelas 

nervuras foliares, formando manchas angulares (Bassanezi et al., 2016). As doenças foliares 

produzem lesões no mesofilo que podem interferir diretamente na fotossíntese e causar 

impacto na produção (Bedendo, 2018).  

Na maioria das doenças foliares, a atividade fotossintética pode ser afetada pela 

redução na interceptação da radiação, resultante da perda de área foliar fotossintetizante, e/ou 

pela diminuição da eficiência de uso da radiação interceptada, devido à redução da taxa 

fotossintética no tecido verde remanescente (Johnson, 1987; Bassanezi et al., 2001). Os 
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patógenos podem alterar a eficiência da assimilação de CO2 nas áreas assintomáticas 

adjacentes às lesões formadas nas folhas, evidenciando uma lesão virtual, que pode ser do 

mesmo tamanho ou maior que a lesão aparente (Bastiaans, 1991). As cultivares de caquizeiros 

apresentam diferentes níveis de resistência a cercosporiose, entretanto, não se conhece o efeito 

da intensidade da doença na fotossíntese dos tecidos foliares. Portanto, o objetivo do trabalho 

foi avaliar o efeito da severidade da cercosporiose em diferentes cultivares de caquizeiros nos 

parâmetros fotossintéticos relacionados às lesões aparente e virtual.  

 

4.2.  Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em pomar de caquizeiro localizado no campo 

experimental do Departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz (ESALQ/ USP), em Piracicaba, São Paulo (22
o
42’40’’S, 47

o
37’31’’O, altitude de 

538 metros), nas safras de 2016 e 2017. O experimento foi realizado em plantas de 

caquizeiros com 24 anos, das cultivares Fuyu, Rama Forte, Giombo e Taubaté, enxertados em 

‘Pomelo’ (IAC 6-22), em condições naturais de epidemias, e sem tratamento fungicida. 

Os parâmetros fotossintéticos foram avaliados em folhas com diferentes níveis de 

severidade de cercosporiose e em folhas sadias das diferentes cultivares de caquizeiros. Foram 

medidos a taxa fotossintética líquida (A) (µmol CO2 m
-2

 s
-1

), a condutância estomática (gs) 

(mol H2O m
-2 

s
-1

), a eficiência do fotossistema II (PhiPSII) e o transporte aparente de elétrons 

(ETR) [µmol (elétrons) m
-2

 s
-1

], utilizando o analisador portátil de gases por infravermelho 

IRGA (LI-6400XT, Li-Cor Inc., Lincoln, NE, USA). O analisador de gases foi ajustado com 

densidade de fluxo de fótons fotossintéticos (PPFD) de 1000 µmol m
-2

 s
-1

, concentração de 

CO2 na câmara de 400 µmol mol
-1

 e temperatura do ar externa, utilizando uma câmara de 2 

cm
2
. 

Para obtenção dos parâmetros fotossintéticos e da severidade da doença, para cada 

cultivar, foram utilizadas quatro plantas onde foram avaliadas 30 folhas fixadas às plantas, 

totalmente expandidas e expostas à radiação solar, localizadas no terço médio da planta. 

Foram avaliadas, na mesma época para todas as cultivares, 15 folhas em cada ano de 

experimentação, entre folhas com diferentes níveis de severidade da doença e folhas sadias 

(Figura 13).  
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Figura 13.  Uso do analisador de fotossíntese (IRGA modelo LI-6400XT, LiCor
®
) para obtenção de 

parâmetros fotossintéticos em folhas com cercosporiose em diferentes cultivares de caquizeiros. 

 

Em cada folha avaliada, foi delimitada uma área de 2 cm
2
, onde foram realizadas as 

medições com o analisador de fotossíntese e quantificada a severidade da doença. A área 

delimitada de cada folha foi fotografada e as imagens obtidas foram digitalizadas para 

quantificação da severidade da doença (Figura 14). As áreas lesionadas foram quantificadas 

com o uso do software QUANT (Vale et al., 2001), para obtenção da severidade 

(porcentagem de área lesionada) da cercosporiose nos tecidos avaliados (Figura 15).  

 

 

Figura 14.  Área foliar (2 cm
2
) de caquizeiro cv. Giombo delimitada com caneta permanente para 

digitalização da imagem e utilização do software QUANT.  

 

 

Figura 15. Imagens digitalizadas de folhas sintomáticas de caquizeiro cv. Fuyu com área de 2 cm
2
 utilizadas 

para a quantificação da severidade da cercosporiose pelo software QUANT.   

 

Os valores obtidos dos parâmetros fotossintéticos foram correlacionados com a 

severidade da doença e ajustados ao modelo exponencial negativo Y= a*exp (-b*x), em que Y 

é o valor do parâmetro fotossintético, a é o valor do parâmetro fotossintético, para valor de 
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severidade igual a zero, b é a inclinação do gradiente e x a severidade da doença. Os 

parâmetros obtidos pelo modelo exponencial negativo foram estimados utilizando-se o 

programa STATISTICA (Stat-Soft, Tulsa, EUA).  

Para a avaliação da lesão virtual foram calculadas a taxa fotossintética líquida 

relativa, a condutância estomática relativa, a eficiência do fotossistema II relativa e o 

transporte aparente de elétrons relativo pela divisão dos valores obtidos das áreas sintomáticas 

das folhas pelos valores médios obtidos das áreas de folhas sadias. A relação entre a 

severidade da doença e os parâmetros fotossintéticos relativos (Px/Po) foi determinada pelo 

modelo de Bastiaans (1991), Px/Po= (1-x)
β
, em que Px é o valor do parâmetro fotossintético 

avaliado em uma folha com severidade x, Po é a média do parâmetro fotossintético avaliado 

de folhas sadias e β é a relação entre a lesão virtual e a lesão aparente. Para valor de β igual a 

1 não há lesão virtual e valores de β superiores a 1 demonstram a relação entre a área afetada 

assintomática (lesão virtual) pela área da lesão aparente. Os valores de β foram estimados 

utilizando-se o programa STATISTICA (Stat-Soft, Tulsa, EUA).  

 

4.3. Resultados  

Os dados obtidos da taxa fotossintética e da eficiência do fotossistema II 

correlacionados com a severidade da cercosporiose foram ajustados ao modelo exponencial 

negativo. Para os demais parâmetros avaliados, o modelo não se ajustou aos dados obtidos. A 

taxa fotossintética em folhas sadias obtida pelo modelo exponencial negativo foi menor na 

cultivar Fuyu, com 12,4 µmol CO2 m
-2

 s
-1

, em relação às cultivares Rama Forte e Taubaté, 

com 16,5 e 15,3 µmol CO2 m
-2

 s
-1

. A cultivar Giombo apresentou uma taxa fotossintética 

intermediária em comparação com as demais cultivares (Figura 16; Tabela 10).  
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Figura 16. Taxa fotossintética (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) ajustada ao modelo exponencial negativo [Y=a*exp (-

b*x)] em relação a severidade de cercosporiose em folhas de caquizeiros Fuyu (A), Rama Forte (B), 

Giombo (C) e Taubaté (D). 

 

Com o aumento da severidade da doença houve redução da taxa fotossintética em 

todas as cultivares (Figura 16). O efeito negativo do aumento da severidade da doença sobre a 

taxa fotossintética pode ser avaliado pelo decréscimo na inclinação da curva (b), sendo os 

maiores decréscimos na inclinação da curva observados para as cvs. Rama Forte e Taubaté 

(Tabela 10).  

 

Tabela 10. Parâmetros do modelo exponencial negativo [Y= a*exp (-b*x)] obtidos pelo ajuste dos dados de 

fotossíntese em relação à severidade de cercosporiose em folhas de caquizeiros das cultivares Fuyu, 

Rama Forte, Giombo e Taubaté. O parâmetro a representa o valor da taxa de fotossíntese em folhas 

assintomáticas e b é a inclinação da curva. 

 

Cultivares 
Parâmetros do modelo exponencial negativo 

a b R
2 

Fuyu 12,460 c 5,100 b 0,50 

Rama Forte 16,548 a 8,345 a 0,59 

Giombo 14,183 bc 4,721 b 0,32 

Taubaté 15,334 ab 9,735 a 0,35 
Médias na coluna seguidas pela mesma letra não diferem significativamente (Tukey, P < 0,05). 

 

A severidade máxima obtida nas áreas delimitadas das folhas avaliadas para cada 

cultivar foi de 30% na cv. Fuyu, 28% na cv. Giombo, 22% na cv. Rama Forte e 13% na cv. 

Taubaté (Figura 16). Como a área delimitada das folhas avaliadas para a severidade da doença 
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e parâmetros fotossintéticos foi de 2 cm
2
, o tamanho máximo das lesões, ou do conjunto de 

lesões foliares observadas, dentro da área, foi de 0,6, 0,56, 0,44 e 0,26 cm
2
, para ‘Fuyu’, 

‘Giombo’, ‘Rama Forte’ e ‘Taubaté’, respectivamente. Portanto, o tamanho das lesões foi 

maior na cv. Fuyu e menor na cv. Taubaté. 

Com o aumento da severidade da cercosporiose, ocorreu a redução da eficiência do 

fotossistema II (PhiPSII) nas folhas das cultivares de caquizeiros avaliadas (Figura 17).  

 

 
 

Figura 17. Eficiência do fotossistema II (PhiPSII) em relação à severidade de cercosporiose em folhas de 

caquizeiros Fuyu (A), Rama Forte (B), Giombo (C) e Taubaté (D). 

 

Em folhas sadias, a cv. Fuyu foi a que apresentou menor eficiência do fotossistema 

II em comparação com as cultivares Rama Forte e Taubaté (Tabela 11). Entretanto, com o 

aumento da severidade da doença nas folhas, as cvs. Rama Forte e Taubaté foram as mais 

afetadas na eficiência do fotossistema II, em comparação com a cv. Fuyu (b) (Tabela 11). A 

cv. Giombo apresentou valores intermediários tanto na eficiência do fotossistema II em folhas 

sadias como na redução da eficiência do fotossistema II com o aumento da severidade da 

cercosporiose (Tabela 11). 
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Tabela 11. Parâmetros do modelo exponencial negativo ajustado aos dados de eficiência do fotossistema II 

em relação à severidade de cercosporiose em folhas de caquizeiros das cultivares Fuyu, Rama Forte, 

Giombo e Taubaté. O parâmetro a representa valores de eficiência do fotossistema II em folhas 

assintomáticas e b a inclinação da curva. 

 

Cultivares 
Parâmetros do modelo exponencial negativo 
a b R

2 

Fuyu 0,291 a 2,382 a 0,33 

Rama Forte 0,324 b   5,079 bc 0,50 

Giombo   0,314 ab   3,236 ab 0,30 

Taubaté 0,334 b 6,443 c 0,44 
Médias na coluna seguidas pela mesma letra não diferem significativamente (Tukey, P < 0,05). 

 

A condutância estomática não foi alterada pelo aumento da severidade da 

cercosporiose, nas cultivares avaliadas (Figura 18).  

 

 
 

Figura 18. Condutância estomática (gs) (mol H2O m
-2

 s
-1

) em relação à severidade de cercosporiose em 

folhas de caquizeiros Fuyu (A), Rama Forte (B), Giombo (C) e Taubaté (D). 

 

A eficiência instantânea de carboxilação aparente (k) foi calculada pela divisão da 

taxa fotossintética (A) pela concentração interna de CO2 (Ci). Os dados obtidos da eficiência 

instantânea de carboxilação aparente em função da severidade da cercosporiose em folhas das 

A B 

C 
D 
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cultivares de caquizeiro Fuyu, Rama Forte, Giombo e Taubaté, se ajustaram ao modelo 

exponencial negativo (Figura 19).  

 

 

Figura 19. Eficiência instantânea de carboxilação aparente (k) µmol m
-2

 s
-1 

Pa
-1

 em relação à severidade de 

cercosporiose em folhas de cultivares de caquizeiros Fuyu (A), Rama Forte (B), Giombo (C) e Taubaté 

(D). 

 

A cv. Fuyu foi a que apresentou menor k em folhas sadias, em relação às demais 

cultivares de caquizeiros avaliadas, e a menor redução de k com o aumento da severidade da 

doença, em relação às cultivares Rama Forte e Taubaté (Tabela 12).  

 

Tabela 12. Parâmetros do modelo exponencial negativo ajustado aos dados de eficiência instantânea de 

carboxilação aparente (k) µmol m
-2

 s
-1 

Pa
-1

 em relação à severidade de cercosporiose em folhas de 

caquizeiros das cultivares Fuyu, Rama Forte, Giombo e Taubaté. O parâmetro a representa valores de 

eficiência do instantânea de carboxilação aparente (k) em folhas assintomáticas e b a inclinação da 

curva. 

Cultivares 
Parâmetros do modelo exponencial negativo 
a b R

2 

Fuyu 0,0415 a 5,7859 a 0,47 

Rama Forte 0,0600 b  9,7834 b 0,65 

Giombo   0,0560 b    6,7270 ab 0,40 

Taubaté 0,0530 b 10,2375 b 0,42 
Médias na coluna seguidas pela mesma letra não diferem significativamente (Tukey, P < 0,05). 

 



66 
 

Para a avaliação da lesão virtual, os valores da taxa fotossintética relativa, 

condutância estomática relativa, fotossistema II relativo e transporte aparente de elétrons 

relativo correlacionados com a severidade da cercosporiose foram ajustados ao modelo de 

Bastiaans (1991).  

Com relação a taxa fotossintética relativa, para a cv. Fuyu foi observada uma área de 

lesão virtual de 4,42x maior do que a área lesionada. Para a cv. Giombo a área da lesão virtual 

foi de 5,82x, para a cv. Rama Forte foi de 8,58x e para a cv. Taubaté foi de 8,59x maior do 

que a área lesionada (Figura 20). Esse resultado evidencia que a cercosporiose do caquizeiro 

afeta a assimilação de CO2 nos tecidos aparentemente sadios adjacentes às lesões. As cvs. 

Rama Forte e Taubaté foram as que apresentaram maior lesão virtual relacionada a 

fotossíntese relativa e o aumento da severidade da cercosporiose (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Fotossíntese relativa (Px/Po) em relação a severidade de cercosporiose em folhas de caquizeiros 

‘Fuyu’ (A), ‘Rama Forte’ (B), ‘Giombo’ (C) e ‘Taubaté’ (D). Os dados foram ajustados a equação 

Px/Po= (1-x)
 β
 (Bastiaans, 1991). 

 

A condutância estomática foi afetada na área adjacente à lesão aparente, em todas as 

cultivares avaliadas, com valores de lesão virtual superiores em ‘Rama Forte’ e ‘Taubaté’ 

(Figura 21). Os valores de condutância estomática relativa em relação a severidade da 

cercosporiose indicam que regiões ao redor da lesão aparente teve o mecanismo de abertura e 
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fechamento de estômatos alterados pelo patógeno em todas as cultivares avaliadas (Figura 

21). 

 

 

Figura 21. Condutância estomática relativa (Px/Po) relacionada à severidade de cercosporiose em folhas de 

caquizeiros ‘Fuyu’ (A), ‘Rama Forte’ (B), ‘Giombo’ (C) e ‘Taubaté’ (D). Os dados foram ajustados a 

equação Px/Po= (1-x)
 β
 (Bastiaans, 1991). 

 

A cercosporiose do caquizeiro reduziu, na área ao redor da lesão aparente a 

eficiência do fotossistema II relativo (PhiPSII) (Figura 22) e o transporte aparente de elétrons 

relativo (ETR) em todas as cultivares avaliadas (Figura 23).  

A redução da taxa fotossintética na lesão virtual pode estar relacionada a 

alterações nos processos fotoquímicos observados ao redor da lesão aparente, como a 

redução da eficiência do fotossistema II e transporte de elétrons na lesão virtual, em todas 

as cultivares de caquizeiros avaliadas.  

 

 

A B 
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Figura 22. Fotossistema II relativo (PhiPSII) (Px/Po) em relação a severidade de cercosporiose em folhas de 

caquizeiros ‘Fuyu’ (A), ‘Rama Forte’ (B), ‘Giombo’ (C) e ‘Taubaté’ (D). Os dados foram ajustados a 

equação Px/Po= (1-x)
 β
 (Bastiaans, 1991). 

 

 

Figura 23. Transporte aparente de elétrons relativo (ETR) (Px/Po) em relação a severidade de cercosporiose 

em folhas de caquizeiros ‘Fuyu’ (A), ‘Rama Forte’ (B), ‘Giombo’ (C) e ‘Taubaté’ (D). Os dados foram 

ajustados a equação Px/Po= (1-x)
 β
 (Bastiaans, 1991). 



69 
 

4.4. Discussão 

Entre as cultivares de caquizeiros, ‘Fuyu’, ‘Rama Forte’, ‘Giombo’ e ‘Taubaté’, 

pode-se observar que em folhas sadias houve diferenças nos parâmetros fotossintéticos. 

Folhas da cv. Fuyu apresentaram menores valores para a taxa fotossintética, eficiência no 

fotossistema II e na eficiência instantânea de carboxilação aparente, em relação às cultivares 

Rama Forte, Giombo e Taubaté. Portanto, mesmo em folhas sadias existem diferenças entre 

cultivares de caquizeiros da mesma espécie (Diospyros kaki), em uma mesma condição de 

cultivo, tanto na captação da energia solar quanto na utilização dessa energia no processo 

fotossintético. Essas diferenças também foram observadas entre outras cultivares de 

caquizeiros no Japão (Iwasaki & Mizuta 2002; Koshita et al., 2006; Incesu, Cimen, Yesiloglu 

& Yilmaz, 2014), entre cultivares de soja (Larson et al., 1981) e entre espécies de videiras 

(Navarro, 2017).  

A cercosporiose do caquizeiro afetou a fotossíntese das folhas das cultivares de 

caquizeiros avaliadas, não só na área da lesão aparente quanto nas áreas adjacentes a essas 

lesões, as chamadas lesões virtuais. Todas as cultivares de caquizeiros avaliadas tiveram 

reduções na taxa fotossintética. A cultivar Fuyu, que em folhas sadias apresentou a menor 

taxa fotossintética em relação as demais cultivares, foi a que teve a menor redução da 

fotossíntese com o aumento da severidade da doença, mesmo com severidades de até 30%. A 

cultivar Taubaté, assim como a cv. Rama Forte, foram as cultivares que apresentaram as 

maiores taxas de fotossíntese em folhas sadias, contudo apresentaram os maiores decréscimos 

na taxa fotossintética com o incremento da severidade da cercosporiose, mesmo sendo as 

cultivares que apresentaram as menores severidades da doença, de até 12% na cv. Taubaté e 

22% na cultivar Rama Forte. Portanto, a maior redução da taxa fotossintética com o aumento 

da severidade da doença ocorreu em cultivares com maior taxa fotossintética observada em 

folhas sadias do que nas cultivares que apresentaram maior severidade nas folhas.  

Em condições de campo, com auxílio de escala diagramática, a severidade da 

cercosporiose máxima observada em folhas de caquizeiros foi menor que 10%, na cv. Fuyu 

(capítulo 2). O estudo conduzido nesse experimento fixou uma área de 2 cm
2
 da folha, 

correspondente a área utilizada para a avaliação dos parâmetros fotossintéticos pelo analisador 

portátil de gases infravermelho, IRGA, o que, pelo tamanho da lesão, superestimou a 

severidade da doença, chegando a 30%, no caso da cv. Fuyu. Para um valor fixo de 10% de 

severidade, na comparação entre as cvs. de caquizeiros, pelo modelo exponencial negativo 

ajustado para os dados de fotossíntese em relação ao incremento da severidade da doença, a 
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taxa fotossintética na cv. Fuyu foi de 7,4 µmol CO2 m
-2

 s
-1

, sendo uma redução de 41% da 

fotossíntese em relação a uma folha sadia (12,46 µmol CO2 m
-2

 s
-1

); na cv. Rama Forte o 

valor para a fotossíntese foi de 7,1 µmol CO2 m
-2

 s
-1

, com uma redução de 57% da 

fotossíntese em relação a folha sadia (16,55 µmol CO2 m
-2

 s
-1

); para a cv. Giombo o valor 

para a fotossíntese foi de 8,8 µmol CO2 m
-2

 s
-1

, com uma redução de 38% da fotossíntese em 

folha sadia (14,18 µmol CO2 m
-2

 s
-1

) e para a cv. Taubaté o valor para a fotossíntese em folha 

com 10% de severidade de cercosporiose foi de 5,7 µmol CO2 m
-2

 s
-1

, com uma redução de 

63% da fotossíntese em relação a fotossíntese da folha sadia (15,33 µmol CO2 m
-2

 s
-1

). 

Portanto, do mesmo modo observado pela inclinação da curva obtida pelo modelo 

exponencial negativo para os dados ajustados de fotossíntese em relação a severidade da 

cercosporiose, a cv. Taubaté foi a que apresentou a maior redução da fotossíntese para o valor 

de severidade fixado em 10%. Os níveis de decréscimo da fotossíntese observados no 

trabalho foram similares aos de outras doenças causadas por fungos na área foliar como 

Cercospora arachidicola em folhas de amendoim a qual para a severidade de 15%, reduz a 

fotossíntese em 65% (Bourgeois & Boote, 1992). Em fungos biotróficos, como Phakopssora 

euvitis para severidade de 20% em folhas de videira reduziu a taxa fotossintética para menos 

de 5 µmol CO2 m
-2

 s
-1

, ou seja, uma redução de 58% (Nogueira Jr., 2016; Navarro, 2017).  

A redução na taxa fotossintética em folhas sintomáticas pode ocorrer em decorrência 

de vários fatores, tais como, fechamento estomático, menor eficiência fotoquímica causada 

pela diminuição da captura de luz, menor eficiência no transporte de elétrons do fotossistema 

II para o fotossistema I durante a produção de ATP e ineficiência nos processos bioquímicos 

com a redução na atividade de enzimas no ciclo de Calvin (Raven et al., 1992). A condutância 

estomática das quatro cultivares avaliadas não foi afetada pela doença. Esse resultado pode 

estar relacionado às formas de penetração e/ou desenvolvimento do patógeno. Cercospora 

spp. geralmente são hemibiotróficos e apresentam diferentes formas de penetração, podendo 

ser por aberturas naturais como os estômatos, por penetração direta ou por ferimentos 

(Gaumann, 1950). Em outras doenças, como as causadas por ferrugens, alterações na 

transpiração e condutância estomática geralmente se devem pela infecção por estômatos, 

colonização da câmara subestomática e pelo rompimento da epiderme (Shteinberg, 1992).  

Nas cultivares de caquizeiros avaliadas, houve redução da fotossíntese pela 

cercosporiose, que pode ser relacionada à menor eficiência do fotossistema II e da 

carboxilação aparente. As limitações impostas por patógenos podem estar relacionadas à 

resistência do transporte de CO2 até os sítios de carboxilação, o que afeta a atividade 

fotoquímica e os processos bioquímicos da fotossíntese. O transporte aparente de elétrons do 
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PhiPSII para o PhiPSI foi reduzido pela doença, o que pode estar relacionado com a 

destruição dos cloroplastos nas regiões do mesofilo das lesões (Scholes & Rolfe, 1996). 

Assim como observado para a taxa fotossintética, o decréscimo da eficiência do fotossistema 

II com o aumento da severidade da cercosporiose foi maior na cv. Taubaté. A alteração 

fisiológica do PhiPSII, pela destruição ou inativação do pigmento responsável pela captura da 

luz, impossibilita a fase bioquímica do processo fotossintético, pois sem a ampliação induzida 

da luz recebida, não acontece a liberação de elétrons para a realização da fase bioquímica da 

fotossíntese (Taiz et al., 2017). Em folhas das cultivares avaliadas ocorreram diminuição da 

eficiência instantânea de carboxilação aparente (fotossíntese/concentração interna CO2), com 

o aumento da severidade da cercosporiose. Essa diminuição poderia estar relacionada à 

reduzida atividade dos estômatos, por serem responsáveis por regular os processos de trocas 

gasosas (Taiz et al., 2017), entretanto, como não houve diminuição da condutância estomática 

com o aumento da severidade da cercosporiose, esta situação poderia ser conferida a algum 

fator não estomático, como a ausência de ATP e de NADPH provenientes da cadeia 

transportadora de elétrons do fotossistema II (Silva et al., 2014). 

Na área ao redor da lesão aparente, também foi observada redução da fotossíntese 

com o aumento da área lesionada da folha. Pelo conceito de Bastiaans (1991) sobre lesão 

virtual e sua influência na fotossíntese da região ao redor da lesão, foi observado que em todas 

as cultivares de caquizeiros avaliadas ocorreu um decréscimo na fotossíntese com o aumento 

da severidade da cercosporiose. Contudo, a cultivar Fuyu que expressou a maior severidade 

de cercosporiose (até 30% da área foliar com sintomas), foi a que apresentou menor lesão 

virtual, de 4,4 vezes a lesão aparente. A cultivar Taubaté que expressou a menor severidade 

da doença (até 12% da área foliar com sintomas), foi a que apresentou a maior lesão virtual, 

de 8,6 vezes a lesão aparente. Portanto, o maior decréscimo da taxa de fotossíntese na cv. 

Taubaté em comparação às outras cultivares, mesmo essa apresentando uma baixa severidade 

da cercosporiose (área aparente lesionada), pode estar relacionada a maior área da lesão 

virtual (não aparente). No caso da cv. Fuyu, considerada a mais suscetível devido a severidade 

da doença (área aparente lesionada), a menor lesão virtual fez com que essa cultivar 

apresenta-se menor efeito da doença em relação a taxa de fotossíntese.  

A lesão virtual de patógenos hemibiotróficos que causam mancha angular e 

antracnose mostram-se maiores que para patógenos biotróficos, como as ferrugens. O valor de 

β determinado para a mancha angular do feijoeiro foi próximo aos valores reportados para 

doenças que causam lesões necróticas em folhas, entre 3,26 a 4,30 (Bastiaans & Roumen, 

1993). Entretanto, para a cercosporiose do caquizeiro os valores de β foram superiores aos 
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valores relatados com outros patossistemas. Esse resultado demonstra que patógenos 

hemibiotróficos causam maior interferência na eficiência fotossintética na área foliar 

adjacente à lesão.  

No caso da lesão virtual, valores de β para a condutância estomática relativa 

indicaram que ocorreu uma redução desse parâmetro em todas as cultivares avaliadas, 

diferentemente o que ocorreu na área da lesão aparente. Esse resultado indica que os 

mecanismos de abertura e fechamento dos estômatos, nas regiões ao redor das lesões podem 

ter sido alterados pelo patógeno. Resultados similares foram observados em estudos com 

folhas de videiras em decorrência da ação dos patossistemas Uncinula necator (Moriondo et 

al., 2005), Phakopsora euvitis (Navarro, 2017) e Plasmopara viticola (Nogueira Jr., 2016).  

A redução da taxa fotossintética relativa na área ao redor da lesão, assim como na 

lesão, foi relacionada a redução da eficiência do PhiPSII e do transporte aparente de elétrons 

relativos. A eficiência do PhiPSII interfere no transporte aparente de elétrons (ETR) para o 

PhiPSI, o que pode, consequentemente, afetar a regeneração da ribulose 1,5-bifosfato (RuBP) 

no ciclo de Calvin, interferindo tanto na parte bioquímica quanto na fotoquímica do processo 

de fotossíntese. Os resultados sugerem que a redução na taxa de assimilação de CO2 das 

cultivares de caquizeiro esteja relacionada com a ineficiência do PhiPSII afetando processos 

fotoquímicos da fotossíntese. Esses mesmos resultados foram observados para videiras 

infectadas por Phakopsora euvitis, agente causal da ferrugem (Navarro, 2017) e videiras 

infectadas por Plasmopara viticola, agente causal do míldio (Moriondo et al., 2005).  

 

4.5.  Conclusões 

O aumento da severidade da cercosporiose em folhas de caquizeiros afeta 

negativamente a taxa fotossintética nas cultivares Fuyu, Rama Forte, Taubaté e Giombo.  

Os tecidos foliares adjacentes aos das lesões aparentes de cercosporiose também são 

afetados pela doença. A cercosporiose afeta a fotossíntese causando danos no processo 

fotoquímico, em decorrência da redução da eficiência do fotossistema II (PhiPSII) e no 

transporte aparente de elétrons, tanto na área lesionada como na área adjacente à lesão. A 

doença também afeta a condutância estomática na área adjacente as lesões.  

O maior decréscimo da taxa de fotossíntese na cv. Taubaté em comparação às outras 

cultivares, mesmo essa apresentando uma baixa severidade da cercosporiose (área aparente 

lesionada), pode estar relacionada a maior área da lesão virtual (não aparente). No caso da cv. 
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Fuyu, considerada a mais suscetível devido a severidade da doença (área aparente lesionada), 

a menor lesão virtual fez com que essa cultivar apresentasse menor efeito da doença em 

relação a taxa de fotossíntese.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caquizeiro é uma planta rústica que apresenta poucos problemas de doenças. A 

mais comum em pomares paulistas é a cercosporiose, que causa sintomas em folhas e leva a 

sua queda precoce. Supunha-se que a queda precoce de folhas pudesse reduzir o acúmulo de 

reservas da planta no sistema radicular e com isso reduzir a produção na safra seguinte. Com 

os resultados do projeto desenvolvido, pode-se obter maiores informações sobre esse 

patossistema pouco estudado.  

Pelas curvas de progresso da doença, pode-se observar que a cv. Fuyu foi a mais 

suscetível apresentando maior incidência de folhas sintomáticas e maior severidade (% área 

lesionada) em comparação as cvs. Rama Forte, Giombo e Taubaté. A cv. Taubaté foi a mais 

resistente entre as cultivares avaliadas. Contudo, para a intensidade de doença observada no 

campo, tanto na cv. Taubaté quanto na cv. Rama Forte, o acúmulo de amido no sistema 

radicular ao longo de dois ciclos de avaliação não foi reduzido pela incidência de folhas 

sintomáticas ou severidade da doença, assim como pela precocidade na queda de folhas em 

plantas não tratadas para a doença. 

A doença afeta o aparato fotossintético de folhas de caquizeiros reduzindo a taxa 

fotossintética com o aumento da severidade da doença. Além da lesão aparente foi possível 

medir a lesão virtual a qual mostrou possuir um valor mais elevado em relação a outros 

patossistemas.  

 

 

 


