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RESUMO 

 

Carine Rusin. Agentes biológicos, extratos vegetais e produtos químicos no controle de fungos 

associados a doenças de tronco da videira 

As doenças fúngicas que incidem sobre o lenho de videira são fatores bastante limitantes 

para a viticultura e de difícil controle. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo de 

verificar o efeito de agentes biológicos, extratos vegetais e produtos químicos no controle de 

fungos associados a morte e declínio das videiras. Para os experimentos in vitro foram 

utilizados três isolados de Lasiodiplodia theobromae, dois isolados de Lasiodiplodia 

brasiliense e um isolado de Botryosphaeria sp. No primeiro experimento in vitro testou-se a 

eficiência de cinco concentrações (0%, 5%, 10%, 15% e 20%) de extratos de cravo-da-índia, 

canela, alho, alecrim e de capim-limão, no controle do crescimento micelial dos fungos 

isolados. No segundo experimento in vitro, os tratamentos foram os seguintes: difeconazole, 

tebuconazole, mancozebe, enxofre, piraclostrobina, fosetil-Al, azoxistrobina, quitosana, 

Trichoderma harzianum e Bacillus subtilis. Os experimentos in vivo de proteção de ferimentos 

de poda foram realizados em casa de vegetação com mudas de videiras cvs. Bordô e Syrah, 

avaliando a eficiência de seis tratamentos: fosetil-Al, tebuconazole, Trichoderma harzianum, 

Bacillus subtilis, extrato de alho e extrato de cravo-da-índia. Após 24 horas da aplicação dos 

tratamentos as videiras foram inoculadas com os fungos Botryosphaeria spp. ou Lasiodiplodia 

theobromae. Os experimentos foram realizados por dois ciclos vegetativos: 2015/2016 e 

2016/2017. Avaliou-se a área de descoloração vascular interna, a porcentagem de reisolamento 

de fungos Botryosphaeriaceae, a massa fresca de material de poda, atividade de peroxidase, 

fluorescência, índice de clorofila, estádios fenológicos, comprimento dos ramos e área foliar 

das plantas. Os extratos de cravo-da-índia, alho e os produtos tebuconazole, piraclostrobina, 

mancozebe, fosetil-Al e B. subtilis reduziram em mais de 90% o crescimento micelial dos 

patógenos por contato direto. In vivo, o uso de T. harzianum diminuiu os índices de 

reisolamento de fungos Botryosphaeriaceae nos quatro experimentos realizados. Pelos 

resultados encontrados, conclui-se que os extratos de alho e cravo-da-índia; os produtos 

químicos tebuconazole, mancozebe, fosetil-Al e piraclostrobina e; os agentes de controle 

biológico T. harzianum e B. subtillis possuem eficiência no controle in vitro dos patógenos 

testados. O uso de T. harzianum demonstrou-se uma opção com potencial de proteção de 

ferimentos em ambas as cultivares, não alterando as condições fisiológicas da planta. 

Palavras-Chave: Botryosphaeriaceae, Vitis sp., Trichoderma harzianum. 
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ABSTRACT 

 

Carine Rusin. Biological agentes, plant extracts and chemicals to control fungal associated to 

trunk diseases in grapevines 

The fungal diseases that affect grapevine are a very limiting factor for viticulture and 

difficult to control. In this context, this research aims to verify the effect of biological agents 

and plant extracts on the control of Botryosphaeriaceae fungi, agents of vines’ death and 

decline. On the in vitro experiments, were used three isolated samples of Lasiodiplodia 

theobromae, two of Lasiodiplodia brasiliense and one of Botryosphaeria sp. On the first in 

vitro experiment were tested the efficiency of five doses of clove, cinnamon, garlic, rosemary 

and lemon grass extracts to control the mycelial growth of isolated samples of fungi. On the 

second one, the following treatments were: difeconazole, tebuconazole, mancozeb, sulfur, 

pyraclostrobin, fosetyl-Al, azoxystrobin, chitosan, Trichoderma harzianum and Bacillus 

subtilis. In vivo experiments of pruning wounds’ protection were performed in a greenhouse 

with seedling vines of Bordô and Syrah, evaluating the efficiency of six treatments: fosetil-Al, 

tebuconazole, Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis, garlic extract and clove extract. After 

24 hours of treatments application the vines were inoculated with Botryosphaeria sp. or 

Lasiodiplodia theobromae fungi. The experiments were performed during two vegetative 

cycles: 2015/2016 and 2016/2017. Were avaliated the inner vascular decoloration area, the 

percentual of Botryosphaeriaceae fungus reisolation, fresh mass of pruning material, peroxidase 

activity, fluorescence, chlorophyll index, phenological stages, branches length and leaf area of 

the plants. Clove and garlic extracts, tebuconazole, pyraclostrobin, mancozeb, fosetyl-Al 

products and B. subtillis reduced mycelial growth of the pathogens by direct contact by more 

than 90%. In vivo, the use of T. harzianum decreased the reisolation rates of Botryosphaeriaceae 

fungi on the four experiments. From the results found, it was concluded that garlic and clove 

extracts, tebuconazole, mancozeb, fosetyl-Al and pyraclostrobin, chemical products, and T. 

harzianum and B. subtillis, agents of biological control, have efficiency in in vitro control of 

the tested pathogens. The use of T. harzianum proved to be an effective option in the protection 

of wounds of both cultivars, do not modifying the plant physiological conditions. 

Keywords: Botryosphaeriaceae, Vitis sp., Trichoderma harzianum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção brasileira de uvas está difundida desde o Rio Grande do Sul, a 31°S de 

latitude, até o Rio Grande do Norte e Ceará, a 05°S de latitude (CAMARGO et al., 2011), 

totalizando 987.059 toneladas produzidas na safra 2016 em 78.553 hectares plantados (SIDRA, 

2017). Do total 69.035 toneladas foram produzidas no Estado do Paraná (IBGE, 2016). 

Entre os fatores limitantes do cultivo da videira, as doenças causadas por fungos 

apresentam grande importância limitando a expansão da produção. Dentre as doenças, merece 

destaque um complexo conhecido por declínio ou morte de videiras, responsável pelo o 

aumento do custo de produção. Estima-se custo superior a 1,5 bilhões de dólares na substituição 

mundial de vinhedos doentes e redução de produção de 50% em vinhedos acima de 15 anos de 

idade (HOFSTETTER et al., 2012).  

O declínio da videira está associado a um complexo de fatores, em plantas sintomáticas 

pode se observar a presença dos seguintes fungos de solo e tronco: Phaeoacremonium spp., 

Phaeomoniella clhamydospora, Fusarium oxysporum f.sp. herbemontis, Eutypa lata, 

Phomopsis viticola e Stereum sp. e fungos da família Botryosphaeoriaceae (Botryosphaeria 

spp., Diplodia spp., Dothiorella spp., Fusicoccum spp., Guignardia spp., Neofusicoccum spp., 

Lasiodiplodia spp. e Phaeobotryosphaeria spp.) (AMPONSAH et al., 2012b; GARRIDO; 

SÔNEGO, 1999; GOHEEN; PEARSON, 1988).  

A família Botryosphaeriaceae compreende muitas espécies de fitopatógenos 

relacionadas à podridão descendente da videira, doença de ocorrência mundial. Apesar da 

dimensão que atinge os vinhedos, as interações entre espécies de Botryosphaeriaceae e várias 

cultivares de videira, bem como o controle destes patógenos são mal compreendidos e poucas 

informações estão disponíveis (BELLÉE et al., 2016). 

Os esporos desses patógenos permanecem no ar, sendo que a disseminação é favorecida 

em períodos de chuva quando as temperaturas estão em torno de 10ºC e temperatura ótima de 

germinação destes fungos é entre 23 e 26ºC. A disseminação pode ocorrer também durante a 

irrigação por aspersão (ÚRBEZ-TORRES et al., 2010) e em alguns casos a disseminação 

acontece sem a presença de chuvas, sugerindo que outros fatores ambientais estão envolvidos 

nesse processo (ÚRBEZ-TORRES et al., 2010; VAN NIEKERK et al., 2010).  

Os fungos associados ao declínio da videira infectam as plantas geralmente por 

ferimentos de poda ou enxertia, (ÚRBEZ-TORRES; GUBLER, 2009) e podem ser passados 

das videiras matrizes para as jovens através da enxertia ou dos ramos utilizados como estacas 
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já estarem infectados ou outros processos de propagação nos viveiros (GIMÉNEZ‐JAIME et 

al., 2006; GRAMAJE; ARMENGOL, 2011; HALLEEN et al., 2003). A infecção por 

Botryosphaeria spp. é também favorecida por condições que reduzam o vigor das plantas, tais 

como geada, altas temperaturas nos meses de verão, má nutrição e podas mal conduzidas 

(LARIGNON; DUBOS, 2001). Os seus principais sintomas são o declínio lento das plantas, a 

redução de produção, diminuição da parte área (brotação) e, em alguns casos a morte súbita das 

plantas (apoplexia). 

As medidas para a redução de incidência de patógenos de tronco da videira limita-se ao 

manejo da cultura, com a utilização de mudas sadias, eliminação de partes contaminadas, 

utilização de pré-poda ou poda dupla (WEBER et al., 2007). Quanto ao controle químico, o 

arsenito de sódio, único fungicida eficaz, foi retirado do mercado devido a sua alta toxicidade 

(DE LA FUENTE, 2016). Desde então, diversos produtos químicos e biológicos já foram 

testados in vitro e in vivo no controle dos patógenos de tronco de videira, porém as informações 

sobre a eficácia destes produtos ainda é escassa. Em geral observa-se a necessidade de 

utilização de dois ou mais métodos de controle para reduzir a incidência da doença (BERTSCH 

et al., 2013). 

Como alternativa para o controle de patógenos na agricultura orgânica pode-se utilizar 

agentes de controle biológico tais como Trichoderma spp. e Bacillus spp. ou extratos vegetais. 

Estes tem eficácia comprovada para agentes causais de diversas doenças. O uso dos agentes de 

controle biológicos proporcionam a colonização dos ferimentos das plantas, impedindo a 

entrada dos patógenos de tronco. Logo, tornam-se uma opção de proteção de plantas ao longo 

do tempo (MUTAWILA et al., 2011). 

Apesar de serem tratamentos promissores, há necessidade de testar a eficácia, 

principalmente dos extratos, uma vez que poucos são os trabalhos utilizando extratos vegetais 

no controle de fungos Botryosphaeriaceae em videira, criando possibilidades de controle e 

redução dos custos no manejo da cultura 

Este trabalho tem como objetivo buscar substâncias eficazes no controle de fungos da 

família Botryosphaeriaceae, agentes causais do declínio das videiras. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a eficiência in vitro e in vivo de fungicidas químicos, biológicos e extratos 

vegetais no controle de fungos da família Botryosphaeriaceae, agentes causais do declínio das 

videiras. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Testar a eficiência in vitro de Trichoderma harzianum e Bacillus subtilis no controle 

de fungos da família Botryosphaeriaceae; 

- Avaliar produtos químicos e orgânicos no controle in vitro de fungos da família 

Botryosphaeriaceae; 

- Testar a eficiência in vitro de extratos vegetais no controle de fungos da família 

Botryosphaeriaceae; 

- Avaliar a eficiência in vivo dos produtos utilizados in vitro no controle de fungos da 

família Botryosphaeriaceae, em videiras das cultivares Syrah (Vitis vinifera L.) e Bordô (Vitis 

labrusca). 

- Avaliar os efeitos dos tratamentos de proteção de ferimentos no crescimento e 

fisiologia das plantas. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Viticultura no Brasil 

 

A viticultura brasileira apresenta grande diversidade de condições ambientais e de 

cultivares produzidas, está difundida desde o Rio Grande do Sul, a 31°S de latitude, até o Rio 

Grande do Norte e Ceará, a 05°S de latitude (CAMARGO et al., 2011). Sendo a produção 

nacional total na safra 2016 de 987.059 toneladas (SIDRA, 2017). 

Segundo FACHINELLO et al. (2011) há tendência de aumento na produção de uvas 

para consumo in natura nas regiões quentes, com intuito de atender o mercado internacional e 

uvas para vinho na região sul em detrimento do aumento da área plantada com uvas americanas 

e hibridas. 

Para consumo in natura as principais cultivares para consumo são Itália, Red Globe, 

Benitaka, Brasil, Crimson Seedless, Thompson Seedless, Superior Seedless, todas cultivares 

Vitis vinifera, casta utilizada também para processamento de vinhos finos. As principais 

cultivares de uvas finas para processamento, pelo volume processado, são as tintas Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Tannat, Ancellota, Pinot Noir, Egiodola e as brancas 

Moscato Branco, Riesling Itálico, Chardonnay, Prosecco, Trebbiano, e Moscato Giallo mais 

expressivas no sul do país, e as cvs. tintas Syrah e Alicante Bouschet e as brancas Chenin Blanc, 

Moscato Canelli e Itália, mais importantes na Região Nordeste (CAMARGO, 2012). 

As cultivares americanas (Vitis labrusca) e híbridas por sua vez, cultivares de alta 

produtividade e com maior resistência a doenças fúngicas, possuem alto valor para elaboração 

de sucos, vinhos comuns e outros derivados, e algumas uvas deste grupo também são muitos 

apreciadas para consumo in natura. Segundo Camargo (2012), essas uvas representam mais de 

80% da produção brasileira de uvas para processamento destacando-se a produção de Isabel, 

Concord, Bordô, Niágara Branca, Couderc, Moscato Embrapa e outras cultivares. 

A produção dessas cultivares pode ser limitada por pragas e doenças, os efeitos destas 

podem ser minimizados utilizando-se porta-enxertos resistentes. Outros fatores que contribuem 

para o uso de enxertia são: o maior desenvolvimento inicial das plantas, vigor adequado, 

produção de cachos e bagas de maior tamanho. No sul do Brasil são utilizados, principalmente, 

os porta-enxertos Rupestris du Lot, 101-14, Solferino, Kober 5BB, SO4, 420 A e Paulsen 1103, 

sendo esse último de grande difusão devida a tolerância à fusariose (CAMARGO, 2003). 
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3.1.1 Cultivar Bordô 

 

A cultivar Bordô, originária da seleção realizada por Henry Ives nos EUA (MIOTTO, 

2012), é uma das principais videiras da espécie Vitis labrusca. Foi introduzida no Rio Grande 

do Sul em 1839 com o nome de ‘Ives’. Sendo conhecida mais tarde por nomes regionais: 

‘Bordô’ no Rio Grande do Sul e Santa Catarina; ‘Terci’ no Paraná e ‘Folha de Figo’ em Minas 

Gerais (ROMBALDI et al., 2004). 

Esta cultivar possui os ramos jovens verdes com aspecto ferruginoso, lanoso; folhas 

jovens amarelo-queimado, lanosas na parte inferior; folhas adultas trilobadas, com face inferior 

cotonosa, branco-ferruginosa; seio peciolar em "V" estreito, base convexa e seios laterais 

superiores rasos ou apenas indicados; limbo ondulado, levemente involuto; dentes largos, pouco 

salientes. O fruto por sua vez possui cacho pequeno e cilíndrico, bagas pretas, pequenas e 

esféricas, polpa mucilaginosa, sabor foxado intenso; rica em matéria corante (CAMARGO; 

DIAS, 1986). 

Recomenda-se cultivar em regiões com inverno definido, pois apresenta dificuldade de 

desenvolvimento em climas tropicais (CAMARGO; MAIA, 2005). Mesmo não apresentando 

uma ótima produção a cv. Bordô tem preferência de cultivo em função de sua rusticidade e 

tolerância a doenças fúngicas. Além disso, sua aptidão para a elaboração de vinho, suco, vinagre 

e geleias a torna um produto de grande interesse comercial (GIOVANNINI, 2008; RIZZON et 

al., 2000). 

No Paraná, na região metropolitana de Curitiba, a ‘Terci’ como é conhecida, é a 

principal variedade utilizada na elaboração de vinho típico de vinícolas familiares (MIOTTO, 

2012). 

 

3.1.2 Cultivar Syrah 

 

A Vitis vinifera ‘Sirah’, ‘Syrah’ ou ‘Shirraz’ é uma cultivar tinta muito utilizada na 

elaboração de vinhos finos. Cultivada desde a antiguidade na Pérsia, posteriormente levada para 

o vale do Rhône na França. Esta cultivar é bem adaptada na Austrália, África do Sul e, no Brasil 

não é cultivada na Serra Gaúcha por apresentar desenvolvimento irregular e ser bastante 

sensível a podridões de cacho (FAVERO, 2014). Desenvolve-se bem no nordeste brasileiro, 

região cafeeira e cerrado de Minas Gerais e São Paulo, nesse último estado destaca-se na 

produção de safra de inverno (BOTELHO; PIRES, 2009). 
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A planta se caracteriza por porte semi-ereto, apresenta folhas jovens de coloração verde 

clara e folhas adultas pentalobadas, com seio peciolar aberto. Seus cachos são longos, 

mediamente compactos e as bagas de coloração negra e de forma elíptica. Possui plantas 

produtivas, muito vigorosas, com curto período de maturação e é sensível a podridões no final 

da maturação, o que a torna uma boa alternativa para cultivo em regiões mais quentes e menos 

úmidas (FAVERO, 2014). 

 

3.1.3 Porta-enxerto cv. Paulsen 1103 

 

É um porta-enxerto originário da região da Sicília, na Itália, surgiu a partir do 

cruzamento de V. berlandieri X V. rupestris, Possui um bom comportamento e alta 

compatibilidade com inúmeras cultivares, fazendo uma boa soldadura do enxerto. Produz em 

média, 5000 kg de galhos por ha, o que equivale a 150.000 estacas comercias ha-1. Cada estaca 

mede em torno de 28 a 30 cm de comprimento e possuem 2 a 3 gemas cada uma. A planta 

enxertada sob este porta-enxerto possui alto vigor de copa e retardo na maturação da uva, 

permitindo uma boa qualidade de produção. Sua emissão de raízes é considerada baixa.  Possui 

boa adaptação a solos de textura arenosa e argilosa (0 a 60% argila), tolerando seca e umidade. 

Prefere solos com pH que varia de 5,5 a 7,0. Este porta-enxerto é empregado para cultivares 

tanto americanas quanto viníferas (GIOVANNINI, 2008). 

 

3.2. Doenças de tronco de videira 

 

O declínio e morte de videiras representa um problema para viticultura mundial, sendo 

em alguns casos comparado com o problema causado pela Filoxera, inseto nativo da América 

do Norte que devastou vinhedos franceses por volta de 1863 (SMART; FONTAINE, 2014). O 

declínio de videiras jovens foi observado em Portugal no início da década de 90, causado por 

Cylindrocarpon destructans (Zinssm.) Scholten (REGO et al., 2000). Em 1975, foi relatado na 

Sicília - Itália a morte de plantas causada por Cylindrocarpon obtusisporum (GRASSO; DI 

SAN LIO, 1975).  Nos Estados Unidos, de amostras de plantas de videiras novas com sintomas 

de declínio, também foram isolados C. obtusisporum, além de Phaeoacremonium inflatipes, 

Phaeomoniella chlamydospora (sin. Phaeoacremonium chlamydosporum) e 

Phaeoacremonium aleophylum (SCHECK et al., 1998). Na Grécia, no período de 1998 a 2001, 

amostras de diferentes cultivares enxertadas em vários porta-enxertos apresentaram declínio 
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alguns meses ou anos depois de plantadas. Destas plantas sintomáticas foram isolados os fungos 

Phaeomoniella chlamydospora, Fomitiporia punctata, Stereum hirsutum, Phaeoacremonium 

sp., Cylindrocarpon sp. e Botryosphaeria sp. (RUMBOU; RUMBOS, 2001). 

No Brasil, desde 1999, os fungos Botryosphaeria dothidea e Eutypa lata, tem sido 

observados causando a morte de videiras no Estado do Rio Grande do Sul (SÔNEGO et al., 

1999). Em trabalho realizado por Garrido et al. (2004) com cultivares americanas, viníferas e 

híbridas, verificaram-se em amostras de tronco e de raízes a ocorrência de fungos como 

Cylindrocarpon sp., Phaeoacremonium sp., Verticillium sp., Botryosphaeria sp., Fusarium 

oxysporum f.sp. herbemontis, Graphium sp. e Cylindrocladium sp..  

Em 2012 foi relatada a primeira ocorrência da espécie P. chlamydospora em videiras 

no Estado de Pernambuco (CORREIA et al., 2013) e, no Sudeste do Brasil (FERREIRA et al., 

2013a; FERREIRA et al., 2013b). No ano de 2013, também se verificou a ocorrência de P. 

chlamydospora no Estado do Rio Grande do Sul (ALMANÇA et al., 2013). 

Outros fungos causadores de doenças de tronco foram relatados no Brasil. Em vinhedos 

do Rio Grande do Sul foi relatada a presença de Campylocarpon pseudofasciculare (SANTOS 

et al., 2014b), Ilyonectria macrodidyma (SANTOS et al., 2014a). Em vinhedos de uvas de mesa 

no Vale do rio São Francisco, Correia et al. (2016) observaram a presença de oito espécies de 

Lasiodiplodia (L. brasiliense, L. crassispora, L. egyptiacae, L. euphorbicola, L. 

hormozganensis, L. jatrophicola, L. theobromae e L. Pseudotheobromae) relacionadas à morte 

de videira. 

Apesar da presença em vinhedos de cultivares viníferas, Garrido et al. (2004) 

observaram que a grande maioria das plantas com sintomas de declínio e morte de videiras 

pertencia às cultivares americanas, tais como Bordô, Niagara, Isabel e Concord.  

 

3.3. Fungos da família Botryosphaeriaceae 

 

Espécies de fungos da família Botryosphaeriaceae são encontrados em diversas partes 

do mundo, sendo endofíticos, parasitas e saprófitas de numerosas plantas anuais e perenes 

(URBEZ-TORRES, 2011). 

Os fungos dessa família são ecologicamente diversos, mas comumente associados a 

manchas foliares, podridões de frutos e raízes, declínio ou morte de plantas. A taxonomia de 

Botryosphaeriaceae é complexa e tem sofrido diversas alterações no decorrer dos anos (CROUS 
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et al., 2006, PHILLIPS et al., 2008) 

Taxonomicamente a família Botryosphaeriaceae Theiss. & P. Syd., Ann. Mycol. 16:16 

(1918) pertence ao Reino Fungi, Filo Ascomycota, Classe Dothideomycetes e Ordem 

Botryosphaeriales (SCHOCH et al., 2006). É composta por 17 gêneros e cerca de 110 espécies 

caracterizadas (PHILIPS et al., 2013). Dentre as espécies a Botryosphaeria stevensii (Diplodia 

mutila) foi a primeira a ser associada à morte descendente em Tokai, Hungria (LEHOCZKY, 

1974). Posteriormente, diversas espécies Botryosphaeriaceae foram relacionadas à podridão 

descendente da videira, dentre elas, as pertencem aos gêneros Botryosphaeria, Diplodia, 

Dothiorella, Fusicoccum, Guignardia, Neofusicoccum, Lasiodiplodia e Phaeobotryosphaeria 

(AMPONSAH et al., 2012b). 

No Brasil já foram identificadas os fungos Botryosphaeria dothidea (Moug. : Fr.) Ces. 

& De Not (SÔNEGO et al., 1999), Botryosphaeria mamane D.E.Gardner (Cophinforma 

mamane), Neofusicoccum parvum (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips, 

Lasiodiplodia crassispora T.I. Burgess & Barber, Lasiodiplodia parva A.J.L. Phillips, A. Alves 

& Crous, Lasiodiplodia pseudotheobromae A.J.L. Phillips, A. Alves & Crous, Lasiodiplodia 

theobromae (Pat.) Griff. & Maubl (CORREIA et al., 2013), Lasiodiplodia brasiliense M.S.B 

Netto, M.W. Marques & A.J.L Phillips, Lasiodiplodia egyptiacae A.M Ismail, L. Lombard & 

Crous, Lasiodiplodia euphorbicola A.R. Machado & O.L. Pereira, Lasiodiplodia 

hormozganensi Abdollahzadeh, Zare & A.J.L. Phillips, Lasiodiplodia jatrophicola A.R. 

Machado & O.L. Pereira (CORREIA et al. 2016) em plantas sintomáticas. 

Os esporos desses patógenos permanecem no ar, sendo que a disseminação é favorecida 

em períodos de chuva quando as temperaturas estão em torno de 10ºC. A disseminação pode 

ocorrer também durante a irrigação por aspersão (ÚRBEZ-TORRES et al., 2010) e em alguns 

casos a disseminação acontece sem a presença de chuvas, sugerindo que outros fatores 

ambientais estão envolvidos nesse processo (ÚRBEZ-TORRES et al., 2010; VAN NIEKERK 

et al., 2010). A temperatura ótima de germinação destes fungos é entre 23 e 26ºC. 

Estes patógenos infectam as plantas por meio de ferimentos, principalmente de poda 

(ÚRBEZ-TORRES; GUBLER, 2009) e podem ser passados das videiras matrizes para as 

jovens através da enxertia ou dos ramos utilizados como estacas já estarem infectados ou outros 

processos de propagação nos viveiros (GIMÉNEZ‐JAIME et al., 2006; GRAMAJE; 

ARMENGOL, 2011; HALLEEN et al., 2003). A infecção por Botryosphaeria spp. é também 

favorecida por condições que reduzam o vigor das plantas, tais como geada, altas temperaturas 
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nos meses de verão, má nutrição e podas mal conduzidas, ou seja, fatores que debilitam as 

plantas proporcionam o aumento da severidade da doença, levando a morte das mesmas 

(LARIGNON; DUBOS, 2001).  

 

3.3.1 Principais sintomas associados aos fungos da família Botryosphaeriaceae 

 

As espécies de Botryosphaeria são diretamente ligadas à podridão descendente dos 

vinhedos. Os sintomas são bastantes diversificados e podem ser confundidos facilmente com 

os causados por outros fitopatógenos como Eutypa lata (eutipiose), Phomopsis viticola 

(escoriose) e pelo complexo de fungos responsável pela doença de esca (VAZ, 2008).  

Os fungos penetram por ferimentos de podas, sendo facilmente isolados em áreas como 

da enxertia e ramos da planta. Apesar da patogenicidade e virulência das espécies da família 

Botryosphaeriaceae que ocorrem na videira não estarem ainda totalmente esclarecidas, vários 

sintomas comuns têm sido descritos em todo o mundo, concluindo-se que estes patógenos são 

responsáveis pelo declínio gradual do vigor e da produção da videira (PHILLIPS, 1998). Os 

sintomas da podridão descendente aparecem normalmente em vinhedos adultos, com 7 anos ou 

mais (LARIGNON; DUBOS, 2001), podendo ocorrer também em vinhedos jovens.  

Esta doença caracteriza-se por um conjunto de sintomas, os principais sintomas externos 

são o retardo da brotação após a poda, a redução dos ramos vegetativos e produção, seca dos 

ramos, encurtamento dos internódios, cloroses foliares, superbrotamento, frutificação irregular 

e morte da planta. Os sintomas podem evoluir de forma lenta ou causando a rápida morte das 

plantas (apoplexia). Internamente, quando as plantas são infectadas por fungos 

Botryosphaeriaceae, observa-se o escurecimento do lenho, comumente em forma de “V” 

(LARIGNON; DUBOS, 2001). 

 

3.4. Manejo das doenças 

 

O manejo das doenças é comprovadamente um fator limitante para a cultura da videira. 

Para a podridão descendente, o controle foi dificultado desde a retirada do arsenito de sódio do 

mercado, único fungicida eficaz, devida a sua alta toxicidade (DE LA FUENTE, 2016). 

Diversos métodos de manejo, incluindo produtos químicos, controle biológico, moléculas 

naturais e sanitização de materiais, vem sendo testados contra patógenos causadores de doenças 
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do tronco da videira, observando-se a necessidade de utilização de dois ou mais métodos para 

reduzir a incidência da doença (BERTSCH et al., 2013). 

Algumas medidas de manejo do pomar podem auxiliar na diminuição de doenças na 

área, como a utilização de mudas sadias, desinfestação de ferramentas e materiais, a eliminação 

de restos culturais auxiliam na redução de inóculo na área. A poda dupla ou pré-poda pode 

reduzir a incidência da doença nos esporões dos ramos da videira (WEBER et al., 2007).  

A proteção de ferimentos, com produtos químicos ou biológicos, também podem 

diminuir a presença de doença na área (DÍAZ; LATORRE, 2013; HALLEEN et al., 2010; 

SOSNOWSKI et al., 2013). 

 

3.4.1 Controle químico 

 

Considerando que a entrada dos patógenos de tronco geralmente pode ocorrer por meio 

de ferimentos das plantas, os estudos sobre controle visam normalmente proteger ferimentos de 

poda e enxertia. Os tratamentos com fungicidas, em sua maioria de ação sistêmica, contém 

geralmente mais de um ingrediente ativo e são realizados via solo, injeções de tronco, com 

pastas para ferimentos de poda ou de forma mais prática, a pulverização de produtos formulados 

(CALZARANO et al., 2004; ROLSHAUSEN; GUBLER, 2005; WICKS et al., 2004). A 

eficiência da pulverização pode ser diminuída devido à facilidade do produto ser lavado pela 

ocorrência de chuvas (DI MARCO et al., 2000; ROLSHAUSEN et al., 2010). 

Experimentos com testes in vitro e in vivo apresentaram redução do crescimento 

micelial de patógenos utilizando produtos químicos, no entanto a eficácia é muito variável de 

acordo com as espécies (AMPONSAH et al., 2012a; BESTER et al., 2007; ROLSHAUSEN et 

al., 2010). 

Para o controle de Eutypa lata diversos trabalhos demonstraram eficiência com os 

fungicidas químicos benomil, carbendazim, flusilazole e ácido bórico (MUNKVOLD; 

MAROIS, 1993; RAMSDELL, 1995; ROLSHAUSEN; GUBLER, 2005; SOSNOWSKI et al., 

2008), assim como benomil e tebuconazole para o controle de fungos da família 

Botryosphaeriaceae (BESTER et al., 2007). Os produtos oxicloreto de cobre, oxicloreto de 

cobre/enxofre, calda bordalesa, folpete, fosetyl-Al + mancozebe, propinebe, enxofre e 

estrobirulina foram eficientes no controle de Phomopsis spp. (MOSTERT; CROUS, 2000). 

Rolshausen et al. (2010), observaram que, apesar da dificuldade de controle de uma 
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ampla diversidade de fungos patógenos, o uso de tiofanato metílico obteve boa eficácia na 

proteção de ferimentos contra Eutypa lata, Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata, 

Dothiorella viticola, Lasodiplodia theobromae, Phaeomoniella chlamydospora, 

Pleurostomophora richardsiae, Togninia minimos, e Phaeoacremonium parasiticum em 

vinhedos cv. Chardonnay e Zinfandel. 

Pode-se observar que a maioria de trabalhos de controle de fungos de tronco foram 

realizados fora do Brasil e geralmente com Vitis vinifera. No entanto, sabe-se que esses 

patógenos atacam também Vitis labrusca, cultivar produzida em grande escala no Brasil 

(SÔNEGO et al., 1999), tornando necessário a realização de testes de controle nessas cultivares. 

 

3.4.2. Controle biológico 

 

Buscando técnicas que causam menor impacto ao meio ambiente alguns agentes de 

controle biológicos já foram testados para o controle das doenças de tronco, principalmente 

visando à proteção de ferimentos, evitando-se assim a entrada dos patógenos. Estes agentes de 

controle podem atuar de forma direta contra fitopatógenos através dos mecanismos de 

parasitismo, antibiose, competição por espaço e nutrientes e a síntese de compostos metabólitos 

voláteis ou com a síntese de substâncias antimicrobianas, no caso de bactérias (LANNA FILHO 

et al., 2010), ou de forma indireta como indutores de resistência das plantas contra doenças 

(MACHADO et al., 2012).  

Alguns trabalhos demonstraram a sua eficácia in vitro e in vivo de agentes de controle 

biológico. Kexiang et al. (2001), relataram que isolados de Trichoderma spp. foram eficientes 

sobre espécies de Botryosphaeria, com a vantagem de conseguirem colonizar e sobreviver em 

feridas da poda. Efeitos positivos de Trichoderma também foram demonstrados na redução das 

infecções por P. chlamydospora, quando testados a campo (HALLEEN; FOURIE, 2005). Pitt 

et al. (2010), relataram que o uso Trichoderma reduziu a incidência de colonização 

do D. seriata em ramos de videiras com um ano. Em experimentos in vitro e em casa-de-

vegetação, Di Marco et al. (2004) obtiveram resultado preliminares positivos em relação à 

inibição do crescimento de Phaeomoniella chlamydospora. Em experimentos em campo, os 

autores observaram que o Trichoderma harzianum é capaz de permanecer no hospedeiro por 

até três meses após a aplicação. Hunt et al. (2001), também observaram o aumento do tempo 

de proteção dos ferimentos, onde Trichoderma spp. foi isolado de ferimentos 15 semanas e 8 
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meses após a aplicação. Sabe-se porém, que a eficácia da proteção com base em 

Trichoderma spp. tratamentos depende da capacidade destes fungos para colonizar ferimentos 

de poda da videira (JOHN et al., 2008), bem como da interação com a videira, podendo ser mais 

ou menos eficaz de acordo com a cultivar (MUTAWILA et al., 2011). 

Outros agentes biológicos também tem sido relatados como eficazes contra patógenos 

de tronco de videira. Com uso de Trichoderma e Bacillus subtilis, Kotze et al. (2009) obtiveram 

proteção de ferimentos contra os fungos Phomopsis viticola, Eutypa lata, P. Chlamydospora e 

espécies de Botryosphaeriaceae (Neofusicoccum australe, N. parvum, Diplodia seriata e 

Lasiodiplodia theobromae). Assim como Alfonzo et al. (2009) avaliaram in vitro Bacillus 

subtilis havendo controle de Phaeoacremonium aleophilum, Phaeomoniella chlamydospora, 

Verticillium dahliae e Botryosphaeria rhodina. 

 

3.4.3. Controle com produtos orgânicos 

 

Dentre as possibilidades de controle de patógenos de tronco de videira, pode ser citado 

o uso de moléculas naturais, como a quitosana. Esta molécula comercial já foi testada em 

tratamento de solo e in vitro no controle de P. chlamydospora, demonstrando eficiência sobre 

o fungo (NASCIMENTO et al., 2007; SANTOS et al., 2013). 

A aplicação de extratos vegetais pode ser um método de controle alternativo muito 

interessante do ponto de vista de impacto ambiental. Alguns estudos com extratos de capim-

limão e alecrim demonstraram controle in vitro para Fusarium oxysporum em flores (SARTORI 

et al., 2011), assim como extrato de cravo da índia sobre Colletotrichum sp., Cercospora 

kikuchii, F. solani e Phomopsis sp. (VENTUROSO et al., 2011a), Phomopsis phaseoli var. 

sojae (PASTRO et al., 2012) e, extrato de alho e de pimenta em Colletotrichum 

gloeosporioides, Pyricularia oryzae e F. oxysporum f. sp vasinfectum (SILVA et al., 2012). 

 Em videiras, a utilização de extrato de alho teve efeito sobre Plasmopora viticola 

(LEITE et al., 2011), assim como para Phomopsis viticola e Elsinoe ampelina (BOTELHO et 

al., 2009; LEITE et al., 2009).   

Cobos et al. (2015), testaram extratos de alho, café verde, casca de limão, própolis, 

baunilha, quitosana e do líquen Evernia prunastri no controle in vitro de Botryosphaeria 

dothidea, Diplodia seriata, Eutypa lata, Ilyonectria macrodidyma, Phaeocremonium 

aleophilum, Phaeomoniella chlamydospora e Plasmopora viticola. Pelos resultados os autores 
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verificaram inibição do crescimento micelial para todos os patógenos com o uso de 

oligossacarídeo de quitosana, extrato de alho e extrato do liquén Evernia prunastri. Verificou-

se também inibição do desenvolvimento de D. seriata e P. chlamydospora em ramos de videiras 

tratados com oligossacarídeo de quitosana e extrato de alho. 

 

3.5 Respostas fisiológicas das plantas 

 

No contexto fisiológico, poucas informações estão disponíveis sobre as respostas das 

plantas em relação ao ataque de patógenos de tronco. A dificuldade de se obter informações 

precisas sobre as respostas das plantas se dá, principalmente, devido ao fato dos patógenos em 

geral infectarem o lenho e não as folhas, local onde expressam os sintomas externos. Os 

sintomas foliares são devidos a toxinas e enzimas degradantes da parede celular produzidas 

pelos patógenos de tronco. Acredita-se que os sintomas sejam resultados diretos dos 

metabólitos fitotóxicos secundários dos fungos, que seriam translocados do lenho para os 

tecidos herbáceos através do tecido xilemático (ROLSHAUSEN et al., 2008).  As respostas das 

plantas ao ataque de fungos Botryosphaeriaceae, caracterizadas por distúrbios no metabolismo 

primário ou na fotossíntese, são frequentemente associadas a indução de reações de defesa e 

estresse das plantas (BERTSCH et al., 2013). 

Durante a infecção por patógenos vasculares, alguns autores relataram a interferência 

no funcionamento das células xilemáticas (EDWARDS et al., 2007), a diminuição na troca 

gasosa, alterações na fluorescência da clorofila, e repressão de genes relacionados com a 

fotossíntese (LETOUSEY et al., 2010), degradação da hemicelulose e lignina (ROLSHAUSEN 

et al., 2008), acumulação de compostos fenólicos e amido no lenho, indução de sistema de 

desintoxicação do organismo, indução de reações de defesa e a presença de toxinas (BERTSCH 

et al., 2013). 

Pode ocorrer durante as interações planta-patógeno uma explosão oxidativa e a 

produção de espécies reativas de oxigênio (ERO's). Estas ERO's quando produzidas no local da 

infecção pode contribuir para a destruição do patógeno e induzir a síntese de lignina nas paredes 

celulares. As EROs quando em níveis tóxicos também estão associadas ao estresse oxidativo. 

Para minimizar os efeitos do estresse oxidativo, as plantas possuem um sistema antioxidante 

composto por enzimas como o superóxido dismutase (SOD), ascorbato peroxidase (APX), 
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catalase (CAT), a guaicol peroxidase (GPX) e peroxiredoxina (PrxR) que participam 

ativamente da eliminação e quebra das moléculas de H2O2 (MITTLER et al., 2004). 

Apesar da produção dessas moléculas, estas respostas são incapazes de impedir a 

infecção e a expressão de sintomas, por serem expressos tardiamente em relação à infecção ou 

em níveis insuficientes para uma resposta eficaz (BERTSCH et al., 2013). 

Após a colonização interna do lenho por esses patógenos, afetando tecidos xilemáticos 

e processos fisiológicos, as plantas infectadas demonstram sintomas externos. Ocorre a 

diminuição do crescimento vegetativo, clorose foliar e/ou apoplexia das plantas (PHILLIPS, 

1998). Esses sintomas foliares estão associados ao fechamento estomático e alterações do 

aparelho fotossintético, como a diminuição da assimilação de CO2, diminuição da transpiração 

e um aumento significativo da concentração de CO2, queda de rendimento quântico do 

fotossistema II (PS II) e redução da clorofila total (FONTAINE et al, 2016). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram conduzidos nas dependências da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, Campus CEDETEG no período de março de 2015 a fevereiro de 2017. Para os 

experimentos in vitro foram utilizados seis isolados de fungos da família Botryosphaeriaceae, 

provenientes da Micoteca da Universidade Federal Rural de Pernambuco (Recife – PE) e do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Bento 

Gonçalves (Bento Gonçalves – RS) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Espécies de fungos da família Botryosphaeriaceae e origem dos isolados utilizados 

nos experimentos in vitro. Guarapuava, 2016. 

Isolado Espécie Local 
Espécie do 

hospedeiro 
Cultivar 

Porta-

enxerto 

Idade da 

planta 

Órgão de 

isolamento 

307 
Lasiodiplodia 

theobromae 

Petrolina – 

PE 

Vitis 

vinifera  

Crimson 

Seedless 
313 7 anos ramo 

354 
Lasiodiplodia 

brasiliense 

Petrolina – 

PE 

Vitis 

vinifera  
Festival Harmony 8 anos raiz 

384 
Lasiodiplodia 

theobromae 

Petrolina – 

PE 

Vitis 

vinifera  

Crimson 

Seedless 
313 7 anos ramo 

418 
Lasiodiplodia 

brasiliense 

Petrolina – 

PE 

Vitis 

vinifera  

Crimson 

Seedless 
313 7 anos tronco 

820 
Lasiodiplodia 

theobromae 

Petrolina – 

PE 

Vitis 

vinifera  
Itália 572 12 anos colo 

164 
Botryosphaeria 

sp. 

Farroupilha 

– RS 
Hibrida 

Moscato 

giallo 
SO4  enxertia 

 

 

O experimento in vivo foi conduzido em casa de vegetação da mesma Instituição, 

utilizando para o experimento mudas das cultivares-copa de videira, Bordô (Vitis labrusca) e 

Syrah clone 174 (Vitis vinifera), ambas com porta-enxerto Paulsen 1103. A origem da muda foi 

o viveiro Vitácea Brasil, Caldas/MG.  

 

4.1 Controle in vitro de fungos da família Botryosphaeriaceae com extratos vegetais 

 

A avaliação da eficiência dos extratos vegetais foi realizada no Laboratório de 
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Fitopatologia do Departamento de Agronomia da UNICENTRO. Os tratamentos estão descritos 

na Tabela 2. 

Tabela 2. Tratamentos utilizados para a realização de avaliação de eficiência de extratos 

vegetais. 

Tratamento Material 

utilizado 

Nome comum Nome cientifico Origem 

1 Botões florais Cravo-da-índia 
Caryophyllus 

aromaticus L. 

Herbalmed 

Chás e Ervas 

Naturais Ltda. 

2 Cascas Canela 
Cinnamomum 

zeylanicum 

Herbalmed 

Chás e Ervas 

Naturais Ltda. 

3 Bulbos frescos Alho Allium sativum L. 

Herbalmed 

Chás e Ervas 

Naturais Ltda. 

4 
Folhas 

desidratadas 
Alecrim 

Rosmarinus 

officinalis 

Herbalmed 

Chás e Ervas 

Naturais Ltda. 

5 
Folhas 

desidratadas 
Capim-limão 

Cymbopogon 

citratus 

Herbalmed 

Chás e Ervas 

Naturais Ltda. 

6 
Produto 

comercial* 
Natualho® Allium sativum L. 

Natural Rural 

Industria e 

Comércio de 

Produtos 

orgânicos e 

Biológicos  
* Produto comercial a base de extrato de alho com concentração de 70% (Natualho®, Natural Rural, Araraquara-

SP). 

 

Para obtenção do extrato bruto aquoso dos vegetais (EBA) pesou-se 30g de material 

vegetal, o qual foi triturado em um liquidificador, juntamente com 100 mL de água destilada, e 

posteriormente filtrado em gaze.  

O EBA, não autoclavado, foi adicionado no meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA) 

fundente de modo a se obter as concentrações finais de 0%, 5%, 10%, 15% e 20%.  

Discos miceliais de 5 mm de diâmetro dos isolados 354 e 418 de L. brasiliense; 820, 

384 e 307 de L. theobromae e; 164 de Botryosphaeria sp. foram repicados no centro de placas 

de Petri® contendo meio de cultura com os tratamentos e incubados em câmara de crescimento 

a 25º e fotoperíodo de 12h. Para cada um dos isolados e extrato, o delineamento experimental 

foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (concentrações de EBA), cinco repetições 

e parcela experimental constituída por uma placa de Petri®.  
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Para testes das substâncias voláteis, utilizou-se os mesmos extratos vegetais na 

concentração de 20% de cada extrato, adaptado da metodologia de Celoto et al. (2008), usando-

se placas de Petri® bipartidas. Discos miceliais foram repicados em uma parte da placa 

contendo meio BDA e na outra repartição da placa foram inseridos 2mL de extrato para 

volatilização e incubados em câmera de crescimento a 25ºC e fotoperíodo de 12h. Como 

testemunha utilizou-se 2mL de água destilada. Para cada um dos isolados, o delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado com sete tratamentos, cinco repetições e parcela 

experimental constituída por uma placa de Petri®. 

Para ambos os testes, a avaliação do crescimento micelial foi realizada diariamente 

através de duas medições perpendiculares do diâmetro do micélio do fitopatógeno, com um 

paquímetro digital, calculando-se os valores médios por placa. O crescimento foi avaliado até 

o momento em que a testemunha alcançou completamente as dimensões da placa. 

A partir das avaliações do crescimento micelial estimou-se a área abaixo da curva de 

crescimento micelial (AACCM), baseado na fórmula adaptada de Campbell e Madden (1990): 

AACCM = Σ [((y1 + y2 )/2)*(t 2 -t 1 )], onde y1 e y2 são duas avaliações de crescimento 

micelial do patógeno (mm) consecutivas realizadas nos tempos (dias) t 1 e t 2 , respectivamente. 

A redução do crescimento micelial em porcentagem foi a relação da AACCM dos isolados 

submetidos a tratamentos com a AACCM da testemunha, dada pela fórmula % de redução = 

(AACCM média do tratamento / AACCM média da testemunha) *100. Os dados obtidos de 

crescimento micelial foram submetidos à análise de variância e regressão polinomial (p≤0.05).  

Para o experimento com substâncias voláteis os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância e comparação de médias pelo teste de Scott-Knott a (p≤0.05) pelo programa estatístico 

ASSISTAT (SILVA; AZEVEDO, 2016). 

 

4.2 Controle químico e biológico de fungos da família Botryosphaeriaceae 

 

Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Fitopatologia do Departamento de 

Agronomia da UNICENTRO. Os produtos comerciais químicos e biológicos (Tabela 3) foram 

adicionados no meio de cultura BDA fundente de modo a se obter como concentrações finais a 

dose comercial recomendada para a cultura da videira. Como testemunha utilizou-se apenas o 

meio BDA. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com treze tratamentos, 

cinco repetições e parcela experimental constituída por uma placa de Petri®. 

Discos miceliais de 5mm de diâmetro dos isolados 354, 418 (L. brasiliense) 820, 384, 
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307 (L. theobromae) e 164 (Botryosphaeria sp.) foram repicados no centro das placas de Petri® 

contendo meio de cultura com os tratamentos e incubados em câmera de crescimento a 25ºC e 

fotoperíodo de 12h. 

A avaliação do crescimento micelial foi realizada diariamente através de duas medições 

perpendiculares do diâmetro do micélio do fitopatógeno, com um paquímetro digital, 

calculando-se os valores médios por placa. O crescimento foi avaliado até o momento em que 

a testemunha alcançou completamente as dimensões da placa. 

A partir das avaliações do crescimento micelial estimou-se a área abaixo da curva de 

crescimento micelial (AACCM), baseado na fórmula adaptada de Campbell e Madden (1990): 

AACCM = Σ [((y1 + y2 )/2)*(t 2 -t 1 )], onde y1 e y2 são duas avaliações de crescimento 

micelial do patógeno (mm) consecutivas realizadas nos tempos (dias) t 1 e t 2 , respectivamente. 

A redução do crescimento micelial em porcentagem foi a relação da AACCM dos isolados 

submetidos a tratamentos com a AACCM da testemunha, dada pela fórmula % de redução = 

(AACCM média do tratamento / AACCM média da testemunha) *100.  
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Tabela 3.Concentrações e dosagens de produtos comerciais utilizados no experimento. 

Guarapuava, 2016. 

princípio ativo 
marca 

comercial 
formulação classe 

concentração 

i.a. 

dose 

utilizada 
fabricante 

difeconazole Score® EC Triazóis 250 g L-1 1 mL L-1 Syngenta 

tebuconazole 
Folicur® 

200 EC 
EC Triazóis 200 g L-1 8,75 mL L-1 Bayer  

mancozebe Dithane® WP 
Alquilenobis 

(Ditiocarbamato) 
800 g kg-1 3 g L-1 

Dow 

Agrosciences 

enxofre Kumulus® WG Inorgânico 800 g kg-1 3 g L-1 Basf 

piraclostrobina Comet® EC Estrobilurinas 250 g L-1 5,33 mL L-1 Basf 

fosetil-Al Aliette® WP Fosfanato 450 g L-1 2,5 g L-1 Bayer 

azoxistrobina Amistar® WG Estrobilurinas 500 g kg-1 0,24 g L-1 Syngenta 

quitosana 
Fish Fértil 

Quitosana® 
EC 

Fertilizante 

Orgânico 
20 g L-1 16 mL L-1 Fish 

Trichoderma 

harzianum (1) 
Ecotrich® WP Microbiológico 300 g kg-1 4 g L-1 Ballagro 

Trichoderma 

harzianum (2) 
Predatox® SC Microbiológico 20g L-1 4 mL L-1 Ballagro 

Bacillus 

subtilis 
Serenade® SC Microbiológico 13,68 g L-1 8 mL L-1 Bayer 

 
EC: concentrado emulsionável; WP: Pó molhável; WG: Granulado dispersível. 

 

Com base nos resultados do teste de crescimento micelial, realizou-se também testes de 

antagonismo aos patógenos e teste de voláteis dos produtos sobre os patógenos, utilizando-se 

somente os agentes de controle biológico Trichoderma harzianum (Ecotrich®) e Bacillus 

subtilis, (Serenade®). 

A avaliação do potencial antagônico foi realizada por meio de pareamento direto. Para 

isso os discos de micélio com os patógenos desafiantes foram repicados em uma parte das 

placas contendo meio de cultura e no lado oposto foram repicados os potenciais antagonistas, 

sendo avaliado um patógeno e um antagonista por placa e incubados em câmara de crescimento 

a 25ºC e fotoperíodo de 12h. Como testemunha, repicou-se os fitopatógenos em meio BDA, 

sem a presença de micro-organismos antagonistas. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, com cinco repetições, constituídas por uma placa de Petri®. 



 

 20 

A avaliação do crescimento micelial foi realizada diariamente através de medições do 

raio micelial do fitopatógeno, por um paquímetro digital. O crescimento foi avaliado até o 

momento em que a testemunha alcançou completamente as dimensões da placa. O Índice de 

Antagonismo foi calculado de acordo com a fórmula descrita por Campanile et al. (2007): 

 

IA% = (RM - rm) x100 

RM 

Em que: 

IA: índice de antagonismo em percentual 

RM: raio micelial na ausência do antagonista (testemunha) 

rm: raio micelial com a presença do antagonista 

 

O teste de metabólitos voláteis foi realizado através de placas bipartidas preenchidas 

com meio BDA nas duas repartições. Primeiramente repicou-se os agentes de controle 

biológico em uma repartição da placa. Depois de 48 horas da repicagem, inseriu-se na outra 

repartição da placa discos miceliais do fitopatógeno e incubados em câmara de crescimento a 

25ºC e fotoperíodo de 12h. Como testemunha utilizou-se apenas meio BDA nas duas 

repartições da placa. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco 

repetições, constituídas por uma placa bipartida. 

A avaliação do crescimento micelial foi realizada diariamente através de duas medições 

perpendiculares do diâmetro do micélio do fitopatógeno, com um paquímetro digital, 

calculando-se os valores médios por placa. O crescimento foi avaliado até o momento em que 

a testemunha alcançou completamente as dimensões da placa. 

A partir das avaliações do crescimento micelial estimou-se a área abaixo da curva de 

crescimento micelial (AACCM), baseado na fórmula adaptada de Campbell e Madden (1990): 

AACCM = Σ [((y1 + y2 )/2)*(t 2 -t 1 )], onde y1 e y2 são duas avaliações de crescimento 

micelial do patógeno (mm) consecutivas realizadas nos tempos (dias) t 1 e t 2 , respectivamente. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05) com o programa estatístico ASSISTAT (SILVA; AZEVEDO, 

2016). 

 

4.3 Controle químico, biológico e com extratos vegetais de fungos da família 
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Botryosphaeriaceae em videiras das cvs. Bordô e Syrah 

 

Mudas de videiras cvs. Bordô e Syrah enxertadas sobre Paulsen 1103 foram 

transplantadas no dia 19 de setembro de 2015, em vasos de 3L contendo duas partes de solo 

esterilizado, uma parte de composto orgânico e 300g de calcário dolomítico e mantidas em 

casa-de-vegetação (Figura 1).  

 

Figura 1. Vasos contendo mudas de videira recém transplantadas em casa de vegetação. Foto: 

Rusin, 2016. Guarapuava-PR, 2016. 

Para cada uma das cultivares de videira, foram realizados dois experimentos, utilizando 

os fungos Botryosphaeria spp. (isolado 164) e Lasiodiplodia theobromae (isolado 307), 

respectivamente. Os experimentos foram conduzidos por dois anos. 

Para todos os experimentos, o delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 

oito tratamentos, seis repetições e parcela experimental constituído por um vaso. Os tratamentos 

consistiram de diferentes produtos aplicados para proteção dos ferimentos da poda e são 

descritos na tabela 4. Os produtos e suas doses foram selecionados com base nos testes in vitro 

realizados previamente (subitens 4.1 e 4.2), considerando aqueles mais efetivos pra cada um 

dos grupos estudados: controle químico, controle biológico e extratos vegetais.  
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Tabela 4. Tratamentos utilizados no experimento in vivo. Guarapuava-PR, 2016. 

Tratamento Princípio ativo Marca 

comercial 

Dosagem 

1 Testemunha sem 

inoculação (Água) 

- - 

2 Testemunha sem 

inoculação (Água) 

- - 

3 Fosetil-Al Aliette® 2,5 gL-1 

4 Tebuconazole Folicur® 

200 EC 

8,75 mLL-1 

5 Trichoderma 

harzianum 

Ecotrich® 4 gL-1 

6 Bacillus subtilis Serenade® 8 mLL-1 

7 Extrato bruto aquoso 

de alho 

- 20% 

8 Extrato bruto aquoso 

de cravo-da-índia 

- 20% 

 

As videiras foram podadas em 17 de dezembro de 2015, quando as plantas atingiram 

número mínimo de 9 folhas, 78 dias após o plantio das mudas e; em 03 de agosto de 2016, no 

estádio fenológico 01 (gema dormente) (EINCHHORN; LORENZ, 1984), 188 dias após 

primeira poda. A primeira poda foi realizada na altura da sétima gema, em período vegetativo 

da planta, permanecendo assim folhas para realização das análises, na segunda poda restaram 

três gemas em cada planta, utilizou-se tesoura de poda desinfestada com álcool 70%. Logo em 

seguida, no local do ferimento da poda foi aplicado o tratamento com o auxílio de uma 

micropipeta, aplicando-se 2mL da solução por ferimento (Figuras 2A, 2B, 2C, 2G) (DÍAZ; 

LATORRE, 2013). 

Para cada época de poda, 24 horas após aplicação dos tratamentos, as videiras foram 

inoculadas com discos miceliais de Botryosphaeria sp. (isolado 164) e L. theobromae (isolado 

307). Os discos miceliais de 5mm foram colocados sob o ferimento tratado e coberto com 

Parafilm® M (Pechiney Plastic Packaging, Chicago, IL, USA) para evitar a desidratação. Para 

a testemunha sem inoculação foram utilizados discos de BDA sem colonização de fungos 

(Figuras 2D, 2E, 2F, 2H).  
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Figura 2. Poda e inoculação de videiras. Poda realizada em período de dormência (A), 

aplicação dos tratamentos com micropipeta em plantas em dormência (B, C) e em poda em 

verde (G), disco micelial dos patógenos inoculados (D), inoculação e proteção com Parafilm® 

(E), plantas com o disco micelial inoculado em período de dormência (F) e em poda em verde 

(H). Fotos: Rusin, 2016. Guarapuava-PR. 2016. 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 

(G) (H) 



 

 24 

Após oito meses dos tratamentos, para a primeira época de aplicação dos tratamentos e, 

cinco meses para a segunda época de aplicação, correspondente ao final do experimento em 6 

de janeiro de 2017, os ramos inoculados foram podados e observados em relação à presença de 

sintomas internos, caracterizados pela descoloração vascular (Figura 3), e a medição do 

comprimento dos sintomas com paquímetro digital. 

 

Figura 3. Sintomas de descoloração vascular interno causada por fungos da família 

Botryosphaeriaceae em cv. Bordô (A) e Syrah (B). Fotos: Rusin, 2017. Guarapuava – PR, 2017. 

 

A avaliação do índice de reisolamento foi realizado seguindo a metodologia de Almança 

et al.(2013), em que os ramos podados foram desinfestadas com álcool 70% por 30 segundos 

com hipoclorito de sódio 3,5% por 2 minutos e novamente imersas em álcool 70% por 30 

segundos. Posteriormente foram retirados 12 fragmentos de lenho de cada repetição e dispostos 

em placas contendo meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA). Após o crescimento dos 

fungos, contabilizou-se o percentual de reisolamento dos fitopatógenos inoculados de acordo 

com cada tratamento.  

A poda para retirada dos ramos (oito meses após os tratamentos) para o primeiro 

reisolamento, correspondeu à segunda época de tratamento, sendo que reaplicaram-se os 

produtos de proteção de ferimento e um dia após a poda, realizou-se a inoculação dos 

fitopatógenos, iniciando o segundo ano de experimento. Seguiu-se a mesma metodologia e 

tratamentos dos experimentos realizados no primeiro ano. 
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As seguintes avaliações de crescimento e fisiologia das videiras foram realizadas: massa 

fresca do material de poda, comprimento dos ramos, estádios fenológicos, teor de clorofila, 

fluorescência da clorofila a, atividade da enzima peroxidase e peso de material de poda. 

1) Massa fresca do material de poda: os ramos foram pesados com balança de precisão 

de bancada modelo M2202 (BEL Equipamentos Analíticos, Piracicaba-SP), sendo os resultados 

expressos em gramas. 

2) Comprimento dos ramos:  foi mensurado com auxílio de fita métrica mensalmente 

após a segunda poda, totalizando 4 medições (Figura 5A). 

3) Estádios fenológicos: avaliados semanalmente os estádios fenológicos caracterizados 

por Eichhorn; Lorenz (1984) (Figura 4). 

4) Teor de clorofilas:  foram realizadas um dia antes da primeira poda e aos 15, 30, 45 

e 60 dias depois, e a partir do estádio fenológico 9 (5 a 6 folhas separadas) após a segunda poda 

foram realizadas mensalmente, totalizando 5 avaliações. Estas medições foram realizadas com 

clorofilômetro ClorofiLOG® modelo CFL 1030 (Falker Automação Agrícola, Porto Alegre-

RS), o qual expressa os resultados em um índice próprio denominado ICF: Índice de Clorofila 

Falker (FALKER, 2008). As leituras foram feitas em três pontos de uma folha totalmente 

expandida, previamente identificada, em cada planta de avaliação (Figura 5B). 

5) Fluorescência da clorofila a (Fo-fluorescência basal, Fm-fluorescência máxima, Fv - 

diferença entre a fluorescência máxima e basal, Fv/Fm - rendimento quântico máximo do PSII):  

foi medida com um fluorômetro modulado modelo PAM-2500 (Walz, Effeltrich, Alemanha) e 

computador acoplado ao console, com adaptação ao escuro para análise de cinética rápida. 

Utilizando-se a mesma folha identificada para avaliação do teor foliar de clorofila. Realizou-se 

essa avaliação 45 dias após a inoculação dos fitopatógenos na primeira poda aos 90 dias depois, 

na segunda poda (Figura 5C, 5D). 

6) Atividade de peroxidase: realizada somente no experimento com inoculação em poda 

em verde. A coleta de folhas foi realizada 24 horas após a inoculação dos fitopatógenos. 

Coletou-se a primeira folha abaixo do local de realização da poda em verde por repetição, que 

foi acondicionada em envelope de papel alumínio e mergulhada em nitrogênio líquido (-196°C) 

para paralisação das atividades metabólicas. Os materiais coletados foram armazenados em 

freezer para posterior maceração e quantificação de atividade de peroxidase. 

Para a determinação de peroxidases de guaiacol (POX), 0,3 mg de material foliar foi 

homogeneizado em 2mL de tampão fosfato 100mM pH 7,2 contendo NaCl 200mM e 



 

 26 

polivinilpolipirolidona (PVPP) a 4%. O homogeneizado foi centrifugado a 13500 rpm durante 

35 minutos. O sobrenadante foi considerado como sendo o extrato enzimático. A proteína 

solúvel contida nos extratos foi aferida pelo ensaio de Bradford (1976), usando um padrão de 

albumina sérica bovina (BSA). A atividade de peroxidase foi determinada pela adição de 100µL 

do extrato enzimático ajustado para 3mL de uma solução contendo acetato de sódio 50mM pH 

5,2, guaiacol 20mM e peróxido de hidrogênio 20mM. Após incubação em 30ºC por 10 minutos, 

a absorbância foi medida em espectrofotômetro UV-Visível, modelo UV-1800 (SHIMADZU, 

Japão) à 480nm (URBANEK et al., 1991). Uma unidade de atividade de POX foi definida como 

a mudança de 1,0 (uma) unidade de absorbância (480nm) por miligrama de proteína solúvel 

por minuto (UA mgP-1 min-1). 

7) Área foliar: No dia 06 de janeiro de 2017, 156 dias após a realização da poda seca, 

as plantas foram novamente podadas e todas as folhas de cada planta foram colocadas em 

medidor de área foliar modelo LI 3100C (LICOR, Nebraska, USA), instalado sobre bancada, 

os resultados foram expressos em cm2 (Figura 5E). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste 

Scott-Knott (p≤0,05) com o programa estatístico ASSISTAT (SILVA; AZEVEDO, 2016). 
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Figura 4. Estádios fenológicos da videira de acordo com Eichhorn e Lorenz (1984). 
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Figura 5. Instrumentos utilizados para avaliações de crescimento e fisiológicas realizadas em 

videira: fita métrica (A), ClorofiLOG® modelo CFL 1030 (B), clipes para adaptação ao escuro 

(C), PAM-2500 (D), LI 3100C (E). Fotos: Rusin, 2016. Guarapuava-PR. 2016.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Controle in vitro de fungos da família Botryosphaeriaceae com extratos vegetais  

 

Para os ensaios in vitro com extratos vegetais, não houve diferenças entre os isolados 

do mesmo gênero, portanto, são apresentados os resultados de apenas um isolado de cada 

gênero. 

Todos os extratos vegetais testados in vitro tiveram efeito significativo sobre o 

crescimento dos diferentes isolados estudados. O extrato vegetal de cravo-da-índia inibiu 

totalmente o crescimento micelial de L. theobromae e para o fungo Botryosphaeria sp. a 

redução foi entre 94,2% a 98,5% (Figura 6A). 

Para o extrato de canela houve efeito quadrático em função das doses para o crescimento 

micelial do fungo da L. theobromae, sendo que a maior inibição foi verificada para a dose de 

20% com redução de 98,5%. Para o fungo Botryosphaeria sp. houve efeito linear negativo para 

este extrato, tendo reduzido o crescimento micelial em 79,5% para a dose de 20% (Figura 6B). 

O extrato de capim-limão reduziu o crescimento micelial do isolado de L. theobromae, 

com efeito linear negativo, diminuindo em 31% para a dose de 20%. Por outro lado, para fungo 

Botryosphaeria houve efeito quadrático em função das doses, promovendo um aumento de 70% 

na dose de 20% (Figura 6C). 

Para o experimento com extrato de alecrim, houve efeito quadrático em função de doses 

para ambos os fungos, sendo que a inibição máxima foi estimada para as doses de 5 e 10%, 

para os fungos Botryosphaeria sp. e L. theobromae, respectivamente, com reduções de 77% e 

24% (Figura 6D).  

Para o extrato de alho houve efeito quadrático sobre o crescimento micelial de ambos 

os fungos, em função das doses testadas. A partir da dose de 5% as reduções foram de 98% e 

93%, para os fungos Botryosphaeria sp.e L. theobromae (Figura 6E). 

De forma semelhante ao extrato bruto, para o extrato de alho comercial Natualho®, 

também houve efeito quadrático em função de doses para os isolados estudados, com inibição 

total para as doses de 15 e 20%, para o fungo L. theobromae (Figura 6F). 
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Figura 6. Área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) para os fungos 

Botryosphaeriaceae submetidos a diferentes doses dos extratos vegetais de cravo-da-índia (A), 

canela (B), capim-limão (C), alecrim (D), alho (E) e Natualho®. (F) **médias diferem entre si 

para o teste F ao nível de 1% de probabilidade. Guarapuava- PR, 2016. 

 

Os efeitos dos voláteis de extratos vegetais sobre os isolados de fungos patógenos foram 

muito diversos em relação a cada espécie e mesmo entre isolados da mesma espécie. Os 

resultados mais consistentes, reduzindo o crescimento micelial de todos os isolados de mesma 
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espécie foram os voláteis de extrato de alho de formulação preparada no laboratório para os 

isolados de L. theobromae. Assim como, os tratamentos com extratos de alho, tanto a 

formulação comercial como a preparada em laboratório também reduziram o crescimento de 

ambos os isolados de L. brasiliense (Tabela 5). As reduções foram entre 17,8 e 56,4%. Nenhum 

tratamento com voláteis foi efetivo na redução do crescimento micelial do isolado do fungo 

Botryosphaeria sp.  

 

 

Tabela 5. Área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) de isolados de fungos da 

família Botryosphaeriaceae submetidos a tratamentos com voláteis de extratos brutos aquosos 

(Guarapuava-PR, 2016). 

Tratamento L. 

theobromae 

820 

L. 

theobromae 

384 

L. 

theobromae 

307 

L. 

brasiliense 

354 

L. 

brasiliense 

418 

Botryosphaeria 

sp. 

164 

Testemunha 43,44a* 32,95b* 20,93a* 20,51a* 31,41a* 20,35ns 
Cravo 34,40b 52,22a 17,91a 15,97b 32,00a 19,76 
Canela 22,98c 51,08a 13,58c 20,36a 23,96b 22,62 
Capim-limão 28,80c 41,35b 19,61a 20,79a 32,58a 28,08 
Alecrim  28,08c 44,49a 21,03a 22,16a 34,41a 25,33 
Alho 21,26c 13,89c 16,98b 16,86b 18,44c 14,93 
Natualho® 29,66c 38,41b 19,30a 6,03c 14,25c 17,33 
CV % 19,80 20,18 11,40 11,90 15,60 29,97 

* Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si para o Teste Scott-Knott ao 

nível de 5% de probabilidade. ns: não significativo. 

 

 

5.2 Controle químico e biológico de fungos da família Botryosphaeriaceae  

 

A maioria dos tratamentos químicos e com agentes de controle biológico levaram à 

redução do crescimento micelial dos isolados de fungos da família Botryosphaeriaceae (Tabela 

7). Os tratamentos tebuconazole, o mancozebe, o fosetyl-Al e o B. subtilis obtiveram quase total 

inibição em todos os isolados testados. O tratamento com piraclostrobina teve redução de 

crescimento significativamente igual aos tratamentos descritos acima para os isolados de L. 

theobromae, assim como o Trichoderma harzianum (Ecotrich®) para 2 isolados dessa espécie. 

A quitosana não reduziu significativamente a AACCM dos isolados de L. theobromae 

e para um isolado de L. brasiliense, nos demais o efeito de redução foi considerado baixo. 

Assim como, os menos efetivos, com baixa taxa de inibição, foram os tratamentos com enxofre 

ou com azoxistrobrina. 

Os demais tratamentos tiveram resultados intermediários na inibição in vitro dos 
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patógenos. O isolado que sofreu menos inibição dos tratamentos testados foi do gênero 

Botryosphaeria sp. O experimento foi conduzido por duas vezes com resultados bastante 

semelhantes (dados não apresentados). 

 

Tabela 6: Área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) de isolados de fungos da 

família Botryosphaeriaceae submetidos a tratamentos com produtos químicos e agentes de 

controle biológico. (Guarapuava- PR, 2016). 

Tratamento 

L. 

theobromae 

820 

L. 

theobromae 

384 

L. 

theobromae 

307 

L. 

brasiliense 

418 

L. 

brasiliense 

354 

Botryosphaeria 

sp. 

164 

Testemunha 94,22a* 106,60a 80,05a 93,67a 94,54a 258,41a 
Difeconazole 37,41c 63,56c 36,21c 22,52d 28,63d 78,08f 
Tebuconazole 0,00d 0,32f 0,00d 0,00e 0,00f 26,32h 

Mancozebe 0,00d 0,00f 0,00d 4,03e 0,00f 0,00i 
Enxofre 82,32b 87,01b 91,35a 84,97b 75,77b 178,20c 

Piraclostrobina 5,44d 17,16e 2,99d 19,78d 13,90e 92,28e 
Fosetil-Al 0,00d 0,00f 0,00d 0,00e 0,00f 0,00i 

Azoxistrobina 84,88b 71,18c 88,50a 70,74c 73,05b 168,83c 
Quitosana 95,55a 95,60b 87,03a 94,30a 89,96a 218,88b 
B. subtilis 0,00d 0,00f 0,00d 0,00e 0,00f 3,91i 

T. harzianum 

(1) 
11,45d 35,24d 9,03d 22,66d 25,34d 54,26g 

T. harzianum 

(2) 
43,47c 72,92c 58,74b 65,89c 61,43c 111,46d 

CV % 20,56 19,01 22,16 16,81 18,38 13,13 
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si para o Teste de Scott-Knott 

ao nível de 5% de probabilidade.     

 

Quando realizado o teste de antagonismo de B. subtilis e T. harzianum com os fungos 

da família Botryosphaeriaceae, ambos os tratamentos mostraram-se com potencial antagonista 

aos diversos isolados (Tabela 7). Entre os dois tratamentos o uso de B. subtilis demonstrou 

maior efeito sobre os fitopatógenos com inibições entre 66,4 e 37,2% dependendo do isolado. 

O T. harzianum proporcionou reduções de crescimento entre 62,2 e 18,8%.  O isolado que 

sofreu menor inibição foi o do gênero Botryosphaeria. 
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Tabela 7. Índice de Antagonismo (%) de agentes de controle biológico aos isolados de fungos 

Botryosphaeriaceae (Guarapuava-PR, 2016). 

Tratamento 

L. 

theobromae 

820 

L. 

theobromae 

384 

L. 

theobromae 

307 

L. 

brasiliense 

418 

L. 

brasiliense 

354 

Botryosphaeria 

sp. 

164 

B. subtillis 57,6a* 57,5a 66,4ns 41,1ns 51,5ns 37,2a 

T. harzianium 24,6b 34,9b 62,2 38,0 50,8 18,8b 

CV % 18,61 32,03 16,46 34,61 32,03 33,55 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si para o Teste T ao nível de 5% 

de probabilidade. ns: não significativo 

 

 

Os metabólitos voláteis de B. subtilis e T. harzianum proporcionaram o aumento do 

crescimento micelial de Botryosphaeria sp. O aumento da área abaixo da curva de crescimento 

micelial também foi observado para Lasiodiplodia theobromae (384) submetida aos 

metabólitos voláteis de B. subtilis. Não houve diferença estatística entre os tratamentos para os 

demais isolados (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) de isolados dos fungos 

Botryosphaeriaceae submetidos a tratamentos com metabólitos voláteis de agentes de controle 

biológico (Guarapuava-PR, 2016). 

Tratamento L. 

theobromae 

820 

L. 

theobromae 

384 

L. 

theobromae 

307 

L. 

brasiliense 

418 

L. 

brasiliense 

354 

Botryosphaeria 

sp. 

164 

Testemunha 28,96ns 18,32b* 37,02ns 39,32ns 31,80ns 25,04b* 
B. subtillis 36,60 30,59a 34,53 37,45 28,17 34,70a 
T. harzianum 28,99 19,44b 33,78 33,49 28,71 37,45a 
CV % 35,31 22,48 9,03 15,21 15,40 8,89 

*Médias na coluna seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si para o Teste Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. ns : Não significativo. 

 

 

5.3. Controle químico, biológico e com extratos vegetais de fungos da família 

Botryosphaeriaceae em videiras das cvs. Bordô e Syrah 

 

Para a primeira avaliação das videiras, oito meses após a primeira aplicação dos 

tratamentos,  considerando todos os experimentos realizados no tratamento testemunha (não 

inoculado) observou-se entre 44 e 100% de plantas sem expressão do sintoma de descoloração 

interna de lenho. Para as plantas da cv. Bordô inoculada com Lasiodiplodia theobromae sem 
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tratamento de proteção 83% apresentavam descoloração de lenho (Figura 7B) e as demais 

testemunhas inoculadas apresentaram 100% de incidência de sintomas internos. A incidência 

de plantas sintomáticas quando aplicado tratamento de proteção de ferimentos em todos os 

experimentos variou entre 50 e 100% (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Incidência de plantas com descoloração vascular interna causada por Botryosphaeria 

sp. em videiras cv. Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em cv Bordô (B) e 

Syrah (D) em inoculação 8 meses após a primeira inoculação. 1DVI: Descoloração vascular 

interna. Guarapuava – PR, 2016. 

Em relação à severidade das doenças, a cultivar Bordô foi a mais suscetível a ambos os 

patógenos, sendo que as médias das lesões foram de 23,4 mm para Botryosphaeria sp. na cv. 

Bordô e 14,5 mm para a cv. Syrah. Para as videiras inoculadas com L. theobromae o 

comprimento médio de descolaração foi de 43 mm para cv. Bordô e de 11,9 mm na cv. Syrah 

(Figura 8).  

Para as videiras da cv. Bordô inoculadas com Botryosphaeria sp., os tratamentos com 

fosetil-Al, T. harzianum, B. subtilis e extrato bruto aquoso de alho diminuiram o comprimento 

de descoloração vascular interna em comparação com a testemunha inoculada, não diferindo-
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se da testemunha não inoculada (Figura 8A). Para as videiras cv. Bordô inoculadas com L. 

theobromae, somente o tratamento de proteção de ferimentos com T. harzianum não foi 

eficiente na redução da severidade da doença, não se diferindo estatisticamente da testemunha 

inoculada (Figura 8B). 

Para a cv. Syrah inoculada com o fungo Botryosphaeria sp. (Figura 8C) e L. theobromae 

(Figura 8D), as plantas tratadas com extrato bruto aquoso de alho se diferiram de todos os 

tratamentos, tendo apresentado aumento da área de descoloração interna vascular. 

 

 

Figura 8. Descoloração vascular interna (mm) causada por Botryosphaeria sp. em videiras cv. 

Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em cv Bordô (B) e Syrah (D) em 

inoculação 8 meses após a primeira inoculação. *Médias seguidas pela mesma letra não se 

diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. Guarapuava – PR, 

2016. 

Na segunda avaliação, aos 5 meses após a segunda aplicação dos tratamentos, as médias 

da incidência de plantas com expressão do sintoma de descoloração interna de lenho em todos 

os experimentos variaram entre 50 a 66% para as testemunhas não inoculadas e 83 a 100% para 

os demais tratamentos (Figura 9). 
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Figura 9. Incidência de plantas com descoloração vascular interna (%) causada por 

Botryosphaeria sp. em videiras cv. Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em 

cv Bordô (B) e Syrah (D) em inoculação 5 meses após a segunda inoculação. Guarapuava – PR, 

2016. 

Para a cultivar Bordô inoculada com Botryosphaeria sp. (Figura 10A) todos os 

tratamentos reduziram a severidade dos sintomas internos em relação à testemunha inoculada, 

não se diferindo significativamente da testemunha não inoculada. Para as plantas inoculadas 

com L. theobromae, a maiora dos tratamentos foram eficientes na proteção das videiras, sendo 

que somente o tratamento com extrato bruto aquoso de alho não diferiu estatisticamente da 

testemunha inoculada (Figura 10B). 

Para a cv. Syrah, em videiras inoculadas com o fungo Botryosphaeria sp., a testemunha 

inoculada, e os tratamentos com fosetil-Al ou extrato bruto aquoso de alho, apresentaram 

significativamente maior área de descoloração em relação aos demais tratamentos (Figura 10C). 

Para as plantas inoculadas com o fungo L. theobromae, a testemunha não inoculada e os 

tratamentos com tebuconazole e Trichoderma harzianum diferiram dos demais tratamentos, 

obtendo os maiores áreas de descoloração interna vascular (Figura 10D). 
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Figura 10. Descoloração vascular interna (mm) causada por Botryosphaeria sp. em cv. Bordô 

(A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em cv Bordô (B) e Syrah (D) 5 meses após a 

segunda inoculação. *Médias seguidas pela mesma letra não se diferem entre si pelo Teste de 

Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. Guarapuava – PR, 2017. 

 

Em videiras cv. Syrah e Bordô inoculadas com L. theobromae houve redução do 

percentual de reisolamento com o tratamento de proteção de ferimento com T. harzianum em 

relação aos demais tratamentos com inoculação do patógeno (Figuras 11B e 11D). Quando 

inoculado Botryosphaeria sp. em videiras cv. Bordô, os tratamentos tebuconazole, T. 

harzianum, B. subtilis e extrato bruto aquoso de cravo-da-índia reduziram significativamente o 

reisolamento do patógeno (Figura 11A). Para a cv. Syrah, estes tratamentos também foram 

eficientes na redução do reisolamento do patógeno, além do uso de fosetil-Al (Figura 11B). De 

maneira geral, o fungo L. theobromae apresentou maior porcentagem de reisolamento, em 

relação ao isolado de Botryosphaeria sp.  
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Figura 11. Porcentagem de reisolamento aos 8 meses após a primeira inoculação de 

Botryosphaeria sp. em cv. Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em cv. Bordô 

(B) e Syrah (D). *Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo Teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade. Guarapuava - PR, 2016. 

 

Na segunda avaliação, 5 meses após a segunda inoculação, as videiras cv. Bordô 

inoculadas com Botryosphaeria sp., não houve efeito significativo dos tratamentos com 

proteção da área de poda na porcentagem de reisolamento do fungo, sendo todos 

significativamente superiores à testemunha não inoculada, mas não se diferiram da testemunha 

inoculada (Figura 12A). A proteção de ferimentos realizada com fosetil-Al, T. harzianum e B. 

subtilis, em videiras cv. Syrah inoculadas com Botryosphaeria sp., proporcionaram menor 

índice de reisolamento em comparação com os demais tratamentos, não se diferindo da 

testemunha não inoculada (Figura 12C). O uso de T. hazianum também proporcionou 

diminuição na porcentagem de reisolamento de L. theobromae em videiras cv. Bordô (Figura 

12B) e Syrah, não se diferindo da testemunha sem inoculação, para a cv. Syrah houve redução 

de reisolamento deste patógeno também com a utilização do tratamento de proteção a base de 

extrato bruto aquoso de cravo-da-índia (Figura 12D). 
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Figura 12. Porcentagem de reisolamento aos 5 meses após a segunda inoculação de 

Botryosphaeria sp. em cv. Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em cv. Bordô 

(B) e Syrah (D), realizada em poda seca. *Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre 

si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. Guarapuava - PR, 2017. 

 

Como pode ser observado na Figura 13, não houve diferença estatística entre os 

tratamentos para a variável massa de material de poda (ramos) em nenhuma das cultivares 

analisadas no primeiro ano de experimento. 
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Figura 13. Massa fresca (MF) de material de poda (g) de videiras 8 meses após a primeira 

inoculação com Botryosphaeria sp. em cv. Bordô (A) e Syrah (C) e com Lasiodiplodia 

theobromae em cv Bordô (B) e Syrah (D). *ns: não siginificativo. Guarapuava – PR, 2016. 

 

Para a segunda avaliação, 5 meses após a segunda inoculação, não houve diferença 

estatística entre os tratamentos para a variável massa de material de poda (ramos e folhas) para 

a cultivar Bordô inoculada com Botryosphaeria sp. e para a cultivar Syrah inoculada com 

ambos os isolados. Para a cv. Bordô inoculada com L. theobromae a testemunha inoculada e os 

tratamentos com fosetil-Al ou com Bacillus subtilis se diferenciaram dos demais tratamentos, 

obtendo maior massa fresca de material de poda (Figura 14). 
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Figura 14. Massa fresca (MF) de material de poda (g) de videiras 5 meses após a segunda 

inoculação com Botryosphaeria sp. em cv. Bordô (A) e Syrah (C) e; com Lasiodiplodia 

theobromae em cv Bordô (B) e Syrah (D). *Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si para o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. ns: não 

significativo. Guarapuava – PR, 2017. 

 

Houve diferenças significativas entre os tratamentos para os resultados de atividade da 

peroxidase de guaiacol. Para as videiras cv. Bordô inoculadas com o fungo Botryosphaeria sp. 

verificou-se menor atividade para plantas tratadas com fosetil-Al, tebuconazole e B. subtilis 

(Figura 15A). Para as videiras da cv. Syrah inoculadas com Botryosphaeria sp. houve um 

aumento na atividade nas plantas da testemunha não inoculada, e daquelas tratadas com 

tebuconazole ou T. harzianum (Figura 15C).  

As videiras da testemunha inoculada com o fungo L. theobromae apresentaram maior 

atividade da peroxidase nas duas cultivares testadas diferindo-se de todos os demais tratamentos 

para a cv. Syrah (Figura 15D), e, somente não diferindo do tratamento de proteção realizado 

com o agente biológico T. harzianum na cv. Bordô (Figura 15B). 
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Figura 15. Atividade de peroxidase (UA mgP-1 min-1) de videiras 24 horas após a primeira 

inoculação com Botryosphaeria sp. nas cvs. Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia 

theobromae em cvs. Bordô (B) e Syrah (D).  *Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si para o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. **Dados 

transformados por √𝑥. Guarapuava - PR, 2016. 

 

Nas avaliações de fluorescência da clorofila, para o índice de eficiência máxima do PSII 

(Fv/Fm), não houve diferença estatística para as cvs. Bordô e Syrah inoculadas com 

Botryosphaeria sp. (Figuras 16A e 16C) e cv. Bordô inoculada com L. theobromae (Figura 

16B). Na cultivar Syrah a presença da L. theobromae levou à redução significativa da 

fluorescência da clorofila α em plantas da testemunha inoculada em relação aos demais 

tratamentos (Figura 16D). 

 



 

 43 

 

Figura 16. Rendimento quântico do PSII (Fv/Fm) de videiras após primeira inoculação com 

Botryosphaeria sp. em cvs. Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em cvs. 

Bordô (B) e Syrah (D). * Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre 

si para o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. ns: não significativo. 

Guarapuava - PR, 2017. 

 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos, para o parâmetro Fv/Fm, nas 

cultivares após a segunda inoculação (Figura 17). Os valores variaram, no experimento com 

cultivar Bordô inoculada com Botryosphaeria sp. de 0,59 para o tratamento de proteção com 

extrato bruto aquoso de alho a 0,75 nos tratamentos não inoculados e tratados com extrato bruto 

aquoso de cravo-da-índia. Os valores médios na cv. Bordô da relação Fv/Fm foram de 0,69, 

enquanto os valores médios dessa relação na cultivar Syrah foram de 0,77. 
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Figura 17. Rendimento quântico do PSII (Fv/Fm) de videiras três meses após a segunda 

inoculação com Botryosphaeria sp. em cv. Bordô (A) e Syrah (C) e; com Lasiodiplodia 

theobromae em cv. Bordô (B) e Syrah (D). *ns: não significativo. Guarapuava - PR, 2017. 

 

Para as avaliações de índice de clorofila foliar realizadas após a primeira poda, não 

houve diferenças estatísticas para a cv. Bordô e para a cv.  Syrah inoculada com o fungo L. 

theobromae. Para a cv. Syrah inoculada com Botryosphaeria sp. houve diferenças estatísticas 

aos 0, 15, 30 e 45 dias após a primeira poda, sendo que a testemunha não inoculada, a 

testemunha inoculada e as plantas tratadas com fosetil-Al ou T. harzianum obtiveram menor 

índice de clorofila foliar, em relação às plantas tratadas com tebuconazole, Bacillus subtillis, 

extrato de alho e de cravo-da-índia, em pelo menos uma das avaliações realizadas. (Figura 18).  
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Figura 18. Índice de clorofila foliar total em videira cv. Syrah inoculada com Botryosphaeria 

sp. primeira poda. *Médias na mesma data de avaliação seguidas pela mesma letra não diferem 

entre si pelo Teste Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. ns: Não significativo. **DAPP: 

Dias após a primeira poda. 1ICF: índice de clorofila Falker. Guarapuava - PR, 2016. 

 

Nas avaliações após a segunda poda, houve diferenças estatísticas para as avaliações de 

índice de clorofila foliar Falker realizadas aos 140 e 154 dias após a segunda poda (DASP) na 

cv. Bordô inoculada com Botryosphaeria sp., os menores índices de clorofila foliar aos 140 

DASP foram observados nos tratamentos com tebuconazole, T. harzianum, extrato bruto 

aquoso de alho, extrato bruto aquoso de alho ou cravo-da-índia e nos 154 DASP nos tratamentos 

testemunha inoculada, T. harzianum e extrato bruto aquoso de alho (Figura 19A). Para as 

videiras cv. Bordô inoculadas com L. theobromae aos 84 DASP os valores obtidos foram 

significativamente superiores para a testemunha inoculada e os tratamentos com tebuconazole 

ou T. harzianum em relação aos demais tratamentos (Figura 19B). 

 Para as videiras cv. Syrah inoculadas com Botryosphaeria sp. houve diferenças 

estatísticas aos 112, 140 e 154 dias após a segunda poda, sendo que a testemunha não inoculada, 

as plantas tratadas com T. harzianum e extrato bruto aquoso de alho obtiveram, em geral, maior 

índice de clorofila foliar, em relação aos demais tratamentos (Figura 19C). Houve diferenças 

estatísticas nas avaliações aos 42 e 84 dias após a segunda poda para plantas da cv. Syrah 
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(Figura 19D), sendo que a testemunha não inoculada, e as videiras tratadas com fosetil-Al, 

tebuconazole, T. harzianum, extrato de cravo-da-índia aos 42 DASP e às plantas tratadas 

tebuconazole, T. harzianum, extrato de cravo-da-índia aos 84 DASP, apresentaram menor 

índice de clorofila foliar em relação aos demais tratamentos. 

 

 
Figura 19. Índice de clorofila foliar total em videiras após segunda poda, inoculadas com 

Botryosphaeria sp. em cv. Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em cv Bordô 

(B) e Syrah (D). *Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si para 

o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. ns: não significativo. **DASP: dias 

após a segunda poda. 1ICF: índice de clorofila Falker. Guarapuava - PR, 2017. 

 

Como pode ser observado na Figura 20, em nenhum dos experimentos houve diferenças 

estatísticas entre os tratamentos nas avaliações dos estádios fenológicos. 
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Figura 20. Estádios fenológicos de videiras após segunda inoculação com Botryosphaeria sp. 

em cv. Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em cv Bordô (B) e Syrah (D). 

1DASP: dias após a segunda poda. Guarapuava - PR, 2016. 

 

Para avaliação de comprimento dos ramos, não houve diferenças significativas entre os 

tratamentos para a videiras cv. Syrah inoculadas com o fungos Botryosphaeria sp. (Figura 21C). 

No experimento com videiras cv. Bordô inoculada com Botryosphaeria sp., as plantas tratadas 

com T. harzianum obtiveram maior crescimento de ramos que os demais tratamentos aos 77 e 

156 DASP (Figura 21A). Para as videiras cv. Bordô inoculadas com L. theobromae houve 

diferenças estatísticas em todas as avaliações, sendo que as plantas não inoculadas e aquelas 

tratadas com tebuconazole, T. harzianum, extrato bruto aquoso de alho ou cravo-da-índia, 

apresentaram menor comprimento de ramos, diferindo-se estatisticamente dos demais, em três 

das avaliações (Figura 21B). Em videiras ‘Syrah’ inoculadas com L. theobromae, a plantas do 

tratamento testemunha inoculada obtiveram menor comprimento ramos nas avaliações aos 77, 

119 e 156 DASP em relação aos demais tratamentos (Figura 21D). 
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Figura 21. Comprimento dos ramos (cm) de videiras inoculadas com Botryosphaeria sp. em 

cv. Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em cv Bordô (B) e Syrah (D). 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si para o Teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade. ns: não significativo. **DASP: dias após a segunda 

poda. Guarapuava - PR, 2017. 

 

Para avaliação de área foliar aos 156 dias após a segunda poda, não houve diferenças 

significativas entre os tratamentos para a cv.  Bordô inoculada com o fungo L. theobromae 

(Figura 22B), e para a cv. Syrah inoculada com ambos os fungos (Figuras 22C e 22D). No 

entanto, em videiras cv. Bordô inoculadas com Botryosphaeria sp. as plantas tratadas com 

tebuconazole, T. harzianum e extrato bruto aquoso de cravo-da-índia apresentaram área foliar 

significativamente superior, diferindo-se estatisticamente dos demais (Figura 22A). 
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Figura 22. Área foliar (cm2) de videiras 156 dias após a segunda poda, inoculadas com 

Botryosphaeria sp. em cv. Bordô (A) e Syrah (C) e por Lasiodiplodia theobromae em cv Bordô 

(B) e Syrah (D). *Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si para 

o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. ns: não significativo. Guarapuava - 

PR, 2017.  

  



 

 50 

6.DISCUSSÃO 

 

6.1. Controle in vitro de fungos da família Botryosphaeriaceae com extratos vegetais 

 

Considera-se alta atividade antifúngica quando os extratos aquosos proporcionam 

inibição igual ou superior a 50% (VENTUROSO et al., 2011b). Logo, os resultados obtidos no 

experimento demonstraram a eficiência antifúngica dos extratos de canela, de cravo-da-índia e 

de alho. A atividade antifúngica do extrato de cravo-da-índia foi comprovada no experimento 

uma vez que reduziu em todas as doses testadas, acima de 93% da AACCM de todos os 

isolados. Resultados similares foram obtidos para o extrato de alho, demonstrando o potencial 

destes dois extratos para o controle dos fungos da família Botryosphaeriaceae. 

A eficácia dos extratos vegetais para o controle in vitro de fungos fitopatogênicos foi 

relatada em trabalhos como o desenvolvido por Rozwalka et al. (2008), em que verificaram que 

extrato de cravo-da-índia controlou 100% o crescimento de Glomerella cingulata, agente causal 

da antracnose em frutos de goiabeira. De forma similar, Venturoso et al. (2011b) também 

relataram que os extratos de cravo-da-índia e canela quando testados no controle de Aspergillus 

sp., Penicillium sp., Cercospora kikuchii, Colletotrichum sp., Fusarium solani e Phomopsis sp. 

obtiveram alta taxa de inibição do crescimento micelial de todos os fitopatógenos testados. 

De forma divergente, De Carli et al. (2010) não constataram eficiência do uso de extrato 

de canela no controle dos patógenos causadores de podridões pós-colheita C. gloeosporioides 

e Penicillium sp. Há relatos na literatura do efeito do extrato de alho no controle in vitro de 

fungos fitopatôgenicos, tais como Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata, Eutypa lata, 

Ilyonectria macrodidyma, Phaeocremonium aleophilum, Phaeomoniella chlamydospora e 

Plasmopora viticola (COBOS et al., 2015), Colletotrichum gloeosporioides, Pyricularia oryzae 

e F. oxysporum f. sp vasinfectum (SILVA et al., 2012), Plasmopara viticola (LEITE et al., 

2011), assim como para Phomopsis viticola e Elsinoe ampelina (BOTELHO et al., 2009; LEITE 

et al., 2009). 

Os resultados encontrados na literatura para os extratos de alecrim e capim-limão 

também divergem de acordo com os patógenos utilizados. Esses extratos não obtiveram alta 

eficiência no controle dos isolados de fungos Botryosphaeriaceae utilizados no experimento, 

assim como não foram eficientes no controle de Alternaria solani (ITAKO et al., 2008). Porém 

demonstraram controle in vitro para Fusarium oxysporum, agente causal de doenças em flores 

(SARTORI et al., 2011). 
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Além da eficiência dos extratos quando adicionados ao meio de cultura, a difusão de 

traços de compostos voláteis pode induzir ou inibir a germinação ou o crescimento, ou 

desencadear alterações no desenvolvimento em plantas e fungos (FRENCH, 1992). Diversos 

compostos voláteis estão presentes nos extratos vegetais, sendo que em óleos essenciais já foi 

identificado principalmente o eugenol para cravo-da-índia (RAINA et al., 2001). Das folhas, 

caule e raízes da planta de canela já foram isolados cerca de 72 compostos voláteis, destacando-

se o aldeído cinâmico, eugenol e cânfora (SENANAYAKE et al., 1978). Em alecrim os 

compostos predominantemente identificados foram α-pineno, β-mirceno, canfôra e eucaliptol 

(PRINS et al., 2006); no óleo essencial de capim-limão os componentes identificados foram β-

mirceno; 1,8 cineol (eucaliptol), linalol, neral, geranial, 2-undecanona e 2-tridecanona (MAIA 

et al., 2014) e; os componentes principais encontrados no alho são ajoeno, tiosulfinatos e 

compostos organosulfurados (LEDEZMA; APITZ-CASTRO, 2006). 

Não foram obtidos resultados satisfatórios em relação aos compostos voláteis dos 

extratos brutos aquosos na inibição dos isolados Botryosphaeriaceae testados. A ação dos 

extratos pode estar diretamente relacionado à sua composição. Diversos fatores podem 

determinar a maior ou menor presença de princípios ativos nos extratos, desde fatores 

fisiológicos (estágio de desenvolvimento da planta, época e horário de coleta), tratamentos 

fitossanitários realizados, como a forma de aproveitamento do material vegetal (seco ou fresco), 

os métodos de extração, bem como as concentrações utilizadas, resultarão em maior eficácia e 

credibilidade dos resultados (ROZWALKA et al., 2008). 

Os óleos voláteis, óleos essenciais, óleos etéreos ou essências são misturas complexas 

de substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e líquidas, solúveis em solventes 

orgânicos apolares como éter, porém em água apresentam solubilidade limitada (SIMÕES; 

SPITZER, 2001), indicando que a obtenção do extrato bruto aquoso arrasta menor quantidade 

de princípios ativos. O menor arraste de princípios ativos pode explicar a baixa eficiência dos 

compostos voláteis neste experimento. 

Resultados obtidos por MOTA et al. (2002) demonstraram que os voláteis produzidos 

pelo óleo essencial de alecrim-pimenta (Lippia sidoides) e nim (Azadirachta indica) possuem 

efeito fungicida sobre L. theobromae, inibindo 100% o crescimento micelial. Estes resultados 

foram contrastantes com os obtidos neste trabalho, pois somente o extrato bruto aquoso de alho 

e o extrato comercial de alho obtiveram valores de acima de 50%, para dois isolados testados 

deste patógeno.  
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Apesar de não ter sido verificado a eficácia de controle pelos voláteis dos extratos 

utilizados, os extratos de cravo-da-índia e alho demonstraram-se eficientes quando diluídos em 

meio de cultura, indicando ser necessário o contato direto com o patógeno. 

 

 

6.2. Controle químico e biológico in vitro de fungos da família Botryosphaeriaceae 

 

Apesar da vasta gama de produtos registrados para cultura da videira, até o momento, 

não há produtos registrados para o controle dos fungos L. theobromae, L. brasiliense e 

Botryosphaeria sp., patógenos capazes de reduzir drasticamente a produção e a vida útil do 

vinhedo. Isto se deve principalmente ao fato dos relatos desses fungos em vinhedos brasileiros 

serem recentes, considerando que a presença de L. brasiliense foi relatada no nordeste do país 

no ano 2015 (CORREIA et al., 2016). Com base nos resultados obtidos neste trabalho, é 

possível discorrer sobre a eficácia de produtos químicos e biológicos no controle in vitro de 

patógenos de tronco da família Botryosphaeriaceae. 

 Diversos fungicidas químicos registrados para a cultura da videira no Brasil 

demonstraram potencial para o controle dos patógenos de tronco testados, destacando-se 

tebuconazole, mancozebe, fosetil-Al e piraclostrobina, os quais foram eficientes na redução da 

AACCM dos 6 isolados testados. Esses resultados corroboram com os obtidos por Pitt et al. 

(2012), que relataram que o uso de fludioxonil, carbendazim, fluazinam, tebuconazole, 

flusilazol, penconazole, procimidona, iprodiona, miclobutanil e piraclostrobina inibiram 

significativamente o crescimento micelial de D. seriata, Neofusicoccum parvum, L. theobromae 

e B. dothidea isolados de videiras sintomáticas.  

Resultados mostrando eficiência do uso de tebuconazole in vitro também foram 

descritos por outros autores. Amponsah et al. (2012a), relataram a eficiência de carbendazim, 

flusilazole, tiofanato metílico, tebuconazole, iprodiona, fenarimol, procimidona, mancozebe e 

clorotalonil na inibição do crescimento micelial de Neofusicoccum australe, Neofusicoccum 

luteum e Dilplodia mutila, agentes causais de doenças de tronco de videira. A eficácia de 

tebuconazole no controle in vitro de patógenos também foi relatada para o controle de 

Botryosphaeriaceaes (BESTER et al., 2007) e Eutypa lata (HALLEEN et al., 2010; 

SOSNOWSKI et al., 2013). 

Outro princípio ativo químico com potencial de controle de fungos Botryosphaeriaceae 

é o fosetil-Al, além da eficiência in vitro demonstrada, tem capacidade de se translocar na planta 
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tanto via xilema como via floema (KIMATI, 2011), a translocação possibilita a utilização desse 

produto na proteção de ferimentos, sendo necessária a comprovação da eficiência in vivo. 

A eficiência in vitro de fosetil-Al foi verificada no controle de Phomopsis spp. por 

Mostert; Crous (2000), no mesmo trabalho, os autores também verificaram a eficiência de 

oxicloreto de cobre, oxicloreto de cobre/enxofre, calda bordalesa, folpete, propinebe, enxofre e 

estrobirulina sobre o patógeno. No entanto em trabalho realizado por Sosnowski et al. (2008) o 

uso de mancozebe não inibiu o crescimento micelial de Eutypa lata. 

De forma divergente ao encontrado por outros autores, no presente estudo o uso de 

mancozebe e fosetyl-Al inibiram acima de 90% o crescimento micelial de todos os patógenos 

testados, o enxofre não foi eficaz no controle dos isolados in vitro. Além do enxofre, o uso de 

azoxitrobina e quitosana não foram eficientes no controle dos patógenos Botryosphariaceae. De 

forma semelhante Luque et al. (2008) também relataram que não houve eficácia no controle de 

Botryosphaeria corticola com o uso de azoxistrobina. No entanto, resultados obtidos por 

Nascimento et al. (2007) demonstraram que a quitosana foi eficiente no controle de 

Botryosphaeria sp. (podridão-descendente), Phomopsis sp. (escoriose), Eutypa lata (Eutypa 

dieback), Neonectria liriodendri (doença do pé-preto), Phaeomoniella chlamydospora (doença 

Petri e esca) e Fomitiporia sp. (Esca). 

A divergência de resultados encontrada comprova que a eficácia é muito variável de 

acordo com as espécies dos patógenos (AMPONSAH et al., 2012a; BESTER et al., 2007; 

ROLSHAUSEN et al., 2010), dentre os fatores que influenciam a eficácia de controle, o índice 

de velocidade de crescimento (IVC) dos fungos pode afetar os resultados. Os isolados utilizados 

possuem até 50% de diferença no IVC (dados não mostrados), o que pode ter favorecido o 

controle de Botryosphaeria sp. por Predatox® em relação ao Ecotrich®, ambos os produtos 

comerciais a base de T. harzianum, entre os dois produtos, para os demais isolados testados 

houve destaque para o produto comercial Ecotrich®, por contato direto, permitindo a escolha 

do mesmo para o teste de antagonismo. O uso de B. subtilis também foi eficaz no controle do 

crescimento micelial dos patógenos, comprovando assim, o potencial de controle biológico dos 

mesmos.  

Os dados corroboram com aqueles obtidos por Alfonzo et al. (2009) que avaliaram in 

vitro a ação de B. subtilis, tendo sido verificado controle de Phaeoacremonium aleophilum, 

Phaeomoniella chlamydospora, Verticillium dahliae e B. rhodina da videira. O uso de B. 

subtilis também foi relatado como eficiente no controle de L. theobromae da seringueira 
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(SAJITHA et al., 2014). Santos et al. (2016), observaram que os índices de antagonismo de B. 

subtilis foram maiores que os de T. harzianum no controle de Dactylonectria macrodidyma, 

agente causal do pé-preto em videiras. Os mesmos autores relataram a eficiência dos voláteis 

dos antagonistas biológicos para o patógeno testado.  

Diferentemente dos relatos de Dos Santos et al. (2016) para D. macrodidyma, os voláteis 

dos agentes biológicos testados no experimento não foram eficientes no controle dos patógenos 

L. theobromae, L. brasiliensis e Botryosphaeria sp., confirmando a hipótese de que a eficácia 

dos tratamentos pode variar entre as espécies fúngicas.  

 

6.3 Controle químico, biológico e com extratos vegetais de fungos da família 

Botryosphaeriaceae em videiras das cvs. Bordô e Syrah  

 

Os níveis de infecção por fungos causadores de doença de tronco são favorecidas por 

condições que reduzam o vigor das plantas, tais como geada, altas temperaturas nos meses de 

verão, má nutrição e podas mal conduzidas (LARIGNON; DUBOS, 2001), outro fator 

importante na disseminação e aumento dos índices de infecção é a época em que a poda é 

realizada. Úrbez‐Torres; Gubler (2011) observaram que a susceptibilidade em vinhedos da 

Califórnia, constituídos por cvs. Chardonnay e Cabernet Sauvignon, à infecção por 

Lasiodiplodia theobromae e Neofusicoccum parvum foi significativamente maior quando 

inoculados no início do inverno em comparação a inoculação no final de inverno. 

No presente experimento as médias de reisolamento de plantas inoculadas sem 

tratamento de proteção de ferimentos foram bastante similares, indicando que as cultivares 

utilizadas são susceptíveis a entrada de patógenos nos ferimentos de poda em diferentes épocas 

do ano, sendo necessário proteger esses ferimentos em quaisquer condição de poda. 

Como possibilidade de manejo de doenças do lenho, a literatura relata a eficácia de 

produtos químicos na proteção de ferimentos de poda de videira a fungos patógenos de tronco 

e diminuição de sintomas vasculares (DÍAZ; LATORRE, 2013; PITT et al., 2012; 

SOSNOWSKI et al., 2013). Os dados obtidos nesse experimento demonstram o potencial de 

redução de sintomas internos e reisolamento com tebuconazole e fosetil-Al, porém os dados 

são variáveis dependentemente da cultivar, do patógeno utilizado e da época de inoculação. 

A proteção de ferimentos também pode ser realizada com extratos vegetais e agentes de 

controle biológicos. Dentre os extratos vegetais utilizados o extrato bruto aquoso de cravo-da-

índia, proporcionou a redução de Botryosphaeria sp. em ambas cultivares no primeiro ano de 
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experimento, devendo ser realizados mais testes com esse extrato, uma vez que os mesmos 

resultados não foram observados no segundo ano de experimento. Os efeitos positivos de 

tratamento de ferimentos com extrato de alho, relatado por Cobos et al. (2015), não foram 

observados neste trabalho. 

Com o uso de agentes de controle biológicos, os resultados obtidos neste trabalho 

demonstraram que as infecções causadas por Botryosphaeria sp. e Lasiodiplodia theobromae 

podem ser reduzidas com a utilização de Trichoderma harzianum na proteção de ferimentos. 

Mesmo não se diferenciando da testemunha inoculada no segundo ano de experimento para a 

cv. Bordô inoculada com Botryosphaeria sp., o uso deste agente de controle biológico 

proporcionou redução no reisolamento e sintomas internos em 3 dos 4 experimentos nos dois 

anos de experimento. Segundo John et al. (2008), a eficácia da proteção com base em 

Trichoderma spp. depende da capacidade de colonização de ferimentos de poda da videira por 

estes fungos, bem como depende da interação com a videira, podendo ser mais ou menos eficaz 

de acordo com a cultivar (MUTAWILA et al., 2011).  

Mutawila et al. (2016), relataram que isolados de Trichoderma spp. foram eficientes 

sobre patógenos de tronco nas cvs. Chenin Blanc e Cabernet Sauvignon. Em videiras das cvs. 

Chardonnay, Shiraz e Nyora; John et al. (2008) relataram que T. harzianum colonizou o lenho 

das videiras e reduziu a colonização por Eutypa lata. Em experimentos a campo, Di Marco et 

al. (2004) observaram que o T. harzianum, foi capaz de permanecer no hospedeiro por até três 

meses da aplicação. Hunt et al. (2001) também observaram o aumento do tempo de proteção 

dos ferimentos quando o Trichoderma sp. foi isolado de ferimentos 4 e 8 meses após a 

aplicação. Kotze et al. (2009), constataram proteção de ferimentos contra os fungos Phomopsis 

viticola, Eutypa lata, P. chlamydospora e espécies de Botryosphaeriaceae (Neofusicoccum 

australe, N. parvum, Diplodia seriata e Lasiodiplodia theobromae) com uso de Trichoderma e 

Bacillus subtilis nas cvs. Merlot e Chenin Blanc. 

Após a infecção por patógenos nos ferimentos pode ocorrer a expressão de sintomas 

externos, porém, o aparecimento de sintomas não são frequentemente observados no primeiro 

ano de infecção, ou, os sintomas podem ser observados em um ano e no ano seguinte estes são 

mais tênues ou mesmo inexistentes (MUNDY; MANNING, 2011). Geralmente, os sintomas 

expressos pela podridão descendente, assim como a Eutipiose e a Esca, aparecem em vinhedos 

adultos, com 7 ou mais anos (LARIGNON; DUBOS, 2001). Além da dificuldade de 

aparecimento de sintomas nos primeiros anos, os sintomas externos da presença de patógenos 
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Botryosphaeriaceae, tendem a ser facilmente confundidos com a presença de outros patógenos 

ou podem resultar de causas ainda desconhecidas (URBEZ-TORRES, 2011). 

No presente trabalho, as avaliações de fenologia não demonstraram diferenças entre 

plantas em função dos tratamentos ou presença de doença, os demais parâmetros fisiológicos 

obtiveram respostas bastante diversas. Com base nos dados obtidos, pode-se observar que de 

maneira geral os tratamentos provocaram alterações no potencial fotossintético. Em alguns 

casos, mesmo com a presença de patógenos os valores de clorofila foram maiores que a 

testemunha sem inoculação, principalmente no segundo ano de experimento. O crescimento de 

ramos, em relação às plantas não inoculadas, também foi maior em plantas inoculadas da cv. 

Bordô, porém menor na cv. Syrah. Portanto, com base nestes resultados, é possível supor que 

mesmo com a presença de patógenos, os tratamentos possibilitaram o desenvolvimento normal 

das videiras cvs. Bordô e Syrah em casa de vegetação. 

O estresse fisiológico em associação com doenças de tronco, pode contribuir para a 

expressão de sintomas em videiras (MUNDY; MANNING, 2011). Dentre esses parâmetros, a 

atividade da peroxidase é indicativo de estresse intercelular, devido a ativação do sistema 

antioxidante da planta para aliviar o estresse oxidativo. Os níveis de guaiacol peroxidase (GPX) 

nos experimentos realizados com L. theobromae, para as duas cultivares, foram 

significantemente superiores aos verificados para o fungo Botryosphaeria sp., indicando que a 

entrada deste fungo nas plantas promove o estresse das mesmas. Outro parâmetro, que 

comprova o estresse provocado por esse patógeno nas videiras, foi a menor fluorescência da 

clorofila na cultivar Syrah no primeiro ano de experimento, representada pela relação Fv/Fm.  

 O valor da relação Fv/Fm reflete a eficiência quântica potencial do PSII e é usado como 

indicador sensível da performance fotossintética da planta. A relação Fv/Fm pode variar numa 

faixa de 0,75 a 0,85 em plantas em condições ambientais ótimas. A diminuição da relação 

Fv/Fm indica efeito fotoinibitório quando as plantas estão submetidas a qualquer tipo de 

estresse e pode representar tanto uma regulação fotoprotetora reversível ou uma inativação 

irreversível do PSII (ARAÚJO; DEMINICIS, 2009). 

Os dados obtidos neste experimento indicam que as videiras Bordô inoculadas com 

Botryosphaeria sp. possuíam níveis de estresse, uma vez que a relação Fv/Fm estava abaixo de 

0,70, com proteção de ferimentos a base de extrato de alho os valores atingiram 0,59. Esses 

resultados, somados aos maiores níveis de peroxidase e reisolamento neste tratamento, 

demonstram a baixa eficiência na proteção de plantas a fungos da família Botryosphaeriaceae. 
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A presença de T. harzianum também proporcionou um aumento nos níveis de peroxidase e 

relação Fv/Fm abaixo de 0,75, resultados esperados devido aos mecanismos de ação do 

Trichoderma, que pode atuar como antibiose, micoparasitimo, produção de enzimas 

degradadoras de parede celular, competição por nutrientes e substrato, ou indutores de 

resistência, uma vez que colonizam a epiderme e, consequentemente, ativam vias de 

sinalização, desencadeando respostas de defesa nas plantas, como o aumento das enzimas 

oxidativas (BROTMAN et al., 2010). 

Assim como obtido para os diferentes tratamentos, as cultivares de videira também 

demonstraram respostas diversas em relação ao estresse provocado pela presença de patógenos 

e/ou tratamentos nas plantas. Os parâmetros avaliados demonstram que o estresse em videiras 

cv. Bordô foram maiores que os em videiras cv. Syrah, o que pode estar relacionado a maior 

ocorrência e severidade dos sintomas e reisolamento dos fungos inoculados na cv. Bordô, 

demonstrando, portanto, maior suscetibilidade. Quanto aos valores de índice Fv/Fm, as médias 

obtidas no segundo ano de experimento foram de 0,69 e 0,77, respectivamente, para a cv. Bordô 

e cv. Syrah, indicando que a cv. Bordô estava abaixo dos valores considerados ótimos para 

plantas em condições normais (0,75 a 0,85). Zulini et al. (2010) observaram uma redução na 

variável Fv/Fm em gemas de videiras sob estresse de congelamento. Os autores também 

obtiveram maior severidade de estresse em plantas cv. Pinot gris em relação a cv. Pinot noir. 

Podemos ainda observar que as avaliações de peroxidase e fluorescência da fotossíntese, 

indicaram um nível de estresse na planta antes dos mesmos resultarem em sintomas externos. 

Letousey et al. (2010), observaram que as plantas de videira ‘Chardonnay’, diminuíram os 

níveis de fotossíntese uma semana antes do aparecimento dos sintomas de apoplexia, causados 

pela doença de Esca, sugerindo que a videira percebe alguns sinais da presença do patógeno 

(provavelmente toxinas) e reage diminuindo a fotossíntese e desencadeando mecanismos de 

defesa.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que os extratos brutos aquosos de alho e cravo-da-índia, os produtos 

químicos tebuconazole, mancozebe, fosetil-Al e piraclostrobina e os agentes de controle 

biológico T. harzianum e B. subtillis possuem potencial de controle in vitro dos patógenos 

testados. 

O uso de T. harzianum demonstrou-se uma opção eficaz na proteção de ferimentos de 

ambas as cultivares, proporcionando redução nos níveis de infecção e não alterando as 

condições fisiológicas da planta. 

As cultivares de videira possuem diferenças na suscetibilidade à infecção de fungos 

causadores de doenças do lenho da videira, a cv. Bordô apresentou altos níveis de doença e 

sinais de estresse e comprometimento do seu metabolismo. 

Plantas infectadas com fungos causadores de doenças do lenho da videira, afetam o seu 

metabolismo, independente da presença de sintomas, tais como alteração dos índices de 

fluorescência de clorofila e aumento da atividade de peroxidase.  

Indica-se a realização de novos experimentos a nível de campo, de modo a comprovar 

os dados obtidos em casa de vegetação, podendo ser realizado com as mesmas cultivares e 

expandir os experimentos com outras cultivares. 

  



 

 59 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALFONZO, A.; CONIGLIARO, G.; TORTA, L.; BURRUANO, S.; MOSCHETTI, G. 

Antagonism of the endophytic Bacillus subtilis strain AG1 to fungal pathogens that cause 

tracheomycotic deterioration of vine wood. Phytopathologia Mediterranea, v. 48, n. 1, p. 186-

187,  2009. 

 

ALMANÇA, M.; ABREU, C.; SCOPEL, F.; BENEDETTI, M.; HALLEEN, F.; 

CAVALCANTI, F. Evidências morfológicas da ocorrência de Phaeomoniella chlamydospora 

em videiras no Estado do Rio Grande do Sul. Embrapa Uva e Vinho-Comunicado Técnico 

(INFOTECA-E),  2013. 

 

AMPONSAH, N. T.; JONES, E.; RIDGWAY, H. J.; JASPERS, M. V. Evaluation of fungicides 

for the management of Botryosphaeria dieback diseases of grapevines. Pest management 

science, v. 68, n. 5, p. 676-683,  2012a. 

 

______. Susceptibility of grapevine tissues to Neofusicoccum luteum conidial infection. Plant 

Pathology, v. 61, n. 4, p. 719-729,  2012b. 

 

ARAÚJO, S. A. D. C.; DEMINICIS, B. B. Fotoinibição da fotossíntese. Revista Brasileira de 

Biociências, v. 7, n. 4,  p. 463-472, 2009. 

 

BELLÉE, A.; COMONT, G.; NIVAULT, A.; ABOU‐MANSOUR, E.; COPPIN, C.; DUFOUR, 

M.; CORIO‐COSTET, M. Life traits of four Botryosphaeriaceae species and molecular 

responses of different grapevine cultivars or hybrids. Plant Pathology,  v.66, n. 5, p. 763-776, 

2016. 

 

BERTSCH, C.; RAMÍREZ‐SUERO, M.; MAGNIN‐ROBERT, M.; LARIGNON, P.; CHONG, 

J.; ABOU‐MANSOUR, E.; SPAGNOLO, A.; CLÉMENT, C.; FONTAINE, F. Grapevine trunk 

diseases: complex and still poorly understood. Plant Pathology, v. 62, n. 2, p. 243-265,  2013. 

 

BESTER, W.; CROUS, P.; FOURIE, P. Evaluation of fungicides as potential grapevine pruning 

wound protectants against Botryosphaeria species. Australasian Plant Pathology, v. 36, n. 1, 

p. 73-77,  2007. 

 

BOTELHO, R. V.; MAIA, A. J.; PIRES, E. J. P.; TERRA, M. M. Efeito do extrato de alho na 

quebra de dormência de gemas de videiras e no controle in vitro do agente causal da antracnose 

(Elsinoe ampelina Shear). Revista Brasileira de Fruticultura, v. 31, n. 1, p. 096-102,  2009. 

 

BOTELHO, R. V.; PIRES, E. J. P. Viticultura como opção de desenvolvimento para os Campos 

gerais. II Encontro de fruticultura dos Campos Gerais, p. 40-54,  2009. 

 

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities 

of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical biochemistry, v. 72, n. 1-

2, p. 248-254,  1976. 

 

BROTMAN, Y.; KAPUGANTI, J. G.; VITERBO, A. Trichoderma. Current Biology, v. 20, 

n. 9, p. R390-R391,  2010. 



 

 60 

 

CALZARANO, F.; DI MARCO, S.; CESARI, A. Benefit of fungicide treatment after trunk 

renewal of vines with different types of esca necrosis. Phytopathologia Mediterranea, v. 43, 

n. 1, p. 116-124,  2004. 

 

CAMARGO, U. A. Árvore do Conhecimento: uva para processamento, Embrapa Uva e 

Vinho; Bento Gonçalves – RS, 2012. Disponível em: 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/uva_para_processamento/arvore/CONT000g5f

8cou802wx5ok0bb4szwyx060i6.html>. Acesso em: 30 set. 2016. 

 

CAMARGO, U. A. Espécies e cultivares. In: KUHN, G. B. (Ed.). Uva para processamento. 

Produção. Aspectos Técnicos. Bento Gonçalves: Embrapa Informação Tecnológica, p.134,  

2003.   

 

CAMARGO, U. A.; DIAS, M. F. Identificacao ampelografica de videiras americanas e hibridas 

cultivadas na MRH 311. Circular Tecnica-Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho 

(Brazil). n. 12, 1986. 

 

CAMARGO, U. A.; MAIA, J. D. G. Sistema de produção de uvas rústicas para processamento 

em regiões tropicais do Brasil. Bento Gonçalves: EMBRAPA-CNPUV,  2005. 

 

CAMARGO, U. A.; TONIETTO, J.; HOFFMANN, A. Progressos na viticultura brasileira. 

Revista Brasileira de Fruticultura, v. 33, n. 1, p. 144-149,  2011. 

 

CAMPANILE, G.; RUSCELLI, A.; LUISI, N. Antagonistic activity of endophytic fungi 

towards Diplodia corticola assessed by in vitro and in planta tests. European Journal of Plant 

Pathology, v. 117, n. 3, p. 237-246,  2007. 

 

CAMPBELL, C. L.; MADDEN, L. V. Introduction to plant disease epidemiology.   John 

Wiley & Sons., 532p. 1990.  

 

CELOTO, M. I. B.; PAPA, M. D. F. S.; SACRAMENTO, L. V. S. D.; CELOTO, F. J. Atividade 

antifúngica de extratos de plantas a Colletotrichum gloeosporioides. Acta Scientiarum. 

Agronomy, v. 30, n. 1, p. 01-05,  2008. 

 

COBOS, R.; MATEOS, R. M.; ÁLVAREZ-PÉREZ, J. M.; OLEGO, M. A.; SEVILLANO, S.; 

GONZÁLEZ-GARCÍA, S.; GARZÓN, E.; COQUE, J. J. R. Effectiveness of natural antifungal 

compounds to control infection through pruning wounds by grapevine trunk disease pathogens. 

Applied and Environmental Microbiology, p. AEM. 01818-15,  2015. 

 

CORREIA, K. C.; CÂMARA, M. P. S.; BARBOSA, M. A. G.; SALES JR, R.; AGUSTÍ-

BRISACH, C.; GRAMAJE, D.; LEÓN, M.; GARCÍA-JIMÉNEZ, J.; ABAD-CAMPOS, P.; 

ARMENGOL, J. Fungal trunk pathogens associated with table grape decline in Northeastern 

Brazil. Phytopathologia Mediterranea, v. 52, n. 2, p. 380,  2013. 

 

CORREIA, K. C.; SILVA, M. A.; MORAIS, M. A.; ARMENGOL, J.; PHILLIPS, A. J. L.; 

CÂMARA, M. P. S.; MICHEREFF, S. J. Phylogeny, distribution and pathogenicity of 

Lasiodiplodia species associated with dieback of table grape in the main Brazilian exporting 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/uva_para_processamento/arvore/CONT000g5f8cou802wx5ok0bb4szwyx060i6.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/uva_para_processamento/arvore/CONT000g5f8cou802wx5ok0bb4szwyx060i6.html


 

 61 

region. Plant Pathology, v. 65, n. 1, p. 92-103,  2016. 

 

CROUS, P. W.; SLIPPERS, B.; WINGFIELD, M. J.; RHEEDER, J.; MARASAS, W. F.; 

PHILIPS, A. J.; ALVES, A.; BURGESS, T.; BARBER, P.; GROENEWALD, J. Z. 

Phylogenetic lineages in the Botryosphaeriaceae. Studies in Mycology, v. 55, p. 235-253,  

2006. 

 

DE CARLI, M.; FARIA, C.M.D.R.; BALDIN, I.; FARIA, M. V.; RESENDE, J. Extrato de 

canela no controle in vitro de patógenos pós-colheita. Horticultura Brasileira, v. 28, n. 2,  p. 

1091-1093, 2010. 

 

DE LA FUENTE, M. Grapevine Trunk Diseases. A review. INTERNATIONAL 

ORGANISATION OF VINE AND WINE. Paris, France. 2016 

 

DI MARCO, S.; MAZZULLO, A.; CALZARANO, F.; CESARI, A. The control of esca: status 

and perspectives. Phytopathologia Mediterranea, v. 39, n. 1, p. 232-240,  2000. 

 

DI MARCO, S.; OSTI, F.; CESARI, A. Experiments on the Control of Esca by Trichoderma. 

Phytopathologia Mediterranea, v. 43, n. 1, p. 108-115,  2004. 

 

DÍAZ, G. A.; LATORRE, B. A. Efficacy of paste and liquid fungicide formulations to protect 

pruning wounds against pathogens associated with grapevine trunk diseases in Chile. Crop 

Protection, v. 46, p. 106-112,  2013. 

 

SANTOS, R. F.; HECKLER, L. I.; LAZAROTTO, M.; DA RESSURREIÇÃO GARRIDO, L.; 

CECILIA, R.; BLUME, E. Trichoderma spp. and Bacillus subtilis for control of Dactylonectria 

macrodidyma in grapevine. Phytopathologia Mediterranea, v. 55, n. 2, p. 293-300,  2016. 

 

EDWARDS, J.; PASCOE, I. G.; SALIB, S. Impairment of grapevine xylem function by 

Phaeomoniella chlamydospora infection is due to more than physical blockage of vessels 

with'goo'. Phytopathologia Mediterranea, v. 46, n. 1, p. 87-90,  2007. 

 

EICHHORN, K.; LORENZ, D. Phanologische entwicklungsstadien der rebe. European and 

Mediterranean Plant Protection Organization, v. 14, n. 2, p. 295-298,  1984. 

 

FACHINELLO, J.C.; PASA, M.S.; SCHMTIZ, J.D.; BETEMPS, D.L. Situação e perspectivas 

da fruticultura de clima temperado no Brasil. Revista Brasileira de Fruticultura, v. E, p. 109-

120, 2011. 

 

FALKER. Manual do medidor eletrônico de teor clorofila (ClorofiLOG/CFL 1030). Porto 

Alegre,  2008.  Disponível em: < http://www.falker.com.br/download.php >. Acesso em: 30 

set. 2016. 

 

FAOSTAT. Quantidade de produção por país.  2016.  Disponível em: < 

http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E >. Acesso em: 04 out. 2016. 

 

FAVERO, A. C. Viabilidade de Produção da Videira 'Syrah' em Ciclos de Verão e Inverno 

no Sul de Minas Gerais.  Dissertação. 112f. Universidade Federal de Lavras. 2014. 

http://www.falker.com.br/download.php
http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E


 

 62 

 

FERREIRA, A. B. M.; MIGOTTO, B. C.; LEITE, L. G.; FIRMINO, A. C.; FURTADO, E. L.; 

PADOVANI, C. R.; BUENO, C. J. Levantamento de fungos de tronco em Niágara rosada 

jovem no estado de São Paulo., XXXVI Congresso Paulista de Fitopatologia, São Paulo, Brasil. 

Summa Phytopathologica. 2013a.  

 

FERREIRA, A. B. M.; MIGOTTO, B. C.; LEITE, L. G.; FIRMINO, A. C.; FURTADO, E. L.; 

PADOVANI, C. R.; BUENO, C. J. Movimentação de Phaeomoniella chlamydospora e 

Phialemonium dimorphosporum em Niágara rosada no estado de São Paulo., XXXVI 

Congresso Paulista de Fitopatologia, São Paulo, Brasil.  Summa Phytopathologica.  2013b.  

 

FONTAINE, F.; PINTO, C.; VALLET, J.; CLÉMENT, C.; GOMES, A. C.; SPAGNOLO, A. 

The effects of grapevine trunk diseases (GTDs) on vine physiology. European Journal of 

Plant Pathology, v. 144, n. 4, p. 707-721,  2016. 

 

FRENCH, R. C. Volatile chemical germination stimulators of rust and other fungal spores. 

Mycologia, v. 84, n. 3, p. 277-288,  1992. 

 

GARRIDO, L. D. R.; SÔNEGO, O. Chave para identificação de agentes causadores de declínio 

da videira. Embrapa Uva e Vinho. Circular Técnica,  1999. 

 

GARRIDO, L. D. R.; SÔNEGO, O. R.; GOMES, V. N. Fungos associados com o declínio e 

morte de videiras no Estado do Rio Grande do Sul. Fitopatologia brasileira, v. 29, n. 3, p. 322-

324,  2004. 

 

GIMÉNEZ‐JAIME, A.; AROCA, A.; RAPOSO, R.; GARCÍA‐JIMÉNEZ, J.; ARMENGOL, J. 

Occurrence of fungal pathogens associated with grapevine nurseries and the decline of young 

vines in Spain. Journal of Phytopathology, v. 154, n. 10, p. 598-602,  2006. 

 

GIOVANNINI, E. Produção de uvas para vinho, suco e mesa. Renascença, Porto Alegre, 

364p. 2008.   

 

GOHEEN, A. C.; PEARSON, R. C. Compendium of grape diseases. APS Press, No. 634.82 

P4. 1988.   

 

GRAMAJE, D.; ARMENGOL, J. Fungal trunk pathogens in the grapevine propagation process: 

potential inoculum sources, detection, identification, and management strategies. Plant 

Disease, v. 95, n. 9, p. 1040-1055,  2011. 

 

GRASSO, S.; DI SAN LIO, G. M. Infections of Cylindrocarpon obtusisporum on grapevines 

in Sicily. Vitis, v. 14, p. 36-39,  1975. 

 

HALLEEN, F.; CROUS, R.; PETRIN, O. Fungi associated with healthy grapevine cuttings in 

nurseries, with special reference to pathogens involved in the decline of young vines. 

Australasian Plant Pathology, v. 32, n. 1, p. 47-52,  2003. 

 

HALLEEN, F.; FOURIE, P. Protection of grapevine pruning wounds against fungal infections. 

Phytopathologia Mediterranea, v. 44, p. 117-118,  2005. 



 

 63 

 

HALLEEN, F.; FOURIE, P.; LOMBARD, P. Protection of grapevine pruning wounds against 

Eutypa lata by biological and chemical methods. South African Journal for Enology & 

Viticulture, v. 31, n. 2, p. 125,  2010. 

 

HOFSTETTER, V.; BUYCK, B.; CROLL, D.; VIRET, O.; COULOUX, A.; GINDRO, K. 

What if esca disease of grapevine were not a fungal disease? Fungal Diversity, v. 54, n. 1, p. 

51-67,  2012. 

 

HUNT, J.; GALE, D.; HARVEY, I. Evaluation of Trichoderma as bio-control for protection 

against wood-invading fungi implicated in grapevine trunk diseases. Phytopathologia 

Mediterranea, v. 40, p. 485-486,  2001. 

 

IBGE. Produção agrícola municipal 2015. Rio de Janeiro: IBGE 2016. 

 

ITAKO, A. T.; SCHWAN-ESTRADA, K. R.; TOLENTINO JÚNIOR, J. B.; STANGARLIN, 

J. R.; CRUZ, M. E. Antifungal activity and protection of tomato plants by extracts of medicinal 

plants. Tropical Plant Pathology, v. 33, n. 3, p. 241-244,  2008. 

 

JOHN, S.; WICKS, T.; HUNT, J.; SCOTT, E. Colonisation of grapevine wood by Trichoderma 

harzianum and Eutypa lata. Australian journal of grape and wine research, v. 14, n. 1, p. 

18-24,  2008. 

 

KE-XIANG, G.; XIAO-GUANG, L.; RUN-FANG, G.; BAO-JIAN, G.; TIAN-BO, Z. 

Mycoparasitism of Trichoderma spp. on five plant pathogenic fungi. Journal of Shandong 

Agricultural University, v. 33, n. 1, p. 37-42,  2001. 

 

KIMATI, H. Controle químico. In: AMORIM, L.;REZENDE, J. A. M.; BERGAMIN FILHO, 

A. (Ed.). Manual de Fitopatologia - Princípios e conceitos. 4. São Paulo, v.1, 2011. cap. 16, 

p.704.   

 

KOTZE, C.; VAN NIEKERK, J. M.; HALLEEN, F.; FOURIE, P. H. Identifying potential 

biocontrol agents for grapevine pruning wound protection against trunk pathogen infection. 6th 

International Workshop on Grapevine Trunk Diseases, 2009. Florence, Italy.   

Phytopathologia Mediterranea. p.184-184. 

 

LANNA FILHO, R.; FERRO, H. M.; DE PINHO, R. S. C. Controle biológico mediado por 

Bacillus subtilis. Revista Trópica: Ciências Agrárias e Biológicas, v. 4, n. 2,  2010. 

 

LARIGNON, P.; DUBOS, B. The villainy of black dead arm. Wines Vines, v. 82, p. 86-89,  

2001. 

 

LEDEZMA, E.; APITZ-CASTRO, R. Ajoene, el principal compuesto activo derivado del ajo 

(Allium sativum), un nuevo agente antifúngico. Revista iberoamericana de micología, v. 23, 

n. 2, p. 75-80,  2006. 

 

LEHOCZKY, J. Black dead-arm disease of grapevine caused by Botryosphaeria stevensii 

infection. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae, v. 9, n. 3/4, p. 319-



 

 64 

327,  1974. 

 

LEITE, C. D.; BOTELHO, R. V.; FARIA, C. M. D. R.; MAIA, A. J. Efeitos do extrato de alho 

sobre agentes causais da Antracnose (Elsinoe ampelina) e da Escoriose (Phomopsis viticola) da 

videira. Cadernos de Agroecologia, v. 4, n. 1,  2009. 

 

LEITE, C. D.; BOTELHO, R. V.; FARIA, C.; MAIA, A. J. Extrato de alho e óleo vegetal no 

controle do míldio da videira. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 33, p. 429-436,  2011. 

 

LEITE, C. D.; BOTELHO, R. V.; FARIA, C. M. D. R.; MAIA, A. J. Efeitos do extrato de alho 

sobre agentes causais da Antracnose (Elsinoe ampelina) e da Escoriose (Phomopsis viticola) da 

videira. Cadernos de Agroecologia, v. 4, n. 1,  2009. 

 

 

LETOUSEY, P.; BAILLIEUL, F.; PERROT, G.; RABENOELINA, F.; BOULAY, M.; 

VAILLANT-GAVEAU, N.; CLÉMENT, C.; FONTAINE, F. Early events prior to visual 

symptoms in the apoplectic form of grapevine esca disease. Phytopathology, v. 100, n. 5, p. 

424-431,  2010. 

 

LUQUE, J.; PERA, J.; PARLADÉ, J. Evaluation of fungicides for the control of 

Botryosphaeria corticola on cork oak in Catalonia (NE Spain). Forest Pathology, v. 38, n. 3, 

p. 147-155,  2008. 

 

MACHADO, D. F. M.; PARZIANELLO, F. R.; SILVA, A. C. F. D.; ANTONIOLLI, Z. I. 

Trichoderma no Brasil: o fungo e o bioagente. Revista de Ciências Agrárias, v. 35, n. 1, p. 

274-288,  2012. 

 

MAIA, A.; OLIVEIRA, J.; SCHWAN-ESTRADA, K.; FARIA, C. M. D. R.; BATISTA, A.; 

COSTA, W.; BATISTA, B. The control of isariopsis leaf spot and downy mildew in grapevine 

cv. Isabel with the essential oil of lemon grass and the activity of defensive enzymes in response 

to the essential oil. Crop Protection, v. 63, p. 57-67,  2014. 

 

MIOTTO, L. C. V. Avaliação agronômica de clones de videira cultivar bordô (Vitis labrusca 

L.) no sul de Minas Gerais. 78 p. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) - Universidade Federal 

de Lavras, Lavras, 2012. 

 

MITTLER, R.; VANDERAUWERA, S.; GOLLERY, M.; VAN BREUSEGEM, F. Reactive 

oxygen gene network of plants. Trends in plant science, v. 9, n. 10, p. 490-498,  2004. 

 

MOSTERT, L.; CROUS, P. Phomopsis (dead arm): new facets of this well-known vine disease. 

Wynboer, v.135, p. 15-17, 2000. 

 

MOTA, J. C.; PESSOA, M. N. G.; VIANA, F. M.; ANDRADE NETO, M. Efeito de extratos e 

óleos essenciais de plantas medicinais no controle in vitro de Lasiodiplodia theobromae. 

Fitopatologia Venezolana, v. 15, p. 2-6,  2002. 

 

MUNDY, D.; MANNING, M. Physiological response of grapevines to vascular pathogens: a 

review. New Zealand Plant Protection, v. 64, p. 7-16,  2011. 



 

 65 

 

MUNKVOLD, G.; MAROIS, J. Efficacy of natural epiphytes and colonizers of grapevine 

pruning wounds for biological control of Eutypa dieback. Phytopathology, v. 83, n. 6, p. 624-

629,  1993. 

 

MUTAWILA, C.; FOURIE, P.; HALLEEN, F.; MOSTERT, L. Grapevine cultivar variation to 

pruning wound protection by Trichoderma species against trunk pathogens. Phytopathologia 

Mediterranea, v. 50, n. 4, p. 264-276,  2011. 

 

MUTAWILA, C.; HALLEEN, F.; MOSTERT, L. Optimisation of time of application of 

Trichoderma biocontrol agents for protection of grapevine pruning wounds. Australian 

Journal of Grape and Wine Research, v. 22, n. 2, p. 279-287,  2016. 

 

NASCIMENTO, T.; REGO, C.; OLIVEIRA, H. Potential use of chitosan in the control of 

grapevine trunk diseases. Phytopathologia Mediterranea, v. 46, n. 2, p. 218-224,  2007. 

 

PASTRO, D. C.; PASCUALI, L. C.; SANDRI, D. O.; ZELA, S. P.; DA SILVA, F. S. 

Diagnóstico de extratos vegetais com potencial para controle fúngico. Enciclopédia Biosfera, 

v. 8, n. 14, p. 389-396,  2012. 

 

PHILLIPS, A. Botryosphaeria dothidea and other fungi associated with excoriose and dieback 

of grapevines in Portugal. Journal of Phytopathology, v. 146, n. 7, p. 327-332,  1998. 

 

PHILLIPS, A.; ALVES, A.; ABDOLLAHZADEH, J.; SLIPPERS, B.; WINGFIELD, M.; 

GROENEWALD, J.; CROUS, P. The Botryosphaeriaceae: genera and species known from 

culture. Studies in Mycology, v. 76, p. 51-167,  2013. 

 

PHILLIPS, A.; ALVES, A.; PENNYCOOK, S.; JOHNSTON, P.; RAMALEY, A.; AKULOV, 

A.; CROUS, P. Resolving the phylogenetic and taxonomic status of dark-spored teleomorph 

genera in the Botryosphaeriaceae. Persoonia-Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 

v. 21, n. 1, p. 29-55,  2008. 

 

PITT, W.; SOSNOWSKI, M.; TAYLOR, A.; RUJUAN, H.; QUIRK, L.; HACKETT, S.; 

SOMERS, A.; STEEL, C.; SAVOCCHIA, S. Management of Botryosphaeria canker of 

grapevines. Australian Viticulture-Practical Vineyard Management, v. 14, n. 2, p. 52-56,  

2010. 

 

PITT, W. M.; SOSNOWSKI, M. R.; HUANG, R.; QIU, Y.; STEEL, C. C.; SAVOCCHIA, S. 

Evaluation of fungicides for the management of Botryosphaeria canker of grapevines. Plant 

Disease, v. 96, n. 9, p. 1303-1308,  2012. 

 

PRINS, C.; LEMOS, C.; FREITAS, S. Efeito do tempo de extração sobre a composição e o 

rendimento do óleo essencial de alecrim (Rosmarinus officinalis). Revista Brasileira de 

Plantas Medicianais, v. 8, n. 4, p. 92-95,  2006. 

 

RAINA, V.; SRIVASTAVA, S.; AGGARWAL, K.; SYAMASUNDAR, K.; KUMAR, S. 

Essential oil composition of Syzygium aromaticum leaf from Little Andaman, India. Flavour 

and Fragrance Journal, v. 16, n. 5, p. 334-336,  2001. 



 

 66 

 

RAMSDELL, D. Winter air-blast sprayer applications of benomyl for reduction of Eutypa 

dieback disease incidence in a Concord grape vineyard in Michigan. Plant disease, v. 79, n. 4, 

p. 399-402,  1995. 

 

REGO, C.; OLIVEIRA, H.; CARVALHO, A.; PHILLIPS, A. Involvement of 

Phaeoacremonium spp. and Cylindrocarpon destructans with grapevine decline in Portugal. 

Phytopathologia Mediterranea, v. 39, n. 1, p. 76-79,  2000. 

 

RIZZON, L. A.; MIELE, A.; MENEGUZZO, J. Avaliação da uva cv. Isabel para a elaboração 

de vinho tinto. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 20, n. 1, p. 115-121, 2000. 

 

ROLSHAUSEN, P. E.; GREVE, L.; LABAVITCH, J.; MAHONEY, N.; MOLYNEUX, R.; 

GUBLER, W. Pathogenesis of Eutypa lata in grapevine: identification of virulence factors and 

biochemical characterization of cordon dieback. Phytopathology, v. 98, n. 2, p. 222-229,  2008. 

 

ROLSHAUSEN, P. E.; GUBLER, W. Use of boron for the control of Eutypa dieback of 

grapevines. Plant Disease, v. 89, n. 7, p. 734-738,  2005. 

 

ROLSHAUSEN, P. E.; ÚRBEZ-TORRES, J. R.; ROONEY-LATHAM, S.; ESKALEN, A.; 

SMITH, R. J.; GUBLER, W. D. Evaluation of pruning wound susceptibility and protection 

against fungi associated with grapevine trunk diseases. American Journal of Enology and 

Viticulture, v. 61, n. 1, p. 113-119,  2010. 

 

ROMBALDI, C. V.; FERRI, V.; BERGAMASQUI, M.; LUCHETTA, L.; ZANUZO, M. 

Produtividade e qualidade de uva, cv. Bordô (Ives), sob dois sistemas de cultivo. Current 

Agricultural Science and Technology, v. 10, n. 4,  2004. 

 

ROZWALKA, L. C.; DA COSTA, M. L. R. Z.; DE MIO, L. L. M.; NAKASHIMA, T. Extratos, 

decoctos e óleos essenciais de plantas medicinais e aromáticas na inibição de Glomerella 

cingulata e Colletotrichum gloeosporioides de frutos de goiaba. Ciência Rural, v. 38, n. 2, p. 

301-307,  2008. 

 

RUMBOU, A.; RUMBOS, I. Fungi associated with esca and young grapevine decline in 

Greece. Phytopathologia Mediterranea, v. 40, n. 3, p. 330-335,  2001. 

 

SAJITHA, K.; FLORENCE, E. M.; DEV, S. A. Screening of bacterial biocontrols against 

sapstain fungus (Lasiodiplodia theobromae Pat.) of rubberwood (Hevea brasiliensis Muell. 

Arg.). Research in microbiology, v. 165, n. 7, p. 541-548,  2014. 

 

SANTOS, R. F.; BLUME, E.; E., J.; REGO, M. C. N. F. Atividade antifúngica de produtos 

alternativos sobre Ilyonectria liriodendri e Phaeomoniella chlamydospora. Enciclopédia 

Biosfera, v. 9, n. 17, p. 3724-3733,  2013. 

 

SANTOS, R. F. D.; BLUME, E.; MUNIZ, M.; HECKLER, L.; FINGER, G.; MACIEL, C.; 

HARAKAWA, R.; GARRIDO, L. First report of Ilyonectria macrodidyma associated with 

black foot disease of grapevine in Brazil. Plant Disease, v. 98, n. 1, p. 156-156,  2014a. 

 



 

 67 

SANTOS, R. F. D.; BLUME, E.; MUNIZ, M. F. B.; HARAKAWA, R.; GARRIDO, L. D. R.; 

REGO, C. Characterization of Campylocarpon pseudofasciculare associated with black foot of 

grapevine in southern Brazil. Phytopathologia Mediterranea, v. 53, n. 3, p. 406,  2014b. 

 

SARTORI, V. C.; MAGRINI, F. E.; CRIPPA, L. B.; VENTURIN, L.; SILVA-RIBEIRO, R. 

T.; MARCHETT, C. Avaliação in vitro de extratos vegetais para o controle de fungos 

patogênicos de flores. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 6, n. 2,  2011. 

 

SCHECK, H.; VASQUEZ, S.; GUBLER, W.; FOGLE, D. First report of three 

Phaeoacremonium spp. causing young grapevine decline in California. Plant Disease, v. 82, n. 

5, p. 590-590,  1998. 

 

SCHOCH, C. L.; SHOEMAKER, R. A.; SEIFERT, K. A.; HAMBLETON, S.; SPATAFORA, 

J. W.; CROUS, P. W. A multigene phylogeny of the Dothideomycetes using four nuclear loci. 

Mycologia, v. 98, n. 6, p. 1041-1052,  2006. 

 

SENANAYAKE, U. M.; LEE, T. H.; WILLS, R. B. Volatile constituents of cinnamon 

(Cinnamomum zeylanicum) oils. Journal of agricultural and food chemistry, v. 26, n. 4, p. 

822-824,  1978. 

 

SIDRA. Levantamento Sistemático da Produção Agrícola.  2017.  Disponível em: < 

https://sidra.ibge.gov.br/home/lspa/brasil >. Acesso em: 05 fev 2017. 

 

 

SILVA, F. D. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. D. The Assistat Software Version 7.7 and its use in 

the analysis of experimental data. . African Journal of Agricultural Research v. 11, n. 39,  

2016. 

 

SILVA, J. L. D.; TEIXEIRA, R. N. V.; SANTOS, D. I. P.; PESSOA, J. O. Atividade antifúngica 

de extratos vegetais sobre o crescimento in vitro de fitopatógenos. Revista Verde de 

Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 7, n. 1, p. 80-86,  2012. 

 

SIMÕES, C. M. O.; SPITZER, V. Óleos voláteis. In: SIMÕES, C. M. O.;SCHENKEL, E. P., 

et al (Ed.). Farmacognosia: da planta ao medicamento. . 3º. Porto  Alegre/Florianópolis: 

Editora da UFSC, 2001.    

 

SMART, R. E.; FONTAINE, F. Grapevine trunk diseases in 2014. How comparable to 

phylloxera in 1881?, 9th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases, 2014. 

Adelaide, Australia.   Phytopathologia Mediterranea. p.591-591. 

 

SÔNEGO, O.; INÁCIO, C.; DIANESE, J. First report of Botryosphaeria dothidea and Eutypa 

lata on grapevine in Rio Grande do Sul. Fitopatologia Brasileira, v. 24, p. 333,  1999. 

 

SOSNOWSKI, M.; CREASER, M.; WICKS, T.; LARDNER, R.; SCOTT, E. Protection of 

grapevine pruning wounds from infection by Eutypa lata. Australian Journal of Grape and 

Wine Research, v. 14, n. 2, p. 134-142,  2008. 

 

SOSNOWSKI, M. R.; LOSCHIAVO, A. P.; WICKS, T. J.; SCOTT, E. S. Evaluating treatments 



 

 68 

and spray application for the protection of grapevine pruning wounds from infection by Eutypa 

lata. Plant Disease, v. 97, n. 12, p. 1599-1604,  2013. 

 

URBANEK, H.; KUZNIAK-GEBAROWSKA, E.; HERKA, K. Elicitation of defence 

responses in bean leaves by Botrytis cinerea polygalacturonase. Acta Physiologiae 

Plantarum, v. 13, p.43–50. 1991. 

 

URBEZ-TORRES, J. R. The status of Botryosphaeriaceae species infecting grapevines. 

Phytopathologia Mediterranea, v. 50, n. 4, p. 5-45,  2011. 

 

ÚRBEZ‐TORRES, J.; GUBLER, W. Susceptibility of grapevine pruning wounds to infection 

by Lasiodiplodia theobromae and Neofusicoccum parvum. Plant Pathology, v. 60, n. 2, p. 261-

270,  2011. 

 

ÚRBEZ-TORRES, J.; BATTANY, M.; BETTIGA, L.; GISPERT, C.; MCGOURTY, G.; 

RONCORONI, J.; SMITH, R.; VERDEGAAL, P.; GUBLER, W. Botryosphaeriaceae species 

spore-trapping studies in California vineyards. Plant Disease, v. 94, n. 6, p. 717-724,  2010. 

 

ÚRBEZ-TORRES, J.; GUBLER, W. Pathogenicity of Botryosphaeriaceae species isolated 

from grapevine cankers in California. Plant Disease, v. 93, n. 6, p. 584-592,  2009. 

 

VAN NIEKERK, J. M.; CALITZ, F. J.; HALLEEN, F.; FOURIE, P. H. Temporal spore 

dispersal patterns of grapevine trunk pathogens in South Africa. European Journal of Plant 

Pathology, v. 127, n. 3, p. 375-390,  2010. 

 

VAZ, A. T. D. A. Doenças causadas por fungos Botryosphaeriaceae em videira. 

Dissertação. 79f. Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008 

 

VENTUROSO, L.; BACCHI, L.; GAVASSONI, W.; CONUS, L.; PONTIM, B.; SOUZA, F. 

Inibição do crescimento in vitro de fitopatógenos sob diferentes concentrações de extratos de 

plantas medicinais. Arquivo Instituto Biológico, v. 78, p. 89-95,  2011a. 

 

VENTUROSO, L.; BACCHI, L. M. A.; GAVASSONI, W. L.; CONUS, L. A.; PONTIM, B. 

C. A.; BERGAMIN, A. C. Antifungal activity of plant extracts on the development of plant 

pathogens. Summa Phytopathologica, v. 37, n. 1, p. 18-23,  2011b. 

 

WEBER, E. A.; TROUILLAS, F. P.; GUBLER, W. D. Double pruning of grapevines: a cultural 

practice to reduce infections by Eutypa lata. American Journal of Enology and Viticulture, 

v. 58, n. 1, p. 61-66,  2007. 

 

WICKS, T.; SOSNOWSKI, M.; CREASER, M. Evaluating fungicides as pruning wound 

treatments to control eutypa dieback. Australian and New Zealand grapegrower and 

winemaker, n. 485, p. 51-53,  2004. 

 

ZULINI, L.; FISCHER, C.; BERTAMINI, M. Chlorophyll fluorescence as a tool for evaluation 

of viability in freeze-stressed grapevine buds. Photosynthetica, v. 48, n. 2, p. 317-319,  2010. 

 

 


