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MAICHA RETICULADA (Leandria momordicm RANGEL) EM 
CUCURBIT ÁCEAS 1 

Ator: José Anelo Rebelo 
Oentador: Miuel Dalmo de Menezes Porto 

R: SUMO 

L·andria momrdicéB é um importante patógeno de cucurbitáceas. No entanto, 
a~m da baix<eficiência dos agroquímicos usados no seu controle, pouco se 
sbe sobre ~sobrevivência, hospedeiros, variabilidade genética, fontes de 
rsistência, vulência e comportamento in vitro deste fungo, além das 
dsencontradô informações sobre a epidemiologia e o desenvolvimento da 
itecção em J3ntas no campo e em estufa. Pesquisou-se, então, em áreas de 
J:Odução de ~pinos no litoral de Santa Catarina e nos laboratórios da Epagri, 
en ltajaí, SCe da Faculdade de Agronomia da UFRGS, Porto Alegre, RS, 
ontrole quím:o; sobrevivência em hospedeiros, no solo e in vitro; preservação 
c restos cultrais no campo; esporulação e infecção; gama de hospedeiros e de 
r.sistência; eidemiologia em campo e em estufa; variabilidade, através de 
plimorfismo le DNA, via AFLP e plasticidade morfológica. O fungo pode 
~breviver nc solo, em seus hospedeiros e in vitro, congelado ou em água 
estilada; ap~senta anastomose e variabilidade genética entre isolados de 
bspedeiros <stintos. A doença, cuja sintomatologia varia com a temperatura e 
midade, é rnis severa sob chuva e temperatura entre 18 a 25 °C. O micélio 
pde infectarmesmo sob condições impróprias ao conídio. Cayaponia tayuya, 
lelothria perlula e Cucurbita maxima foram imunes ao fungo, e Cucurbita pepo, 
Jryonia cretia, Sicana odorífera, Cucumis metuliferus e Cucurbita pepo var. 
11elopepo ta1bém são seus hospedeiros. A esporulação depende de luz, 
~mperatura 1 meio de cultura e a luminosidade não interfere no crescimento. 
iolônias, aps imersão em água, produzem mais esporos. A doença pode ser 
ontrolada pco efeito guarda-chuva das estufas e por certos agroquímicos e o 
·feito biocidcrle Citrobio in vitro não se reproduz, necessariamente, no campo. 

11 Tese de Dutorado em Fitotecnia, Faculdade de Agronomia - Universidade 
=ederal do fi o Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil (230 p.), Janeiro de 
2003. 
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NET SPOT (Leandria momordicw RANGEL) IN CUCURBITACEAE / 

Author: José Angelo Rebelo 
Adviser: Miguel Dalmo de Menezes Porto 

ABSTRACT 

Leandria momordicE is an important pathogen of cucurbitaceee plants. However, 
the efficiency of pesticides used for its control — is poor and the existing 
knowledge on its survival, hosts, genetic variability, resistance sources, infection 

potential and in vitro behavior — is very reduced. Besides, the information 
available on the conditions that favor the development of infection and disease 
under field and greenhouse situations — is quite contradictory. Therefore, the 
following research studies were carried out in the main Santa Catarina cucumber-
producing areas, Brazil, over latitude 28°  S and longitude 48°  W, at EPAGRI 
laboratories, and at Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul: chemical control, survival in hosts, soil an in vitro, maintenance of 
crop residues en field, sporulation and infection, scope of hosts and resistance, 
epidemiology in field and greenhouse, anastomosis, variability through DNA 
polymorphism and morphological plasticity. The fungus may survive in the soil, in 
hosts and in vitro (frozen or distilled water) and presents anastomosis and genetic 
variability between different host isolates. The disease, whose symptomatology 
varies according to temperature and moisture, gets more severe under 
temperature from18-25 °C and rainy conditions. The mycelium can infect even 
under unfavorable conditions to conidium. Cayaponia tayuya, Melothria pendula 

and Cucurbita maxima proved immune to the fungus, and Cucurbita pepo, 
Bryonia cretica, Sícana odorífera, Cucumis metuliferus and Cucurbita pepo var. 

melopepo also represent hosts. Sporulation depends on sunlight, temperature 
and culture mean; the sunlight does not interfere with the fungai growth. 
lmmersion the colonies in water may increased sporulation. The disease can be 
controlled by using greenhouse and certain pesticides; the effect of Citrobio, in 

vitro and under field conditions, is not necessarily alike. 

1°  Doctoral thesis in Agronomy, Faculdade de Agronomia — Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil (230 p.), January 2003. 
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1. CAPITULO I 

1.1. INTRODUÇÃO 

A olericultura brasileira, em 2001, ocupou 802.400 hectares para 

produzir 14.944.175 toneladas de hortaliças, conforme EMBRAPA (2002). 

De acordo com informações da Epagri, a área de hortaliças em Santa 

Catarina, em 2001, foi de 59.602 hectares, cultivada por 42.467 produtores. 

Destes, 16.487 tiveram na olericultura a sua principal fonte de renda. 

Ainda, conforme a Epagri, a área com pepineiros (Cucumis sativus) foi 

de 1.620 hectares, explorada por 3.005 agricultores. A produção total de pepinos 

para picles foi estimada em 90.000 t, valendo, sem a agregação de valores pela 

sua industrialização, cerca de R$ 40.000.000,00. A produtividade, em alguns 

cultivos, atingiu a 120 t/ha. 

De acordo com a Epagri, a maior produção nacional de pepinos para 

picles está no sul do Brasil, que detém o maior parque agro-industrial do país para 

processamento desses frutos, com destaque para Santa Catarina. Neste estado, 

há mais de 40 destas indústrias, das quais, apenas as 10 principais processam, 

anualmente, mais de 5.500 t de pepinos. 

Antes do advento dos pepinos sem sementes, que dispensam a 

polinização, o cultivo do pepineiro ocorria, quase que exclusivamente, na 
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primavera-verão. Esta época oferece as melhores condições climáticas para a 

cultura e para o vôo das abelhas, inseto único responsável pela polinização das 

cultivares ginóicas e monóicas deste vegetal. 

Até 1995 as agroindústrias do setor sã processavam pepinos de 

outubro a abril, período em que eram produzidos. Com  a introdução das 

variedades sem sementes, a produção pode ser estendida por todo ano, 

principalmente nas regiões isentas de geadas. Grande parte desta produção extra 

tem sido obtida em cultivos sob estufas. 

A produção de entressafra, compreendida nos meses de maio a 

setembro, passou a ter maior cotação no mercado e reduziu sensivelmente a 

ociosidade sazonal do parque agroindustrial, com grande diminuição dos custos 

operacionais. Este novo cenário provocou aumento da área cultivada e, 

conseqüentemente, da produção em todo o Estado de Santa Catarina e no País. 

As condições ambientais, neste novo período de cultivo, e a 

disponibilidade de hospedeiros por todo o ano, têm favorecido a certos patógenos 

aos quais as plantas de pepino estão sujeitas, como Leandria mornordicw 

Rangel. 

A importância da moléstia causada por Leandria rnomordiew em certas 

cucurbitáceas, notadamente em pepineiros, tem aumentado. No entanto, é baixa 

a eficiência dos agroquímicos usados no seu controle e pouco se sabe sobre sua 

sobrevivência, seus hospedeiros, sua variabilidade genética, sua infecciosidade e 

seu comportamento in vitro, bem como de fontes de resistência, além das 

desencontradas informações sobre as condições que favorecem a infecção e o 

seu desenvolvimento sob condições de campo e de estufa. 
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Objetivando minimizar esta falta de conhecimento, e para melhor 

entender os seus mecanismos moleculares, etiológicos e epidemiológicos entre 

outros e, assim, subsidiar protocolos que busquem o controle da doença que 

induz, verificou-se, em áreas de produção de pepinos de Santa Catarina e nos 

laboratórios da Epagri, em Itajaí, SC e da Faculdade de Agronomia da UFRGS, 

Porto Alegre, RS, controle químico; sobrevivência em hospedeiros, no solo e in 

vitro; duração de restos culturais em campo; condições para esporular e modo de 

infecção; gama de hospedeiros e de resistência; epidemiologia em campo e em 

estufa; anastomose; variabilidade, através de polimorfismo de DNA e de 

plasticidade morfológica. 

1.1.1. A família botânica das cucurbitáceas 

Segundo Schultz (1963), Brandão (1976), Papadopoulos (1994), Rego 

et al. (1995), Gonzaga et al. (1999), os vegetais desta família são ervas 

rastejantes ou volúveis, cujas gavinhas se enrolam em tutores. As plantas são 

cobertas de um indumento de cerdas rígidas e sem látex. As flores são 

unissexuais, monóicas ou dióicas, raramente hermafroditas, pentâmeras. Silveira 

et al. (1996) informam que a indução floral, na maioria das cucurbitáceas, é 

influenciada por condições ambientais, especialmente pela temperatura. Os 

reguladores de crescimento são também fatores determinantes do tipo de flores e 

do período em que serão produzidas. O estudo dos fatores que afetam a 

expressão sexual em pepino, por exemplo, estimulando-a, inibindo-a ou 

modificando-a, é fundamental para o controle da diferenciação floral tanto em 

condições normais de cultivo quanto in vitro. As folhas são alternas e de forma 

muito variada. Há cinco subfamílias (Fevillew, Melothri, Cucurbítea, Sicyoidew 
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e Cyclantherew), com cerca de 90 gêneros e 850 espécies. As espécies mais 

cultivadas pertencem à sub-familia Cucurbiteae, destacando-se abóbora-comum 

(Cucurbita moschata Duch), abóbora moranga (Cucurbita maxima Duch), 

abóbora— de — moita (Cucurbita pepo L. var. melopepo) chuchu (Sechium edule 

[Tacq] Swartz), melancia (Citrullus lanatus [Thunb] Matsum & Nakai), melão 

(Cucumis melo L.), maxixe (Cucumis anguria L.) e pepino (Cucumis sativus L.), 

além de outras de menor importância econômica como bucha comprida (Luffa 

cylindrica [L] Roem), Bucha curta (Luffa wgyptica Mill.) e catuto, abóbora dágua 

ou cabaça (Lagenaria vulgaris Ser.). Entre as cultivadas, destaca-se o pepineiro, 

cujo gênero Cucumis possui cerca de 40 espécies, sendo os mais importantes C. 

anguria, C. melo e o próprio pepineiro, originário da Índia e, possivelmente de 

Burma, cultivado há pelo menos 3.000 anos (Papadopoulos, 1994). De acordo 

com Gonzaga et al. (1999) a família botânica das cucurbitáceas é conhecida pela 

versatilidade e valor alimentício dos frutos de algumas espécies. Assim como a 

maior parte dos produtos que fazem parte da alimentação dos brasileiros, as mais 

importantes cucurbitáceas não são originárias do Brasil. A abóbora-de-moita tem 

sua origem no norte do México e na região oeste dos EUA; a abóbora, que é a 

espécie mais importante na América Tropical, pela área cultivada e pela 

variabilidade, tem como centro de diversidade a América Central e o México. A 

abóbora moranga é de origem Sul-Americana, onde foi cultivada na época Pré- 

Colombiana. Trata-se de uma das mais antigas espécies cultivadas. O melão, de 

origem africana. A melancia é africana, embora, na Índia, seja encontrada grande 

variabilidade da espécie e o chuchu tem sua origem provável na América Central 

e México. 
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1.1.2. Importância de Leandria momordicw Rangel para a cultura 

de pepineiros 

O fungo L. momordicw é extremamente virulento em pepineiros e é de 

difícil controle por produtos químicos (Moretto et al. 1993), a ponto de, sob 

condições favoráveis, certos fungicidas tornarem-se totalmente ineficientes. Além 

disso, os raros biocidas tecnicamente recomendados ou mesmo registrados para 

o controle dessa doença não apresentam a carência exigida pela colheita diária 

que se fazem dos frutos para picles, o que torna desaconselhável o seu emprego. 

Segundo Moretto et al. (1993) esta é a doença mais grave do 

pepineiro, sendo de ocorrência generalizada, podendo ser considerada como a 

moléstia mais importante deste cultivo nas épocas mais frescas do ano. Nas 

regiões onde a doença ocorre, torna-se !imitante ao cultivo de pepineiros, se as 

condições climáticas forem favoráveis ao patógeno. As lavouras são destruídas 

em uma ou duas semanas. De acordo com Cruz Filho & Pinto (1982), dada à 

grave severidade da doença, as lavouras afetadas, ao longe, parecem terem sido 

queimadas por geada. 

A virulência deste patógeno associada à falta de cultivares resistentes 

e à escassa informação sobre o mesmo têm levado os produtores ao emprego 

desordenado de fungicidas, com riscos a si próprios, ao ambiente e aos 

consumidores, além de graves perdas de produção. 

1.1.3. Descobrimento e denominação do patógeno 

O patógeno L. momordicw foi descoberto pelo botânico brasileiro 

Eugênio Rangel, no Brasil, em Niterói, RJ, no mês de junho de 1913, parasitando 
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uma cucurbitácea silvestre conhecida por melão de São Caetano (Momordica 

charantia L.) (Figuras 1 e 2). 

FIGURA 1. Fruto maduro de melão de São Caetano (Momordica charantia L.). 
Itajaí, SC. 2000. 
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FIGURA 2. Folha de plantas de melão de São Caetano infectada por Leandria 

momordicw e fruto aberto mostrando as sementes envoltas pela 
placenta vermelha. Itajaí, SC. 2002. 

Ao descrever o fungo encontrado, cujos desenhos da esporogênese e 

do micélio se encontram na Figura 3, o autor acrescentou: "ajuntarei que este 

cogumello é parasita virulento e agressivo". 

A denominação do gênero é uma homenagem ao botânico brasileiro 

Frei Leandro do Sacramento (nascido em Recife no ano de 1789 e morto na 

cidade de Rio de Janeiro em 1829) e a espécie é uma referência ao gênero do 

hospedeiro onde foi encontrado (Maublanc & Rangel, 1915; Robbs, 1953). 
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FIGURA 3. Desenhos de conídios, (acima), da esporogênese, (ao centro) e do 
micélio, (embaixo) de Leandria mornordicw apresentados por 
Rangel, em 1915. 

1.1.4. Leandria momordicw Rangel e sua classificação a 

O fungo está catalogado como pertencente à classe Deuteromycetes, 

ordem Moniliales, família Dematiaceae (Osner, 1918; Robbs, 1953; Cruz Filho & 

Pinto, 1982; Putzke & Putzke, 1998). 

Conforme Puttemans (1936), Stevenson (1926) o incluiu no seu 

trabalho que tratou a respeito das fitomoléstias estrangeiras. De acordo com 

Blazquez (1983) está relacionado como um gênero duvidoso na lista de Clements 

& Shear (1931) e de Carmichael et al. (1980). Além disso, Osner (1918), ao 

relatar a primeira observação deste fungo nos Estados Unidos, em Indiana, 

durante o outono de 1915, reclassificou-o como nova espécie, batizando-o de 

Stemphyllium cucurbitacearum Osner (Figura 4). O cientista estava alheio ao 

comunicado de Maublanc & Rangel (1915) ou o desconsiderou. Saccardo (1931) 
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e Viegas (1946) (Figura 5), ao compararem as descrições do fungo feitas por 

Rangel em Maublanc & Rangel (1915) com as de Osner (1918), concluíram que 

se tratava do mesmo fungo. Adotaram o primeiro registro, em conformidade com 

a lei da prioridade da nomenclatura científica. Robbs (1953) considerou como 

sinônimo de Leandria momordicx a renomeação feita por Osner (1918) e 

Blazquez (1983) assumiu a denominação dada por Rangel e sugeriu o nome 

comum de net spot (mancha reticulada) para os sintomas da doença em 

pepineiros. 

FIGURA 4. Desenhos da esporogênese de Leandria momordicEe apresentados 
por Osner (1918). 
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FIGURA 5. Desenho da formação do conidióforo e conídio (b) de Leandria 
momordicae e dos sintomas da infecção do parasita em Momordica 
charantia (a), segundo Viegas (1946). 

As espécies de Stemphyllium têm esporos semelhantes a 

Macrosporium, sendo que o gênero Leandria, criado por Rangel, é muito próximo 

de Stemphyllium. O gênero Macrosporium apresenta conidióforos eretos e 

conídios não catenulados. Stemphyllium, possui conidióforos decumbentes e 

conídios muriformes, enquanto Leandria tem conídios botriosos (Silveira, 1968) e 

conidióforos eretos (Figura 6). 
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FIGURA 6. Estampas, adaptadas de Silveira (1968), de fungos dos gêneros 
Macrosporium (A), Leandria (B) e Stemphyllium (C). ltajaí, SC. 2002. 

1.1.4.1. Os fungos da familia Dematiacew 

Os fungos demaciáceos, também denominados de fungos negros, 

formam um grupo de microrganismos que possuem pigmentação escura, devido à 

presença do complexo melanínico na sua parede celular. A melanina destes 

fungos é formada pelo polímero diidroxinaftaleno (DNH) que é produzido no 

citoplasma e excretado na parede celular (Polax, 1990). Este polímero faz 

interações com lipídeos, proteínas e carboidratos da parede, formando o 

complexo melanínico. Este complexo é um importante fator de virulência dos 

fungos negros, onde a sua porção lipídica está relacionada à indução do 

granuloma nos tecidos do hospedeiro, enquanto a porção peptídica tem a função 

de quelar cátions, competindo com proteínas; a porção carboidratos tem um papel 

importante na interação célula-célula, facilitando a interação do agente com os 

tecidos do hospedeiro (Alviano et al. 1991). Além disso, alguns trabalhos têm 

demonstrado que a melanina tem função antioxidante, neutralizando os efeitos da 
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descarga oxidativa dos neutrófilos nos tecidos do hospedeiro e também 

permitindo que o fungo resista a maiores concentrações de permanganato e 

hipoclorito (Jacobson et al., 1995; Schnitzler et al., 1999). 

Os fungos demaciáceos formam um grupo numeroso de gêneros e 

espécies intimamente relacionados, tornando a sua taxonomia controvertida e 

polêmica. As técnicas de biologia molecular, associadas aos caracteres 

morfológicos, bioquímicos e fisiológicos têm dado novos rumos à taxonomia 

destes fungos (De Hoog, 1997). Desta forma, a família Dematiacew deixa de 

existir e os fungos negros patógenos humanos passaram a integrar a família 

Herpotrichiellaceae (Alexopoulos et al. 1996). Os principais patógenos de plantas 

passam a pertencer à família Pleosporacew. Contudo, têm sido descritos vários 

casos de espécies desta família infectando o homem. Inúmeros relatos, ainda, 

apontam que espécies de fungos negros causam doenças em animais 

vertebrados e em plantas. Estas espécies também estão implicadas em casos de 

micotoxicoses em animais de criação extensiva. Em humanos, os fungos 

demaciáceos são descritos como agentes etiológicos da cromoblastomicose, da 

feohifomicose e do micetoma, em menor grau de importância (Rao et ai., 1989; 

Gadallah et al. 1995; Fryen et al., 1999). 

Apesar de não mais existir a família Dematiacem, o termo Fungos 

Demaciáceos continua sendo uma expressão preservada pelos . micologistas. 
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1.1.5. Descrição do patógeno 

Conforme Maublanc & Rangel (1915); Osner (1918); Viegas (1946); 

Cruz Filho & Pinto (1982); Blazquez (1983), o micélio é hialino, superficial, não 

incrustado, ramificado, septado e muitas vezes granuloso e intracelular, lançando 

através da epiderme de ambas as faces da folha filamentos flexuosos e reptantes 

(Figura 7), em cujo percurso ou na extremidade livre nascem os conidióforos. 

Estes, no início são pequenas vesículas que crescem em forma de clava lisa, 

munindo-se de divisões transversais à medida que se desenvolvem. Em certo 

grau do desenvolvimento suas células aumentam de diâmetro, alargando-se mais 

nas partes periféricas (pontos de menor resistência), dando à clava o contorno 

globulado (grupo de esporos). 

FIGURA 7. Micélio flexuoso e reptante de Leandria momordicx crescendo sobre 
agar-água, a partir de um tricoma foliar infectado. Itajaí, SC. 2002. 

Quando os conidióforos surgem na extremidade de uma hifa, esta se 

encurva para se verticalizar ou se aproximar desta posição, quase sempre 

tomando a forma de joelho. É pelo septamento transversal da célula superior dos 
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conidióforos que começa a diferenciação dos conídios. A nova célula, 

conseqüente da divisão, recebe depois dois septos verticais e mais outros em 

diversos sentidos, assim formando os conídios, lobados pelo maior 

desenvolvimento das células periféricas. Os esporos são hialinos quando jovens, 

enegrecendo à medida que amadurecem. As células que germinam emitem tubos 

cilíndricos simples ou ramificados, contínuos ou septados (Figura 8). 

Da célula inferior do conidióforo pode partir filamento miceliano que 

produz novo conidióforo, formando, assim, conidióforos xifópagos ou conjugados. 

Cada célula emite apenas um tubo germinativo e o esporo independe 

da idade para germinar, ou seja, não precisa tornar-se escuro para fazê-lo. 

FIGURA 8. Conídio de Leandria mornordicw germinando em agar-água. Itajaí, 
SC. 2002. 

Percebe-se a individualidade dos conídios no glomérulo, pressionando 

a mórula a ponto de esmagamento contra a lâmina do microscópio, ocasião em 

que se nota que são unicelulares. 
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Segundo Osner (1918) L. momordicw apresenta fusão de hifas 72 

horas de incubação de certos esporos, quando germinados em nutriente (Figura 

9). 

Viegas (1946), descreve L. momordicw, isolado de folhas de plantas de 

melão de São Caetano, como um fungo de micélio hialino, septado, superficial, 

não incrustado, anastomosando-se com freqüência. 

FIGURA 9. Desenho de Osner (1918) mostrando a fusão de hifas, indicada pelas 
setas, de Leandria mornordicw, 72 h após o isolamento do conídio 
germinado em meio de cultura. 

1.1.6. Conhecimento atual sobre a interação Leandria momordicw 

Rangel - pepineiro e características patogênicas 

De acordo com Moretto & Barreto (1994) e Zitter et al. (1996), há pouca 

informação disponível sobre L. momordica e para o seu controle racional 

nenhuma recomendação específica tem sido desenvolvida. 

Desde que Osner (1918) publicou as observações de seus 

experimentos conduzidos em Ohio e Indiana com este fungo, em 1915/16, 
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surpreendentemente, pelos 66 anos seguintes nenhum trabalho a respeito foi 

encontrado na literatura (Blazquez, 1983). No Brasil, depois do trabalhos de 

Rangel (Maublanc & Rangel, 1915), há registros de ocorrência da doença no 

País, como os de Deslandes (1944); Viegas (1946); Robbs (1953); Tokeshi & 

Kurozawa (1967). Visando o controle do patógeno, na maioria absoluta das vezes 

com fungicidas, há trabalhos como os de Campacci (1975); Peterlevitz, (1982); 

Silva (1983); Moretto et al. (1993); Veiga et al.(1994); Pereira et al. (1995); 

Sarmiento Ramírez-Otárola et al. (1999); Lopes et al. (1999). 

1.1.6.1. Gama de hospedeiros e época de ocorrência de Leandria 

mornordicw Rangel 

É um patógeno de diversas espécies da família cucurbitácea (Kimati, 

1980), responsável pela doença conhecida por mancha zonada de plantas de 

pepino (Tokeshi & Kurozawa, 1967). Os agricultores catarinenses a chamam de 

"olho-de-boi". 

A ocorrência de L. momordicw tem sido registrada, no Brasil, nas 

cucurbitáceas abóbora serpente ou quiabo de metro do Nordeste (Trichosantes 

sanguínea L.), abóbora comum (Cucurbita moschata Duch), buchas (Luffa 

aegyptica Mill. e L. cilíndrica [L.] Roem), chuchu (Sechium edule [Tacq.] Swartz), 

melancia (Citrullus lanatus [Thunb] Matsum & Nakai), melão (Cucumís melo L.), 

melão-de-São-Caetano (Momordica charantia L.), pepino (Cucumis sativus L.), 

cabaça, catuto ou abóbora dágua (Lagenaria vulgaris Ser.), segundo Viegas 

(1946); Tokeshi & Kurosawa (1967); Silva (1983); Sarmiento Ramirez-Otárola et 

al. (1999) e nos Estados Unidos, conforme Osner (1918) e Blasquez (1983) em 
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Indiana e Ohio, nos anos de 1915/16 e na Flórida em 1973/74 ocorrendo em 

plantas de pepino e de melão de São Caetano. 

Cruz Filho & Pinto (1982) e Silva (1983) relatam que a doença ocorre 

mais intensamente no verão, quando a temperatura, a umidade e os respingos de 

chuva favorecem a ocorrência de surtos epidêmicos. Tokeshi & Kurosawa (1967) 

encontraram a doença em pepineiros no município de São Paulo nos meses de 

abril e maio (outono) e Osner (1918) detectou-a também no outono, em Indiana, 

EUA. Este autor afirma que a ausência da doença no verão anterior foi devida à 

temperatura média daquela estação ter sido superior à faixa requerida (18 a 25 

°C) pelo patógeno para infectar. A doença só ocorreu quando as condições 

climáticas outonais se estabeleceram. Blazquez (1983) observou, na Flórida, 

USA, a doença em folhas de plantas silvestres de melão de São Caetano durante 

o verão de 1973, mas não a viu nos meses de outono e inverno daquele ano. No 

entanto, no início e meados da primavera de 1974 a moléstia foi encontrada em 

lavouras de pepineiros, distantes três e cinco km do local onde a moléstia havia 

sido encontrada no verão, no referido hospedeiro silvestre. 

1.1.6.2. Variabilidade genética de certos hospedeiros de Leandria 

momordicw Rangel 

A constatação de anastomose por Osner (1918) e Viegas (1946) em L. 

momordicw evidencia a possibilidade do fenômeno da parassexualidade neste 

fungo. 

Tokeshi & Kurozawa (1967) observaram variações na severidade da 

mancha zonada em cucurbitáceas inoculadas com conídios isolados de plantas 

de pepino infectadas. Osner (1918), ao testar a severidade da doença em 



18 

pepineiros e em outras cucurbitáceas desafiadas por L. momordicw, coletado de 

plantas de pepino, só obteve lesões no hospedeiro de origem. Para que todas 

espécies testadas fossem infectadas, teve que oferecer condições mais 

favoráveis à interação fungo-vegetal. Biasquez (1983) ao relatar a ocorrência da 

doença na Flórida, encontrou diferenças quanto à resistência de cultivares de 

pepineiros. Algumas foram tolerantes (Market e Galaxy), outras medianamente 

suscetíveis (Poinset e Victory) e muito suscetíveis (Ashley). Cucurbita foetidissima 

H.B.K. e Cucurbita máxima Duch., cultivadas concomitantemente com a época da 

ocorrência do patógeno em pepineiros, não foram infectadas. O autor considerou 

o aparecimento desta doença como um fato inesperado, pois o pepineiro Poinsett, 

cultivado por muitos anos, nunca fora infectado antes. Suspeita de que a doença 

estivesse ocorrendo em melão de São Caetano, não percebida por não ter esta 

espécie qualquer importância econômica. Moretto et al. (1993) encontraram, em 

40 genótipos de plantas de pepino, reações diferentes a L. momordicee, descritas 

como mediana resistência, resistência intermediária e mediana suscetibilidade. 

Tokeshi & Kurozawa (1967), relatando, pela primeira vez, a ocorrência de L. 

momordicw em São Paulo, encontraram diferença na virulência de isolados de 

pepineiros, quando inoculados em diversos hospedeiros. Bucha e melão 

apresentaram lesões limitadas a pequenos pontos brancos circulares; melão de 

São Caetano apresentou o maior número de lesões e as plantas de pepino 

tiveram reação de suscetibilidade crescente a partir das cultivares Aodai, Burpree 

Hybrid, Marketer e National Pickling. 

Segundo Pereira et al. (1996), embora existam trabalhos relativos à 

avaliação de genótipos de pepineiros quanto à resistência ao patógeno, não se 

dispõe de qualquer fonte de resistência a L. momordicw. 



19 

Estas constatações reforçam a hipótese da existência de variabilidade 

genética em L. mornordicw. 

1.1.6.3. Sintomas induzidos por Leandria momordicw Rangei 

Conforme Osner (1918); Cruz Filho & Pinto (1982); Blazquez (1983); 

Rego (1995); Zitter et al. (1996), a infecção em pepineiro ocorre nas folhas e, 

raramente, nos peciolos, frutos e hastes. Os primeiros sintomas surgem nas 

folhas mais velhas e depois em qualquer uma. Inicialmente, pontos pequenos 

circulares a angulares, de cor amarelada no centro e bordos marrom-alaranjados. 

Com  o avanço da doença, a lesão passa a apresentar o centro branco. As 

manchas mais velhas e maiores podem ser brancas ou marrom-claras; coalescem 

e tornam o limbo esbranquiçado e quebradiço. No centro das lesões da face 

inferior do limbo foliar, nota-se a esporulação, sinalizada por pontos negros. Com  

o progresso da doença, a coalescência das lesões provoca desintegração do seu 

centro seco e branco resultando num aspecto esfarrapado das folhas. Também 

chama atenção o reticulado formado pelas nervuras avermelhadas sobre o centro 

branco das lesões velhas, o que sugeriu o nome de mancha reticulada (Net Spot) 

proposto por Blazquez (1983). Osner (1918) reportou que as lesões em folhas de 

plantas de pepino apresentam um distinto aspecto mosqueado e, quando 

numerosas, destroem totalmente as folhas e que as manchas são visíveis nas 

suas duas superfícies. O autor ainda observou que a coloração das manchas é 

dependente da quantidade de luz e umidade. O centro das lesões da face 

superior muda de um amarelado para marrom com bordo marrom-avermelhado. 

Ao redor desta borda há um contorno de 1 a 2 mm de cor verde escura. As 

lesões da face inferior permanecem levemente coloridas e não apresentam bordo. 

As lesões maduras podem, de acordo com as condições do tempo e da 
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quantidade de inOculo, ser pequenas ou grandes, estas com aspecto mosqueado. 

As manchas pequenas (0,2 a 3-4 mm, com freqüência de 1-2 mm) são produzidas 

mais abundantemente quando a infecção é seguida por tempo seco. São 

irregulares ou marcadamente angulares. As grandes lesões (4 a 15 mm) ocorrem 

quando a infecção é seguida por tempo úmido, especialmente se vários esporos 

germinam próximos um do outro em uma grande gota de água. Elas variam do 

branco ao amarronzado, mesmo quando na mesma mancha, com áreas 

vermelho-amarronzadas ao longo das nervuras, o que dá o aspecto mosqueado. 

Estas grandes lesões surgem, de repente, sobre todas as folhas, resultantes da 

coalescência de várias lesões pequenas ou de infecções que se entendem para 

fora a partir de um ponto central. Neste caso, elas podem ter um centro marrom 

escuro, de 3 a 5 mm, com uma área clara ao seu redor. Na superfície inferior da 

lesão o aspecto mosqueado é menos notório. O colorido é amarelado, podendo 

tornar-se amarronzado. O centro cai e a folha torna-se furada. Em infecções 

severas as folhas tornam-se amarelas ou marrons e morrem. Cruz Filho & Pinto 

(1982) registram que os primeiros sintomas são observados na face inferior das 

folhas como pequenas manchas angulares encharcadas. Ao crescerem, 

arredondam-se e dão a impressão de formarem anéis concêntricos nos tecidos 

necrosados e esbranquiçados, com bordos regulares (Figura 10). 



FIGURA 10. Sintomas de mancha zonada, induzida por Leandria momordicx 
em folhas de plantas de pepino. Itajaí, SC. 2002. 

Tokeshi & Kurosawa (1967) alertam para a semelhança dos sintomas 

iniciais da mancha zonada com as lesões induzidas por Colletotrichum lagenarium 

(Colletotrichum gloeosporioides f. sp. cucurbitw) e Pseudomonas lacrymans 

(Pseudomonas cucurbite pv. lacrhymans) e, conforme Lopes et al. (1998), com a 

induzida por Pseudoperonospora cubensis. 

A semelhança da sintomatologia inicial da doença causada por L. 

momordic ✓ com o quadro sintomatológico de outras, notadamente com o da 

mancha angular (P. lacrymans), levou Chupp (1947) a examinar o material tipo de 

Osner (1918) deixado no Herbário Cornell, já que nenhum relato de um 

Stemphylium infectando plantas de pepino fora feito nos últimos 30 anos. O 

exame só revelou traços de Stemphylium botryosum, um saprófita incapaz de 

causar as lesões presentes no material. Chupp garantiu que foram provocadas 

por Pesudomonas lacrymans. O Doutor W.H. Burkholder foi, então, requisitado 
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para examinar quatro materiais doentes e classificar o patógeno. Em três, o 

cientista Burkholder identificou a P. lacrymans como agente causal e um destes 

era o material tipo de Osner. Chupp concluiu que a doença, supostamente 

causada por um tal Stemphylium cucurbitacearum, divulgado por Osner em 1918, 

era a mancha angular do pepino causada por P. lacrymans, descrita nos Estados 

Unidos em 1915. De acordo com Kimati et al. (1980), no Brasil, este patógeno só 

foi constatado em 1958. 

Provavelmente, Osner, que observara a ocorrência de L. momordic& 

em seu país no ano de 1915 e só relatara em 1918, ao recolher o seu material 

tipo para o herbário, não se ateve à semelhança do quadro sintomatológico inicial 

provocado por ambos patógenos. Até porque, era recente a descoberta de P. 

lacrymans em pepineiros, o que levou, provavelmente, o cientista a coletar, para o 

arquivo, um material tipo inadequado. 

1.1.6.4. Desenvolvimento micelial e esporulação de Leandria 

momordicw Rangel 

O fungo é de difícil esporulação e de crescimento muito lento em meio 

artificial, o que dificulta o seu isolamento e os trabalhos de pesquisa em 

laboratório. Produz micélio sobre meio de aveia-agar a 18 °C. O meio de BDA, 

sob temperatura de 18 °C, tem sido usado para a produção de esporos. A 25 °C o 

fungo não produz esporos em qualquer dos dois meios testados e tampouco 

sobre maltose agar (Moretto & Barreto, 1994). 

De acordo com Osner (1918), a faixa ótima de temperatura para o 

fungo crescer e esporular é de 18 a 25 °C, em meio de batata-glicose-agar e de 

feijão de metro-agar. O crescimento do fungo não difere quanto à luminosidade 
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(não há referência quanto ao tipo de inóculo empregado no teste; se micélio ou 

esporos). Abaixo de 15 °C e acima de 30 °C o fungo produz pouquíssimos 

esporos e o crescimento é escasso. O fungo cresce pouco em atmosfera seca, 

bem como em atmosfera muito úmida, quando a formação dos esporos é 

retardada e o micélio exsuda copiosas gotas de água. O fungo cresce tanto sob 

luz quanto no escuro. O autor não se refere ao efeito da luminosidade na 

esporulação de L. momordicw. Blazquez (1983) relata que os conídios são 

produzidos nas lesões da face inferior da folha, e ocorrem tanto em condições de 

seca (40 % de umidade relativa) e de umidade (90% de umidade relativa), com 

grave severidade da doença nesta condição de maior umidade. Osner (1918) 

comprovou que, em condição de laboratório com alta umidade e parcial 

sombreamento, a esporulação pode dar-se em ambas faces da folha lesionada. 

1.1.6.5. Molhamento foliar, temperatura e concentração de esporos 

para inoculação artificial de Leandria momordicae Rangel 

De acordo com Barreto et al. (1994), a inoculação artificial é um dos 

maiores problemas no estudo desta doença devido à dificuldade de se produzir 

inóculo. Sugerem a retirada de esporos de folhas infectadas. Secas ao sol, elas 

são moídas e peneiradas até 0,044 mm e guardadas em geladeiras ou "freezer" 

por alguns meses. 

Para inocular o fungo, Moretto & Barreto (1994) informaram que o 

polvilhamento da mistura esporos -e fragmentos de folhas doentes com 107  

conídios/g e 81,8 % de conidios viáveis é melhor que quando se pulveriza uma 

suspensão equivalente de esporos em água e as plantas devem ser submetidas 

previamente a 12 h de câmara úmida. Os autores comprovaram que o 
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prolongamento da câmara úmida após a inoculação não implementa a 

infecciosidade do fungo. Bastam 12 horas. Não relatam as condições de 

temperatura e de luminosidade em que decorreu o experimento. 

A maioria dos conídios, quando suspensos em água, não germina. Os 

que o fazem param de crescer, perdendo a viabilidade (Osner, 1918; Moretto & 

Barreto, 1994). 

Blazquez (1983) inoculou em plantas de pepino, com 15 dias de idade, 

uma suspensão de 20 conídios/ pl em água, através de pulverização. As plantas 

haviam sido previamente colocadas por 24 h em câmara úmida. Após a 

inoculação, foram levadas para casa de vegetação sob temperatura de 24 °C 

durante o dia e de 16 °C durante a noite. Não há referência da umidade neste 

ambiente. 

Sem submeter à câmara úmida prévia, Silva (1983) inoculou, 

pulverizando plantas com uma suspensão de 6 x 103  conídios/ml de água. Os 

esporos foram obtidos por lavagem de folhas doentes, a exemplo de Osner 

(1918), após serem submetidas à câmara úmida. Só após a aplicação da 

suspensão é que as plantas foram submetidas à câmara de nevoeiro por 20 h, 

sob temperatura de 18 a 22 °C. Segundo o autor, o tempo de duração da água 

livre sobre as folhas e a faixa de temperatura propiciaram a condição ideal para a 

doença, que ocorreu com grande severidade. 

Osner (1918) não obteve infecções nas plantas que não foram 

submetidas à câmara úmida por 24 horas após a inoculação. Também não obteve 

sucesso em temperaturas inferiores a 15 °C ou superiores a 30 °C. Em nenhum 

dos casos submeteu as plantas à câmara úmida antes da inoculação. O autor 
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informa que, nas mesmas condições usadas para infectar via esporos, o fungo 

também o faz com micélio. 

1.1.6.6. Sobrevivência e disseminação de Leandria mornordicw 

Rangel 

Apesar de infectar diversos hospedeiros, pouco se sabe da 

sobrevivência do patógeno em restos de cultura e do ciclo da doença, fato que 

tem dificultado o seu controle (Moretto & Barreto, 1993; Rego, 1995; Pereira et al., 

1996; Lopes et al., 1999). 

De acordo com Osner (1918), o fungo sobrevive, na forma de micélio, 

em restos culturais de pepino que passaram o inverno no campo. Não pode 

comprovar se o faz na forma de conídios. Desconhece-se a sua transmissibilidade 

por sementes. 

De acordo com Caligiorne et al. (2002), as espécies de fungos 

demaciáceos são saprófitas, ou seja, vivem no solo, absorvendo os nutrientes 

oriundos da decomposição microbiana da matéria orgânica. O vento é um 

importante veículo de dispersão dos seus esporos. As inúmeras espécies estão 

amplamente distribuídas em todos os continentes e se diversificam de acordo 

com o clima e a umidade de cada região, o que sugere um longo período de 

evolução e especialização dos fungos negros. 

O fungo dissemina-se pelo vento e por água aspergida sobre a planta 

doente, por insetos, animais e ferramentas (Cruz Filho & Pinto, 1982; Rego, 1995; 

Zitter et al. 1996). Estes autores não informam como comprovaram o fato. 

Constatando a dispersão pelo vento, Osner (1918) capturou conídios do fungo em 
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lâminas de microscópio umedecidas e colocadas a algumas polegadas de folhas 

infectadas sopradas por um ventilador elétrico. 

1.1.6.7. Controle de Leandria mornordicw Rangel 

De acordo com Pereira et al. (1996) o controle deste patógeno em 

pepineiros tem sido feito com aplicações de fungicidas que, nos plantios da Zona 

da Mata Mineira, não surtem efeito. Silva (1983) recomenda aplicações semanais 

de produtos à base de fenarimol, tiofanato metílico e triadimefon. Lopes et al. 

(1999), no entanto, registram que, destes, somente tiofanato metílico e 

chlorotalonil, isolados ou misturados são ainda recomendados. Indicam os 

produtos tebuconazole, azoxystrobin, prochloraz e tetraconazol que foram 

eficientes no controle de L. momordicw nestas plantas, quando comparados com 

a testemunha sem tratamento. Têm sido recomendados, ainda, tiofanato metílico 

mais clorotalonil; clorotalonil, mancozeb e maneb, ou cupro-orgânicos. 

Recomendam-se, também, a eliminação de hospedeiros silvestres, evitar novos 

cultivos juntos à lavoura com plantas senescentes e infectadas, bem como a 

outras espécies cultivadas suscetíveis, além de se evitar plantios em baixadas 

úmidas (Cruz Filho & Pinto, 1982; Rego, 1995). 

Pereira et al. (1996) observaram que compostos orgânicos podem 

reduzir o progresso da doença e comprovaram que a associação de 

verrnicomposto, nas covas, e triadimefon, na folhagem, foi efetiva no controle da 

mancha zonada em plantas de pepino. 
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1.1.7. A reprodução dos fungos e sua variabilidade genética 

Conforme Alexopoulos (1985) os fungos se reproduzem de modos 

sexuado, assexuado. A reprodução sexuada dos fungos é caracterizada pela 

união dos núcleos. A reprodução assexuada (somática ou vegetativa) não se 

realiza com a união de núcleos e tampouco de órgãos sexuais. A reprodução 

assexuada é a mais importante na propagação da espécie, pois permite 

reproduzir vários indivíduos por repetidas vezes durante o ano. A reprodução 

sexuada, na maioria dos fungos, só ocorre uma vez por ano. Na reprodução 

sexuada há três fases básicas: 1. plasmogamia - reunião de dois núcleos 

haplóides em uma célula; 2. cariogamia - fusão de dois núcleos haplóides 

formando um núcleo diplóide; 3. meiose - restaura o estado haplóide do núcleo, 

produzindo outros quatro. 

Os fungos, tanto de reprodução sexuada ou não, se utilizam do ciclo 

parassexual para obter variabilidade genética. 

1.1.7.1. Compatibilidade sexual entre os fungos 

Ainda, segundo Alexopoulos (1985), os fungos podem se apresentar, 

quanto à sua sexualidade, como: 1. hermafrodita; 2. dióicos; 3. sexualmente 

indiferentes - não são distintos em machos e fêmeas. Nesta três condições, eles 

podem se apresentar como: 1. homotálicos - reproduzem-se por si mesmos, sem 

a ajuda de outro talo. Cada corpo é autofértil, diferentemente dos dióicos. Os 

homotálicos não apresentam tipos de pareamento; 2. heterotálicos - cada talo é 

sexualmente auto-estéril, sendo ou não hermafrodita. Requerem a ajuda de talo 

compatível, de diferentes tipos de pareamento, para reproduzirem-se 

sexualmente. Os heterotálicos compõem grupos, como: 1 heterotálicos bipolares 
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apresentam dois tipos de pareamento, conforme a sua compatibilidade sexual. 

Cada núcleo de um tipo de pareamento possui o gen A1 e cada núcleo do outro 

tipo de pareamento leva o gen A2. Somente os talos cujos núcleos possuem 

genes opostos deste par mendeliano são compatíveis; 2. heterotálicos 

tetrapolares - têm quatro grupos básicos de pareamento de indivíduos. A 

incompatibilidade é regulada por fatores A1A2, 131[32 situados em cromossomos 

distintos. Só os talos com núcleos que contêm genes opostos de ambos os pares 

mendelianos A1A2 e B162 são compatíveis, de modo que o genótipo resultante 

pode ser A 1A2 B1B2. Este fungo tetrapolar possui muitos alelos distintos para 

cada gen, logo, é de funcionamento complexo. Os heterotálicos hermafroditas 

são auto-incompatíveis porque seu pareamento (macho e fêmea) é do mesmo 

tipo. 

1.1.7.2. Mecanismos de variabilidade genética dos fungos 

A variabilidade genética nos fungos pode ser influenciada de diversas 

formas. As mais comuns se dão pela recombinação sexual, heterocariose, 

parassexualidade, fatores citoplamáticos e, principalmente, pela mutação, 

espontânea ou induzida (Azevedo, 1976). 

De acordo com Kistler & Miao (1992); Zolan (1995), o polimorfismo 

cromossômico também é um fator que influencia a variabilidade dos fungos. 

As mutações ocorrem, principalmente, por erros na duplicação 

cromossômica. Os erros podem ocorrer tanto na meiose (mutação germinal) 

quanto na mitose (mutação somática) (Kistler & Miao, 1992). 

Porções da colônia com características morfológicas diferenciadas 

(setores), observadas nas culturas de fungos assexuados e hapióides, revelam 

mutações somáticas (Camargo, 1995). 



29 

A recombinação parassexual é uma importantíssima alternativa ao ciclo 

sexual. Neste ciclo, as hifas haplóides unem-se por anastomose, formando 

células heterocarióticas. Os núcleos sofrendo cariogamia originam células 

diplóides. Neste processo pode ocorrer pareamento de cromossomos homólogos 

e, portanto, recombinação genética (Zeigler, 1998). De acordo com Azevedo 

(1976), a heterocariose é importante para os fungos, uma vez que em um 

organismo haplóide, ela permite condições similares à da diploidia, ao manter 

uma heterozigose. Pode, ainda, ocasionar certa heterose. Permite, também, alta 

flexibilidade de adaptação, uma vez que as relações nucleares dentro de um 

heterocário podem ser alteradas por mudança do meio. Bastante conhecidos são 

os casos de diferenças em Ustilago maydis e Ustilago violaceae, onde os dicários 

são parasitas obrigatórios, mas os diplóides podem ser cultivados in vitro. 

Isolados de Magnaporthe grisea, de distinto padrão molecular, 

originam, espontaneamente, freqüentes novos haplótipos, quando cultivados ao 

mesmo tempo em culturas puras (Crawford et al. 1986; Xia et al.1993). 

Em cultivo simultâneo de isolados de M. grisea com características 

genéticas distintas, ocorrem tufos miceliais na região de encontro das colônias, 

associados à anastomose. Muitos indivíduos, oriundos destes tufos, 

apresentaram características comuns a ambos "pais", o que comprova a 

recombinação. Isolados oriundos do campo também apresentaram anastomose, o 

que indica que o fenômeno ocorre na natureza, originando indivíduos com novas 

habilidades (Zeigler et al. 1997; Scheuermann, 2002). 

A variabilidade dos patógenos é o fenômeno chamado pelos 

geneticistas e fitopatologistas de coevolução, baseados na teoria da interação 

gene-a-gene que acontece na relação patógeno-hospedeiro, segundo Flor (1946). 
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A coevolução tenta explicar como as características de uma espécie X evoluem 

em relação às da espécie Y e como as características desta influenciam nas 

características daquela. Neste caso, uma especificidade se faz presente, onde um 

caráter de X evolui com o avanço do de Y. Ambos devem avançar, fazendo-o 

simultaneamente (Futuyma & Slatkin, 1983). Neste caso e de acordo com a teoria 

de Flor (1946), parasita e hospedeiro possuem sistemas gênicos 

complementares. O alelo de resistência no hospedeiro atua, unicamente, se no 

locus correspondente do patógeno houver um alelo para avirulência. 

A resistência é ativada pelo produto de avirulência do patógeno, o 

elicitor específico da raça, após a interação com um receptor, que é o produto do 

alelo de resistência do hospedeiro. Esta forma de relação deve ser a mais 

comum, considerando que a hipersensibilidade é a reação de incompatibilidade 

mais freqüente das plantas, quando desafiadas pelos patógenos. No entanto, a 

maioria dos genes Avr de fungos até agora identificados se deu em espécies que 

colonizam o espaço intercelular do hospedeiro (Laugé et al. 1998) e L. 

momordicw é um fungo intracelular (Maublanc & Rangel, 1915). 

Conforme Do Santos (1995), há plantas que evoluem 

independentemente, desenvolvendo diversos mecanismos de defesa. Neste caso, 

os patógenos que sobrevivem a estas defesas ficam restritos a reduzidas 

espécies vegetais, tornando-se mais específicos. Condições estas que propiciam 

o aparecimento de indivíduos (raças) ligados a certos genótipos do hospedeiro. 

1.1.7.3. Polimorfismo cromossômico 

O polimorfismo cromossõmico ocorre em diversos seres vivos (Jackson 

& Newmark, 1960; McConkey et al.,1990; He et al. 1995). Em plantas, o 
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polimorfismo cromossômico pode gerar variabilidade. Geram variabilidade os 

cromossomos acessórios, supernumerarios, cromossomos não essenciais ou B 

(Sybenga, 1992). O polimorfismo pode ocorrer tanto no tamanho quanto no 

número de cromossomos (Masel et al. 1993) 

Polimorfismo cromossômico em fungos patogênicos ocorre como em 

Magnaporthe oryzae, onde o número mais freqüente de cromossomos é seis, mas 

se apresentam com três e 12, o que pode indicar uma relação entre a variação da 

patogenicidade e alguns tipos de aberração cromossômica (Gistong & 

Frederiksen, 1969); como em Colletotrichum gloeosporioides (Masel et al., 1993); 

em Septoria tritici (Mcdonald & Martinez, 1991); em Cladosporium fulvum, onde os 

cromossomos variam de tamanho entre as raças (Taibot et ai., 1991); e em 

Nectria haematococca (Miao et ai., 1991). 

1.1.8. Detecção de variabilidade genética 

A variabilidade tem sido revelada por aspectos comportamentais dos 

fungos . Entre estes, o desenvolvimento micelial, surgimento de setores e 

saltantes, a produção e a dimensão de esporos, coloração das colônias, 

patogenicidade e virulência (Camargo, 1995; Artigiani Filho & Bedendo, 1996). 

1.1.8.1. Setores e diversidade de coloração em colônias de fungos 

A presença de setores em colônias de Helminthosporium oryzae tem 

sido utilizada como critério para demonstrar a variabilidade entre os isolados 

(Artigiani Filho & Bedendo, 1996). Também a diversidade de coloração da colônia 

é empregada para evidenciar a variabilidade existente entre vários isolados do 

referido organismo (Souza Ribeiro & Galli, 1994). 
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1.1.8.2. polimorfismo do DNA 

O polimorfismo do DNA, que também produz "impressões digitais 

genõrnicas", possui muitas características, próprias das variações genéticas e 

pode ser indicado por AFLP (Amplified Fragment Lenght Polimorphism), entre 

outras técnicas moleculares. 

A técnica de AFLP permite verificar o polimorfismo de DNA a partir da 

amplificação de fragmentos obtidos pela digestão simultânea com duas 

endonucleases de restrição. O polimorfismo do DNA amplificado ao acaso, que 

também produz as impressões digitais genornicas, possui muitas características 

de um sistema ideal para se detectar variações genéticas. Após a digestão, os 

fragmentos do DNA são ligados a adaptadores específicos de oligonucleotídeos 

de fita simples. Dá-se a amplificação seletiva por PCR (Polymerase Chain 

Reaction), com os iniciadores contendo nucleotídeos seletivos homólogos aos 

adaptadores, com 1-3 pares de bases (pb) de extensão final 3' do DNA. Os 

fragmentos de DNA complementares à extensão são amplificados seletivamente, 

separados em gel de poliacrilamida para posterior visualização (Nei & Li, 1979; 

Owen, 1989; Vos et al. 1995). 

A AFLP pode ser empregada até mesmo para distinguir organismos 

muito estreitamente relacionados, incluindo as linhas isogênicas, bem como para 

estimar diversidades genéticas tanto em plantas cultivadas quanto silvestres (Lu 

et al., 1996; Hill et al., 1996; Sharma et al., 1996; Travis et al., 1996); Paul et ai., 

1997). 

A análise por AFLP apresenta as vantagens de 1. ser seguro (as 

amostras são processadas em termocicladores seqüenciadores de DNA); 2. a 

técnica pode avaliar completamente o genoma, por marcadores de polimorfismo; 
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3. trabalha com quantidades ínfimas de DNA (dependendo do genoma, bastam 

0,05 — 0,5 pg de DNA); 4. produz de 10-100 vezes mais marcadores, sendo então 

mais sensível que outras técnicas; 5. diferentemente de RAPDs (Random 

Amplified Polimorphic DNA), é altamente reproduzível; 6. diferente de 

microsatélites, não exige "primer" prévio do organismo em estudo (Grimont & 

Grimont, 1986; Stull et al. 1988; Janssen et al. 1996) 

1.1.9. Controle de doenças 

Umas das alternativas para a proteção de lavouras contra moléstias é 

o que se denomina de controle integrado de doenças. De acordo com Zambolim 

et al. (1999) este tipo de controle é definido como a maneira flexível e 

multidimensional de controlar doenças, empregando medidas biológicas, culturais 

e químicas necessárias para manter as doenças abaixo do limiar econômico de 

danos, sem prejuízo para o ecossistema. 

1.1.9.1. Cultivares resistentes 

As cultivares de pepineiros atualmente utilizadas são suscetíveis a 

Leandria momordicae. Blazquez (1983); Moretto et al. (1993); comprovaram tal 

fato. Avaliaram diversos genótipos de pepineiros em interação com L. momordicx 

e todos foram, em diferentes graus, suscetíveis. 
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1.1.9.2. Métodos cultural e físico 

1.1.9.2.1. Higienização 

A higienização do ambiente pela remoção de materiais e restos 

culturais infestados ou infectados, bem como a desinfestação de equipamentos e 

de substratos reciclados devem ser feitas, além da desinfestação do solo. 

A produção de mudas deve ser separada da produção de campo e 

praticada por operários exclusivos. 

1.1.9.2.2. Práticas culturais 

A determinação de espaçamentos, orientação das fileiras, podas e 

desfolhas, época de plantio, podem ser de grande importância no controle da 

mancha reticulada em pepineiros. 

A produção de frutos em pepineiro ocorre na axila de folhas recém 

formadas. A poda deve eliminar a brotação lateral, permitindo que somente o 

caule principal cresça, tendo apenas dois brotos secundários saídos na sua parte 

terminal. Todos os brotos terciários devem ser despontados (Papadopoulos, 

1994). Desta forma, tem-se obtido boa luminosidade e aeração no cultivo, o que 

colaboram, também, na redução na severidade de moléstias. 

1.1.9.2.3. Cultivo Protegido 

O cultivo em estufas é um dos fatores de proteção que, no Brasil, tende 

a se integrar nos sistemas de controle de fitomoléstias. Os países mais 

avançados na olericultura como o Japão, a China, os Estados Unidos, a Itália, a 

França e a Espanha se utilizam rotineiramente do emprego de estufas para a 

produção de hortaliças. De acordo com Sentelhas & Santos (1995) o cultivo em 
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ambientes protegidos é uma tecnologia de produção amplamente consolidada 

nestes e em outros países avançados. No Brasil, a prática de cultivo protegido se 

consolida, notadamente com os cultivos de flores e de hortaliças. Em ordem 

decrescente, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, são os 

maiores consumidores de polietileno agrícola na proteção de plantas. 

A arte do cultivo protegido é uma revolução na forma de produzir, onde 

se podem condicionar os fatores ambientais em favor da planta, desfavorecendo 

o patógeno. Conforme Tanaka & Genta (1983) a aeração correta regula a 

temperatura e diminui a excessiva umidade ambiental que é a responsável pela 

redução da taxa fotossintética. Segovia (1997) mostrou que as modificações 

micrometeorológicas nas estufas plásticas provocam, em folhas de alface, uma 

maior taxa de crescimento e uma menor massa específica, determinadas pela 

maior temperatura e Reisser Júnior & Buriol (1996) puderam verificar que em 

períodos mais frios, os efeitos das estufas sobre a produção de matéria seca em 

folhas de alface foram de 5,88 vezes maior que quando produzido fora, enquanto 

que em períodos mais quentes foram de 0,29 %, neste mesmo parâmetro. Estes 

autores concluíram que alfaces produzidas em estufas são beneficiadas em 

qualquer período do ano. Martinez Garcia (1978) concluiu que uma das razões de 

maior crescimento vegetativo de cultivos em estufas é a redução do período diário 

de fechamento dos estômatos, com conseqüente aumento da produção de 

matéria seca. Farias et ai. (1993) comprovaram que a radiação difusa interna em 

um determinado período do ano, variou de 31 % a 65 % da radiação solar global, 

enquanto que fora a variação foi de 5 % a 27 %. Durante todo o período a 

radiação difusa a céu aberto correspondeu a 33 % da verificada internamente. Tal 

fato favorece a realização da fotossíntese nas plantas da estufa pela redução de 
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sombremento. Schneider et ai. (1993) constataram que a temperatura do solo do 

interiorla estufa é de aproximadamente 5 °C superior ao solo de fora. 

A menor incidência de ventos e de radiação solar sobre as culturas em 

estufasdeterminam uma menor evapotranspiração, chegando a 70 % da que 

ocorre esculturas a céu aberto (Farias et ai., 1994; Reisser Júnior, 1991). Martins 

& GonÃiez (1995) concluíram que a evapotranspiração de referência no interior 

da estt.a é de 60 % da que calcularam no ambiente externo. De acordo com 

Dalsas9 et ai. (1997) plantas de tomateiros em estufas plásticas consomem 

menos gua (38 a 53%) que às cultivadas a céu aberto. 

A cobertura plástica, munida de filtros aos raios ultravioleta (UV), 

constituse em excelente ferramenta no controle de muitas moléstias por inibição 

da esprulação e do desenvolvimento de apotécios (Honda & Yunoki, 1977; 

Honda t ai. 1977; Honda, 1985; Sasaki & Honda, 1985; Vakalounakis, 1991; 

Vakalouakis, 1992), porque reduz ou praticamente bloqueia todos os 

comprinmtos de onda luminosa entre 200 e 400 nm, ou seja, próximos do 

ultraviolta (NUV), importantes à esporogênese de muitos fungos. De acordo com 

Junior < Kimati (1999), vários fungos utilizam esses comprimentos como um 

gatilho pra dar início ao seu processo reprodutivo. 

Ainda se necessitam, no Brasil, de informações precisas dos efeitos 

dessa ~teção ambiental quanto às variáveis climáticas e suas influências no 

crescimoto e desenvolvimento das culturas (Sentelhas & Santos, 1995) e na 

interaçã1 hospedeiro - patógeno e pragas. 
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1.1.9.2.4. Métodos Químicos 

Os fungicidas podem ser um efetivo método de controle de doenças 

quando integrados a outros meios, mas podem ser inconvenientes ao ambiente. 

Contudo, poucos fungicidas têm sido efetivos contra L. momordicw. De acordo 

com Cruz Filho & Pinto (1982), em condições favoráveis à doença, os produtos 

empregados não têm apresentado efetividade contra o patógeno. Além disso, há 

poucos biocidas registrados e disponíveis para tal. 

Com freqüência, as moléstias têm aparecido a partir da florada, o que 

torna difícil a aplicação de fungicidas sem violar o período de carência exigido, 

sempre superior ao intervalo diário das colheitas dos frutos para picles. 

De acordo com Sanhueza (1997), a ocorrência de uma doença é 

conseqüência da ação de um conjunto de eventos bióticos e abióticos e, portanto, 

seu controle deverá ser otimizado quando os principais componentes do sistema 

forem identificados e limitados em sua atividade. 

1.1.10. Preservação de fungos patogênicos 

Segundo Figueiredo (2001), os diversos grupos e espécies de fungos 

variam suas respostas às diferentes técnicas de preservação quanto à viabilidade 

e estabilidade genética. Nenhum método pode ser empregado com sucesso para 

todas as espécies de fungos, no entanto, todos aqueles que reduzem ou 

paralisam as atividades biológicas do organismo a ser preservado, tendem a 

manter melhor as características originais da cultura selvagem. Muito estudo 

dessa área ainda é preciso para a grande maioria dos fungos, principalmente no 

que se refere à manutenção de características fisiológicas e morfológicas dos 

fungos preservados. De acordo com o autor, acima referido, as coleções mundiais 
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eram mantidas por repicagens periódicas e constantes. Apesar deste exaustivo 

trabalho, não se evitavam perda da viabilidade, mudanças fisiológicas de aspecto 

e coloração, decréscimo e perda da capacidade de esporulação, declínio da 

patogenicidade etc., que aparecem em culturas após repicagens sucessivas, 

tanto em meios naturais, quanto em artificiais. Assim, para preservação desse 

patrimônio biológico por longos períodos de tempo, tornou-se necessário 

desenvolver outros métodos que fossem menos dependentes do trabalho humano 

e que mantivessem as culturas viáveis e menos sujeitas a variações. Para 

prevenir ou reduzir as alterações adversas e minimizar a possibilidade das 

contaminações das culturas originais passaram a ser adotadas técnicas 

microbiológicas que reprimem ou mesmo interrompem o crescimento da cultura e 

eliminam a necessidade de repicagens constantes. Ainda não há um método que 

seja abrangente e satisfatório para todos os fungos. Estes, quando mantidos por 

longos períodos de tempo em vida saprofítica, sobre meios naturais ou sintéticos, 

mesmo contendo baixos teores de açúcares, tendem, com o tempo, a alterar-se 

profundamente, deixando de apresentar algumas características da cultura 

original ou selvagem ou ainda, o que é mais raro, a adquirir outras características 

inexistentes naquela. Trata-se de mutações, saltações e alterações do núcleo 

celular que resultam em alterações morfológicas e fisiológicas como modificações 

no aspecto e na cor da cultura, perda da capacidade de esporulação, redução ou 

perda da patogenicidade, perda da capacidade de sintetizar certas substâncias e 

outras modificações, em geral irreversíveis. A maioria dos fungos fitopatogênicos 

é cultivada em seu estado haplóide. Isto é o que permite a constatação imediata 

de qualquer modificação gênica, peio menos quando esta afeta um caráter visível. 

Em indivíduos diplóides, ou em se tratando de fungos dicarióticos, as mutações 
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são normalmente do tipo recessivo e, por isso, somente podem manifestar-se 

quando ocorrem simultaneamente em dois cromossomos, o que evidentemente é 

um acontecimento mais raro. Neste caso os indivíduos são mais estáveis e pouco 

sujeitos a variações. As culturas haplóides (fungos imperfeitos, ou anamórficos, 

ou rnitosporicos) são, portanto, pouco estáveis do ponto de vista genético, 

estando sob constante ação mutagênica de seus próprios metabólitos lançados 

pelo processo de excreção no meio de cultura sobre o qual estão se 

desenvolvendo. O teor de tais metabólitos aumenta até determinados limites, na 

razão direta da idade das culturas. Por esse motivo, quanto maior a idade, maior 

a possibilidade de ocorrerem acidentes nas divisões mitóticas pelo acúmulo de 

metabólitos mutagênicos no substrato. Este é o motivo pelo qual as culturas 

velhas estão mais sujeitas a variações irreversíveis; 

1.1.10.1. Preservação em água destilada 

O método de preservação em água destilada é conhecido por Método 

de Castellani porque foi idealizado pelo médico italiano Aldo Castellani, para 

evitar problemas de pleomorfismo em fungos dermatáfitos (Castellani, 1939). Seu 

método consiste na inoculação, em água destilada esterilizada, contida por 

pequenos frascos de vidro, de pequena porção do meio de cultura, contendo o 

fungo que se deseja preservar. A metodologia é simples e consiste em: a) frascos 

do tipo empregado para antibióticos, com capacidade para 6 ml, preenchidos com 

4 mi. de água destilada, tampados com algodão e autoclavados a 121 °C sob 

uma atmosfera por 30 minutos; b) repicagens dos fungos para os frascos com 

água em câmara asséptica, retirando-se os tampões de algodão e transferindo-se 

pedaços de meio de cultura contendo micélio dos fungos a serem preservados. 
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Há necessidade de que a cultura transferida seja jovem. Para a maioria dos 

fungos a serem preservados as culturas, crescidas à temperatura conveniente 

para a espécies, são utilizadas aos 8 ou 10 dias de idade. Deve-se dar 

preferência a repicar a parte periférica das culturas onde as hifas estão em franco 

desenvolvimento; c) após a repicagem, os tampões de algodão são substituídos 

por rolhas de borracha também previamente esterilizadas e os frascos lacrados 

com tampas herméticas de alumínio para evitar contaminação e a perda de água; 

d) armazenamento dos vidros à temperatura ente 12 e 24 °C. Muitos fungos não 

suportam temperaturas elevadas e podem perder a viabilidade quando 

submetidos a elas por um período de tempo muito longo. 

Castellani (1939), aponta, ainda, que entre as vantagens do seu 

método, destacam-se: a) manutenção da viabilidade das culturas por longos 

períodos de tempo sem necessidade de repicagens; b) evita problemas de 

infestação por ácaros; c) o processo é de baixo custo, uma vez que substituiu 

meios de cultura dispendiosos por água destilada e não necessita de 

equipamento sofisticado; d) mantém as características morfológicas e fisiológicas 

dos fungos cultivados; e) pode ser empregado para preservação de um grande 

número de gêneros e espécies de fungos, em suas formas anamórficas ou 

teleomórficas (mono ou dicarióticas). Serve também para a preservação de 

bactérias fitopatogênicas. 

Em casos de preservação de fungos delicados e sensíveis a baixas 

pressões osmoticas (soluções hipotônicas), ao invés de água destilada pode-se 

utilizar solução fisiológica salina (isotõnica) com 0,8% de NaCl (Figueiredo, 1967). 
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1.1.10.2. Preservação em baixas temperaturas 

Segundo Figueiredo (2001), o efeito das baixas temperaturas sobre os 

organismos vivos ainda não foi totalmente esclarecido. Existe sobre o assunto 

uma vasta literatura, às vezes contraditória. Sabe-se, entretanto, que muitos 

microrganismos não toleram mudanças muito bruscas de temperatura e que 

certos intervalos de O °C e menos 15 °C têm sido reconhecidos como críticos ou 

letais. Para manter-se a viabilidade de alguns microrganismos, parece mais 

conveniente congelar lentamente e descongelar rapidamente, enquanto que para 

outros ocorre o inverso. No processo de congelamento há um conhecido por 

"Deep Freezing". Consiste em submeter-se o material a temperaturas de até 

-100 °C, ou mais comumente a -60 °C e tem sido mais extensivamente usado 

para preservação de bactérias. Alguns fungos e mesmo alguns parasitas 

ecologicamente obrigatórios têm sido preservados por esse método. O processo 

às vezes exige a adição de substâncias químicas ou naturais protetoras como 

glicerol, soro, leite, propilenoglicol, etc. e é aplicado a suspensões de esporos, 

partes infectadas de hospedeiros ou mesmo culturas em agar. A maior limitação 

ao seu emprego é tratar-se de um método muito dispendioso, uma vez que exige 

refrigeradores especiais capazes de produzir temperaturas muito baixas (-60 a 

-100 °C). 



2. CAPÍTULO II 

SOBREVIVÊNCIA, DISPERSÃO E CAPACIDADE INFECTIVA DE 

Leandria momordicw RANGEL 

2.1. INTRODUÇÃO 

O fungo Leandria momordiew é o indutor da mancha zonada ou 

reticulada em pepineiros (Cucumis sativus L.) e de manchas foliares em outras 

cucurbitáceas. Esta doença é a mais grave do pepineiro, sendo a mais importante 

deste cultivo nas épocas mais frescas do ano. As plantas infectadas podem ser 

destruídas em uma ou duas semanas se as condições meteorológicas forem 

favoráveis ao patógeno (Cruz Filho & Pinto, 1982; Blazquez, 1983; Moretto et ai., 

1993; Sarmiento Ramirez-Otárola et ai., 1999). 

Apesar da elevada importância desta doença, há pouca informação sobre 

o patógeno, principalmente sobre seu modo de sobrevivência (Moretto et al., 

1993; Moretto & Barreto, 1994; Zitter et al., 1996; Pereira et ai., 1996). O 

estabelecimento de programas ou estratégias de controle ainda é deficiente, 

principalmente em função do desconhecimento da forma de sobrevivência do 

patógeno em restos culturais (Moretto et al., 1993; Rego, 1995; Pereira et ai., 

1996; Lopes et ai., 1999) ou de como sobrevive quando não está parasitando. 
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A redução do inóculo inicial é de suma importância no retardamento do 

desenvolvimento da epidemia, mesmo em moléstia policíclica (Berger (1977); 

Zadoks & Schein (1979); Fry (1982). O conhecimento do modo de sobrevivência 

do patógeno, tanto como parasita quanto como saprófita é importante na redução 

do inóculo inicial. 

Com este trabalho pretende-se determinar a sobrevivência como 

saprófita e em hospedeiros alternativos, tipos de inóculo e capacidade de 

disseminação de L. momordicw, com vistas a subsidiar trabalhos que busquem o 

controle da doença induzida por este patógeno. 
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2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1. Local 

Este trabalho foi desenvolvido nas áreas de campo e de laboratório da 

Estação Experimental de Itajaí, pertencente à Epagri, em Raiai, SC, localizada 

em latitude sul de 27°  34', longitude oeste de 48°  30' e altitude de 5 m do nível do 

mar e em áreas de cultivo de hortaliças de Santa Catarina, compreendidas entre 

as latitudes sul de 27°  a 28°  36' e longitude oeste de 48°  30' a 49°  10', com 

altitude variando de O a 500 m, durante os anos de 2000 e 2001 e no primeiro 

semestre de 2002. 

2.2.2. Tempo de permanência no campo de restos culturais de 

pepineiros infectados por Leandria momordicw 

Restos culturais de plantas de pepino cv. Marinda, com 95 dias de 

idade e com 13,45 % de matéria seca, em média, infectadas por L. momordice 

foram deixados sobre o solo, em camadas com cerca de 10 cm de altura e em 

quatro locais, parcialmente sombreados, a partir de primeiro de junho de 2001, 

para avaliação da durabilidade dos mesmos nestas condições. 

Foram avaliados, semanalmente, (1) o tempo de permanência das 

folhas, (2) o tempo em que as hastes ainda podiam ser reconhecidas visualmente 

como sendo de plantas de pepino e (3) o tempo da permanência de vestígio dos 

restos culturais sobre o solo. 
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2.2.3. Sobrevivência de Leandria mornordicw Rangel no solo 

Avaliou-se a capacidade do fungo crescer e se implantar, por 

inoculação, em dois tipos de solo agrícola, esterilizado e ao natural. 

Solo mineral com 3,5 % de matéria orgânica e pH 5,8 e solo orgânico 

(turfa) com mais de 50 % de matéria orgânica e pH 5,9, retirados de áreas de 

produção de hortaliças, em Itajaí, SC, foram utilizados como substrato. Cada solo 

foi colocado em placas de Petri com 90 mm de diâmetro até seu volume total. 

Posteriormente se efetuou a cornpactação pela queda de cada placa repleta de 

terra a 10 cm de altura sobre uma mesa protegida por borracha. Metade do 

número de placas contendo cada solo foi esterilizada. 

Para inoculação do solo utilizaram-se cultura pura de L. momordicm 

coletado de plantas de pepino e de nabo-do-diabo (Bryonia cretica L.). 

Empregaram-se poliedros de BOA (200 g de batata, 20 de dextrose e 10 g de 

agar) com 5 mm de lado e aproximadamente 2 mm de profundidade, contendo 

pontas de hifas de ambos os isolados, além de folhas de pepineiros com sintomas 

da doença. A incubação, em delineamento completamente casualizado, se deu a 

18 e a 25 °C, fotoperíodo de 12 h com intensidade de 3.000 lux sobre as placas, 

oriundos de lâmpadas fluorescentes do tipo luz do dia. Empregaram-se cinco 

placas (repetições), vedadas por filme plástico transparente, para cada variação 

analisada (tipo de isolado, tipo de inóculo, tipo de solo, tratamento do solo, 

temperatura de incubação). Antes da inoculação, o solo em cada placa foi 

umedecido com água destilada esterilizada e o excesso escorrido. 

Foram avaliados o estabelecimento do fungo no solo, através de 

reisolamentos mensais, durante seis meses, a partir do solo esterilizado; o 
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crescimento sob a superfície do solo e esporulação, através de visualização direta 

e ao microscópio. 

O procedimento do reisolamento do solo foi feito tomando-se porções 

de terra, coletadas com alça de platina e transferidas para BDA, com posterior 

incubação no mesmo ambiente de incubação. 

Durante o período de reisolamento, o solo foi umedecido em três 

oportunidades, com água destilada esterilizada. 

2.2.4. Capacidade de Leandria momordicw Rangel parasitar 

utilizando o micélio como inóculo e avaliação de esporos e de lesões da 

mancha zonada ocorridas sob duas condições distintas de ambiente 

O fungo L. momordica coletado de plantas de pepineiros e de melão 

de São Caetano (Momordica charantia L.), naturalmente infectadas em março de 

2002, sob condições ambientais até então consideradas impróprias para a 

ocorrência da doença, foi cultivado a partir de conídio germinado, em BDA, por 

25 dias. Deste cultivo, obteve-se o micélio empregado como inóculo no teste, em 

folhas de pepineiros. Utilizaram-se folhas mais velhas de plantas de pepino com 

40 e com 15 dias após a emergência. As folhas das plantas de 40 dias de idade 

foram destacadas e o pecíolo introduzido em tubo de cultura com água destilada 

esterilizada; as das mais jovens permaneceram nas plântulas, cultivadas em 

canteiros-móveis de 128 células. Quatro discos (3 mm de diâmetro) de BDA com 

hifas e outros quatro sem hifas, de mesma placa, foram colocados invertidos 

sobre a face superior de cada folha, sem feri-la. Empregaram-se seis folhas para 

cada condição estudada. A incubação, por cinco dias, foi feita, combinando
-se as 

temperaturas de 18 e de 33 °C com umidade relativa de 100 e 68 %, em 
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fotoperíodo de 12 h (3.000 lux fluorescentes). Após o período de incubação, 

folhas e plântulas tratadas foram transferidas para o laboratório. 

A temperatura de 33 °C associada à umidade relativa de 68 % 

representa uma condição imprópria à infecção por L. momordicw através de 

conídios (Osner1918). 

Para a avaliação da viabilidade de esporos e da esporulação ao 

natural, utilizaram-se de folhas de pepineiros cultivados e de melão de São 

Caetano espontâneo, infectadas durante o atípico mês de março de 2002, na 

região, cujas condições ambientais ainda não haviam sido citadas para a 

ocorrência da doença e em maio, época costumeira da incidência de mancha 

zonada em cucurbitáceas. 

Os pepineiros doentes no verão de 2002 foram plantados em janeiro e 

o início dos sintomas pode ser visualizado 60 dias após, em 13 de março, no pico 

da colheita. Um destes campos era formado pela cultivar Marinda, conduzida em 

espaldeiras verticais e o outro da cultivar Ginga, conduzida sem tutores, distante 

entre si de 10 Km. Os pepineiros doentes no outono foram plantados em 6 de 

maio, entre os campos de verão, com a cultivar Marinda conduzida em tutores 

verticais. Os primeiros sintomas da doença neste campo foram visualizados 16 

dias apôs o plantio, no início da floração. Não se registrou a data do início dos 

sintomas em melão de São Caetano. 

Os esporos do surto de verão foram obtidos de folhas com lesões, 

coletadas no dia 21 de março e postas a esporular em câmara úmida a 20 °C, sob 

fotoperíodo de 12 h. Os do surto de outono foram tomados no dia 29 de maio, 

diretamente de lesões esporuladas no campo e, posteriormente, em câmara 

úmida, nas condições descritas. As folhas de pepineiro doentes utilizadas eram 
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da ultivaMarinda e as de melão de São Caetano eram das espécies silvestres 

abudants na região. 

)s conídios foram postos para germinar em agar-água e mantidos a 18 

e 2(°C, n escuro e sob fotoperíodo de 12 h (3.000 lux fluorescentes), durante 96 

hors e eaminados diariamente. Em cada surto investigaram-se mais de 500 

espros pr hospedeiro e por condição testada. 

\ temperatura do ar, umidade relativa e precipitação pluviométrica 

ocoidas m cada época de estudo foram registradas por estação meteorológica 

pre\9mern instalada ao lado do campo de pepino de outono. A temperatura do 

solofoi tmada em termômetros de solo instalados em campos de alface, 

locazado o lado do cultivo de pepineiros rasteiros. 

:2.5. Disseminação de conídios de Leandria momordicae Rangel 

peiOtentc 

oletores de esporos, construídos artesanalmente com segmentos de 

tu bole pvcde 100 mm de diâmetro, com 18 e 8 em de comprimento devido a um 

cortem biel em um dos extremos (Apêndice 1) foram utilizados. Para mantê-los 

com extr61o em bisei voltada para o ponto de procedência dos ventos havia um 

lemeixadmo outro extremo do tubo. Estes coletores foram dispostos em zigue

zag ns dirções noroeste-sudeste e norte-sul, distantes 5, 1 O, 15 e 20 metros de 

uma 1vour de pepineiros infectados por L momordícre e a um metro do solo 

(metéle da1ltura final das plantas). A definição da localização dos coletores foi 

feita m funão da maior freqüência da direção dos ventos no local. 

No se consideraram as condições meteorológicas do período e 

tampuco arelocidade do vento. Apenas a constatação da presença de conídios 
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na~ lâmins de microscópio untadas com vaselina e localizadas no interior de 

caa tubc:coletor. 

De dois em dois dias e por 15 dias as lâminas foram coletadas e 

exminads ao microscópio. 

~.2.6. Levantamento da ocorrência de cucurbitáceas com sintomas 

da •anch reticulada causada por Leandria momordic~ Rangel 

) levantamento foi realizado mensalmente, durante os anos 2000 e 

200 e nG meses de março, abril e junho de 2002. Visitaram-se as áreas de 

proução le pepino da região litorânea de Santa Catarina, acima localizada. 

Piaras dô espécies de cucurbitácea que apresentavam lesões foram colhidas e 

levaas aclaboratório para isolamento e confirmação do patógeno. 
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.3 .. Tempo de permanência no campo de restos culturais de 

p1pinebs in}ctados por Leandria momordicae 

Os ~stos culturais de plantas de pepino foram se desintegrando e 

dtsapat,cend a partir do material mais tenro para o mais fibroso. Em três 

senana não e notaram mais as folhas e os tecidos dos caules puderam ser 

vi:ualmote reonhecidos como de plantas de pepineiros por quatro meses. Em 

ses mees nã se notou mais qualquer vestígio destes restos culturais sobre o 

se o. 

Osm (1918) observou em Plymouth, Indiana, EUA, que micélio de L. 

mtmord:re penaneceu durante o inverno em restos culturais (folhas e caules) 

deplantõ de ppino no campo. 

Comderando que a umidade e a temperatura são os principais fatores 

ecáficosJue cotrolam a decomposição da matéria orgânica no solo (Curtin et ai. 

19}8), a urabi1ade de restos culturais no campo depende destas condições. 

Keinth ·(2002) estudou a sobrevivência de Didymella bryoniae em 

baaços e maneia ( Citrullus vu/garis) deixados na superfície ·e enterrados a 

125 e a ~5 cm:Je profundidade. Concluiu que a permanência do patógeno nos 

re~os ct.:uraisiura tanto quanto o tempo de permanência dos restos culturais 

inftctado. O rnterial estudado por Keinath (2002) durou sete meses e o autor 

c01sidera curl este período. No entanto, recomendou a retirada de restos 

culurais 1fectaos das áreas onde se pretenda reduzir a sobrevivência e a 

estnrulaço de '· bryonae. 
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No presente trabalho, os restos culturais de pepineiros deixados sobre 

o solo, nas condições em que foram avaliados, permaneceram por quatro meses. 

Isto significa que, em cultivos consecutivos, o patógeno pode ser preservado 

pelos restos culturais infectados da lavoura anterior, durante todo o próximo ciclo 

de cultivo. Deste modo, restos culturais deixados sobre o solo podem servir de 

fonte de inoculo do fungo por todo o tempo do cultivo subseqüente. 

2.3.2. Sobrevivência de Leandria momordicw Rangel no solo 

O fungo, independente do isolado, se estabeleceu e permaneceu pelo 

tempo que se observou (seis meses) nos solos orgânico e mineral esterilizados, 

sob 18 °C e 25 °C, inoculados com porção de BDA contendo pontas de hifas ou 

com fragmentos de folhas de pepineiros com sintomas da doença (Figura 1). 

Em solo não esterilizado, o estabelecimento se deu em apenas 40% 

das placas com solo mineral submetido a 18 °C e inoculado com fragmentos de 

folhas de pepineiros com sintomas da doença (Figura 2). 

O fungo não se implantou em solo não esterilizado mantido a 25 °C, em 

nenhuma das formas em que foi inoculado. 

No solo natural, em que o fungo pode se estabelecer, a sua 

capacidade de invasão, visualmente avaliada, foi inferior à realizada nos solos 

esterilizados. 
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FIGURA 1. Leandria momordicx Rangel coletado de Bryonia cretica crescendo 
em solo mineral esterilizado, inoculado com pontas de hifas 
oriundas de cultura em BDA. Itajaí, SC. 2002. 

FIGURA 2. Leandria momordicx Rangel crescendo em solo mineral não 
esterilizado, inoculado com fragmentos de folhas infectadas de 
pepineiros, mantido a 18 °C. Itajaí, SC. 2002. 
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Como o fungo não apresentou um crescimento linear sobre a superfície 

do solo, não se pode determinar a velocidade empregada na invasão da área 

superficial do substrato. O crescimento superficial foi limitado pela área da placa 

de Petri. Nesta ocasião o micélio na superfície se espessou e invadiu o solo em 

sua profundidade, quando passou a ocupar todo o volume de substrato 

disponível. Nenhuma esporulação se observou durante os 75 dias de observação 

deste evento. 

Neste trabalho, comprovou-se que o fungo não depende de restos 

culturais infectados para sobreviver como saprófita. Ele pode crescer e 

permanecer no solo quando não está parasitando. No entanto, L. mornordiew 

pode sofrer competição da flora microbiana do solo para se estabelecer na 

matéria orgânica. O fato ficou comprovado pela não implantação do fungo em 

placas com turfa sem esterilização; pela implantação em somente 40% das placas 

com solo mineral não esterilizado, inoculadas com tecidos lesionados e não com 

pontas de hifas em BDA, submetidas a 18 °C e não a 25 °C e pela menor 

capacidade invasiva apresentada em solo não estéril, quando comparado 

visualmente pelo crescimento em solo esterilizado. 

De acordo com Geraldes et ai. (1995) a concentração de matéria 

orgânica favorece a biomassa microbiana e conforme Curtin et al. (1998) a 

umidade e a temperatura são os principais fatores edáficos que controlam a 

atividade microbiana sobre a matéria orgânica no solo. 

Espera-se que a atividade microbiana da flora estabelecida em solo 

mineral com 3,5 % de matéria orgânica e a 18 °C seja menor que em turfa com 

mais de 50 % de matéria orgânica e a 25 °C. Esta tendência pode explicar a fácil 

instalação de L. momordice no substrato de menor atividade microbiana 
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esperada e não onde poderia ser alta. Do mesmo modo, espera-se que quando 

sob maior competição e antagonismo, mais intensa pressão de inóculo de L. 

momordice se faça necessário ao seu estabelecimento. A implantação em solo 

não esterilizado só se deu quando foi inoculado com tecido lesionado do 

hospedeiro. Nesta forma de inoculação era visível a maior quantidade de inóculo, 

representada por conídios e micélio, que na executada com disco de BDA 

portando apenas pontas de hifas. Stanley & Zvi, (2002), estudando a 

sobrevivência de conídios de Colletotrichum gloeosporíoides e C. acutatum, 

constataram que em solo esterilizado era de um ano pelo menos, e em solo de 

campo, natural, era de alguns dias; e neste mesmo solo, tratado com brometo de 

metila, onde, segundo os autores, a atividade microbiana é baixa, era de dois a 

quatro meses, dependendo da espécie. 

A constatação da capacidade de L. momordica persistir no solo 

confere com o comportamento dos fungos demaciáceos, ao qual ele pertence. De 

acordo com Brutto (2000) e Caligiorne et al. (2002), eles apresentam 

saprogênese. Assim, podem viver no solo e nas plantas, participando da 

decomposição da matéria orgânica e absorvendo os nutrientes oriundos desta. As 

inúmeras espécies estão amplamente distribuídas em todos os continentes e se 

diversificam de acordo com o clima de cada região, o que sugere um longo 

período de evolução e especialização destes fungos. 

Apesar de L. momordicx não depender dos restos culturais para 

sobreviver como saprófita, a sua inoculação no solo se dá a partir deste material 

infectado, conforme demonstrado neste trabalho. 

Assim sendo, os restos de plantas infectadas devem ser retirados do 

campo ou destruidos, quando se pretender reduzir a pressão de inóculo sobre a 
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lavoura seguinte. Esta prática deve ser seguida, principalmente, nas áreas onde a 

estação de cultivo ampliou-se por todo o ano com a introdução das cultivares sem 

sementes. Pela dificuldade que o fungo apresentou para se implantar e sobreviver 

em solo mais rico de matéria orgânica, o emprego deste material, notadamente se 

supressivo, nos plantios, pode ajudar na contenção do patógeno nos solos de 

cultivo. 

2.3.3. Capacidade de Leandria momordicae Rangel parasitar 

utilizando o micélio como inoculo e avaliação de esporos e de lesões da 

mancha zonada ocorridas sob duas condições distintas de ambiente 

Em quatro dias, após a inoculação, já se visualizou uma necrose bem 

distinta sob os discos de micélio que continham as hifas de ambos isolados. Nas 

duas faces das lesões induzidas pelo fungo coletado em pepineiro, via-se, a olho 

nu, um tufo algodonoso de micélio, que cresceu e se espessou com o tempo, 

enquanto a lesão aumentava (Figura 3). Não se observou esta ocorrência nas 

lesões provocadas pelo isolado coletado em melão de São Caetano. 

Abaixo do disco de BDA, sem micélio, o tecido foliar permaneceu 

inalterado. 

As lesões ocorreram em ambos tipos de folhas, tanto a 18 °C quanto a 

33 °C, sob condições de umidade relativa de 68 % e saturada. 

No 10° dia da inoculação, as lesões nas folhas de plantas de pepino, 

causadas por L. momordicx coletado em pepineiro ultrapassaram de 35 mm de 

diâmetro, ao passo que as provocadas pelo isolado coletado de melão de São 

Caetano não foram maiores de 5 mm. 
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Considerando a velocidade de colonização e o tamanho das lesões, a 

virulência do isolado de L. mornordicw coletado em melão de São Caetano foi 

menor do que a do isolado coletado em pepineiro, neste hospedeiro. 

FIGURA 3. Lesão de Leandria mornordicx Rangel, com abundante crescimento 
micelial, em folhas destacadas de pepineiro inoculadas com pontas 
de hifas em disco de BDA, oito dias após a inoculação. Itajaí, SC. 
2002. 

Em plantas de pepino, o quadro sintomatológico da mancha zonada 

incidente no verão foi distinto do quadro de outono. Naquela época, em melão de 

São Caetano, devido à alta severidade de antracnose associada à mancha de 

leandria, não se pode fazer tal distinção. 

Os sintomas nas plantas de pepino durante o verão foram 

caracterizados pela presença de grandes lesões primárias, sem a ocorrência de 

lesões policíclicas, próprias da mancha zonada do pepineiro, ao passo que no 

surto de outono o quadro sintomatológico era típico da doença, com as folhas 

apresentando fartas lesões de tamanho e idades diferentes (Figuras 4 e 5). 
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Durante o surto de verão, não se presenciou esporos sobre as lesões 

no campo, conseqüência provável da preferência que o patógeno tem, segundo 

Osner (1918), pela faixa de 18 a 25 °C para esporular e pela limitação em fazê-lo 

sob condição de umidade não saturada e em temperatura próxima de 30 °C. 

FIGURA 4. Quadro sintomatológico de mancha zonada por infecção natural em 
folha de pepineiro tutorado, cultivar Marinda, ocorrida sob condições 
de alta temperatura (28 a 30°C) e baixa umidade (60 a 70 %) do mês 
de março de 2002. Itajaí, SC. 2002. 

FIGURA 5. Quadro sintomatológico da mancha zonada por infecção natural em 
folha de pepineiro tutorado, cultivar Marinda, ocorrida sob 
condições de temperatura amena (20°  C) e alta umidade (80 a 90 
%) de maio de 2002. Itajaí, SC. 2002. 
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Os conídios obtidos das lesões de verão, após inclusão das folhas em 

câmara úmida, sob temperatura amena, eram inviáveis. De ambos hospedeiros, 

menos de 2% dos esporos testados em agar-água, a 18 e a 26 °C, sob iluminação 

ou no escuro, germinaram durante os quatro dias de observação. No entanto, os 

esporas de outono, produzidos pelas lesões no campo ou em câmara úmida, 

germinaram todos em até 24 h, em quaisquer das situações estudadas. 

O quadro sintomatológica observado nas condições de verão destoou 

do observado no outono e não condiz com as descrições da doença (causada por 

conídios como inoculo) feitas por Osner (1918) e por Blazquez (1983). Segundo 

estes autores, as lesões maduras podem, de acordo com as condições do tempo 

e da quantidade de esporos ser pequenas ou grandes. As manchas pequenas 

(0,2 a 3-4 mm, com freqüência de 1-2 mm) são produzidas mais abundantemente 

quando a infecção é seguida por tempo seco. As grandes lesões (4 a 15 mm de 

diâmetro) ocorrem quando a infecção é seguida por tempo úmido, especialmente 

se vários conídios germinam próximos um do outro em uma grande gota de água. 

O grande tamanho das lesões provocadas por micélio em infecção 

artificial (mais de 35 mm) da Figura 3, constatadas neste trabalho, sob 

temperatura de 33 °C e umidade relativa do ar de 68%, similar ao das escassas e 

grandes lesões (de 18 a 37 mm de diâmetro) encontradas no surto de verão 

(Figura 4), não atendem às descrições dos citados autores. Já o quadro de 

outono é típico e bem conhecido, com lesões de diversos tamanhos (0,2 a 5 mm) 

(Figura 5). 

Constatou-se, ainda, que o fungo é capaz de infectar através de micélio 

em condições adversas às requeridas para fazê-lo por conídios. Conforme Osner 

(1918), por meio de esporos, o fungo só infecta quando sob temperatura entre 18 



59 

e 25 °C, e encondição de umidade saturada após a deposição deste ináculo. 

Este autor, cw,luiu, ainda, que nas mesmas condições que o fungo é capaz de 

infectar com :onidios, pode fazê-lo com fragmentos de micélios quando, 

suspensos errágua, são aplicados sobre seus hospedeiros. Em nenhum outro 

trabalho se adiu a respeito desta habilidade do patOgeno. Além disso, foi 

desconsiderai nos estudos que envolveram a avaliação da sua patogenicidade 

e virulência, bm como nos de resistência de plantas. As suspensões de esporos, 

na maioria dof.trabalhos já realizados, também continham fragmentos de micélio 

oriundos da r6pagem das colônias, feita para coleta e utilização dos conídios 

produzidos. 

A oorrência da doença nas condições dos meses de março e de maio 

de 2002, em hjaí, SC (Figuras 6, 7 e 8) e a capacidade de o pathgeno poder 

infectar, por miélio, sob condição de temperatura de 33 °C e umidade relativa de 

68 °/®, admite) que o este fungo pode sobreviver em seus hospedeiros 

alternativos dulnte todo o ano. 

Até (vão, pelos registros de ocorrência da doença, concluía-se que o 

parasitismo d€te fungo dava-se sob condições de temperaturas e umidade 

relativa semelántes as ocorrentes durante o outono (Moretto et al. (1993); 

Maublanc e Regei (1915); TokesN & Kurosawa (1967); Osner (1918); Blazquez 

(1983). 

Osnc (1918), ainda comenta que a ausência da doença no verão 

anterior foi devia à temperatura média daquela estação ter sido superior à faixa 

ideal requerida elo patógeno para infectar. A doença só ocorreu quando o tempo 

frio do outono e estabeleceu. Assim é que, nos procedimentos para inoculação 

artificial do patgeno com conídios, os pesquisadores têm procurado simular as 
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condições naturais de ocorrência da doença, ou seja, a temperatura amena e a 

presença de umidade antes ou após a inoculação, tais como Moretto & Barreto 

(1994); Blazquez (1983); Silva (1983); Osner (1918). 

Dias do mês de março de 2002 

FIGURA 6. Média diária da umidade relativa e da temperatura do ar e quantidade 
e distribuição de chuvas em março de 2002. A data dos sintomas 
iniciais está marcada pela seta vazia e a da coleta das folhas com 
sintomas pela seta cheia. Itajaí, SC. 2002. 
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Dias de maio de 2002 

FIGURA 7. Média diária da umidade relativa e da temperatura do ar e quantidade 
e distribuição de chuvas, durante o mês de maio de 2002. A data da 
visualização dos sintomas iniciais da mancha zonada está marcada 
pela seta vazia e a da coleta de conídios e folhas com sintomas pela 
seta cheia. Itajaí, SC. Maio de 2002. 

As ocorrências registradas durante o verão se deram em regiões onde 

esta estação se apresenta com temperaturas amenas e com alta umidade, como 

na Flórida (Blazquez, 1983) e como na Zona da Mata de Minas Gerais (Silva, 

1983) e São Paulo (Cruz Filho & Pinto, 1982), com chuvas. 
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FIGURA 8. Temperatura do solo orgânico, a 5 cm de profundidade, registrada 
diariamente às 15 h, com e sem mulching de palha, de 8 a 28 de 
março de 2002, ao lado dos pepineiros rasteiros infectados por 
Leandria momordicw Rangel. A data dos sintomas iniciais está 
marcada pela seta. Itajaí, SC. Março de 2002. 

O resultado deste estudo, as condições meteorológicas de ocorrência 

da doença, o quadro sintomatológico apresentado pelas plantas infectadas e as 

condições ambientais exigidas pelo fungo para esporular e para infectar por 

conídios, sugerem ser o micélio o inóculo inicial deste surto de verão da mancha 

zonada. Considerando-se que este fungo também pode parasitar seu hospedekp 

nestas condições ambientais, conclui-se que o patógeno é capaz de permanecer 

por todo o ano em seus hospedeiros alternativos, na região pesquisada. 

Em face da comprovada capacidade infecciosa do micélio de L. 

momordicw, recomenda-se que nos estudos que se empregam conídios, a 

pureza da suspensão utilizada seja levada em conta. 
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Cosiderando-se a dificuldade de obtenção de conídios de L. 

momordicre e1 meio de cultura, tão apregoada na literatura, o micélio pode ser 

utilizado com<inóculo nos estudos com o patógeno, apesar de, conforme Lopes 

& Bergamin F1o (1993), o emprego de micélio em inoculações poder apresentar 

alguns inconvnientes como entupimento de bicos de pulverizadores e dificuldade 

de padronizaço do inóculo. 

2.3,. Disseminação de conídios de Leandria momordicae Rangel 

pelo vento 

Cordios de L. momordicre foram apanhados em todos os coletores 

(Figura 9), dednco a 20 m de distância da lavoura infectada. A presença de 

conídios nos oletores não seguiu qualquer padrão. Era freqüente a presença de 

conídios germiados sobre o filme de vaselina. 

Cohas feitas após dias de brisa ou vento mais intensos eram mais 

abundantes dque naquelas precedidas por dias chuvosos ou calmos. 

O ú1co estudo de dispersão de conídios de L. momordicre foi feito por 

Osner (1918).0 autor capturou esporos em lâminas úmidas de microscópio 

colocadas a alumas polegadas de lesões esporuladas, submetidas à corrente de 

ar produzida pr um ventilador elétrico. 
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FIGURA 9. Detalhe, no primeiro plano, da instalação do coletor artesanal 
empregado na verificação da dispersão de esporos de Leandria 
momordica9 pelo vento. Itajaí, SC. 2002. 

Ácaros predadores, que também se alimentam de esporos, além dos 

insetos, como os tripes, podem disseminar este fungo. Foram vistos por várias 

vezes circulando pelas folhas infectadas, com as patas carregadas de conídios. 

Além disso, estes animais, enquanto transitam sobre lesões esporuladas, 

destacam os conídios que ficam à mercê das correntes de ar. 

2.3.5. Levantamento da ocorrência de cucurbitáceas com sintomas 

da mancha reticulada causada por Leandria momordicw Rangel 

Durante a realização deste levantamento (Tabela 1) pode-se constatar 

a abundância de hospedeiros de L. momordicx vegetando espontaneamente nas 

áreas de cultivo de plantas de pepino e de outras cucurbitáceas comerciais, 

também hospedeiras (Figura 10). 
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TABELA 1- Cucurbitáceas, ausentes ou presentes, infectadas ou não por 
Leandria momordicw, espontâneas ou cultivadas, nas áreas de 
produção de pepinos do litoral de Santa Catarina, desde O a 500 m 
de altitude, nos anos de 2000, 2001 e março, abril e junho de 
2002. Epagri/UFRGS, 2002. 

Época/ 	Cucurbita Lufa sp Lagenaria 	Momonlica 	Cucumis Sechium 	Cucurbita 
Espécies 	moschata 	(Bucha) 	vulgaris 	charantia 	sativus 	edule 	papo v. 

(Abóbora) 	 (Catuto) 	(Melão de S. 	(Pepino) (Chuchu 	mebpepo 
Caetano) 	 ) 	(Abobrinha 

italiana) 

Jan 2000 	P 	P 	P 	P 	P 	P 	A 
Fev 	 P 	P 	P 	P 	P 	P 	A 
Mar 	 P 	P 	P 	1 	P 	P 	A 
Abr 	 P 	P 	P 	1 	P 	P 	A 
Mai 	 P 	P 	P 	1 	P 	A 	A 
Jun 	 A 	P 	P 	1 	P 	A 	A 
Jul 	 A 	A 	A 	A 	A 	A 	A 
Ago 	 A 	A 	A 	A 	A 	A 	A 
Set 	 P 	P 	P 	P 	A 	A 	A 
Out 	 P 	P 	P 	P 	P 	P 	A 
Nov 	 P 	P 	P 	P 	P 	P 	A 
Dez 	 P 	P 	P 	P 	P 	P 	A 
Jan 2001 	P 	P 	P 	P 	P 	P 	A 
Fev 	 P 	P 	P 	P 	P 	P 	A 
Mar 	 P 	P 	P 	1 	P 	P 	A 
Abr 	 P 	P 	P 	1 	1 	P 	A 
Mai 	 P 	1 	P 	1 	1 	P 	A 
Jun 	 1 	1 	P 	1 	1 	1 	A 
Jul 	 1 	1 	1 	1 	A 	1 	A 
Ago 	 1 	1 	1 	1 	P 	1 	A 
Set 	 1 	P 	1 	1 	P 	1 	A 
Out 	 P 	P 	P 	P 	P 	P 	A 
Nov 	 P 	P 	P 	P 	P 	P 	A 
Dez 	 P 	P 	P 	P 	P 	P 	A 
Mar 2002 	P 	P 	P 	1 	1 	P 	A 
Abr 	 P 	P 	P 	1 	1 	P 	A 
Jun 	 P 	P 	P 	1 	1 	P 	1  

P = presença do hospedeiro; A = hospedeiro não percebido; 1 = hospedeiro 
infectado. 

Apesar do temor que os principais envolvidos com a cadeia produtiva 

de pepinos, principalmente os agricultores, têm da doença induzida por Leandria 

rnomordicw, é notório o total desconhecimento sobre os hospedeiros e sobre a 

forma de sobrevivência do patógeno, bem como sobre a etiologia da mancha 

zonada. 
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FIGURA 10. Os hospedeiros chuchu (Sechium edule) e melão de São Caetano 
(Momordica charantia) de Leandría momordicx Rangel vegetando 
associada e espontaneamente em áreas de produção de pepinos de 
Santa Catarina. Itajai, SC. 2001. 

Em programas que visem o controle desta doença em pepineiros, a 

presença de hospedeiros (Figuras 11 e 12), até então desprezada, também deve 

ser considerada no protocolo estabelecido. 
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FIGURA 11. Presença, no primeiro plano, de melão de São Caetano (Momordica 
charantia) e de abóbora (Cucurbita moschata), hospedeiros de 
Leandria momordicx Rangel, vegetando associada e 
espontaneamente em áreas de produção de pepinos de Santa 
Catarina e de outras hortaliças (ao fundo). Itajaí, SC. 2002. 

FIGURA 12. Melão de São Caetano (Momordica charantia) espontâneo, no 
primeiro plano e pepino (Cucumis sativus), cultivado, ao fundo, 
hospedeiros de Leandria momordicx Rangel, em áreas de 
produção de hortaliças em Santa Catarina. Itajaí, SC. 2001. 



68 

Co1siderando-se as observações feitas em todos os meses dos anos 

2:>00 e 2001 3 nos meses de março, abril e junho de 2002, L. momordicre foi 

mcontrado ptrasitando um ou outro hospedeiro, mês a mês, desde março a 

stembro. Nã> foi detectado durante outubro, novembro, dezembro e janeiro, 

neses mais q~entes que àqueles durante os quais a ocorrência do patógeno foi 

a;sinalada. 1st>, contudo, não significa que não possa parasitar seus hospedeiros, 

111 região pes<uisada, durante o período em que não foi encontrado. 



3. CAPÍTULO III 

REAÇÃO DE CUCURBITÁCEAS A Leandria momordicae RANGEL 

3.1. INTRODUÇÃO 

Leandria momordicw, causador da mancha reticulada ou zonada de 

plantas de pepino (Cucumis sativus L.) foi detectado pela primeira vez no Brasil, 

em Niterói, RJ, no mês de junho de 1913, parasitando uma cucurbitácea silvestre 

conhecida por melão de S. Caetano (Momordica charantia L.) (Maublanc & 

Rangel, 1915). 

Este patógeno tornou-se importante por parasitar muitas espécies de 

cucurbitáceas e pelos prejuízos econômicos que tem causado em lavouras de 

pepineiros, como também pela dificuldade de controle com fungicidas e pelo 

pouco conhecimento sobre sua forma sobrevivência (Silva et al., 1982; Moretto et. 

al., 1993; Pereira et. al., 1996), e de outras informações sobre o mesmo (Zitter et 

al., 1996). 

A família das cucurbitáceas é rica em espécies silvestres e domésticas 

que podem vegetar espontaneamente ou em cultivo nas áreas agrícolas. 

De acordo com Fry (1982) é fundamental o levantamento da gama de 

hospedeiros de qualquer patógeno na aplicação correta das medidas de controle. 
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Blazquez (1983) surpreendeu-se com a ocorrência, na Flórida, EUA, de 

L. momordiew Rangel em melão de São Caetano e em plantas de pepino em 

1973/4, quando o último registro da doença em seu país se dera em 1915/16. 

Observa que a doença, antes de acontecer em pepineiro, deva ter ocorrido muitas 

vezes em melão de São Caetano e não percebida por ser esta, lá, uma planta 

sem importância econômica. 

Com este trabalho, pretende-se determinar as reações de algumas 

cucurbitáceas a L. momordicw, em busca de fontes de resistência, para subsidiar 

programas que visem o controle deste patógeno em lavouras comerciais de 

espécies suscetíveis. 
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3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram conduzidos em duas fases, de abril a 

dezembro de 2001, na Estação Experimental de Itajaí (EEI), pertencente à Epagri, 

em Itajaí, SC e em áreas de produção de hortaliças localizadas na faixa litorânea 

de Santa Catarina. 

A fase 1 foi executada em campo, no interior de estufas. Mudas de 1. 

abóbora paulistinha (Cucurbita pepo L.); 2. bucha comprida (Luffa cylindrica [L.} 

Roem); 3. bucha curta (Luffa egyptica Mili.); 4. catuto (Lagenaria vulgaris Ser.); 5. 

maracujá do norte (Sicana odorífera Naudin); 6. melão de São Caetano 

(Momordica charantia L.); 7. pepino (Cucumis sativus L.); 8. quino (Cucumis 

metuliferus Mey); 9. tajujá (Cayaponia tayuya [Veli] Cogn.); 10. nabo-do-diabo 

(Bryonia cretica L. subsp. dioica Jacq.); 11. melão-de-morcego (Melothria pendula 

L.) e 12. Abóbora moranga (Cucurbita maxima Duchesne), foram produzidas em 

estufas de produção de mudas para serem submetidas ao patógeno. O plantio se 

deu dentro de estufa de cultivo e em filas distanciadas de 1 metro e variável 

espaçamento nas linhas, de acordo com o porte futuro das plantas, tendo no 

mínimo 20 plantas por espécie. A condução das plantas foi na vertical por meio de 

apoio em espaldeiras. A estufa era provida de cortinas laterais e media 35 m de 

comprimento, 20 m de largura e altura de 3 m no pé-direito e 4,5 m na cumeeira. 

A fertirrigação e irrigação foram feitas por gotejamento. As plantas de pepino 

serviram de referencial de suscetibilidade. 

Em abril de 2001, por ocasião da incidência de L. momordice nos 

pepineiros e melão de São Caetano de áreas vizinhas ao local do experimento, a 

estufa, onde as cucurbitáceas foram plantadas, foi fechada pelo abaixamento das 
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cortinas, por 60 h. Efetuaram-se, então, três irrigações por aspersão no ambiente, 

durante as primeiras 24 h. Após este período, efetuou-se a inoculação do 

patógeno nas plantas. Hastes de pepineiros infectados, com 80-100 cm de 

comprimento, cujas lesões foliares apresentavam esporulação, foram penduradas 

nas espaldeiras de tutoramento. A estufa continuou fechada por mais 36 h e as 

irrigações se repetiram na forma e freqüência já descritas. A temperatura média 

das mínimas na estufa, enquanto permaneceu fechada, foi de 19,5 °C de 26 °C, a 

média das máximas, coletadas a 1,50 m de altura, a cada 15 minutos, por estação 

meteorológica automática, marca Campbel, instalada no interior da estufa. 

A avaliação do grau de resistência das espécies de cucurbitáceas em 

teste iniciou-se aos 12 dias da introdução do inoculo e prosseguiu por diferente 

tempo até à época da esporulação nas lesões velhas e rasgadas, apresentadas 

pelas plantas suscetíveis. O fungo foi coletado de todas as plantas infectadas e 

cultivado em BDA (200 g de batata, 20 g de dextrose e 10 g de agar). 

A fase 2 do experimento foi realizada em laboratório e casa de 

vegetação. Esta etapa serviu para constatação da resistência das espécies 

assintomáticas e da suscetibilidade observada em hospedeiros ainda não 

relacionados na literatura, durante a fase 1 do trabalho. 

Para comprovação da resistência de Melothria pendula, Cucurbita 

maxima, e Cayaponía tayuya, mudas de cada uma destas plantas e de Cucumis 

sativus, que, novamente, serviu como referencial de suscetibilidade, foram 

novamente inoculadas com o patógeno. 

As mudas de C. maxima e de C. sativus foram produzidas por 

sementes; M. pendula por enraizamento de segmentos da haste de plantas 
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encontradas em áreas agrícolas locais e o C. tayuya, através de parte de rizoma 

de plantas encontradas na mata atlântica local. 

Quando as plantas reproduzidas por sementes estavam com quatro 

folhas verdadeiras e as por via vegetativa já apresentavam até oito por haste, 

procedeu-se o desafio com inóculo de L. momordicw coletado de pepineiros. 

O desafio foi feito de dois modos: um, com conídios e micélio 

misturados a fragmentos de folhas de pepineiros, após passagem de folhas secas 

lesionadas em série de peneiras decrescentes até 0,044 mm de malha, conforme 

Moretto & Barreto (1994), previamente armazenados, por 28 dias, em geladeira, 

sob temperatura de 5 °C. Para aplicação do inóculo utilizou-se de uma outra 

peneira com 0,125 mm de malha sobre a qual a mistura (conídios, micélio e 

fragmentos de folhas) foi depositada para ser distribuída, em forma de 

peneiramento sobre as plantas, de maneira mais uniforme possível. O outro modo 

foi através de pulverização de uma suspensão de conídios e fragmentos de 

micélio oriundos da raspagem de colônia mantida, em BDA, do patógeno isolado 

de plantas de pepino doentes. A concentração de conídios na suspensão foi de 6 

x 103, conforme Silva (1983). Para se reduzir erros oriundos de número 

diferenciado de esporos aplicados, padronizou-se o volume da suspensão por 

folíolo e a distância do bico do atomizador. Com  isto, tentou-se uniformizar ao 

máximo a quantidade de conídios aplicada, apesar da desconhecida pressão de 

inóculo oferecida pelos fragmentos de micélio presentes na suspensão 

empregada, mas igualmente aplicados em todas as mudas. Utilizaram-se 10 

plantas por espécie em cada forma de inoculação. A avaliação foi diária, a partir 

do 12° dia da inoculação e por, pelo menos, 30 dias. 
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Antes e depois da inoculação, as mudas foram mantidas em câmara 

úmida por 24 e 36 h, respectivamente, período em que a temperatura variou de 

21 a 24 °C. Finda a incubação, as plântulas em teste foram transferidas para casa 

de vegetação com 5 m de largura x 8 m de comprimento e 2,5 m de altura, com 

teto em semi-círculo, coberto por polietileno de 100 micra de espessura. Neste 

local, a temperatura, durante os 10 dias que antecederam a avaliação, variou de 

18,5 (média das mínimas) a 27,3 °C (média das máximas) e a umidade entre 60 e 

100 %. 

Para confirmação da suscetibilidade dos hospedeiros ainda não 

relacionados como tal, infectadas na fase 1 deste trabalho, o desafio se deu por 

pulverização de suspensão de conídios coletados em cada espécie infectada por 

L. momordicee. Assim, os esporos produzidos nas lesões apresentadas por C. 

papo, B. cretica, C. metuliferus e S. odorífera, foram multiplicados em BDA e 

inoculados em mudas do respectivo hospedeiro, para cumprimento do postulado 

de Koch. 

A inoculação e a incubação se deram na forma acima descrita para o 

teste de resistência das espécies que não se infectaram durante a fase 1 deste 

trabalho. 
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3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na fase 1 do experimento, no 12° dia da introdução do inoculo na área 

experimental, as múltiplas lesões de L. momordicw eram inconfundíveis em C. 

sativus e em M. charantia. Aquele sucumbiu em três semanas da inoculação e 

este sobreviveu, mesmo muito infectado. 

No 20° dia, notou-se, nas espécies de Luffa, uma sintomatologia 

diferente da observada em C. sativus. Em L. cylindrica o quadro sintomatológico 

era formado por muitas lesões angulares, com anasarca, que mais tarde tiveram o 

centro esbranquiçado. Ao crescer, as lesões passavam da forma angular para 

arredondada e não mais limitadas pelas nervuras. Aos 42 dias do desafio é que 

se pode visualizar intensa esporulação de L. momordicw sobre estas lesões, no 

verso da folha. Em L. wgyptica, notavam-se algumas lesões em ambas faces das 

folhas, percebidas depois de 35 dias de desafio, caracterizadas por pontuações 

esbranquiçadas, e conferindo com a descrição feita por Tokeshi & Kurosawa 

(1967) para infecção de L. momordicm nesta espécie. Posteriormente, as lesões 

escureceram e o centro tornou-se claro com abundante esporulação no verso da 

folha, correspondente ao centro das lesões. C. pepo, aos 15 dias do teste, 

apresentou muitas lesões necróticas pequenas, de centro claro. De igual forma 

estas lesões ocorreram em L. vulgaris, só que em número menor que, de acordo 

com a escala de Menten et ai. (1979), receberiam notas 4 e 3, respectivamente. A 

esporulação de L. momordícx nestas lesões foi constatada em avaliações 

posteriores. 

S. odorífera (Figura 1 e Figura 2) não apresentou sintomas de imediato. 

Decorridos 26 dias do início do trabalho surgiram diversas lesões claras e 
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angulares. Ao serem examinadas constatou-se intensa esporulação de 

Pseudoperonospora cubensis (míldio). As plantas não sucumbiram a este 

patógeno, permanecendo na área, junto às demais, que estavam ou não 

colonizadas por L. momordicw. Somente no início de junho, sob intensa pressão 

de inóculo no ambiente, notou-se, nas poucas lesões arredondadas e rasgadas 

apresentadas por S. odorifera, a esporulação do patógeno em estudo. 

FIGURA 1. Flor de maracujá do norte (Sicana odorífera Naudin). Itajaí, SC. 2001. 



FIGURA 2. Fruto de maracujá do norte (Sicana odorífera Naudin). ltajaí, SC. 
2001. 

Na mesma oportunidade em que foram observadas lesões de míldio 

em S. odorífera, constatou-se a incidência desta moléstia em plantas de C. 

metuliferus (Figura 3) que sucumbiram em duas semanas. Novas mudas, em 

início de floração, da referida espécie, foram, então, introduzidas junto às plantas 

infectadas por L. momordicx na estufa. Em 15 dias, as novas plantas de C. 

metuliferus apresentaram lesões escuras nas folhas mais velhas, semelhantes às 

visualizadas em L. ✓gyptica. Posteriormente, o centro também se tornou claro e 

repleto de conídios de L. momordicw na face ventral das folhas infectadas. 

77 
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FIGURA 3. Planta de quino (Cucumis metuliferus Mey): fruto, folhas e caule. Itajaí, 
SC. 2001. 

8. cretica (Figura 4 e Figura 5) apresentou, ao final do 15° dia da 

inoculação, múltiplas lesões em todas as folhas, com abundante esporulação de 

L. momordicw, na face inferior das folhas lesionadas. 
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FIGURA 4. Folha e flor de planta de Nabo-do-diabo (Bryonia cretica L. subsp. 
dioica Jacq.). Itajaí, SC. 2002. 

FIGURA 5. Raiz de planta de nabo-do-diabo (Bryonia cretica L. subsp. dioica 
Jacq ), utilizada na fitoterapia homeopática mundial. Itajai, SC. 2002. 

C. tayuya (Figura 6 e Figura 7), C. máxima e M. pendula (Figura 8) não 

apresentaram sintomas de infecção por L. momordicw. 
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FIGURA 6. Planta de Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn. Note-se a diversidade na 
forma das folhas. Itajaí, SC. 2002. 

FIGURA 7. Raiz de Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn. empregada por alguns 
agricultores como isca atrativa envenenada para controle de 
Diabrotica speciosa. Itajaí, SC. 2001. 
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FIGURA 8. Abobrinha-do-mato (Melothria pendula L.) vegetando 
espontaneamente junto a espécies de poáceas e ciperáceas. 
No detalhe, fruto com 1,5 cm de comprimento por 1 cm de 
diâmetro e flor. Itajaí, SC. 2001. 

As plantas de C. sativus foram mais suscetíveis que todas as demais 

plantas, notadamente as silvestres, nas quais há diferentes níveis de 

suscetibilidade. B. cretica, depois do C. sativus foi a espécie mais suscetível. O 

diferente quadro sintomatológico apresentado por cada espécie testada pode 

estar ligado à provável variabilidade da virulência de L. momordic ✓ (diferentes 

hospedeiros reunidos na mesma área), como também ao teor de fibras ou de 

suculência das plantas, além das oscilações nas condições ambientais do interior 

da estufa e à variação na pressão de inóculo, dentro da estufa, crescente no 

decorrer da investigação. Moraes & Salgado (1982), ao inocularem folhas 

destacadas de amendoinzeiro com suspensão de conídios de Cercospora 

personata e C. arachidicola, observaram que o número de lesões foi menor em 

folhas mais velhas do que em folhas mais jovens. Tokeshi & Kurozawa (1967), no 

primeiro relato da ocorrência de L. momordicx em São Paulo, encontraram 

diferença na virulência de isolados de pepineiros, quando inoculados em diversos 

hospedeiros. Espécies de Luffa e Cucumis melo L. apresentaram lesões limitadas 
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a pequenos pontos brancos circulares; M. charantia apresentou o maior número 

de lesões e as plantas de C. sativus tiveram reação de suscetibilidade crescente a 

partir das cultivares Aodai, Burpree Hybrid, Marketer e National Pickling. 

Na fase 2 do experimento, plantas de pepino desafiadas por inóculo 

misturado a fragmentos peneirados de folhas infectadas de pepineiros, 

apresentaram poucas lesões, mas quando testadas com suspensão de esporos 

mais fragmentos de micélio do patógeno, também coletado de pepineiros, tiveram 

o limbo de todas as folhas lesionado, vindo a morrer posteriormente. O reduzido 

número de lesões observado no primeiro caso, pode estar relacionado com baixo 

número de esporos existentes nos fragmentos de folhas. Não se tem, aí, um 

controle rigoroso do número de conídios. O método pode favorecer a escapes, 

conduzindo a interpretações errôneas. Além disso, observaram-se injúrias em 

algumas folhas jovens, sempre relacionadas com acúmulo dos referidos 

fragmentos foliares nos bordos do limbo. 

A repetida ausência de sintomas em C. maxima, M. pendula e C. 

tayuya, nas duas fases do ensaio, pode significar resistência apenas aos isolados 

testados e não a todos os demais, como também a apenas à pressão de inóculo a 

que foram submetidas. Se, de acordo com Weeler (1969) pode-se ampliar a 

gama de hospedeiros de acordo com o ambiente, crê-se que se pode, pela 

mesma razão, ampliar a gama de indivíduos resistentes. 

Estas plantas assintomáticas devem ser desafiadas por isolados de 

outros hospedeiros, que não o de C. sativus. Esta espécie foi excessivamente 

inter-cruzada durante o melhoramento genético que sofreu e sofre, o que estreitou 

a sua base genética. Com  base em Falconer (1987), pode ser esta a condição 

que leva à alta suscetibilidade das cultivares de C. sativus a L. momordice. Não 
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se descarta, também, a pressão de seleção exercida sobre o patógeno por 

cultivos sucessivos de uma só cultivar, como ocorre com as plantas de C. sativus. 

Esta pressão provoca o surgimento de indivíduos mais virulentos, porém mais 

seletivos, o que pode levá-los à inabilidade para infectar espécies silvestres, 

híbridos ou espécies menos manipuladas, de base genética mais ampla. Contudo, 

as espécies C. máxima, cultivada; M. pendula e C. tayuya, silvestres, não 

apresentaram sintomas da doença, mesmo quando submetidas à alta pressão de 

inoculo e em condições favoráveis ao patógeno infectar e matar a espécie 

empregada como referencial de suscetibilidade (C. sativus). 

O comportamento de C. maxima confere com o observado por 

Blazquez (1983) quando relatou que Cucurbita foetidíssima H.B.K. e C. máxima, 

cultivadas, concomitantemente, com a época da ocorrência do patógeno em C. 

sativus, não foram parasitadas. 

C. maxima, conforme Ji & Kix (1997), também é resistente (resistência 

não-hospedeira) a Colletotrichum lagenarium, um virulento patógeno de muitas 

espécies cucurbitáceas. 

C. maxima, M. pendula e Cayaponia tayuya, podem constituir-se na 

fonte de resistência a L. momordicx reclamada por Pereira et al. (1996) ao se 

manifestarem que, embora existissem trabalhos relativos à avaliação de 

genótipos quanto à resistência ao patógeno, não se dispõe de nenhuma fonte de 

resistência ao mesmo. 

C. maxima, de acordo com Sauer (1993) é originária das regiões de 

clima temperado da América do Sul. Foi domesticada a partir de Cucurbita 

andreana, que é nativa da Argentina e do Uruguai. 
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A ocorrência de L. momordicw tem sido registrada nas cucurbitáceas 

abóbora serpente ou quiabo de metro do Nordeste (Trichosantes sanguínea 

abóbora comum (Cucurbita moschata Duchesne); buchas (Luffa wgyptica Mill. e 

L. cilíndrica); chuchu (Sechium edule [Tacq.] Swartz); melancia (Citrulius lanatus 

L.); melão (Cucumis melo L.); melão de S. Caetano (Momordica charantia L.); 

pepino (Cucumis sativus L.) e cabaça ou abóbora dágua (Lagenaria vulgaris Ser.), 

conforme Osner (1918; Viegas (1946); Tokeshi & Kurosawa (1967); Silva (1983); 

Blasquez (1983); Rego et al. (1995); Rego (1995); Pereira et al. (1996); Lopes et 

ai. (1999); Sarmiento Ramirez-Otárola et al. (1999). 

A suscetibildade de Cucurbita pepo L. (Figura 9), de Bryonia cretica L. 

subsp. dioica Jacq., (Figura 10), de Sícana odorífera Naud. (Figura 11) e de 

Cucumís metuliferus Mey (Figura 12) a L. momordice foi confirmada pelo 

postulado de Koch. Além destas, L. momordicx também infecta Cucurbita pepo L. 

var. melopepo, cultivar Clarita (abobrinha italiana), constatada em campo de 

cultivo, no município de Morretes, no Estado do Paraná, em junho de 2002 e 

ainda não relacionada como hospedeiro deste patógeno. Assim, estas espécies 

podem ser relacionadas como cinco novos hospedeiros de Leandria momordicx 

Rangel. 
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FIGURA 9. Folha de abobrinha paulista (Cucurbita pepo L.) infectada por Leandria 
momordicx Rangel. Itajaí, SC. 2001. 

FIGURA 10. Folha de nabo-do-diabo (Bryonia cretica L. subsp. dioica Jacq.) 
infectadas por Leandria momordicw Rangel. Itajaí, SC. 2001. 
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FIGURA 11. Folha de maracujá do norte (Sicana odorífera Naud.) infectada por 
Leandria momordicee Rangel. Itajaí, SC. 2001. 

FIGURA 12. Folha de quino (Cucumis metuliferus Mey) infectada por Leandria 
momordic ✓ Rangel. Itajaí, SC. 2001. 

O emprego de fungicidas no controle de L. momordicw é ineficiente na 

maioria das vezes da incidência da doença; o uso de fungicidas em plantas de 

pepino para picles é desaconselhável pelo intervalo entre colheitas ser menor que 

o tempo de carência destes produtos. Assim, como estes hospedeiros são 
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importantes fontes de inoculo, eles, em qualquer medida de controle da doença, 

têm de ser considerados. Além disso, deve-se prosseguir estudando a gama de 

hospedeiros alternativos, quiçá em famílias botânicas diferentes das 

cucurbitáceas. É necessário, ainda, estabelecer-se o modo de sobrevida do fungo 

na ausência de seus hospedeiros. Além disto, as fontes de resistência 

encontradas podem ajudar a entender os mecanismos de que se utilizam para 

defenderem-se do patógeno. C. maxima é uma das mais antigas cucurbitáceas 

em cultivo (Gonzaga et al., 1999), e ainda se mantém resistente a L. momordica. 



4. CAPÍTULO IV 

VARIABILIDADE GENÉTICA EM Leandria mornordicw RANGEL, 

AGENTE CAUSAL DA MANCHA ZONADA DO PEPINEIRO 

4.1. INTRODUÇÃO 

A mancha zonada, no Brasil, é a doença mais severa de pepineiros 

(Cucumis sativus L.) e ocorre em todo o país (Moretto et al. 1993). As cultivares 

são muito suscetíveis ao agente da doença e as sem sementes são as mais 

prejudicadas. Estas plantas, por dispensarem a polinização, independem do vôo 

das abelhas e por isso são cultivadas durante o ano todo. Deste modo, são 

submetidas a várias condições ambientais, muitas das quais favoráveis ao 

desenvolvimento da moléstia. Além disso, segundo Zitter et al. (1996) há pouco 

conhecimento sobre L. momordicw. 

Em qualquer programa de melhoramento de plantas que vise a 

resistência genética a patógenos é necessário conhecer a diversidade e os 

mecanismos de variabilidade do agente causal. A variabilidade do patógeno pode 

ser detectada pela análise populacional do mesmo. 

Segundo Levy et al. (1993); Chen et al.(1995); Roumen et al.(1997); 

Kumar et al. (1999), para organismos cuja reprodução sexual é desconhecida na 
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natureza, a análise populacional pode ser importante também para identificar 

regiões geográficas que abrigam populações com alta variabilidade genética. Tais 

populações podem servir como fonte de diversidade genética para superar a 

resistência obtida pelos programas de melhoramento. A detecção de uma ou de 

poucas linhagens é consistente com uma propagação estritamente clonal. 

A recombinação parassexual, que depende do fenômeno da 

anastomose entre os pares vegetativamente compatíveis, é um dos mecanismos 

que podem ser utilizados pelos fungos na obtenção de variabilidade 

(Alexopoulos,1985). 

Zeigler et al. (1997), enquanto estudavam a recombinação parassexual 

em Magnaporthe grisea, constataram que o evento é precedido por formação de 

tufos miceliais na linha de encontro das colônias pareadas de isolados 

geneticamente distintos, seguido pela anastomose. 

O método clássico de estudo da variabilidade genética de um fungo 

utiliza a sua pigmentação, forma e velocidade de crescimento, presença ou 

ausência de setores e de compatibilidade entre pares em meio de cultura e níveis 

de virulência, entre outros. Segundo Lucon (2000), os procedimentos clássicos 

para a detecção e identificação de patógenos exigem grande habilidade e 

profundo conhecimento taxonômico da parte do investigador. Além disso, as 

diferenças inter-específicas como as formae speciales e raças, entre outras, são 

dificilmente detectadas por métodos clássicos de investigação. Considerando que 

o meio pode afetar a pigmentação, o tamanho da estrutura de frutificação e até 

mesmo a septação dos fungos, há grande risco de erro quando se baseia 

somente na morfologia ou em características culturais do patôgeno para estudá-

lo. O desenvolvimento e a introdução de novas técnicas bioquímicas e 
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moleculares estão a promover uma revolução na fitopatologia, com o aumento do 

entendimento de processos biológicos que ajudam na identificação do patógeno e 

no diagnóstico de doenças. Estas técnicas se baseiam em parâmetros 

inequívocos como as moléculas específicas para espécies ou seqüências de 

DNA. A maior parte do genoma de organismos eucarióticos é formado por 

seqüências repetitivas de DNA, distribuídas particularmente em cada organismo. 

Estas seqüências repetidas estão agrupadas ou dispersas ao longo do genoma 

nuclear formando sítios altamente variáveis quanto à sua estrutura, ou seja, são 

altamente polimórficos. 

Entre as técnicas para verificação do polimorfismo de DNA está a de 

AFLP (Amplified Restriction Fragment Length Polimorphism). Este método foi 

desenvolvido para ser universalmente empregado na determinação da impressão 

digital do DNA (Vos et al.,1995 ; Majer et ai., 1996). 

Em contraste com outras técnicas, AFLP é poderosa na verificação de 

polimorfismo de DNA. Ela permite que numerosos fragmentos do ácido sejam 

obtidos a partir de quantidades pequeníssimas dele (em nanogramas) e, sendo 

estringentes as condições de reação, AFLP apresenta uma boa reproducibilidade 

(Lucon, 2000). 

Este trabalho teve por finalidade determinar a variabilidade genética em 

L. momordicx coletado em diferentes hospedeiros, por meio da plasticidade 

morfológica (pigmentação e crescimento), e mecanismos de variabilidade como 

presença de setores e a recombinação parassexual, pela constatação de 

anastomoses, precedida de tufos miceliais no encontro das colônias pareadas de 

isolados geneticamente distintos e de técnicas de AFLP (análise de polimorfismo 

de DNA). 
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4. 2. MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1. Local 

Este trabalho foi conduzido no laboratório de Biologia Molecular do 

Departamento de Fitossanidade da faculdade de Agronomia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, RS e nos laboratórios de 

Fitopatologia de Estação Experimental de Itajal-Epagri S/A, em Itajaí, SC e nos 

Campos Experimentais desta Estação. 

4. 2.2. Obtenção dos isolados 

Os isolados foram obtidos de folhas naturalmente infectadas por L. 

momordicw, colhidas de plantas de brieinia (Bryonia cretica L. subsp. dioica 

Jacq.), de bucha (Luffa wgyptica Mill.), de catuto (Lagenaria vulgaris Ser.), de 

melão de São Caetano (Momordica charantia L.) e de pepino (Cucumis sativus 

L.). 

Os conídios foram transferidos das lesões das folhas de cada 

hospedeiro para placas de Petri individualizadas, contendo agar e água e 

incubados a 22 °C, sob iluminação fluorescente tipo luz do dia com 3.000 lux de 

intensidade e fotoperíodo de 12 h, durante 2 dias, para germinarem. Esporos 

germinados, de cada isolado, foram, então, transferidos para meio de BSA (200 

gramas de batata, 20 gramas de sacarose e 12 gramas de agar por litro de água 

destilada), com pH 6,5 vertido em placas de Petri e incubados por oito dias nas 

condições acima descritas. Após, retirou-se um disco de BSA, com 2 mm de 

diâmetro, contendo pontas de hifas, que foi transferido para um Erlenmeyer de 

200 ml contendo 50 ml de BDE (batata, dextrose, extrato de levedura e água 
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destilada), conforme Chaves (1995). Cada Erlenmeyer, contendo o disco de 

micélio de cada isolado, foi mantido sob agitação durante 10-14 dias a 22°C, com 

fotoperíodo de 12 h e 3.000 lux de intensidade, oriundos de lâmpadas 

fluorescentes tipo luz do dia. 

4. 2. 3. Extração do DNA 

A massa micelial, obtida em BDE, foi transferida para papel filtro e 

posto a secar em câmara de fluxo laminar. Após seco, foi moído em gral, na 

presença de nitrogênio líquido. Após moagem, 150 mg de micélio foram 

transferidas para um tubo de microcentrífuga e misturadas a 750 vil de tampão de 

extração (CTAB, 55 mM; Tris 100 mM, pH 8,0; EDTA, 10mM; NaCl, 0,7M) e a 15 

vil de mercaptoetanol. A mistura foi incubada a 65 °C durante 30 min e, 

posteriormente, sob temperatura ambiente, foi acrescentado 500 vil de fenol-

clorofórmio-álcool isoamílico (25:24:1 v:v:v) e centrifugada por 5 min a 18.400 g. 

O sobrenadante foi transferido para um novo tubo, onde se adicionaram 5001.1Ide 

clorofórmio-álcool isoamílico (24:1 v:v) que foi centrifugado do mesmo modo 

anterior. O novo sobrenadante foi transferido para um novo tubo, contendo 750 gl 

de isopropanol a -20 °C, incubado no gelo por 10 min e centrifugado a 18.400 g 

por 5 min em temperatura ambiente. Finalmente, o precipitado foi lavado por 

duas vezes com 1 ml de etanol 70%. Após seco, foi ressuspenso em 40 gl de 

tampão TE (Tris, 10mM, pH 8,0; EDTA, 1 mM). A quantidade e qualidade do DNA 

extraído foram estimadas através de leitura em um espectrofotômetro Beckman 

DU 65, nos comprimentos de onda 260 e 280 nanômetros com contra prova em 

água "ultra-pura". O DNA foi, então, armazenado a —20 °C. 
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4. 2.4, AFLP 

O DNA genômico (500 ng/isolado) foi digerido utilizando 2,5 U de 

EcoRi e 2,5 U de Msel (New England) e tampão One Phor AU (Pharmacia) a 37 

°C por 2 h. Os produtos da digestão foram incubados a 70 °C por 15 minutos e 

submetidos à reação de ligação a 20 °C durante duas horas, utilizando os 

adaptadores E-A1: CTCGTAGACTGCGTACC, E-A2: AATTGGTACGCAGTC, M-

A1: GACGATGAGTCCTGAG e M-A2: TACTCAGGACTCAT. As reações foram 

realizadas em volume final de 50 j.il
, contendo tampão de reação One Phor Ali 

(Pharmacia), 1,6 mM de cada adaptador Msel e 0,16 mM de cada adaptador 

EcoRI, 0,5 mM de mercaptoetanol, 0,25 mM de ATP e 10 U de T4  DNA ligase. 

Posteriormente, essa reação foi diluída (1:10) em tampão TE, sendo utilizado 5 pi 

de cada reação para a pré-amplificação. As reações de pré-amplificação foram 

realizadas utilizando os oligonucleotídeos E-0: GTAGACTGCGTACCAATTC e M-

0: GACGATGAGTCCTGAGTAA em volume final de 25 pi
, contendo 0,24 gM de 

cada oligonucleotídeo, tampão de reação (GibcoBRL), 0,2 mM de cada dNTP 

(dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (GibcoBRL), 1,5 mM de MgCl2  e 1 U de Taq DNA 

polimerase (GibcoBRL). Para as amplificações foram realizadas 20 ciclos de 94 

°C por 30 segundos (desnaturação), 56 °C por um minuto (anelamento) e 72 °C 

por um minuto (extensão). Os produtos da pré-amplificação foram diluídos (1:50) 

em tampão TE, sendo utilizados 5 p1 nas reações de amplificação seletiva, as 

quais foram realizadas utilizando 2,1 j
.tM do oligonucleotídeo M-CAC: 

GACGATGAGTCCTGAGTAACAC e 1 pIVI do oligonucleotídeo E-AC: 

GTAGACTGCGTACCAATTCAC em volume final de 20 pl. Nestas reações foram 

utilizados, ainda, tampão de reação (GibcoBRL), 0,2 mM de cada dNTP (dATP, 
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dCTP, dGTP, dTTP) (GibcoBRL), 1,5 mM de MgCl2 e 0,5U de Taq DNA 

polimerase (GibcoBRL). 

A amplificação seletiva foi realizada em um termociclador PTC-100-rm  

(MJ Research), o qual foi utilizado em todas as etapas de amplificação de DNA, 

nas seguintes condições: 

94 °C por um minuto 

65 °C por um minuto 

72 °C por um minuto 

A temperatura de anelamento cai 1 °C por ciclo, até atingir 56 °C, neste 

momento, começa, então, uma nova etapa com 23 ciclos: 

94 °C por 30 segundos 

56 °C por 30 segundos 

72 °C por um minuto 

4. 2. 5. Eletroforese em gel desnaturante 

Os produtos obtidos da PCR foram submetidos à eletroforese em gel 

de poliacrilamida desnaturante 6 % (acrilamida, 0,8M; N,N' 

Methylenebisacrylamida, 19,46 mM; uréia, 7 M; Tris, 90 mM pH 8,3; ácido bórico, 

90 mM; EDTA, 2 mM; Persulfato de amônia, 4,4 mM; Temed, 3,9 mM). O gel foi 

submetido à eletroforese em um sistema de seqüenciamento HoeferTM SQ3. As 

condições de eletroforese foram 55 W (pré-corrida) durante 1 h (45-50 °C) e 55 W 

de corrida durante aproximadamente 3 h (45-50 °C). As amostras foram 

incubadas a 90 °C durante 3 min previamente ao início da eletroforese. 
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4. 2. 6. Coloração com nitrato de prata 

A placa contendo o gel foi imersa em uma solução de ácido acético 10 

% e incubada por pelo menos 30 minutos (temperatura ambiente) para fixação 

dos fragmentos de DNA. Posteriormente a placa foi lavada três vezes com um 

litro de água destilada durante dois minutos, e a coloração executada através de 

imersão da placa com o gel em uma solução de nitrato de prata (AgNO3 6 mM ; 

formaldeido 0,055 %) durante 30 minutos, sob agitação moderada. Após, lavagem 

durante 25 segundos com dois litros de água destilada, coloriu-se a placa, 

imergindo-a com o gel em uma solução (±10 °C) de carbonato de sódio (Na2CO3, 

0,28 M; formaldeído 0,055 %; tiosulfato de sódio 1,2 pM) e agitada até o 

aparecimento dos produtos da amplificação. A reação foi interrompida através da 

adição de dois litros de ácido acético 10 % e o gel fotografado através do sistema 

de foto-documentação computadorizado EDAS 120 (Kodak). 

4. 2. 7. Análise de agrupamento 

A similaridade entre os isolados foi determinada pela análise de 

fragmentos de DNA com 600 a 1500 pares de base (pb). Pela presença ou 

ausência dos fragmentos analisados produziu-se uma matriz binária na qual foi 

atribuído valor 1 para presença e O para ausência dos fragmentos. 

Os dados foram analisados pelo sistema de taxonomia numérica e 

análise multivariada NTSYS-pc (Numerical Taxonomia and Multivariate Analysis 

System) - versão 1.7 (Rohlf, 1992). A matriz de similaridade foi gerada usando o 

coeficiente SM (Simple Matching) e o dendograma construído peio método de 

Ward, conforme Hair et al. (2001). 
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4. 2 8. Detecção de setores 

Pan constatar-se a formação de setores em colônias de L. 

nomordicre, Lilizaram-se das mesmas colônias que forneceram pontas de hifas 

pua a prod~ão de micélio em BDE (item. 4.2.1 ). Quinze discos de dois 

nilímetros, po1 isolado, contendo pontas de hifas foram transferidos para cerca de 

2> ml de BSA ,ertidos em placas de Petri de 90 milímetros de diâmetro. 

A ircubação se deu sob temperatura que oscilou entre 18 e 22 °C, em 

fdoperíodo de 12 h, com 3.000 lux, oriundos de lâmpadas fluorescentes do tipo 

lll do dia. Durmte o crescimento micelial, verificavam-se a presença ou ausência 

dl setores. C trabalho foi encerrado aos 45 dias de incubação, quando as 

c1lturas dos i~lados de pepino e de briônia atingiram todo o diâmetro da placa 

enpregada nc experimento. As culturas, com setores mais evidentes, foram 

Selecionadas Efotografadas. 

4. ;. 9. 

oomordicae Rlngel 

Diversidade de cores dos isolados de Leandria 

Pare avaliação da coloração dos isolados, utilizaram-se das mesmas 

cdõnias que f•rneceram pontas de hifas para a produção de micélio em BDE. 

OJatro discos por isolado, contendo pontas de hifas foram transferidos, 

intividualmentt, para BSA vertido em placas de Petri de 90 milímetros de 

diimetro. 

A intubação se deu sob temperatura que oscilou entre 18 e 22 °C, em 

reJime de luz ffi 12 h/12 h, oriundas de lâmpadas fluorescentes do tipo luz do dia 

en delineameno com quatro colônias por isolado. 
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A descrição das cores dos isolados nas quatro placas foi feita aos 18 e 

aos 45 dias. 

4. 2. 10. Crescimento dos isolados de Leandria mornordicw Rangel 

Para avaliação do crescimento dos isolados em mesmo meio de 

cultura, utilizaram-se das mesmas colônias que forneceram pontas de hifas para a 

produção de micélio em BDE. Quatro discos por isolado, contendo pontas de hifas 

foram transferidos, individualmente, para BSA vertido em placas de Petri de 90 

milímetros de diâmetro. 

A incubação se deu sob temperatura que oscilou entre 18 e 22 °C, em 

regime de luz de 12 h/ 12 h, oriundas de lâmpadas fluorescentes do tipo luz do dia 

em delineamento completamente casualizado com quatro tratamentos (isolados) 

e quatro repetições. Semanalmente e por seis semanas mediu-se o crescimento 

dos diâmetros transversais das colônias dos isolados. A média entre os dois 

diâmetros determinava o crescimento da colônia. 

4.2.10.1. Análise estatística 

Utilizou-se o teste de F para a análise da variância e a comparação de 

médias foi feita pelo teste de Tuckey a 5% de probabilidade. 

4. 2. 11. Compatibilidade vegetativa entre os isolados de Leandria 

momordicw Rangel 

A compatibilidade vegetativa entre os isolados foi estudada através do 

pareamento em placas de Petri, contendo meio de cultura BSA e crescidos por 20 
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a 30 dias, sob fotoperíodo de 12 h (3.000 lux fluorescentes), em temperatura de 

18 °C. 

Os pares que formaram tufos miceliais distintos na linha de encontro 

das colônias foram selecionados e pareados sobre lâminas de vidro contendo 

filme de BSA. As lâminas inoculadas foram mantidas no interior de placas de Petri 

vedadas, contendo dois discos de papel filtro umedecido. A incubação se deu nas 

rnesmas condições descritas acima. 

Para constatação de anastomose, as lâminas foram observadas em 

rricroscópio (estereoscópico e ótico), em períodos de 24, 36, 48, 60, 72, 84 e 96 

horas de incubação. A cada período, um conjunto de cinco lâminas era inundado 

com azul láctico para paralisação do crescimento e coloração das hifas, para 

facilitar a visualização. 
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4. 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1. Polimorfismo de DNA pela técnica de AFLP dos isolados de 

Leandria momordiew Rangel 

Por problemas técnicos, o gel que continha os fragmentos amplificados 

de DNA do isolado número 5, de Lagenaria vulgaris, não pode ser lido, conforme 

figura 1 . 

A análise da matriz binária formada pela presença (1) e ausência (0) de 

fragmentos de DNA entre 600 e 1.500 pares de base (Apêndice 2) obtida do perfil 

eletroforético com base na ocorrência e distribuição de fragmentos de DNA 

(Figura 1) e da matriz de índices de concordância (dupla ausência + dupla 

presença de fragmentos de DNA) (Tabela 1) e do dendrograma dos coeficientes 

de coincidência simples gerado por esta matriz (Figura 2), evidencia que há 

distinção molecular entre os isolados de Leandria momordicae coletados em 

hospedeiros diversos. 

De acordo com a tabela 1, a maior diferença genética está entre os 

isolados de bucha e melão de São Caetano, seguida pela diferença entre melão 

de São Caetano e brionia que precede a diferença entre brionia e bucha que não 

é diferente da de pepino com melão de São Caetano. A menor diferença está 

entre briônia e pepino, embora sejam nitidamente distintos. 

Apesar do pequeno número de isolados estudados, a análise do 

coeficiente de coincidência simples entre eles revelou três grupos distintos (Figura 

2), ratificando a distinção molecular entre eles. 
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FIGURA 1. Perfis moleculares de cinco isolados de Leandria momordic ✓ Rangel, 
coletados em Bryonia cretica (1); Momordica charantia (2); Luffa 
wgyptica (3); Cucumis sativus (4) e Lagenaria vulgaris (5). Porto 
Alegre, RS. 2001. 
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Método de Ward 
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FIGURA 2. Dendrograma do coeficiente de coincidência simples entre os isolados 
de Leandria momordica Rangel coletado de plantas de briônia 
(Bryonia cretica), bucha (Luffa wgyptica), melão de São Caetano 
(Momordica charantia) e de pepino (Cucumis sativus), obtido pelo 
método de Ward, através de matriz binária formada pela presença (1) 
e ausência (0) de fragmentos de DNA com 600 a 1500 pares de base. 
Porto Alegre, RS. 2001. 

TABELA 1. índices de concordância entre os isolados de Leandria momordicw 
coletados de plantas de pepino (Cucumis sativus), de São Caetano 
(de Momordica charantia), de briônia (Bryonia cretica) e de bucha 
(Luffa wgyptica), obtidos pelo uso de coeficiente SM (Simple 
Matching) a partir de uma matriz binária formada pela presença (1) e 
ausência (0) de fragmentos de DNA analisados. Porto Alegre, RS. 
2001. 

Melão de São 

ISOLADOS Pepino 	Caetano 	Briônia Bucha 

Pepino 

  

 

1,00 

Melão de São Caetano 	0,52 	 1,00 

Briônia 	 0,58 	 0,48 	 1,00 

Bucha 	 0,57 	 0,42 	 0,53 	1,00 
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4.3.2. Coloração e crescimento das colônias de Leandria 

mornordicw Rangel 

A morfologia das colônias variou grandemente, quando mantidas em 

um mesmo ambiente (meio de cultura, temperatura, umidade e iluminação) e por 

um igual período de observação. 

A coloração e o crescimento foram diferentes entre os isolados e variou 

com o tempo de observação. 

Aos 18 dias de incubação os isolados apresentaram cores que os 

diferenciaram totalmente. Os de pepineiro apresentaram micélios aéreos 

(verticalizados) de aspecto algodonoso e de cor branca em toda a extensão da 

colônia; os de melão de São Caetano apresentaram micélios horizontalizados e 

unidos ao meio em toda a sua extensão. O centro da colônia era de tonalidade 

rosa-claro, com dois anéis brancos no bordo, sendo branco escuro o anel interno 

e branco claro o externo; os isolados de briônia apresentaram micélios aéreos 

bem curtos de cor creme-amarelada e vários tufos de micélios aéreos mais 

compridos e de cor branca; os isolados de bucha apresentaram micélio totalmente 

ligado ao meio e de cor cinza-clara, tendo no centro um crescimento em relevo, 

com aspecto de massa de cor bege. 

Aos quarenta e cinco dias os isolados de melão de São Caetano 

apresentaram anéis concêntricos de cores variadas. Cinza no bordo, seguido por 

anéis creme, bege-escuro e bege, com pequenos tufos amarelo-esverdeados de 

tonalidade clara; os isolados de plantas de pepino apresentaram as mesmas 

cores do isolado de melão de São Caetano, mas sem definições entre a 

passagem de um anel para o outro; os de briônia apresentaram uma colônia 

inserida no meio e de cor carvão. Sobre estes, micélios em tufos próximos, raros 
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e de cor gelo; nos de bucha notou-se um anel externo cinza escuro com bordo 

crespo, anel crespo mais estreito de cor laranja forte fosca, separado por linha 

acinzentada e um centro de cor laranja forte fosca. Ao centro deste, um pequeno 

tufo cinza-claro (Figura 3). As colônias dos isolados de melão de São Caetano só 

apresentaram hifas aéreas depois do trigésimo dia de cultivo e as de bucha, 

apenas no centro, no final do experimento (45 dias). 

O crescimento dos isolados foi progressivo, desuniforme e diferenciado 

(Tabela 2). Na primeira semana os isolados de plantas de pepino e de melão de 

São Caetano tiveram crescimento maior e igual entre si. O menor crescimento foi 

do isolado de briônia, que não diferiu de bucha. Na segunda semana o isolado de 

briônia teve crescimento igual ao do de pepineiro e do de melão de São Caetano, 

que foi maior que o de bucha. Na terceira semana a diferença entre o crescimento 

de cada isolado se estabeleceu. Em ordem decrescente os isolados de plantas de 

pepino, de briônia, de melão de São Caetano e de bucha se diferenciaram no 

crescimento até o final do período de observação. A similaridade entre os três 

primeiros isolados na sexta semana é devida, provavelmente, a valores estimados 

de algumas colônias que alcançaram o bordo das placas antes dos 42 dias de 

observação. 
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FIGURA 3. Aspecto cultural de Leandria momordicx Rangel quanto à cor e 
crescimento de colônias em meio de batata, sacarose, agar 
coletado de Cucumis sativus (embaixo); de Momordica charantia (à 
direita); de Bryonia cretica (em cima); de Luffa wgyptica (à 
esquerda), incubado a 18 °C sob 3.000 lux fornecidos por lâmpadas 
fluorescentes em fotoperíodo de 12 h, por 45 dias. Itajaí, SC. 2001. 

TABELA 2. Crescimento semanal das colônias de Leandria momordicw Rangel 
coletado de plantas de Bryonia cretica, Cucumis sativus, Luffa 
wgyptica e de Momordica charantia, cultivadas em 
Batata-Sacarose-Agar, entre 18 e 22 °C, com fotoperíodo de 12 h e 
3.000 lux, fornecidos por lâmpadas fluorescentes do tipo luz do dia. 
Itajaí, SC. 2001. 

SEMANAS 

ISOLADO 
DE 1 2 3 4 5 6 
Bryonia 
cretica 7 bc1  18 a 23 b 38 b 63 b 89 a 
Cucumis 
sativus 8 ab 20 a 29 a 61 a 86 a 97 a 
Luffa 
mgyptica 5 c 10 b 15 c 20 d 34 d 57 d 
Momordica 
charantia 10 a 18 a 22 b 28 c 43 c 84 a 
Coeficiente 
de Variação 

(%) 	 16 	10 	10 	6 	3 	11  
1 - Médias seguidas de mesma letra, na coluna, são iguais entre si (Tuckey 5% 

de probabilidade) 
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4.3.2.1. Detecção de setores em colônias de Leandria mormodicw 

Rangel 

Das 15 colônias por isolado, observadas, pode-se notar setores em 

três de L. momordicw coletado de melão de São Caetano e em seis de briônia. A 

setorização em isolados de briônia pode ser notada a partir do vigésimo dia de 

incubação. Os setores deste isolado tiveram forma variada e em algumas colônias 

localizaram-se por toda a sua área (Figura 4). Em isolados de melão de São 

Caetano a setorização notada foi única e sempre no centro das colônias. A 

visualização foi possível a partir do trigésimo dia de cultivo. O micélio deste 

isolado adentrou o meio ou permaneceu muito junto à superfície, o que dificultou 

a visualização da sua setorização. Eventuais hifas aéreas ocorreram somente 

após os 30 primeiros dias de cultivo. 

FIGURA 4. Colônias de Leandria momordicw Rangel coletado de Bryonia cretica 
apresentando um setor (à esquerda) e vários (à direita). Cada colônia 
é oriunda de um só conídio e os setores foram visualizados a partir do 
vigésimo dia da incubação. Itajaí, SC. 2001. 

A variabilidade dos fungos tem sido revelada pelo desenvolvimento 

micelial, pelo aparecimento de setores (haploidia), produção e dimensão de 
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esporos, coloração de colônia e patogenicidade (Camargo, 1995; Artigiani Filho & 

Bedendo, 1996), entre outros aspectos. 

Após a anastomose, os núcleos haplóides podem fundir-se. A colônia 

diplóide que se forma apresenta um crescimento micelial mais rápido que a 

haplóide, o que provoca a formação de setores nesta (Artigiani Filho & Bedendo, 

1996). 

Os setores em colônias diplóides produzem conídios haplóides que 

podem ser isolados e cultivados para dar origem a colônias haplóides. Pelo 

fenômeno de aneuploidia ocorrem perdas gradativas de cromossomos, o que leva 

alguns núcleos diplóides a experimentar haploidização e independência 

(Pontecorvo, 1958; Alexopoulos, 1985). 

A presença de setores em colônia tem sido utilizada como critério para 

demonstrar a variabilidade entre diferentes isolados (Artigiani Filho & Bedendo, 

1996). Também a diversidade de coloração da colônia tem sido empregada para 

evidenciar a variabilidade existente entre vários isolados do referido organismo 

(Souza Ribeiro & Galli, 1994). Assim, abundância de setores em algumas 

colônias, a variação do crescimento e da coloração entre outros aspectos 

plásticos apresentados pelos isolados de L. momordiew evidenciam a existência 

de variabilidade genética entre os isolados. 

O crescimento dos isolados coletados de briônia e de pepineiros, muito 

mais veloz que o de bucha e de melão de São Caetano, agravado pela escassez 

de micélio aéreo nestes, impediram a visualização do resultado quanto à 

presença ou ausência de tufo micelial no encontro das colônias pareadas destes 

com as daqueles. Além disso, os isolados menos velozes são recobertos pela 
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colônia dos mais velozes, aumentando o grau de dificuldade para a constatação 

de compatibilidade vegetativa. 

Também não se pode constatar a presença ou ausência de tufos na 

linha de encontro das colônias dos isolados de melão de São Caetano e bucha. O 

impedimento se deu pelo crescimento mais veloz daquele que provoca o 

envolvimento da colônia deste, e pela escassa produção de micélios aéreos de 

ambos. 

A visualização de tufos miceliais entre alguns pares de isolados de 

pepineiro e de briônia, foi facilitada pelo crescimento similar e pela maior 

quantidade de micélio aéreo em ambos isolados. Nem todos os pares destes dois 

isolados, no tempo observado, apresentaram tufo na linha de encontro das 

colônias (Figura 5). 

FIGURA 5. À esquerda, pareamento de Leandria momordic Rangel coletado de 
Bryonia cretica (abaixo) e de Cucumis sativus (acima), com tufo; ao 
centro, pareamento de Leandria momordiew coletado de Cucumis 
sativus, (acima e abaixo) sem formação de tufos; à direita, 
pareamento de Leandria momordicw, coletado de Cucumis sativus (à 
direita e à esquerda) com formação de tufo, na região de encontro das 
colônias, indicada pelas setas. Itajaí, SC. 2001. 
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De acordo com Zeigler et al. (1997); Scheuermann (2002), em cultivo 

simultâneo de isolados de M. grisea com características genéticas distintas 

também ocorrem tufos miceliais na região de encontro das colônias, associados a 

anastomoses, o que origina indivíduos com novas habilidades. 

A respeito de L. momordicw, Osner (1918) se reporta dizendo que 

após 72 horas de incubação de certos esporos ocorre um emaranhado de micélio, 

onde é comum a fusão de hifas (Figura 6). Neste trabalho também foi possível a 

visualização de anastomoses entre os isolados deste fungo, naqueles que 

apresentaram tufos na linha de encontro das colônias pareadas (Figura 7). 

FIGURA 6. Desenho de Osner (1918) mostrando anastomoses, indicadas pelas 
setas, em Leandria momordice Rangel coletado de Cucumis sativus. 
Estados Unidos. 1918. 

FIGURA 7. Anastomoses, indicadas pelas setas, entre pares de isolados de 
Leandria momordicx Rangel coletados de Bryonia cretica e de 
Cucumis sativus. Itajaí, SC. 2001. 
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Viegas (1946) descreve L momordicw, isolado de folhas de melão de 

São Caetano como um fungo de micélio hialino, septado, superficial, não 

incrustado, anastomosando-se com freqüência. 

A recombinação parassexual é uma importantíssima alternativa ao ciclo 

sexual. Neste ciclo, as hifas haplóides unem-se por anastomose formando células 

heterocarióticas, que após a cariogamia, passam a ser diplóides. Neste processo 

pode ocorrer pareamento de cromossomos homólogos e, portanto, recombinação 

mitótica (Zeigler, 1998). Isolados de M. grisea, de distinto padrão molecular, 

originam espontaneamente freqüentes novos haplótipos, quando cultivados ao 

mesmo tempo em culturas puras (Crawford et al., 1986; Xia et al., 1993). 

De acordo com Azevedo (1976), a heterocariose em um indivíduo 

haplóide é tão importante quanto a diploidia. Deste modo, a heterocariose pode 

manter uma heterozigose, e ainda ocasionar certa heterose. Permite, também, 

alta flexibilidade de adaptação, uma vez que as relações nucleares dentro de um 

heterocário podem ser alteradas por mudanças do meio. 

A variabilidade dos patógenos é o fenômeno chamado pelos 

geneticistas e fitopatologistas de coevolução, baseados na teoria da interação 

gene-a-gene que acontece na relação patógeno-hospedeiro, segundo Flor (1946). 

A coevolução tenta explicar como as características de uma espécie 

patogênica mudam em função de modificações nas características genéticas da 

espécie hospedeira e vice-versa. Neste caso, e de acordo com a teoria de Flor 

(1946), parasita e hospedeiro possuem sistemas gênicos complementares. O 

alelo de resistência no hospedeiro atua, unicamente, se no locus correspondente 

do patógeno houver um alelo para avirulência. Deste modo, resistência ou 

suscetibilidade de uma cultivar a certa raça, depende do genótipo da cultivar e do 
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genótipo da raça. A resistência é ativada pelo produto de avirulência do patógeno, 

o elicitor específico da raça, após a interação com um receptor, que é o produto 

do alelo de resistência do hospedeiro. 

Conforme Do Santos (1995), há plantas que evoluem 

independentemente, desenvolvendo diversos mecanismos de defesa. Neste caso, 

os patógenos que sobrevivem a estas defesas ficam restritos a reduzidas 

espécies vegetais, tornando-se mais específicos. Condições estas que propiciam 

o aparecimento de indivíduos (raças) ligados a certos genótipos do hospedeiro. 

Até o momento, L. momordice tem sido detectada a infectar espécies de 

cucurbitáceas. 

L. momordicw parasita espécies selvagens, semi-selvagens ou 

cultivadas que crescem naturalmente em ecossistemas heterogêneos. Tal 

circunstância pode favorecer a ocorrência de mecanismos de variabilidade 

genética no patógeno como a recombinação parassexual, o que contribuiria para 

a diversidade populacional observada. 

Sendo este o primeiro estudo a respeito da variabilidade de L. 

momordicw, não se conhece a diversidade do patógeno fora do centro de origem 

de seus hospedeiros. No entanto, o cultivo de um número restrito de cultivares de 

pepineiros, muito suscetíveis e em condições ambientais propícias ao fungo, pode 

proporcionar-lhe maior estabilidade polulacional, como explicam Correa-Victoria et 

al. (1993) e Levy et al. (1993) a respeito da estabilidade de M. grisea em locais 

distantes do centro de origem do arroz. 

Segundo Chen et ai. (1995), a estrutura populacional de um patógeno é 

fortemente influenciada pela população de hospedeiros, de tal modo que o 

número e a diversidade destes interferem na variabilidade obtida. 
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A comprovação de polimorfismo entre as amostras de L. momordicw 

coletado em diferentes hospedeiros indica que estes são fatores geradores de 

variabilidade genética no agente da mancha zonada de plantas de pepino. 

Embora, neste trabalho, tenha-se avaliado apenas quatro isolados do 

fungo, pode-se determinar que são distintos entre si, o que comprova a existência 

de variabilidade genética em L. momordiew. 

A severidade da doença, já observada durante as infecções naturais e 

artificiais, varia com o hospedeiro. A utilização, então, de um grupo maior de 

espécies suscetíveis, com diferentes níveis de resistência, localizadas em 

distintas regiões e por vários anos, proporcionaria a identificação de outros níveis 

de variabilidade do patógeno. 

O conhecimento dos níveis regionais da variabilidade do patógeno 

pode levar à seleção de genes de resistência efetivos contra a população deste. A 

coleta de isolados da população pode permitir a identificação dos mecanismos 

que levam à variabilidade regional de L. momordicw, o que orientaria as decisões 

que visem o controle do patógeno. 

O observado aumento da virulência de L. momordicx nos campos 

atuais de pepineiros de Santa Catarina, dá-se, provavelmente, não só pela 

variabilidade que o patógeno pode apresentar, mas, e principalmente, pelo 

alargamento da estação de cultivo proporcionado pelo advento das cultivares sem 

sementes, mantidas em condições favoráveis ao patógeno. 

A alta variabilidade do patógeno constatada pela distinção entre os 

isolados dada por AFLP, pela pigmentação e crescimentos diferenciados, pela 

formação de setores e a confirmação de que pode se utilizar, do ciclo parassexual 

para reproduzir-se, revelada pela formação de tufos precedidos por anastomoses, 
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indicam o seu potencial para "quebrar" a resistência que se obtiver nas cultivares 

de pepino. Assim, em estudos futuros a respeito da amplitude da variabilidade de 

L. momordicw, as coletas do patogeno devem ser realizadas sempre em regiões 

onde as condições ambientais naturais sejam extremamente favoráveis ao 

mesmo para que se tenha o maior espectro possível de haplótipos naturais. 

A variabilidade observada pode permitir a ocorrência de novas e mais 

agressivas linhagens, resistentes aos fungicidas desenvolvidos para o seu 

controle. Tais possibilidades e constatações deverão ser consideradas quando 

representantes genéticos do fungo forem utilizados em trabalhos de fitopatologia 

e em programas de melhoramento. 

Considerando, ainda, tal variabilidade e possibilidade de quebra de 

resistência, estudos que visem o controle de L. momordicx em lavouras 

comerciais de pepinos, devem, também, estar apoiados na promoção de escape, 

notadamente por modificações das condições ambientais do local de cultivo e 

pelas práticas culturais a empregar. 



5. CAPITULO V 

INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DA MANCHA ZONADA (Leandria momordicw 

Rangel) EM PLANTAS DE PEPINO (Cucumis sativus L.) CULTIVADAS EM 

ESTUFA E A CÉU ABERTO 

5.1. INTRODUÇÃO 

A safra de pepinos na Região Sul do Brasil, até 1995, dava-se na 

primavera e até o início do outono. Esta época é propícia ao cultivo dos pepineiros 

monóicos e ginóicos, até então cultivados, e ao vôo das abelhas, insetos 

necessários à polinização destas plantas. Com  o advento das cultivares de 

pepinos sem sementes, que dispensam polinização, a estação de cultivo se 

estendeu por todo o ano, principalmente nas regiões isentas de geadas, onde 

grande parte deste novo cultivo (entressafra) passou a ser feito em estufas. Esta 

produção de pepinos de entressafra, que tem maior cotação no mercado que a de 

safra, reduziu, sensivelmente, a ociosidade do parque agroindustrial e, por 

conseguinte, o seu custo de operação e promoveu grande aumento da área 

plantada. 

A ampliação da estação de cultivo propiciou melhores condições para a 

interação pepineiro-L. mornordicw, evidenciadas pela grande severidade da 
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doença que o patógeno induz e pela baixa eficiência dos agroquímicos 

empregados no seu controle. 

As condições ambientais que favorecem o desenvolvimento deste fungo 

e as variáveis agrometeorológicas ótimas para a infecção e o desenvolvimento da 

doença, em condições de campo, não são conhecidas. Tem-se registrado, 

apenas, que surtos epidêmicos têm ocorrido em condições de alta umidade e 

temperatura amena (Maublanc & Rangel, 1915; Osner,1918; Blazquez, 1983; 

Moretto et. al.,1993) ou em verões chuvosos (Cruz Filho & Pinto,1982; 

Blazquez,1983; Silva, 1983; Kurozawa & Pavan, 1997). Além disso, a doença, 

conforme Kurozawa & Pavan (1997), ocorre tanto no campo quanto em estufas, 

sendo, para Veiga et al. (1994) e Rego (1995), mais grave nestas. Nos trabalhos 

em condições de estufas, as informações relativas ao ambiente também não são 

uniformes. Blazquez (1983) inoculou, por pulverização, plantas de pepino com 15 

dias de idade com uma suspensão de 20 conídios/ pl em água. As plantas haviam 

sido previamente colocadas, por 24 h, em câmara úmida. Após a inoculação foram 

levadas para casa de vegetação sob temperatura de 24 °C durante o dia e de 16 

°C durante a noite. O autor não faz referência sobre a umidade neste ambiente. As 

lesões surgiram depois de cinco dias da deposição dos esporos sobre as folhas. 

Sem submeter à câmara úmida prévia, Silva (1983) inoculou, 

pulverizando plantas com 30 dias de idade com uma suspensão de 6 x 103  

conídios/ml de água. Só após a pulverização da suspensão é que as plantas foram 

submetidas à câmara de nevoeiro por 20 h, sob temperatura de 18 a 22 °C. 

Segundo o autor, o tempo de duração da água livre sobre as folhas e a faixa de 

temperatura propiciaram a condição ideal para a doença, que ocorreu com grande 

severidade. 
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Para inocular o fungo, Moretto & Barreto (1994) informaram que as 

plantas devem ser submetidas previamente a 12 h de câmara úmida. Os autores 

comprovaram que o prolongamento da câmara úmida após a inoculação não 

implementa a infectividade do fungo. Bastam 12 horas. Não relatam as condições 

de temperatura e de luminosidade em que decorreu o experimento. 

Osner (1918) não obteve infecções nas plantas que não foram submetidas à 

câmara úmida por 24 horas após a inoculação. Também não obteve sucesso em 

temperaturas inferiores a 15 °C ou superiores a 30 °C. Em nenhum dos casos 

submeteu as plantas à câmara úmida antes da inoculação. 

O objetivo deste trabalho foi levantar a incidência e a severidade da 

mancha zonada em pepineiros cultivados em estufa e a céu aberto e a sua 

correlação com as condições de temperatura, de umidade relativa do ar e de 

chuva ocorrentes durant,:; os ciclos de cultivo. 
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5.2. MATERIAL E MÉTODOS 

5.2.1. Local 

O trabalho foi conduzido na Estação Experimental de Itajaí, pertencente 

à Epagri, em Itajai, SC, em latitude Sul de 27°  34', longitude Oeste de 48°  30' e 

altitude de 5 m, durante os anos de 2000, 2001 e 2002. O clima do lugar é 

temperado, com chuvas bem distribuídas e verão quente, do tipo Cfa, conforme a 

classificação de Kõepen. Os períodos de cultivos foram 1. 17/4/00 a 13/7/00; 2. 

25/8/00 a 30/11/00; 3. 07/11/00 a 12/01/01; 4. 16/03/01 a 21/05/01; 5. 26/11/01 a 

10/01/02; 6. 18/03/02 a 09/05/02; 7. 06/05/02 a 09/07/02. 

5.2.2. Plantio e tratamentos 

O plantio foi íto a céu aberto (tratamento Rua) e em estufa (tratamento 

Estufa). A estufa foi ins, lada no sentido norte-sul, com 3,0 m de pé-direito, 4,5 m 

de cumeeira, 20,0 m de largura e 35,0 m de comprimento. O teto semicircular foi 

revestido com polietileno de uso agrícola de baixa densidade, com 0,1 mm de 

espessura e aditivado contra raios solares ultravioleta. Durante a execução deste 

trabalho, as cortinas da estufa foram mantidas abertas e a transparência do seu 

teto foi mantida similarmente, entre um período e outro, por lavação semestral do 

mesmo. 

Em cada tratamento a área cultivada tinha 100 m2  com cerca de 340 

plantas. O estudo foi feito em quatro repetições, tendo cada uma 20 plantas em fila 

dupla (10 + 10), em área útil de 26,4 m2, previamente marcada, em cada 

tratamento. Em todos os períodos de cultivos as fileiras de plantas foram 
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dispostas no sentido norte-sul e as plantas do tratamento Rua estiveram a oeste 

do tratamento Estufa, distantes de 8 a 10 metros um do outro. 

A manutenção das cortinas abertas e a disposição das filas no sentido norte-sul 

tiveram por objetivo a obtenção do benefício da ventilação vinda do sul durante o 

outono-inverno e do nordeste durante a primavera — verão, além de melhor 

insolação naquele período. 

Em cada tratamento, as mudas de pepineiros sem sementes, cultivar 

Marinda, foram produzidas em canteiros móveis com substrato comercial em 

estufa-sementeira e plantadas em solo franco, com espaçamento de 1,0 m x 0,3 

m, posteriormente tutoradas verticalmente em espaldeiras. 

5.2.3. As plantas e os tratos culturais 

As plantas foram conduzidas conforme recomendações de 

Papadopoulos (1994). E r meio de poda, manteve-se, em cada planta, uma haste 

principal portando duas secundárias na sua parte terminal. Todas as demais 

hastes foram despontadas na sua fase de broto. A adubação de base foi feita com 

50 g de 4-14-7 mais Ca, Mg e micronutrientes (Fosmag 500B), além de 500 g 

(peso seco) de cama de aviário de dois lotes de frangos, por planta, em cova. Em 

cobertura, via fertirrigação em gotejo, aplicaram-se nitrato de cálcio e nitrato de 

potássio, alternadamente, uma vez por semana, a partir do 30° dia do plantio, na 

dose de 2 a 3 g por planta, variando com a resposta da mesma. Os frutos foram 

colhidos diariamente, a exemplo do que fazem os produtores de pepino para 

picles. O turno de rega e a quantidade de água, em cada tratamento, foram 

determinados com o apoio de três tensiômetros instalados junto às plantas, a 15 

cm de profundidade. Nenhum fungicida foi empregado nas plantas estudadas. 
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5.2.4. Obtenção das variáveis meteorológicas 

As variáveis meteorológicas, ocorridas no interior da estufa, foram 

registradas a cada 15 minutos por uma estação meteorológica automática, marca 

Campbel, instalada no interior da mesma, com os sensores a 1,5 m do solo. As 

ocorridas a céu aberto, em 2000, foram tomadas da mesma forma por outra 

estação automática, de mesma marca, instalada junto ao experimento externo. Em 

meados de 2001, devido à quebra de equipamentos, esta foi substituída por uma 

estação meteorológica convencional, previamente instalada a 1.000 m da área 

deste estudo, cujos registros feitos de duas em duas horas, foram associados aos 

de outra estação automática, com leitura de 15 em 15 minutos, instalada a 6 km 

de distância da área de execução deste trabalho, com os sensores também a 1,5 

m do solo. Os dados de chuva, no entanto, foram aqueles obtidos da estação 

convencional, tomados áriamente às 9, 15 e 21 h. 

5.2.4.1. Temperatura 

O perfil térmico de cada ciclo de cultivo resulta da média diuturna entre 

os registros ocorridos na estufa e a céu aberto. 

Os valores utilizados desta variável no estabelecimento de correlação 

entre a severidade são médias dos registros diários da semana que antecedeu 

cada leitura da severidade da doença. 

5.2.4.2. Umidade relativa do ar 

O perfil diário do percentual de umidade relativa do ar foi construído com 

a média entre os valores diários registrados dentro e fora da estufa. 
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Os valores desta variável utilizados no estabelecimento de correlação 

entre a severidade são médias dos registros diários das semanas que 

antecederam cada leitura da intensidade da doença. 

Molhamento foliar 

Devido à dificuldade de se precisar o tempo de molhamento foliar pelos 

registros do equipamento utilizado, estabeleceu-se que o número de horas com 

umidade relativa do ar igual ou maior que 95 % em cada ambiente seria 

considerado como período de molhamento foliar. 

5.2.4.4. Precipitação pluviométrica 

Foi considerada chuva a precipitação pluviométrica igual ou superior a 

0,1 mm. Os valores d sta variável utilizados no estabelecimento de correlação 

entre a severidade da doença são,1 . números de dias com chuva e; 2. 

precipitação (mm) total de cada semana que antecedeu a leitura da intensidade da 

doença. 

5.2.5. Quantificação da doença 

A doença foi avaliada semanalmente. A incidência foi determinada pela 

contagem de plantas doentes em cada tratamento; o progresso pela evolução da 

severidade da doença e esta pela porcentagem de lesão na folha, utilizando-se 

uma escala diagramática com diferentes percentuais de área foliar lesionada 

(Pereira et ai., 1996). 

Os dados epidemiológicos considerados são média semanais das 

repetições. 
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Os ciclos de cultivos foram encerrados pelo final da floração. O número 

de leituras dependeu da época da incidência da doença e da duração de cada 

ciclo de cultivo em cada tratamento. 

5.2.6. Análises 

Efetuou-se análise de correlação entre as variáveis meteorológicas e 

severidade da doença. A matriz para a severidade foi estabelecida pelos 

percentuais médios de lesão na área foliar obtidos semanalmente e a matriz 

variável meteorológica pela média semanal dos valores médios diários da semana 

que antecedeu à leitura da severidade. 
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5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.3.1. Ambiente 

No tratamento Estufa, os valores noturnos e diurnos da umidade relativa 

e da temperatura tenderam a ser inverso aos registrados no tratamento Rua. 

Naquele, a temperatura noturna foi mais baixa e a diurna mais alta que neste. 

Conseqüentemente, no tratamento Estufa, o percentual de umidade relativa 

durante à noite foi maior e durante o dia menor que no tratamento Rua. No 

entanto, os valores médios dessas variáveis, em cada tratamento, não diferiram 

entre eles, a exemplo do que se registrou no quarto ciclo de cultivo, quando da 

primeira incidência da mancha zonada (Figura 1). Os valores médios destas 

variáveis em cada tratamento, iguais ou muito próximos, conferem com Prados 

(1986). A similaridadf desses valores, observada durante a condução deste 

trabalho, pode ser a ída à permanente abertura das cortinas da estufa. 

Pezzopane (1994) comprovou que a maior ou menor oscilação diária entre uma 

mesma variável interna e externa está relacionada com a abertura das cortinas, 

como ocorre com o percentual de umidade relativa do ar. 

Em todos os períodos de ocorrência da doença, o maior número de 

horas com percentual de umidade relativa do ar igual ou superior a 95% ocorreu 

no tratamento Estufa (Tabela 1). 
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Tabela 1. Número de horas com umidade relativa igual ou maior que 95 °A) 
durante os três períodos de ocorrência da mancha zonada nas plantas 
de pepino dos tratamentos Rua e Estufa. Itajal. 2002. 

De acordo com Farias et al. (1993), estufas plásticas de polietileno 

transparente de baixa densidade, quando fechadas à noite, nas condições de 

Santa Maria, RS, alteram acentuadamente os valores da temperatura máxima do 

ar, aumentam a amplitude diária da umidade relativa do ar, sem alterarem os 

valores médios. As di enças entre uma mesma variável interna e externa são 

dependentes das cond.. atmosféricas reinantes como dia claro, encoberto com 

chuva ou encoberto sem chuva. 

Neste trabalho, observou-se que a estufa aberta comporta-se como a 

fechada, no que diz respeito à temperatura e umidade do ar, com salvaguarda 

para a amplitude dos registros. 
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FIGURA 1. Médias diárias da umidade relativa e da temperatura do ar, registradas 
nos tratamentos Estufa e Rua durante o quarto ciclo de cultivo e o 
primeiro da ocorrência da mancha zonada nas plantas dos 
experimentos. Itajaí, SC. 2001. 

5.3.2. Comparação entre os tratamentos 

Não houve incidência de mancha zonada nos ciclos de cultivos 

realizados entre 17/04/00 e 13/07/00 (outono-inverno), 28/08/00 e 30/11/00 

(inverno primavera), 07/11/00 e 12/01/01 (primavera-verão) e 26/11/01 e 10/01/02 

(primavera-verão). A doença se estabeleceu no 4°, 6°  e 7°  ciclos de cultivos 

realizados, respectivamente, em 16/3/01 a 21/05/01 (outono), 18/03/02 a 09/05/02 

(outono) e 06/05/02 a 09/07/02 (outono — inverno). Nas plantas do tratamento 

Estufa, a doença só ocorreu nas duas primeiras épocas de registro da mancha 

zonada (quarto e sexto ciclo de cultivo). Atingiu todas as plantas na primeira e 

apenas algumas na segunda incidência, de forma progressiva e sempre posterior 

à registrada nas plantas do tratamento Rua. Nestas, a doença sempre atingiu a 
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todas e sempre mais precoce e velozmente que a registrada nas plantas do 

tratamento Estufa. Foi progressiva na primeira e na terceira incidência, mas, na 

segunda, todas as plantas apresentaram os sintomas da doença ao mesmo tempo 

(Figura 2) 
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FIGURA 2. Incidência da mancha zonada em plantas de pepineiro cv. Marinda 
infectadas por Leandria momordicx nos tratamentos Rua e Estufa, 
durante os ciclos de cultivo de outono de 2001, outono de 2002 e 
outono-inverno de 2002. Itajaí, SC. 2002. 

Nos dois tratamentos, a doença incidiu primeiramente nas folhas mais 

velhas e daí para as demais. Esta observação está de acordo com o relatado por 

Osner (1918), que registrou o efeito da idade na suscetibilidade das folhas de 

plantas de pepino à infecção de L. mornordicw, ao constatar que a infecção pode 

ocorrer em folhas jovens expandidas, mas é muito mais intensa em folhas velhas, 

onde a produção de esporos é mais precoce e mais abundante. 

O percentual de severidade foi menor nas plantas do tratamento Estufa 

(Figura 3). As plantas do tratamento Rua, mais severamente infectadas, morreram 



antes daquelas. A doença não causou desfolha, mas as folhas secaram mais 

rapidamente, de baixo para cima, a partir de 50 % de severidade. 
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FIGURA 3. Severidade da mancha zonada em plantas de pepineiro cv. Marinda 
infectadas por Leandria momordicx nos tratamentos Rua e Estufa, 
durante os ciclos de cultivo de outono de 2001, outono de 2002 e 
outono-inverno de 2002. Itajaí, SC. 2002. 

A diferença na forma de incidir e no percentual de severidade da doença 

entre as plantas dos tratamentos Estufa e Rua, em todas as épocas de ocorrência, 

revela que as condições ambientais entre os tratamentos foram diferentes entre si. 

O sétimo ciclo de cultivo, época da terceira incidência da doença, foi 

mais seco que os demais; não só pelo menor percentual de dias com chuva e 

menor precipitação, mas também pela má distribuição das chuvas durante o 

período (Figura 4). Foi nesta ocorrência da doemnça que se registrou a menor 

severidade da mesma nas plantas do tratamento Rua, apesar de, nesta incidência, 

a doença instalou-se mais precocemente, quando as plantas tinham apenas 15 

dias do plantio. Na primeira incidência, as plantas adoeceram aos 38 e na 
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segunda aos 31 dias do plantio. É provável que esta precoce incidência da doença 

seja devida à alta pressão de inóculo, advinda do recente plantio anterior, 

severamente infectado que fora. No entanto, a menor severidade observada nas 

plantas do tratamento Rua e a ausência da doença nas plantas do tratamento 

Estufa, deveram-se às condições ambientais diferentes em alguns aspectos em 

relação aos dois ciclos de cultivo anteriores, onde a doença ocorrera, notadamente 

durante o outono de 2002, quando a severidade alcançou mais rapidamente seus 

maiores índices na plantas do tratamento Rua. 

FIGURA 4. Caracterização de cada ciclo de cultivo com incidência de mancha 
zonada em pepineiros quanto à sua duração, dias com chuva, 
percentual do ciclo com chuvas e chuva total. Itajaí, SC. 2002. 
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Na primeira e até na segunda semana da incidência da doença, em 

todas as ocorrências, notava-se que a severidade era mais intensa nas plantas do 

extremo norte das fileiras, dispostas no sentido norte-sul. Tal fato mostra que as 

chuvas com vento, ou apenas o vento, trazidos pelas frentes frias do sul 

dispersavam o inóculo de planta para planta, favorecendo a reinfecção. A 

dispersão dos conídios pela chuva e pelo vento foi citada por Cruz Filho & Pinto 

(1982), por Osner (1918) e por Rego (1995). 

5.3.3. Efeito da precipitação pluviométrica 

A severidade da doença pode ser relacionada diretamente com as 

chuvas e sua distribuição durante o ciclo de cultivo, haja vista que (1) a severidade 

foi menor nas plantaF.  • tratamento Estufa, onde não chove, que nas do 

tratamento Rua, sob chuva; (2) das três ocorrências da doença no tratamento Rua 

a menor severidade fc istrada quando a quantidade de chuva e o percentual 

do ciclo com chuva foram menores, além da má distribuição das precipitações 

pluviométricas no período (Figuras 5, 6 e 7). 
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Perído da primeira incidência da mancha zonada 

FIGURA 5. Distribuição e total da precipitação pluviométrica e severidade da 
mancha zonada em plantas de pepino do tratamento Rua durante 
2001, quando da primeira ocorrência da doença. Itajaí, SC, 2001. 
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Período da segunda incidência da mancha zonada 

FIGURA 6. Distribuição e total da precipitação pluviométrica (chuva) e severidade 
da mancha zonada em plantas de pepino do tratamento Rua durante 
2002, quando da segunda ocorrência da doença. Itajaí, SC, 2002. 
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Período da terceira incidência da mancha zonada 

FIGURA 7. Distribuição e total da precipitação pluviométrica e severidade da 
mancha zonada em plantas de pepino do tratamento Rua durante 
2002, quando terceira ocorrência da doença. Itajaí, SC, 2002. 

Foi positiva a correlação entre o número de dias com chuva e o aumento 

da severidade da doença nas três ocorrências da mancha zonada (Figura 8A, 

Figura 8B, Figura 8C). A menor correlação observada na terceira ocorrência da 

moléstia (Figura 8C), foi devida a redução do número de chuva na última semana, 

o que impediu o aumento da severidade. O fato ajuda a comprovar relação direta 

que há entre o aumento da severidade e o número de dias com chuva na semana 

que antecede a leitura do percentual de doença. 

Não houve correlação entre o volume da precipitação pluviométrica e a 

severidade. 
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A relação da doença com as chuvas confere com as observações de 

Cruz Filho & Pinto (1982) que afirmam que os períodos chuvosos são favoráveis à 

mancha zonada, ocasiões em que os pepineiros infectados podem ser destruídos 

em duas semanas. As chuvas também são primordiais na intensidade de outras 

doenças, como manchas de estenfílio e de pinta-preta em tomateiro, onde, 

conforme Boff et al. (1991) o número de chuvas semanais influencia diretamente 

na taxa de infecção dos folíolos desta planta. 

Dias com chuva nas semanas que antecediam a leitura da severidade semanal durante a primeira 

ocorrência da mancha zonada nas plantas do tratamento Rua (mm) 

FIGURA 8A. Correlação (C) entre o percentual de severidade semanal da mancha 
zonada nas plantas de pepino do tratamento Rua e número de dias 
com chuvas nas semanas que antecediam a leitura durante a 
primeira ocorrência da doença (16/03/01 a 21/05/01). Itajaí, SC. 
2001. 
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Dias com chuva nas semanas que antecediam a leitura da severidade semanal, durante a segunda 

ocorrência da mancha zonada nas plantas do tratasmento Rua (mm) 

FIGURA 8B. Correlação (C) entre o percentual de severidade semanal da mancha 
zonada nas plantas de pepino do tratamento Rua e número de dias 
com chuvas nas semanas que antecediam a leitura durante a 
segunda ocorrência da doença (18/03/02 a 09/05/02). Itajaí, SC. 
2002. 
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Dias com chuva nas semanas que antecediam a leitura da severidade semanal durante a terceira 
ocorrência da mancha zonada nas plantas do tratamento Rua 

FIGURA 8C. Correlação (C) entre o percentual de severidade semanal da mancha 
zonada nas plantas de pepino do tratamento Rua e número de dias 
com chuvas nas semanas que antecediam a leitura durante a 
terceira ocorrência da doença (06/05/02 a 09/07/02). Itajaí, SC. 2002. 

5.3.4. Efeito da temperatura 

De acordo com a Figura 9, nos três ciclos de cultivo onde a doença 

correu, a incidência se estabeleceu quando a temperatura média do dia se 

aproximou de 20 °C. Em todos as incidências da doença e nos dois tratamentos 

estudados (Rua e Estufa) a correlação entre temperatura média de 15 e 25 °C e a 

severidade da doença foi de -0,9423, na primeira ocorrência da doença, de - 

0,9464 na segunda e de -0,9000 na terceira, no tratamento Rua (Figuras 10A, 

10B e 10C). No tratamento Estufa foi de -0,9509 na primeira ocorrência da doença 

e de -0,2506 na segunda (Figuras 11A e 11B). O valor desta correlação reforça a 

comprovação que a severidade aumenta com a diminuição da temperatura. 

Quando isto não ocorre, a severidade reduz a sua velocidade. A temperatura, 

durante as avaliações da severidade, na segunda ocorrência da doença no 
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tratamento Estufa permaneceu estável, o que diminuiu, mas não impediu, o 

aumento do percentual da severidade. 

Devido às características policíclicas da doença, ela pode evoluir, 

mesmo sob condições não totalmente favoráveis, o que explica o aumento 

percentual da severidade nas plantas doentes do tratamento Estufa. 

A análise de correlação entre os valores de temperatura e de severidade 

das duas ocorrências da doença neste tratamento, ratificam a importância do 

abaixamento da temperatura no aumento da severidade (Figurai 1C). 

cp 4') tp 	 ,‘\b, 	 ,‘0,\40 (,) 00,:o ri/0(p 	\i,\R) \40,9934) 95l cz)  
"1 	 `"). 

Períodos da incidência da mancha zonada 

FIGURA 9. Temperaturas médias diárias e severidade da mancha zonada na 
três épocas de ocorrência da doença em pepineiros do tratamento 
Rua. ltajaí, SC. 2002. 

Segundo Osner (1918), em meio artificial, a faixa ótima de temperatura 

para L. momordicw crescer e esporular está entre 18 e 25 °C e pouco ou nada 

esporula abaixo de 15 e acima de 30 °C. O autor afirma que o fato de não ter 
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encontrado a doença no verão e nem antes de as condições de tempo frio de 

outono se estabelecessem, durante o ano de 1916, é explicado pela baixa faixa 

de temperatura exigida pelo fungo para esporular. Reforça sua asserção pelo 

insucesso em garantir infecção quando a temperatura durante o tempo de 

inoculação foi continuamente mantida acima da exigida pelo fungo para crescer e 

esporular. 

Neste trabalho foi possível correlacionar a incidência e a severidade da 

doença com o declínio da temperatura (Figuras 10A, 10B, 10C). Também se pode 

comprovar que a severidade da mancha zonada em plantas de pepinos agrava-se 

quando as mesmas estão submetidas a temperaturas entre 15 e 25 °C, 

associadas a chuvas, notadamente ao maior número de precipitações semanais. 

As plantas do tratamento Estufa, protegidas das chuvas, mas sob condições 

similares de temperatura do ar (e de umidade relativa), sofreram uma severidade 

menor e uma incidência mais tardia que às infligidas às plantas do tratamento 

Rua. A importância da chuva também se revelou pela lenta evolução e menor 

severidade da doença durante a terceira incidência da mancha zonada nas 

plantas deste tratamento. Durante o ciclo de cultivo em que a terceira incidência 

da doença ocorreu, o número de dias com chuva em cada semana que antecedeu 

a leitura da severidade foi menor que nos demais ciclos com a ocorrência da 

doença. A alta correlação entre o maior percentual de severidade com maior 

número de dias com chuva explica a ocorrência de baixa severidade da doença 

nas plantas do tratamento Estufa. 
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Figura 10A. Correlação (C) entre o percentual de severidade semanal da mancha zonada 
nos pepineiros do tratamento Rua e a temperatura média semanal da 
semana que antecedia a leitura, por ocasião da primeira ocorrência da 
doença (16/03 a 21/05/01). ltajaí, SC. 2001. 

120,0 - 

Figura 10B. Correlação (C) entre o percentual de severidade semanal da mancha zonada 
nos pepineiros do tratamento Rua e a temperatura média semanal da 
semana que antecedia a leitura, por ocasião da segunda ocorrência da 
doença (18/03 a 09/05/02). Itajaí, SC. 2002. 
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Figura 10C. Correlação (C) entre o percentual de severidade semanal da mancha zonada 
nos pepineiros do tratamento Rua e a temperatura média semanal da 
semana que antecedia a leitura, por ocasião da terceira ocorrência da 
doença (06/05 a 09/07/02). Itajai, SC. 2002. 
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FIGURA 11A Correlação (C) entre o percentual de severidade semanal da mancha 
zonada nos pepineiros do tratamento Estufa e a temperatura média 
semanal da semana que antecedia a leitura, por ocasião da primeira 
ocorrência da doença (16/03 a 21/05/01). Itajaí, SC. 2001. 
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FIGURA 11B. Correlação (C) entre o percentual de severidade semanal da mancha 
zonada nos pepineiros do tratamento Estufa e a temperatura média 
semanal da semana que antecedia a leitura, por ocasião da segunda 
ocorrência da doença (18/03 a 09/05/02). Raiai, SC. 2002. 
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Figura 11C. Correlação (C) entre o percentual de severidade semanal da mancha 
zonada nos pepineiros do tratamento Estufa e a temperatura média 
semanal das semanas que antecediam a leitura, por ocasião da segunda e 
terceira ocorrência da doença (18/03 a 09/07/02). Itajai, SC. 2002. 
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Osner (1918), trabalhando em condições de laboratório, só conseguiu 

infecções por L. mormodicw sob temperatura amena e, se depois da inoculação 

as plantas permanecessem por algumas horas em câmaras muito úmidas. 

Observou, embora não tenha informado a temperatura, que os esporos deste 

fungo, em água destilada, podem apresentar tubos germinativos com 5 a 10 mm 

de comprimento em oito horas e, em 48 h, já ocorrem corpos vesiculares no 

extremo destes tubos. 

Apesar da boa distribuição de chuvas no decorrer de 87 dias de um 

ciclo de cultivo de pepineiros no outono-inverno (17/4 a 13/7) de 2000, as 

temperaturas muito baixas devem ter sido a condicionante principal da não 

incidência de mancha zonada durante este ciclo de cultivo (Figura 12). Deve-se 

levar em conta que, na primavera de 1999, a doença fora registrada nas lavouras 

e nos hospedeiros silvestres que existiam na região onde este trabalho foi 

executado. Por outro lado, o escape registrado nos plantios subseqüentes, 

mantidos de 25/8/00 a 30/11/00 e de 7/11/00 a 12/01/02, pode ser atribuído à falta 

de pressão de inóculo, uma vez que as condições de chuva e de temperatura, 

principalmente até meados de novembro, foram similares àquelas dos períodos 

onde as plantas adoeceram em 2001 e em 2002 (Figura 13). A ausência de 

inoculo deveu-se às 14 geadas, sendo 10 consecutivas, ocorridas entre 13/7/00 e 

20/8/00, na região de execução deste trabalho. Toda vegetação suscetível ao frio, 

notadamente as cucurbitáceas, morreram. Em levantamento realizado desde 

agosto de 2000 até fevereiro de 2001 não foram encontrados hospedeiros, 

silvestre ou cultivado, infectado por L. momordica3, nas áreas pesquisadas de 

produção de pepinos do litoral catarinense. 
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FIGURA 12. Temperaturas máxima, mínima e média diárias e distribuição e 
quantidade de chuva durante o ciclo de cultivo de pepineiros no 
outono—inverno de 2000, quando não houve incidência de mancha 
zonada. Itajaí, SC. 2000. 
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FIGURA 13. Médias diárias das temperaturas máximas e mínimas e chuvas 
durante o períodos II e III de plantio de pepineiros sem a incidência 
de mancha zonada. Itajaí, SC. 2001. 
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5.3.5. Efeito da umidade relativa do ar 

Não se pode estabelecer correlação entre a severidade crescente e os 

percentuais de umidade relativa do ar, em face da pouca oscilação destes valores 

(Figura 14). Também não se pode correlacionar severidade da doença e horas 

com umidade relativa igual ou superior a 95%, considerados neste estudo como 

condição de molhamento foliar, porque a incidência da doença ocorreu 

independentemente da existência destes teores de umidade relativa do ar. Além 

disto, no tratamento Estufa, onde este percentual de umidade relativa foi mais 

duradouro que no campo, a incidência foi mais lenta e a severidade mais branda 

(Figuras 15, 16 e 17). 

FIGURA 14. Umidade relativa média semanal do ar, registrada em cada semana 
que antecedeu a leitura da severidade semanal no tratamento Rua, 
durante o outono de 2001, outono de 2002 e outono-inverno de 
2002. Itajaí, SC. 2002. 
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FIGURA 15. Horas (eixo y) com percentual de umidade relativa do ar igual ou 
maior a 95% e severidade da mancha zonada nos pepineiros dos 
tratamentos Rua e Estufa durante a primeira época de ocorrência da 
doença. Itajaí, SC. 2001. 
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FIGURA 16. Horas (eixo y) com percentual de umidade relativa do ar igual ou 
maior a 95% e severidade da mancha zonada nos pepineiros dos 
tratamentos Rua e Estufa durante a segunda época de ocorrência da 
doença. Itajai, SC. 2002. 
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doença. Itajaí, SC. 2002 

Como mostrado nas Figuras 15, 16 e 17, a incidência da mancha 

zonada em pepineiros ocorreu em condições de umidade relativa inferior a 95 %. 

Tal fato pode estar associado à capacidade de L. momordicx esporular tanto em 

condições de 40 quanto a 90 % de umidade relativa do ar, fato já relatado por 

Blazquez (1983). 

Boff et al. (1991) também não puderam correlacionar molhamento foliar 

e a intensidade das manchas de estenfílio (Stemphylium solam) e de pinta preta 

(Alternaria solam) em tomateiros. No entanto, o número de chuvas semanais 

influenciou diretamente na taxa de infecção dos folíolos desta planta. 

Considerando-se (1) que a temperatura média diária foi similar nos dois 

ambientes de cultivo; (2) que maior número de horas com umidade relativa igual 

ou maior que 95 % ocorreu na estufa (notadamente no terceiro ciclo da doença 

nas plantas do tratamento Rua, quando as plantas do tratamento Estufa não 

adoeceram) não foram o bastante para igualar ou aproximar o percentual de 
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severidade da doença ocorrida nas plantas daquele tratamento; logo, o número de 

dias com chuva, associado à temperatura entre 15 e 25 °C é preponderante na 

severidade da mancha zonada em plantas de pepino. Assim, a menor severidade 

da doença nas plantas do tratamento Estufa está relacionada, principalmente, ao 

efeito guarda-chuva desta e à permanente abertura das suas cortinas, razão do 

similar e não maior percentual médio diário de umidade relativa do ar desta com o 

do ambiente externo. A importância da umidade fornecida pelas chuvas está de 

acordo com Blazquez (1983), que constatou que o patógeno produz esporos em 

condição de baixa umidade relativa (40 %), mas as lesões produzidas em 

condições de alta umidade relativa (90 %) são maiores que naquela condição. 

Este autor também constatou que, embora os esporos sejam costumeiramente 

produzidos em lesões maduras da face inferior da folha, sob grande condição de 

umidade, numerosos conídios podem ser obtidos em lesões jovens. Além disso, 

de acordo com Osner (1918), as lesões que, na natureza, só foram vistas nas 

folhas, em laboratório, sob alta umidade, podem ocorrer em caules e peciolos, 

além da existência de esporos nas lesões de ambas as faces da folha. Ainda, 

conforme Osner (1918), quando a infecção é seguida por tempo úmido e, 

especialmente, se vários esporos germinam próximos uns aos outros ou em uma 

grande gota de água, ocorrem grande lesões. Este autor, em condições de 

laboratório, só reproduziu as típicas lesões mosqueadas com presença de esporos 

ocorrentes na natureza, quando manteve as plantas sob alta umidade favorável e 

temperatura amena após a inoculação do patógeno. 

Os resultados deste trabalho e a afirmação de Veiga et ai. (1994) e de 

Rego (1995) que a mancha zonada é mais severa em pepineiros na estufa, 

reforçam que o manejo desta é fator primordial no controle ou no favorecimento 
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desta doença. As estufas de cultivo comercial não podem ser transformadas em 

câmaras úmidas incubadoras de patógeno por manejos que permitam má 

ventilação e restrita insolação. 

A constatação, neste trabalho, da importância da temperatura amena 

(15 a 25 °C) e do número de dias de chuva na severidade de L. momordicw não 

responde algumas questões como: (1) a invasão do patógeno é dependente de 

água sobre a superfície do hospedeiro? (2) qual o tempo de molhamento foliar 

para a infecção se estabelecer? (3) para germinar, os conídios precisam ser 

destacados de seus conidióforos, o que é feito pelas chuvas, insetos e ventos? 



6. CAPITULO VI 

INFLUÊNCIA DE MEIOS DE CULTURA, DA LUZ, DA 

TEMPERATURA, DA VENTILAÇÃO E DA IMERSÃO NO CRESCIMENTO E 

ESPORULAÇÃO DE COLÔNIAS DE Leandria mornordicw RANGEL 

6.1. INTRODUÇÃO 

O fungo Leandria momordicm é o agente causal da mancha reticulada 

ou zonada em plantas de pepino e de manchas foliares em outras cucurbitáceas. 

De acordo com Barreto et al. (1994) a dificuldade de obtenção de 

esporos do patógeno em laboratório é um fator limitante ao estudo da doença que 

causa. Para obtenção de conídios, Moretto & Barreto (1994) recomendam a 

secagem e peneiramento de folhas infectadas de pepineiros. No entanto, a 

prática, que é trabalhosa, depende da ocorrência da doença e os conídios perdem 

a viabilidade em pouco tempo. É, ainda, difícil o estabelecimento da concentração 

e da uniformidade da aplicação do inoculo. Além disso, nos pontos de acúmulo de 

fragmentos foliares, têm—se observado injúrias graves em folhas jovens de muitas 

cucurbitáceas inoculadas, o que prejudica a avaliação. Silva (1983) utilizou folhas 

de pepineiros infectadas e postas em câmara úmida para obtenção de conídios. O 
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método também é limitado pela ocorrência da doença e apenas atende a 

trabalhos que não demandem grande quantidade de inóculo. 

Tem sido publicado que o fungo esporula melhor em BDA, sob 

temperatura de 18 °C, onde, nestas condições, o crescimento é muito lento e a 

esporulação é escassa (Moretto & Barreto, 1994; Barreto et ai., 1994). Também, 

segundo Blazquez (1983), Tokeshi & Kurozawa (1967), o fungo esporula em BDA 

e em V8, mas os autores não fazem referências às condições ambientais para tal 

e tampouco especificam precisamente os meios. Onde melhor cresce, não 

esporula ou o faz em reduzidíssima quantidade (Moretto & Barreto, 1994; Tokeshi 

& Kurozawa, 1967). 

Apesar da necessidade de esporos para os estudos com o patógeno e 

da dificuldade para obtê-los, nenhum estudo se fez sobre a influência da luz, da 

nutrição e de prováveis inibidores da esporulação presentes nas colônias obtidas 

em laboratório. 

Com este trabalho, pretende-se estabelecer métodos para a produção 

massal de propágulos de L. momordicw, visando a facilitação de estudos com 

este patógeno. 
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6. 2. MATERIAL E MÉTODOS 

6. 2.1. Efeito de meios nutritivos, da luminosidade e da temperatura 

na esporulação e crescimento de colônias de Leandria momordicw Rangel 

Conídios de L. mornordicw, coletados de lesões em folhas de plantas 

de pepino sem sementes da cultivar Marinda, foram postos em agar-água (AA) 

com sulfato de estreptomicina (5 g/I de AA), vertido em placa de Petri. Após 

incubação (24 h em temperatura de 18 a 24 °C, sob iluminação fluorescentes tipo 

luz do dia, e fotoperíodo de 12 h, com intensidade de 3.000 lux incidindo nas 

placas, medidos com luximetro Light Meter DLM2 Davis Instruments, com escala 

de O a 50.000 lux, Made in Taiwan) um conídio germinado foi transferido para AA, 

onde permaneceu por 52 h. Após, destacaram-se pontas de hifas que foram 

transferidas para os meios nutritivos a serem trabalhados. Tomou-se tal 

precaução com base em Lopes & Bergamim Filho (1993). Estes autores 

cultivaram Bipolaris sacchari no mesmo meio que seriam repicados, porque a sua 

retomada de crescimento poderia ser influenciada pelos componentes do meio de 

cultura no qual o inOculo havia sido produzido. 

Os meios utilizados, com os seus componentes dissolvidos em um litro 

de água estéril destilada foram ASA (200 g abóbora + 20 g sacarose + 10 g de 

agar); BSA 200 (200 g de batata + 50 g de sacarose + 10 g de agar); BSA500 

(500 g de batata + 20 g de sacarose + 10 g de agar); CSA (200 g Chuchu + 20 g 

de sacarose + 10 g de agar); PSA (200 g de plantas de pepino, sem raizes, com 

35 dias de idade + 20 g de sacarose + 10 g de agar); e V8 [300 ml de V8 + 4,5 g 

de C2CO3 + 15 g de agar, conforme Tuite (1969)]. O pH de todos os meios, 

estabelecido a 50 °C, oscilou entre 6,2 a 6,4. Após incubação de 15 dias na 

condição acima descrita, discos de 1,5 mm de diâmetro, contendo pontas de 
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hifas, foram retirados do bordo de cada cultura e, novamente, transferidos para os 

respectivos meios, vertido em placas de Petri. Todas as placas foram vedadas 

com filme PVC Royal Pack transparente não foto seletivo durante toda a 

condução do trabalho. 

O experimento foi conduzido em fatorial 6 (meios de cultura) x 2 

(temperaturas) x 2 (luminosidades), com cinco repetições em delineamento 

completamente casualizado no interior de uma incubadora. A temperatura foi de 

18 °C e 24 °C e a iluminação de 3.000 lux, já descrito, e no escuro. A ausência de 

luz foi obtida pelo envolvimento das placas de Petri em papel alumínio conforme 

Manandhar (1998). Tomou-se o cuidado de se manter no interior de cada 

incubadora um termômetro de mercúrio de mínima e máxima para registro de 

qualquer alteração na temperatura do ambiente durante o período de execução 

de ensaio. 

Para avaliação da precocidade da esporulação, feita aos quatro e aos 

sete dias de incubação, preparam-se placas próprias para tal. Foi considerado 

esporulante o tratamento que tivesse esporos em qualquer uma das suas 

repetições. 

A avaliação da esporulação total e do crescimento máximo ocorreu aos 

28 dias da incubação. 

A retirada dos esporos de cada colônia foi feita com pincel e água, de 

modo a se obter uma suspensão de esporos em 10 mi. A contagem (conídios/ml) 

foi feita com o auxílio de hemacitômetro. 

O número de conídios de cada colônia é a média de seis contagens. 

Os tratamentos, cuja média não atingiu a 50 esporosiml, foram 

considerados não esporulantes. 
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Devido a resultados de valor zero na esporulação, o fatorial 6x2x2 foi 

desconsiderado para a análise estatística da esporulação, por não haver 

transformação matemática que resolva o problema. Utilizou-se a combinação de 

resultados com valores numéricos maiores que zero para se efetuar teste de F 

para a análise de variância e a comparação de média pelo teste de Tukey a 1 % 

de probabilidade e delineamento completamente casualizado. 

6. 2. 2. Efeito da aeração, da raspagem de micélios aéreos e da 

imersão de colônias de Leandria mornordicw Rangel na sua esporulação e 

no seu crescimento. 

Conídios de um isolado de L. momordicw, coletado de plantas de 

pepino sem sementes da cultivar Marinda, foram postos a germinar em AA, com 

sulfato de estreptomicina (0,2 g/15 ml de AA), vertido em placa de Petri. Após 

incubação (24 h em temperatura de 18 °C, sob iluminação de lâmpadas 

fluorescentes tipo luz do dia, com fotoperíodo de 12 h, sob intensidade de 3.000 

lux incidindo sobre as placas (medidos com luxímetro Light Meter DLM2 Davis 

Instruments, com escala de O a 50.000 lux, Made in Taiwan). Esporos germinados 

foram, então, transferidos individualmente para BDA (200 g de batata, 20 g de 

dextrose e 10 g de agar). Após 15 dias de incubação, nas condições já citadas, 

selecionou-se uma colônia representativa e sem contaminação. Desta colônia 

destacaram-se discos de meio (1,5 mm de diâmetro) contendo pontas de hifas 

que foram transferidos para o BDA acima mencionado, previamente vertido em 

placas de Petri. Todas as placas permaneceram lacradas com filme PVC Royal 

Pack transparente não foto seletivo por 14 dias a 18 °C e no regime de iluminação 

já citado. Após a medição dos diâmetros, feito pelo fundo de cada placa, 



150 

aplicaram-se os tratamentos: 1. raspagem do micélio aéreo com o auxílio de um 

pincel seco, sendo a tampa de cada placa substituída por filme PVC Royal Pack 

perfurado por agulhas (raspado); 2. substituição das tampas de vidro das placas 

por filme de PVC Royal Pack perfurado por agulha (ventilado); 3. imersão das 

colônias, com as placas abertas e emborcadas, em água destilada estéril por 

nove horas, com troca de água a cada três horas (lavado). Após o período de 

imersão, as placas foram escorridas e fechadas com filme PVC Royal Pack 

perfurado; 4. manutenção do vedamento da placas (vedado). Durante o período 

de imersão, as placas dos demais tratamentos permaneceram emborcadas sobre 

um balcão, no ambiente do laboratório onde ocorreu a imersão. 

Após a aplicação dos tratamentos, todas as placas foram mantidas 

emborcadas e apoiadas uma às outras para não prejudicar a aeração das que 

tiveram o filme perfurado e incubadas por mais 10 dias a 18 °C, no interior de 

incubadora, sob fotoperíodo de 12 h com 3.000 lux. Findado este período, 

mediram-se o crescimento e a esporulação. 

A retirada dos esporos de cada colônia foi feita com pincel e água, de 

modo a se obter uma suspensão de esporos em 10 ml. A contagem (conídios/ml) 

foi feita com o auxílio de hemacitômetro. Os valores de crescimento são as 

médias dos diâmetros transversais de seis repetições por tratamento. 

Foram considerados esporulantes os tratamentos cuja média das 

contagens de esporos, nas seis colônias, foi igual ou superior a 250. Devido ao 

valor zero da esporulação no tratamento "raspado" não se pode fazer a análise da 

variância dos resultados. Por isto, os dados estão indicados em unidades por 

colônia e em percentuais. 
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6. 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6. 3.1. Efeito de meios nutritivos, da luminosidade e da temperatura 

na esporulação e crescimento de colônias de Leandria momordicw Rangel 

6. 3.1.1. Esporulação 

A esporulação mais precoce ocorreu no quarto dia em V8 e BSA500, a 

24 °C, sob luz. Nas condições testadas, os meios de cultura ASA, CSA e PSA não 

se prestam à produção de esporos. Devido à impossibilidade de se efetuar a 

análise estatística para estabelecimento das interações entre os fatores testados, 

não se pode estabelecer a influência deles na esporulação. No entanto, a 18 °C, 

não houve produção de esporos na ausência de luz em qualquer um dos meios 

testados. Em BSA200, a esporulação foi dependente de luz, em qualquer 

temperatura, assim como em BSA500 e em V8 a 18 °C. Nestes meios não se 

observaram os típicos anéis concêntricos com e sem esporos que, conforme 

Lopes & Bergamin (1993), correspondem à influência da luz, quando na presença 

e ausência dela, respectivamente, mas esporos em reboleiras ao acaso sim, o 

que poderia ser resultado da influência da luz na esporulação. No entanto, a 24 

°C, a esporulação em BSA500, e em V8 ocorreu no escuro e na presença da luz, 

embora em muito maior quantidade nesta condição (Tabela 1). 

As maiores produções de esporos ocorreram em V8 e em BSA500 a 24 

°C sob iluminação e a menor em colônias cultivadas em V8 a 18 °C, que não 

diferiu da de BSA200 a 24 °C, ambas sob iluminação (Tabela 2). 
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TABELA 1. Concentração de esporos de um isolado monospórico de Leandria 
mornordicw Rangel, mantido por 28 dias em diferentes meios de 
cultura com pH 6,2 a 6,4 sob temperaturas de 18 e 24 °C e 
luminosidade de 3.000 lux, com fotoperíodo de 12 h e no escuro. 
Itajaí, SC. 2001. 

Número médio de esporos por mililitro 

Meios' 
18 °C 	 24 °C 

 

Luz 	 Escuro 	Luz 	 Escuro 

ASA 	O 	 O 	O 	 O 
BSA2oo 	37.600 	 O 	19.800 	 O 
BSA500 	50.800 	 O 	80.400 	 41.600 
CSA 	O 	 O 	O 	 O 
PSA 	O 	 O 	O 	 O 
V8 	 18.400 	 0 	86.000 	 32.500 

1- ASA (200 g abóbora + 20 g sacarose + 10 g agar); BSA200 (200 g 
de batata + 50 g de sacarose + 10 g de agar); BSA500 (500 g de 
batata + 20 g de sacarose + 10 g de agar); CSA (200 g chuchu + 20 g 
sacarose + 10 g agar); PSA (200 g plantas de pepino, sem raízes, 
com 35 dias de idade + 20 g sacarose + 10 g agar); e V8 (conforme 
Tuite (1969) 
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TABELA 2. Produção decrescente de esporos/ml de um isolado monospórico de 
Leandria rnornordicw Rangel, com 28 dias, em diferentes meios de 
cultura com pH 6,2 a 6,4, mantido sob temperaturas de 18 e 24 °C e 
luminosidade de 3.000 lux com fotoperíodo de 12 h e no escuro. ltajaí, 
SC. 2001. 

Esporos 	 Meios2 	 °C 	Lux 

	

86.000 a1 	 V8 	 24 	3.000 lux 

	

80.400 a 	 BSA500 	 24 	3.000 lux 

	

50.800 b 	 BSAsoo 	 18 	3.000 lux 

	

41.600 bc 	 BSA5oo 	 24 	0.000 lux 

	

37.600 c 	 BSA2oo 	 18 	3.000 lux 

	

32.500 c 	 V8 	 24 	0.000 lux 

	

19.800 	d 	 BSA2oo 	 24 	3.000 lux 

	

18.400 	d 	 V8 	 18 	3.000 lux 

1 - Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si 
pelo teste de Tukey a 1 % de probabilidade (Coeficiente de Variação 
= 10,45 %). 
2 - ASA (200 g abóbora + 20 g sacarose + 10 g agar); BSA200 (200 g 
de batata + 50 g de sacarose + 10 g de agar); BSA500 (500 g de 
batata + 20 g de sacarose + 10 g de agar); CSA (200 g chuchu + 20 g 
sacarose + 10 g agar); PSA (200 g plantas de pepino, sem raízes, 
com 35 dias de idade + 20 g sacarose + 10 g agar); e V8 (conforme 
Tuite (1969) 

O resultado da esporulação, a 24 °C, não confere com o relatado por 

Moretto & Barreto (1994) que, mesmo sem descreverem os três meios e as 

condições de luminosidade usados, comprovaram ser a temperatura de 18 °C 

mais favorável que a de 20 °C para a esporulação de L. momordicw. No entanto, 

em determinado meio estudado pelos autores a esporulação só ocorreu a 20 °C. 

Tais discrepâncias podem estar ligadas às condições de trabalho, aos meios e às 

diferenças genéticas do isolado. 
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6. 3.1. 2. Crescimento 

Quanto ao crescimento, a análise de variância revelou efeito 

significativo para meios e temperatura, mas não para luminosidade. Assim, o 

diâmetro das colônias foi maior nos meios CSA e ASA, seguido por PSA, por V8 e 

este por BSA500, que não diferiu de BSA200, estabelecendo-se quatro grupos de 

crescimento e que a temperatura favorável foi a de 24 °C e que não houve 

interferência da luminosidade. No entanto, todas as interações (meio-luz; meio—

temperatura; iluminação-temperatura; e meio-iluminação-temperatura) foram 

significativas. 

Analisando-se as interações constantes nas Tabelas 3 e 4, o 

crescimento em BSA200 e em BSA500 foi indiferente à luminosidade e à 

temperatura estudadas. Em ASA e PSA o crescimento teve comportamento igual, 

sendo indiferente à temperatura quando no escuro e menor a 18 °C com luz; em 

CSA o crescimento foi indiferente à temperatura, quando no escuro, crescendo 

mais a 18 °C que em 24 °C, quando na luz; em V8, o menor crescimento foi no 

escuro a 18 °C e, quando iluminado, em qualquer temperatura, não diferiu do 

crescimento ocorrido no escuro a 24 °C. 

Embora Osner (1918) tenha registrado que a luminosidade não 

interfere no crescimento de L. momordicw, como a que ocorreu em BSA 200 e 

BSA500, neste trabalho constatou-se que houve interação entre meio, 

temperatura e luminosidade. Logo, o comportamento do crescimento é 

dependente da associação das condições ambientais em que o fungo é 

submetido. 
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TABELA 3. Influência da luminosidade (escuro e 3.000 lux — fotoperiodo de 12 h) 
no tamanho (diâmetro em mm) de colônias com 28 dias de um isolado 
monospórico de Leandria momordicw Rangel em diferentes meios de 
cultura, com pH 6,2 a 6,4, mantidos sob temperaturas de 18 e 24 °C. 
Rajá, SC. 2001. 

ESCURO 	 COM LUZ 

18 °C 	24 °C 	18 °C 	24 °C 

ASAI 	64,6 a2 	A2  65,8 ab A 52,6 b B 71,2 a 	A 

BSA200 44,6 bc 	A 37,8 c A 33,6 c A 40,2 d A 

BSA500 37,6 c 	A 37,6 c A 38,2 c A 45,0 cd A 

CSA 	72,8 a 	A 72,4 a A 70,4 a A 55,4 bc B 

PSA 	52,0 b 	A 56,4 b A 45,2 bc B 64,4 ab A 

V8 	37,4 c 	B 43,8 c A 54,4 b A 52,2 c 	A 

1 — ASA (200 g abóbora + 20 g sacarose + 10 g agar); BSA200 (200 g de 
batata + 50 g de sacarose + 10 g de agar); BSA500 (500 g de batata + 20 g 
de sacarose + 10 g de agar); CSA (200 g chuchu + 20 g sacarose + 10 g 
agar); PSA (200 g plantas de pepino, sem raízes, com 35 dias de idade + 20 
g sacarose + 10 g agar); e V8 (conforme Tuite (1969) 
2 ® Médias ligadas por mesma letra, minúscula, na coluna e maiúscula na 
linha, são iguais entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade 
(Coeficiente de Variação = 9,3%). 
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Tabela 4. Influência da temperatura (18 e 24 °C) no tamanho (diâmetro em mm) 
de colônias de um isolado monospórico de Leandria momordicw 
Rangel com 28 dias, em diferentes meios de cultura com pH 6,2 a 6,4, 
mantidos sob fotoperíodo (3.000 lux) de 12 h e no escuro.ltajaí, SC. 
2001. 

18 °C 	 24 °C 

Escuro 	Com luz 	Escuro 	Com luz 

ASA' 	64,6 a2  A2  52,6 b B 65,8 ab A 71,2 a A 

BSA200 44,6 bc A 33,6 c A 37,6 c A 45,0 cd A 

BSA500 37,6 c A 38,2 c A 37,6 c A 45 cd A 

CSA 	72,8 a A 70,4 a A 72,4 a A 55,4 bc B 

PSA 	52,0 b A 45,2 bc B 56,4 b A 64,4 ab A 

V8 	37,4 c A 54,4 b A 43,8 . c A 52,2 c A 

1 - ASA (200 g abóbora + 20 g sacarose + 10 g agar); BSA200 (200 g de 
batata + 50 g de sacarose + 10 g de agar); BSA500 (500 g de batata + 20 g 
de sacarose + 10 g de agar); CSA (200 g chuchu + 20 g sacarose + 10 g 
agar); PSA (200 g plantas de pepino, sem raízes, com 35 dias de idade + 
20 g sacarose + 10 g agar); e V8 (conforme Tuite (1969) 
2 - Médias ligadas por mesma letra, minúscula, na coluna e, maiúscula, na 
linha, são iguais entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade 
(Coeficiente de Variação = 9,3%). 

Não se pode correlacionar crescimento e produção de esporos, mas foi 

nos meios favoráveis à esporulação onde ocorreram os menores crescimentos 

(Tabela 5). 

Aparentemente, todos os meios empregados possuíam os elementos 

necessários para o crescimento, mas não para a esporulação de L. momordica. 

Os extratos de hospedeiros foram impróprios ou não continham a quantidade 

necessária à produção de esporos, ao passo que os de vegetais não hospedeiros 

[batata (BSA) e extratos de legumes (V8)] o foram ou os continham. A quantidade 
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de 2,5 vezes mais batata em BSA500 que em BSA200, pareceu ser 

preponderante na produção de esporos obtida no primeiro meio e não a maior 

quantidade de sacarose em BSA200 (2,5 vezes mais). 

Considerando que a maior produção de esporos foi obtida em V8 e em 

BSA500, este meio por ser barato e prontamente disponível pode ser empregado 

rotineiramente em laboratório. Não se estudou a capacidade dos meios em 

preservar a virulência do patógeno após sucessivas transferências e repicagens. 
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TABELA 5. Crescimento (em mm) e esporos/mi, em 10 ml, das colônias de 
Leandria momordicw Rangel com 28 dias em diversos meios, sob 
duas condições de luminosidade e duas de temperatura. itajaí, SC. 
2001. 

Diâmetro 	Esporos 	Meio2 	Luz3 °C 

64,6 al 	 O 	ASA 	E 	18 
52,6 b 	 O 	ASA 	L 	18 
65,8 ab 	 O 	ASA 	E 	24 
71.2 a 	 O 	ASA 	L 	24 
72,8a 	 O 	CSA 	E 	18 
70,4 a 	 O 	CSA 	L 	18 
72,4 a 	 O 	CSA 	E 	24 
55,4 bc 	 O 	CSA 	L 	24 
52,0 b 	 O 	PSA 	E 	18 
45,2 bc 	 O 	PSA 	L 	18 
56,4 b 	 O 	PSA 	E 	24 
64,4ab 	 O 	PSA 	L 	24 
37,6 c 	O 	BSA500 	E 	18 
44,6 bc 	 O 	BSA200 	E 	18 
37,8 c 	 O 	BSA200 	E 	24 
37,4 c 	O 	V8 	E 	18 
52,2 c 	86.000 a 	V8 	L 	24 
45,0 cd 80.400 a 	BSA500 	L 	24 
38,2 c 	50.800 b 	BSA500 	L 	18 
37,6 c 	41.600 bc 	BSA500 	E 	24 
33,6 c 	37.600 c 	BSA200 	L 	18 
43,8 c 	32.500 c 	V8 	E 	24 
40,2 d 	19.800 	d 	BSA200 	L 	24 
54,4 b 	18.400 	d 	V8 	L 	18 

1 - Médias, na coluna, seguidas de letras iguais não diferem entre si, conforme 
teste de Tukey a 5% e 1% de probabilidade e Coeficiente de Variação de 9,3 e 
10,45 % para crescimento e esporulação, respectivamente; 

2 - ASA (200 g abóbora + 20 g sacarose + 10 g agar); BSA200 (200 g de batata + 
50 g de sacarose + 10 g de agar); BSA500 (500 g de batata + 20 g de 
sacarose + 10 g de agar); CSA (200 g chuchu + 20 g sacarose + 10 g agar); 
PSA (200 g plantas de pepino, sem raízes, com 35 dias de idade + 20 g 
sacarose + 10 g agar); e V8 (conforme Tuite (1969); 

3 - E = escuro, L = 3.000 lux. 
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Considerando-se a interação dos fatores nutrição, temperatura e 

luminosidade na esporulação de L. momordicw, quando em determinados meios 

e a ausência destas especificações nos trabalhos já publicados sobre o assunto, 

impõe-se a precisão destas condições nos experimentos que pretendam 

estabelecer metodologia para obtenção de esporos deste patógeno. 

Tokeshi & Kurosawa (1967) revelaram que este fungo esporula 

abundantemente em BDA, dando colônias escuras, mas não descreveram a 

concentração dos componentes deste meio e tampouco as condições de 

temperatura e de luminosidade para tal. Blazquez (1983) utilizou-se de V8 e BDA 

para obter esporos de L. mornordicw, sem descrever as concentrações dos 

componentes do BDA e nem as condições de temperatura e luminosidade 

empregadas na obtenção de esporos. Moretto & Barreto (1994) recomendaram 

BDA a 18 °C, mas não descreveram a respeito da concentração dos componentes 

deste meio e tampouco fazem referência à luminosidade de que se utilizaram e 

tampouco da temperatura do ambiente do laboratório, um dos tratamentos 

usados. Nenhum destes autores fez referência ao pH do meio utilizado. 

6.3.2. Efeito da aeração, da raspagem de micélios aéreos e da 

imersão de colônias de Leandria momordicEe Rangel na sua esporulação e 

no seu crescimento 

A aeração das colônias, por 10 dias, não alterou o seu crescimento, 

considerando-se o semelhante tamanho atingido pelas colônias não aeradas. Da 

mesma forma, a raspagem dos micélios aéreos também não interfere no 

crescimento das colônias assim tratadas. No entanto, após a imersão as colônias 
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permaneceram, praticamente, com o mesmo diâmetro que tinham no momento da 

aplicação do tratamento (Tabela 6). 

TABELA 6. Diâmetro (em mm) de colônias de um isolado monospórico de 
Leandria momordicw Rangel, coletado de plantas de pepino, 
mantidas lacradas por 24 dias (Lacrada); lacradas até o 14°  dia, 
depois aeradas até o 24°  dia (Ventilada); lacradas até o 14°  dia, 
depois raspadas e mantidas aeradas até o 24°  dia (Raspada); 
aeradas até o 14°  dia, depois imersas em água por 9 horas e 
mantidas aeradas até o 24°  dia (Lavada). ltajaí, SC. 2002. 

Idade  
14 dias 	 24 dias 

Micélio aéreo raspado 	43,1 al 	 70,83 a 

Colônia ventilada 	38,5 A 	 68,33 a 

Placa lacrada 	 40,2 A 	 68,00 a 

Colônia lavada 	 39,4 A 	 41,17 b 

1 - Médias dos tratamentos, por idade, das colônias, seguidas de mesma letra, na 
coluna, são iguais entre si pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade e 
Coeficiente de Variação = 9,54 %. 

Não houve efeito da aeração na produção de esporos, considerando-se 

a quantidade de esporos coletados nas colônias aeradas por 10 dias e pelas que 

foram mantidas não aeradas durante 24 dias (Tabela 7). 

A retirada dos micélios aéreos no 14°  dia foi danosa à produção de 

esporos. 

A imersão das colônias favoreceu a produção de esporos, 

proporcionando aumento de 244% em relação aos tratamentos não imersos, 

aerados ou não. 
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TABELA 7. Número de esporos por colônia de um isolado monospórico de 
Leandria momordicw Rangel, coletado de plantas de pepino, 
mantidas lacradas por 24 dias (Lacrada); lacradas até o 14°  dia, 
depois aeradas até o 24°  dia (Ventilada); lacradas até o 14°  dia, 
depois raspadas e mantidas aeradas até o 24°  dia (Raspada); 
aeradas até o 14°  dia, depois imersas em água por 9 horas e 
mantidas aeradas até o 24°  dia (Lavada). Itajaí, SC. 2002. 

Tratamentos 
	

Esporos por colônia 	Percentual 

Micélio aéreo raspado 	 O 	 O 

Colônia ventilada 	 170.000 	 100 

Placa lacrada 	 168.000 	 100 

Colônia lavada 	 413.517 	 244 

A imersão de colônias de L. momordica, nas condições descritas neste 

trabalho, proporcionou aumentos de 244 % na produção de esporos, em relação 

ás demais. 

A maior produção de esporos das colônias imersas e a redução do 

crescimento após o tratamento parecem revelar que fatores de inibição da 

esporulação foram lavados durante a imersão das colônias. Podem estes fatores 

estar, ainda, associados ao crescimento, cujo metabolismo retarda o processo 

reprodutivo. Foi notório o maior tamanho das colônias nos meio nutritivos 

desfavoráveis à esporulação em relação aos mais propícios. 



7. CAPÍTULO VII 

MANUTENÇÃO IN VITRO DE Leandria momordicw RANGEL, 

AGENTE CAUSAL DA MANCHA ZONADA EM PLANTAS DE PEPINO 

(Cucumis sativus L.) 

7.1. INTRODUÇÃO 

Os diversos grupos e espécies de fungos variam suas respostas às 

diferentes técnicas de preservação da sua viabilidade e estabilidade genética. 

Nenhum método pode ser empregado com sucesso para todas as 

espécies de fungos, porém, todos aqueles que reduzem ou paralisam as 

atividades biológicas do organismo a ser preservado, tendem a manter melhor as 

características originais da cultura original. Muito trabalho necessita ainda ser 

realizado nessa área para a grande maioria dos fungos, principalmente no que se 

refere à manutenção das características fisiológicas e morfológicas dos fungos 

preservados (Figueiredo, 2001). 

Leandria momordicm é o agente causal da mancha zonada em folhas 

de plantas de pepino, sendo a mais danosa doença desta cultura (Moretto & 

Barreto, 1994). Apesar da gravidade da mancha zonada, há pouco conhecimento 
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sobre o seu agente (Moretto & Barreto, 1994; Pereira, et al., 1996; Zitter et al., 

1996; Lopes et ai., 1998), incluindo as formas de preservá-lo. 

A manutenção de fungos em meio de cultura artificial, através de 

constantes repiques, exige grande zelo e assepsia que não evitam alterações 

morfológicas e fisiológicas, além de perdas por contaminações e ácaros 

(Figueiredo, 1967). Tem-se observado que, além dessas inconveniências, L. 

momordicw, embora, segundo Osner (1918), possa infectar por micélio, após dois 

ou três repiques em meio de cultura perde a capacidade de esporular e se altera 

fisiológica e geneticamente, entre outras variações. 

O único trabalho que tratou a respeito de preservação de L. 

momordicae foi feito por Barreto et al. (1994). Estes autores secaram e trituraram 

folhas infectadas de plantas de pepino que, após passagem por peneiras de 

malhas com 0,044 mm, foram armazenados em "freezer" e em geladeira. Sem 

informarem em que temperatura, os autores recomendam o método para 

manutenção da viabilidade de esporos de L. momordicw, entre o final de uma 

safra de pepineiros e o início de outra. Esse método de preservação de esporos 

de L. momordica3, além da imprecisão da metodologia, apresenta dificuldades 

para preparar o material e para quantificar e distribuir os conídios sobre as plantas 

a ser inoculadas. Além disso, os fragmentos de folhas da mistura aplicada, 

quando se concentram no bordo do limbo das plântulas empregadas no estudo, 

causam injúrias que dificultam a leitura da patogenicidade e da virulência do 

agente causal. 

Há vários fungos patogênicos que podem ser mantidos em água 

destilada por muitos meses (Castellani, 1939; Figueiredo & Pimentel, 1975; 

Figueiredo, 1967; Figueiredo, 2001), ou congelados. No entanto, os conídios de L. 
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momordicw perdem a viabilidade em água (Moretto & Barreto, 1994; Osner, 

1918). Também não se conhece o comportamento de L. momordicx após 

congelamento ou imersão em água de seu micélio. 

Considerando-se que (1) há necessidade de maiores conhecimentos 

sobre L. momordicw, (2) a ocorrência do fungo na natureza, como parasita, é 

sazonal, (3) o fungo não esporula fartamente em meio de cultura artificial, além de 

se alterar fisiologicamente, (4) o fungo pode infectar através do micélio, (5) falta 

informação sobre formas de preservação duradoura de seu micélio, este trabalho 

teve por objetivo identificar um método de conservação de L. momordicw, 

utilizando-se do congelamento e da imersão em água destilada esterilizada e em 

soro salino esterilizado de hifas do fungo, com o intuito de disponibilizá-lo durante 

o estudo de seus mecanismos moleculares, etiológicos e epidemiológicos, entre 

outros. 
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7.2. MATERIAL E MÉTODOS 

7.2.1. Local e época da realização do trabalho 

O trabalho foi realizado nos laboratórios de fitopatologia da Faculdade 

de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 

RS e da Estação Experimental de Itajaí, pertencente à Epagri, em Itajal,SC, 

durante os anos de 2001 e 2002. 

7.2.2. Origem dos Isolados e época de coleta 

O ensaio de congelamento (-20 °C) foi feito com isolados de L. 

momordicw coletados em 2001 de briônia (Bryonia cretíca), melão de São 

Caetano (Momordica charantia) e de pepineiro (Cucumís sativus) cultivar Marinda. 

Para o trabalho de preservação em água destilada esterilizada e em 

soro salino (0,9 g de sal/l) esterilizado, em ambiente de laboratório, foi utilizado 

um isolado coletado em 2002, de plantas de pepino da cultivar Primepack. 

Todos os hospedeiros infectados foram encontrados na área da 

Estação Experimental de Itajaí/Epagri, Itajai, SC. 

7.2.3. Obtenção do inóculo 

Os conídios foram obtidos de lesões de folhas naturalmente infectadas 

por L. momordica, no início do mês de setembro de 2001, para o teste de 

congelamento e no início do mês de março de 2002, para o teste em água e em 

soro salino. Os esporos foram passados para meio de agar-água com sulfato de 

estreptomicina (0,2 g/15 ml de agar-água), onde ficaram por 24 h. Após, esporos 

germinados foram transferidos para BOA (200 g de batata, 20 g de dextrose, 10 g 
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de agar e 1 L de água destilada) vertido em placas de Petri e mantidos por 10 

dias para seleção de culturas monospóricas e sem contaminantes. Para o 

congelamento, retiraram-se discos deste meio, contendo pontas de hifas de cada 

isolado, transferindo-os para novas placas com BDA. Em seguida, o meio, a 

partir do disco repicado, foi coberto por fragmentos (1 cm x 1,5 cm) esterilizados 

de papel filtro. 

Após incubação, por 18 dias, em temperatura de 18 a 22 °C, sob 

fotoperíodo de 12 h de iluminação fluorescente, tipo luz do dia e com intensidade 

de 3.000 lux, os fragmentos de papel cobertos por micélio foram coletados. 

Depois de secos em câmara de fluxo laminar, durante um dia, foram levados a 

dessecadores a vácuo (kitasato), contendo uma camada de sílica gel (Barreto et. 

al., (1994); Mata & Tokeshi (1976), onde permaneceram por mais dois dias. Após 

dessecados foram embalados em diversos envelopes de papel alumínio 

esterilizados, identificados e congelados a -20 °C, em congelador vertical, desde 

4 de outubro de 2001 a 24 de junho de 2002. 

O isolamento do fungo empregado no estudo de preservação em água 

e em soro salino seguiu o mesmo método já descrito. Apenas não houve a 

passagem para os fragmentos de papel filtro e tampouco para os processos de 

secagem. Os discos de meio (2,0 mm de diâmetro), contendo pontas de hifas de 

culturas monospóricas e puras, foram diretamente para a água destilada 

esterilizada e para o soro salino esterilizado contidos por tubos de cultura, 

vedados por tampas rosqueadas. 

Os tubos permaneceram no laboratório desde 31 de março a 30 de 

setembro de 2002. 
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7.2.4. Avaliações 

O micélio foi descongelado após três, seis e nove meses de 

congelamento a -20 °C. Os fragmentos de papel, contendo cada isolado, foram 

descongelados por 24 h em agar-água. Deste meio, tomaram-se as pontas de 

hifas crescidas durante o período para ser repicadas em BDA. Visou-se, com isso, 

garantir a obtenção de colônias sem contaminações. 

Avaliaram-se a sobrevivência, a capacidade de esporular e a 

infecciosidade do fungo depois de cada um destes períodos de congelamento. A 

sobrevivência foi constatada pelo crescimento em BDA, mantido a cerca de 20 °C, 

em fotoperíodo de 12 h e por 30 dias; a esporulação foi avaliada visualmente com 

o auxílio de microscópio; a infecciosidade, pela capacidade de lesionar folhas de 

seu hospedeiro, por meio de hifas ou de esporos, tomados das culturas com 30 

dias. Para o teste com micélio, discos de BDA com 1,5 mm de diâmetro, contendo 

pontas de hifas, retirados da borda da colônia, foram postos invertidos sobre 

folhas intactas de seus respectivos hospedeiros. Cada plântula inoculada foi 

submetida à câmara úmida prévia por cerca de 15 h, a 20 °C, com fotoperíodo de 

12 h, onde permaneceram por mais 36 h após a inoculação. Depois deste tempo, 

as plântulas permaneceram no ambiente do laboratório para constatação da 

infectividade do patógeno. Utilizaram-se, também, discos de BDA, sem pontas de 

hifas sobre as folhas, para verificação de eventual fitotoxicidez deste meio sobre 

as mesmas. 

A avaliação da infecciosidade por esporos deu-se pela deposição do 

inoculo em plântulas do respectivo hospedeiro. Utilizou-se de suspensão de 

conídios de indeterminada e variada concentração, aplicada com o auxílio de um 

pequeno pulverizador manual. As plantas, antes de serem submetidas aos 
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esporos, foram incubadas por cerca de 15 horas e, logo após a inoculação, por 

mais 36 h, nas condições já descritas. Encerrado este período, as plântulas 

inoculadas foram mantidas no ambiente do laboratório para serem observadas. 

O isolado preservado em água e em solução salina sofreu as mesmas 

avaliações acima descritas, após seis meses de armazenamento nestes meios, 

quando discos, contendo as hifas, foram repicados diretamente de cada meio 

líquido, onde foram preservados, para BDA. 

Em todos os ensaios trabalhou-se com 10 amostras de cada forma de 

preservação estudada. 
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7.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.3.1. Congelamento 

Todos os isolados puderam ser recuperados nas três oportunidades do 

descongelamento, sem que houvessem perdido as características originais de 

cor, crescimento, aspecto geral e patogenicidade (Figuras 1, 2, 3). No entanto, L. 

momordicx coletado de pepineiro produziu colônias mais escuras que as 

originais, após nove meses de congelamento. 

FIGURA 1. Colônia de Leandria momordicae (de pepineiro Marinda) com 30 dias 
de idade (esquerda), crescida em BDA a partir de micélio 
descongelado, após ter sido mantido por nove meses a -20 °C; lesões 
em folha do hospedeiro (direita), aos cinco dias após a deposição de 
discos de meio contendo pontas de hifas da referida colônia. ltajaí, 
SC. 2002. 
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FIGURA 2. Colônia de Leandria momordicae (de briônia) com 30 dias de idade 
(esquerda), crescida em BDA a partir de micélio descongelado, após 
ter sido mantido por nove meses a -20 °C; lesões em folha do 
hospedeiro (direita), aos cinco dias após a deposição de discos de 
meio contendo pontas de hifas da referida colônia. Itajaí, SC. 2002. 

FIGURA 3. Colônia de Leandria momordicw (de melão de São Caetano) com 30 
dias de idade (esquerda), crescida em BDA a partir de micélio 
descongelado, após ter sido mantido por nove meses a -20 °C; lesões 
causadas por micélio (no detalhe) e por esporos, em folha do 
hospedeiro (direita), aos cinco dias após a deposição de discos de 
meio contendo pontas de hifas e de suspensão de conídios, da 
referida colônia. Itajaí, SC. 2002. 

Não se observou qualquer lesão nas folhas abaixo dos discos de BDA 

sem pontas de hifas. 
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7.3.2 Submersão 

Logo após a imersão, as hifas presas ao disco de meio ainda 

apresentaram um pequeno crescimento, facilmente visualizado após a primeira 

semana do ensaio. Posteriormente, permaneceram aparentemente inalteradas 

até o sexto mês, época das avaliações. 

Não se pode notar alteração importante nos aspectos da morfologia, do 

crescimento, da esporulação e da patogenicidade das colônias de L. momordicw, 

mantidas submersas por seis meses em água e em soro salino. Houve uma 

tendência das colônias oriundas do inóculo mantido em soro salino produzir 

menos esporos que a do micélio mantido em água pura. O crescimento de ambas 

atingiu um diâmetro em torno de 70 mm, após 30 dias de cultivo, nas condições já 

descritas. 

O fungo foi patogênico a pepineiros com 25 e com 40 dias de idade, 

quando pontas de hifas foram depositadas nas folhas daqueles e quando conídios 

foram depositados nas folhas destes (Figura 4). 

Dos métodos testados, o congelamento foi mais trabalhoso, mais caro 

e arriscado dada à dependência que tem de fornecimento contínuo de energia 

elétrica nem sempre possível, e da grande probabilidade de contaminações 

durante o processo de secagem. 
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FIGURA 4. Colônia de Leandria momordice (de pepineiros Primepack) com 30 
dias de idade (centro), crescida em BDA, a partir de micélio 
anteriormente submerso por seis meses em água destilada 
esterilizada; lesões causadas por conídios (esquerda) e por micélio, 
no círculo (direita) em folhas de pepineiro cultivar Marinda, aos cinco 
dias após a deposição de discos de meio contendo pontas de hifas e 
após pulverização de suspensão de conídios, da referida colônia. 
Itajaí, SC. 2002. 

A preservação por submersão tem custo muito menor que o do 

processo de congelamento, porque pode ser mantido no laboratório e por 

independer de equipamentos mais sofisticados e mais precisos, nedessários a 

este método. Necessita apenas de água e de tubos ou vidros vedáveis. No 

entanto, não houve diferença entre os métodos no que diz respeito á manutenção 

da patogenicidade e virulência e dos aspectos visualizáveis do fungo durante o 

tempo em que foi preservado. 

Considerando-se que as características do patógeno não foram 

afetadas por qualquer dos processos de armazenagem investigados, a técnica de 

submersão, por suas vantagens, pode ser adotada na manutenção e preservação 

das características morfológicas e fisiológicas do patógeno. Considerando-se, 

ainda (1) que Castellani (1939), o primeiro a testar o método de preservação de 

fungos (de importância na medicina) em submersão, conseguiu preservar 

diversas espécies por um ano, pelo menos e (2) que Figueiredo (1967), o primeiro 
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a testar o método com fungos fitopatogênicos, conseguiu conservar diversas 

espécies por 14 e 18 meses, pelo menos, é possível que Leandria mornordicw 

possa ser preservada por período superior ao aqui estudado, haja vista o vigor 

das colônias obtidas e a virulência de que o patógeno foi capaz, após o período 

de preservação. 

O método de preservação de L. mornordicx em água destilada 

esterilizada ou em soro salino esterilizado interessa pela simplicidade e pelo 

custo. Os pesquisadores que, com o intuito de preservar ou de disponibilizar o 

patógeno, visando o aprofundamento do conhecimento de seus mecanismos 

moleculares, etiológicos e epidemiológicos, entre outros, poderão dele usufruir. 



8. CAPÍTULO VIII 

SEVERIDADE DA MANCHA ZONADA (Leandria momordicw RANGEL) E 
PRODUÇÃO DE FRUTOS EM PLANTAS DE PEPINO (Cucumis sativus L.) 

TRATADAS COM BIOCIDAS 

8.1. INTRODUÇÃO 

A mancha zonada em pepineiros (Cucumis sativus) causada por L. 

momordicw é a mais severa doença destas plantas. Onde ocorre pode destruir as 

lavouras em até duas semanas (Moretto et al. 1993), principalmente sob 

condições de chuvas distribuídas no ciclo de cultivo e associadas a temperaturas 

entre 15 e 25 °C. 

De acordo com Pereira et ai. (1996), o controle tem sido feito com 

aplicações de alguns fungicidas que, nas infecções dos plantios da Zona da Mata 

Mineira, não têm surtido efeito. O fato confirma o relatado por Kimati et ai. (1977) 

que, ao citar os fungicidas usados no controle da doença, salientaram que, em 

condições epidêmicas, os produtos recomendados são ineficazes. 

A doença tem sido mais severa em pepineiros sem sementes das 

cultivares para picles por serem mais freqüentemente cultivados nas estações 

favoráveis ao patógeno. Nestas condições, a eficiência dos fungicidas contra L. 

momordica é baixa. Além disso, é inviável o seu emprego nestas cultivares, cuja 

colheita diária dos frutos impede que seja cumprido o tempo de carência dos 
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fungicidas recomendados para os pepineiros salada. Esta situação tem deixado 

os produtores com poucas opções para defender seus cultivos e levado ainda, ao 

emprego de fungicidas de modo desordenado, o que é inconveniente ao equilíbrio 

ambiental. 

Extratos vegetais, como o de Reynoutria sachalinensis e de Pinus 

sylvestris misturado a extrato de Picea abies são eficientes no controle de 

Sphaeroteca fuliginea em pepineiros e de diversos patógenos de pepineiros e 

tomateiros, respectivamente (Konstandinidou & Schmitt, 1998 e Daayf et ai. 2000; 

Zarins & Daugaviets, 1998). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a severidade da mancha zonada e 

a produção e a qualidade de frutos em plantas de pepino para picles, tratadas 

com alguns biocidas sintéticos e natural (extrato de citros - Citrobio), levando-se 

em conta a necessidade de controle adequado da doença, com vistas à proteção 

de pepineiros contra L. momordice e a produção comercial de frutos adequados 

ao consumo humano. 
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8.2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi conduzido na Estação Experimental de ltajaí, 

pertencente á Epagri S/A, localizada na latitude Sul de 27°  34', longitude Oeste de 

48°  30' e a 5 m de altitude, na região litorânea de Santa Catarina, durante os 

meses de maio, junho e julho de 2002. 

Para registro da temperatura (°C) e umidade relativa (%) do ar, além da 

quantidade (mm) e freqüência das chuvas durante o período de ensaio, instalou-

se urna estação meteorológica automática (Campbel) na área experimental. 

Mudas de pepineiros sem sementes, cultivar Marinda, foram 

produzidas no mês de maio, em canteiros móveis no interior de estufas e 

transplantadas no dia 31 deste para o campo, aos 23 dias da semeadura. Utilizou-

se espaçamento de 1 metro entre filas, orientadas_ no sentido norte-sul, e 0,30 m 

entre mudas. As plantas foram tutoradas e conduzidas com uma única haste na 

vertical. A adubação de base foi feita em sulco com 500 g de esterco de cama de 

aviário e 50 gramas de adubo químico 4-14-8 por planta. A adubação de 

cobertura com cálcio e nitrogênio fez-se via fertirrigação com nitrato de cálcio e 

sulfato de amônio, alternadamente, utilizando-se 1 g/I na água de cada irrigação. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com três 

repetições e nove tratamentos, incluindo a Testemunha. Cada repetição tinha oito 

plantas úteis, num total de 72 plantas por bloco, inseridas em 300 outras, com a 

finalidade de se criar ambiente mais favorável ao patógeno. 

Os produtos empregados em cada tratamento e doses aplicadas são 

os que constam da Tabela 1. 
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TABELA 1. Produtos comerciais, ingredientes ativos e doses utilizados como 
tratamentos. Itajaí, SC. 2002. 

Produto comercial (pc) Ingrediente ativo 	g ou mi/litro do pc 

  

1. Cercobim 	PM 	Tiofanato metílico 700 g/kg 	 1,0 g/1 

2. Citrobio* 1 	 Não definido 	 0,5 m1/1 

3. Citrobio* 2 	 Não definido 	 1,0 m1/1 

4. Citrobio* 3 	 Não definido 	 1,5 m1/1 

5. Cuprogarb 500 	Oxicloreto de cobre 500g/kg 	 2,0 g/I 

6. Dacobre PM 	Clorotalonil 250 g/ kg + 
Oxicloreto de cobre 

300 g / kg 	 3,5 g/1 

7. Folicur 200 CE 	Tebuconazole 200 g/I 	 0,7 m1/1 

8. Manzate 800 	Mancozeb (800 g/kg) 	 2.0 g/I 

* 40 % de biomassa cítrica e 2 % de ácidos orgânicos (ácidos ascórbico, cítrico e 
tático) 

O efeito biocida de Citrobio foi testado, também, in vitro. Em laboratório, 

o produto foi adicionado a BDA (batata- 200 g, dextrose- 20 g, agar- 10 g) ainda 

liquefeito e a 50 °C, nas doses de 0,5, 1,0 e 1,5 ml do produto comercial por litro 

de meio de cultura e posteriormente vertido em placas de Petri. Hifas e conídios 

de L. momordica3 foram postos diretamente em contato com o BDA-Citrobio, pela 

inversão de cada disco de meio com o fungo e pela pressão de lesões foliares 

esporuladas. Outras placas com BDA-Citrobio foram mantidas abertas no 

ambiente do laboratório, por sete e 15 dias, para avaliação da eficiência do 

produto contra outros organismos. Como Testemunha, utilizou-se o mesmo BDA, 

sem Citrobio, em iguais tratamentos. 
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Para garantir a infecção das plantas do ensaio de campo, hastes de 

plantas de pepineiros infectadas foram penduradas na espaldeira de cada 

repetição, aos 15 dias do plantio (15/06/02). 

O início da aplicação dos tratamentos foi marcado pela visualização das 

primeiras lesões e deveriam ser repetidos a cada sete dias, exceto se dentro das 

duas primeiras horas após o tratamento chovesse. Neste caso, a aplicação do 

tratamento seria refeita e o calendário semanal reiniciado. Tal fato aconteceu na 

primeira aplicação, que foi repetida em 24/06/02, quando as condições climáticas 

permitiram. Deste modo, os tratamentos ocorreram em 21/06/02; 24/06/02; 

01/07/02; 08/07/02; 15107/02; 23/07/02. Os produtos foram aplicados com 

pulverizador manual (Jacto) com pressão acumulada, provido de bico cônico D2, 

com espalhante adesivo. 

O volume de calda empregado variou de 500 a 900 litros por hectare, 

dependendo do tamanho das plantas. 

Para se evitar contaminações entre os tratamentos, as aplicações foram 

efetuadas entre cortinas móveis de plástico com 1,6 m de altura por 6 m de 

comprimento. 

Avaliaram-se a produção de frutos comerciais (número, peso médio e 

peso total) resultante de 13 colheitas, realizadas entre seis e 29 de julho e 

severidade semanal em 30 de junho e 8, 15, 22 e 30 de julho. A severidade foi 

estimada visualmente por meio de escala diagramática com percentual de área 

foliar lesionada (Silva, 1983). O ciclo de cultivo foi encerrado pelo final da 

floração. 

Utilizou-se o teste de F para a análise da variância e a comparação de 

médias foi feita pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. 
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8.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

8.31. Ensaio de laboratório 

De acordo com o fabricante, Citrobio não tem carência para a colheita e 

é indicado para a proteção de plantas no campo e em pós-colheita e em 

tratamento de sementes e de frutos contra fungos e bactérias. É de uso 

generalizado em barcos de pesca para proteger o pescado de apodrecimentos 

desde a pesca até o consumidor. O produto foi inserido neste teste pelo efeito 

biocida apregoado e por sua aceitação como produto orgânico. 

Em meio de cultura o Citrobio, nas três dosagens empregadas foi 

eficiente como biocida de amplo espectro. Nenhum microorganismo cresceu nas 

placas abertas deixadas no laboratório durante os 15 dias de observação. Nas 

placas com BDA sem Citrobio, colônias de bactérias e fungos já eram visíveis na 

primeira avaliação. 

Micélio e conídios de L. mornordicw morreram sem apresentar 

qualquer crescimento observável ao microscópio. Nenhum esporo germinou e o 

seu extravasamento celular foi denunciado pela perda total da turgescência. Nas 

placas testemunhas o micélio cresceu exuberantemente (Figura 1) e em 24 h 

todos os conidios estavam germinados. 
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FIGURA 1 Ação de Citrobio 40 % (0,5 ml/litro de BDA) contra Leandria 
momordicx Rangel (à direita) e o exuberante crescimento do 
micélio do mesmo isolado (à esquerda) em BDA puro. Itajaí, SC. 
2002. 

8.3.2. Ensaio de campo 

O Folicur 200 CE, Cuprogarb 500 e Citrobio 2 e 3 foram fitotóxicos nas condições, 

doses e forma em que foram empregados. Uma semana após a primeira 

aplicação as plantas que receberam Folicur 200 CE já eram mais verdes e 

menores (internódios mais curtos) que as dos demais tratamentos. 

Apresentavam, ainda, folhas coriáceas e crespas, com os bordos enrolados para 

baixo, além dos frutos sempre em rosetas, pelo encurtamento dos pedúnculos. 

Estes aspectos se acentuaram com as demais aplicações. As plantas que 

receberam Cuprogarb 500 apresentaram as folhas encrespadas com os bordos 

voltados para baixo e coriáceas (em menor intensidade que em Folicur 200 CE). 

Não houve alteração da cor e nem do crescimento. As plantas com doses de 

Citrobio 2 e 3 apresentaram grandes lesões de escaldadura no limbo. Nas plantas 

com Citrobio 3, foram notados, ainda, frutos descorados (verde amarelado) e falta 

de frutos comerciais nas quatro primeiras colheitas. 

Os extremos de severidade ocorridos entre a Testemunha (62 %) e o 

melhor tratamento (3 %) permitiram que o efeito dos produtos empregados fosse 

adequadamente avaliado (Tabela 2). 



1. Manzate 800 
2. Dacobre PM 
3. Cercobim 
4. Cuprogarb 500 
5. Folicur 200 CE 
6. Citrobio 1 
7. Citrobio 2 
8. Citrobio 3 
9. Testemunha  
Coeficiente de 
variação (%) 

Tratamentos Severidade 
- 	 - 

3 a* 
12 a 
25 b 
25 b 
62 d 
50 c 
62 d 
62 d 
62 d 

frutos/parcela 
377a 
289 b 
256 c 
225 d 
151 e 
144 e 
114 f 
69 g 

149 e 

Peso médio 
d os frutos (g) 

11,72 bc 
11,97 bc 
11,60 bc 
11,11 c 
11,60 bc 
11,97 bc 
12,11 bc 
11,81 bc 
13,29 a 

g/parcela 
Produção 

4.414 a 
3.436 b 
2.969 c 
2.531 d 
1.745 f 
1.743 f 
1.391 g 

816 h 
1.928 e 

8,26 	3,53 3,28 	11,89 
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Houve uma correlação direta e negativa (r= -0,96) entre a severidade e 

a produção (número e peso dos frutos). 

TABELA 2. Severidade da mancha zonada (Leandria momordicw Rangel), em 
percentagem de área foliar afetada e produção de frutos em 
pepineiros (Cucumis sativus) cv. Marinda, submetidos a diferentes 
tratamentos. ltajaí, SC. 2002. 

* Médias, seguidas pela mesma letra, na coluna, não são estatisticamente 
diferentes (Tukey, 5%). 

Estatisticamente, a menor severidade da doença foi registrada nas 

plantas tratadas tanto com Manzate 800 quanto com Dacobre PM. No campo, no 

entanto, era notória a menor severidade nas plantas que receberam Manzate 800, 

o que se refletiu na melhor produção de frutos (número de frutos e peso da 

produção) neste tratamento. Seguiu a este percentual de severidade o que se 

registrou nas plantas tratadas com Cercobim e com Cuprogarb 500, com menor 

produção neste (Tabela 2). 

A severidade da mancha zonada, nas parcelas tratadas com Folicur 

200 CE ou com Citrobio (independente da dosagem deste), apresentou pouca ou 

nenhuma variação em relação à testemunha. Além disto, parcelas tratadas com 
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Citrobio, nas duas maiores dosagens, apresentaram um menor número de frutos 

(Tabela 2), o que pode ser devido ao efeito fitotóxico destes tratamentos. 

Parcelas não tratadas produziram frutos com maior peso médio, 

enquanto que, nas parcelas tratadas, não foram constatadas diferenças 

significativas. No entanto, a produção de frutos por parcela foi significativamente 

afetada (Tabela 2). 

A eficiência de Folicur 200 CE, como agente de controle da moléstia, 

neste ensaio, não confere com a reportada por Lopes et al. (1999) que testaram 

este fungicida em ensaios com a cultivar Premier. Os autores salientam, contudo, 

que a época não foi propícia ao desenvolvimento da moléstia. Eles não fazem 

alusão à fitotoxicidade do produto. 

É importante que trabalhos que visem o controle da doença com 

fungicidas sejam feitos sob condições favoráveis ao patógeno, como as 

constantes durante este ensaio (baixas temperaturas e chuvas) (Figura 2), cuja 

pressão de inoculo foi aumentada pela inoculação através de restos culturais 

doentes dispostos sobre as espaldeiras de cultivo. 

Kimati et ai. (1977), ao citarem os fungicidas usados no controle da 

doença, salientaram que, em condições epidêmicas, os produtos recomendados 

são ineficazes. Neste trabalho, o efeito dos produtos pode ser bem testado por ter 

sido feito sob condições muito favoráveis ao patógeno, pela incidência precoce da 

doença (vigésimo primeiro dia do plantio) e a alta severidade da moléstia na 

Testemunha e o comportamento das plantas do melhor tratamento (Figura 3). 
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FIGURA 2. Temperatura média diária e média diária da umidade relativa e 
precipitação pluviométrica diária e distribuição das chuvas durante o 
período de execução do ensaio e início da mancha zonada, 
marcado pela seta. Itajaí, SC. 2002. 
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FIGURA 3. Severidade da mancha zonada nos pepineiros do tratamento 
Testemunha e nas plantas tratadas com Manzate 800, avaliadas 
semanalmente a partir do trigésimo dia do plantio. ltajaí, SC. 2002. 

Considerando o percentual de severidade e a produção comercial 

registrados nas plantas tratadas na forma deste ensaio, e que Citrobio foi ineficaz, 

no campo, contra L. momordicw, e que os agroquímicos mais efetivos não 

apresentam a carência exigida pelo curto intervalo da colheita de pepinos para 

picles, nenhum dos produtos experimentados pode ser indicado para a proteção 

das plantas durante a produção destes frutos para o consumo humano. No 

entanto, com base na comprovada correlação direta e negativa da severidade e a 

produção registrada, ficou evidente que Manzate 800 e Dacobre PM, seguidos por 

Cuprogarb 500 e Cercobim apresentaram efetiva ação fungicida a L. momordiam, 

mesmo sob condições favoráveis à infecção. 

Considerando-se que o melhor resultado de produção e menor 

severidade observados nas plantas tratadas com Citrobio ocorreram em Citrobio 1 
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e, ainda, levando-se em conta a efetiva ação biocida do produto in vitro, sugere- 

se que o mesmo seja testado no campo com dosagens inferiores às empregadas 

neste trabalho. 



CONCLUSÕES 

1. O solo pode ser contaminado por Leandria momordicae através de restos 

culturais de pepineiros infectados pelo patógeno e que podem durar por 

todo o ciclo subseqüente de pepineiros; 

2. Através do micélio, Leandria momordicx é capaz de infectar seu 

hospedeiro tanto sob condições apropriadas para fazê-lo por conídios, 

como não, o que lhe permitiria sobreviver como parasita, durante todo o 

ano, nas regiões de sua ocorrência; 

3. Sendo, o micélio de Leandria momordicw, infectante, a presença deste 

ináculo deve ser levada em conta nas suspensões de conídios 

empregadas nos estudos de virulência do patógeno e de resistência e 

suscetibilidade de plantas; 

4. Isolados de Leandria momordicw, coletados de vários hospedeiros, 

podem apresentar virulência diferenciada em um destes, assim como 

diferentes hospedeiros podem apresentar suscetibilidade variada a um dos 

isolados; 

5. A constatação de anastomose e da existência de três grupos distintos 

entre os cincos isolados de Leandria momordicae indicam que novos 

segregantes, com grande variabilidade genética, podem surgir. 

6. A mancha zonada, causada por Leandria momordicx em pepineiros, 

pode ser controlada com o emprego de estufas nos cultivos, pela 

utilização de seu efeito guarda-chuva, já que as chuvas são 
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preponderantes na severidade desta doença, notadamente quando 

associadas a temperaturas entre 18 e 25 °C; 

7. O quadro sintomatológico da mancha zonada em pepineiros pode variar 

com as condições meteorológicas do período de colonização pelo seu 

agente, assim como a viabilidade dos conídios produzidos; 

8. A imersão, em água, das colônias de Leandria momordicx em meio de 

cultura favorece a sua esporulação, indício de que fatores de crescimento 

possam existir e atuar como inibidores da mesma, mas a raspagem dos 

micélios aéreos interrompe o processo de esporulação destas colônias; 

9. Leandria momordica, para esporular in vitro, depende da combinação 

entre o meio nutritivo, a luminosidade e a temperatura, mas o fungo não 

depende da luminosidade para crescer; 

10. Tajujá (Cayaponia tayuya), abobrinha do mato (Melothria pêndula) e 

abóbora moranga (Cucurbita maxima) não se constituem em fonte de 

inóculo de Leandria momordícx Rangel; 

11. Abobrinha paulista (Cucurbita pepo), nabo do diabo (Bryonia cretica), 

maracujá do norte (Sicana odorífera), quino (Cucumis metuliferus) e 

abobrinha de moita (Cucurbita pepo var. melopepo) são suscetíveis a 

Leandria momordícx Rangel; 

12. O uso de Citrobio em plantas de pepino pode prejudicar a produção de 

frutos e o seu efeito biocida in vitro não se reproduz, necessariamente, nas 

condições de campo; 

13. As características selvagens de Leandria momordicw podem ser 

preservadas pelo congelamento a -20 °C ou pela imersão em água 

destilada de pontas de hifas de colônias jovens. 
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APÊNDICE 1. Dimensões (em cm) do coletor artesanal empregado na 
captura de esporos de Leandria momordicae 
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APÊNDICE 2. Matriz dos coeficientes de similaridade obtida através da 
análise por rep-PCR de 4 isolados de Leandria momordicae 
coletados de Bryonia cretica, Cucumis sativus, Luffa 
aegyptica e Momordica charantia 

ISOLADOS 	 ISOLADOS 
Bandas a b c d e 	Bandas a b c de 

1 	1 1 1 1 	 19 	1 O 1 1 
2 	0 1 0 1 	 20 	0 0 1 0 
3 	1 0 1 0 	 21 	1 1 1 0 
4 	1 1 1 1 	 22 	0 1 0 0 
5 	0 1 0 1 	 23 	1 0 1 1 
6 	1 1 1 1 	 24 	1 0 0 1 
7 	1 1 1 0 	 25 	1 1 1 1 
8 	1 1 1 1 	 26 	0 0 0 1 
9 	1 1 1 1 	 27 	0 0 0 1 

10 	0 0 1 1 	 28 	0 0 1 0 
11 	0 0 1 1 	 29 	1 0 1 1 
12 	1 1 1 1 	 30 	1 1 1 O 
13 	0 0 1 1 	 31 	1 0 0 1 
14 	0 0 1 0 	 32 	1 0 1 1 
15 	0 1 1 0 	 33 	1 1 1 1 
16 	O 1 1 1 	 34 	1 1 1 1 
17 	1 1 1 1 	 35 	1 0 0 1 
18 	0 0 1 0 	 36 	1 1 0 0 

a= 	Pepino (Cucumis sativus) 
Melão de São Caetano (Momordica 

b= 	charantia) 
c= 	Briônia (Bryonia cretica) 
d= 	Bucha (Luffa aegyptica) 
e= 	Catuto (Lagenaria vulgaris) 

NOTA: "e" foi excluído pela má coloração do gel 
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APÊNDICE 3. Demonstrativo do comportamento da temperatura média de 
períodos diuturnos e diários dentro e fora da estufa. 

Oh- 6 h 	6 h- 12 h 	12 h-18 h 	18 h-Oh Médiadiária 
Rua Estufa Rua Estufa Rua Estufa Rua Estufa Rua Estufa 

16/3/01 26,00 22,85 28,00 27,44 31,50 32,00 25,50 24,94 27,75 26,81 
17/3/01 24,00 23,03 26,50 25,79 31,00 33,00 27,00 24,19 27,13 26,50 
18/3/01 24,80 22,33 26,50 27,00 30,00 31,19 27,50 24,61 27,20 26,28 
19/3/01 25,00 22,96 29,50 29,00 31,50 32,00 26,50 23,72 28,13 26,92 
20/3/01 24,50 21,85 28,00 27,66 30,00 32,00 26,00 24,43 27,13 26,49 
21/3/01 24,00 23,83 28,00 28,43 30,00 31,02 26,00 23,44 27,00 26,68 
22/3/01 24,00 22,47 27,00 28,30 32,00 34,86 25,00 24,71 27,00 27,59 
23/3/01 23,00 22,80 26,00 26,30 35,00 36,00 28,00 23,14 28,00 27,06 
24/3/01 24,50 22,40 26,00 26,66 30,00 31,00 24,00 24,59 26,13 26,16 
25/3/01 23,20 22,08 26,50 27,62 30,00 31,43 28,00 24,80 26,93 26,48 
26/3/01 24,00 22,57 29,00 29,50 32,50 35,00 26,50 21,60 28,00 27,17 
27/3/01 24,30 21,07 24,50 23,00 26,00 28,00 23,00 21,65 24,45 23,43 
28/3/01 22,00 20,35 23,50 22,74 24,20 26,00 24,00 21,65 23,43 22,69 
29/3/01 22,00 19,85 25,00 26,58 30,00 31,00 24,00 22,45 25,25 24,97 
30/3/01 21,00 20,40 25,00 26,21 30,50 31,20 26,00 22,64 25,63 25,11 
31/3/01 21,50 21,00 23,00 25,32 30,00 32,60 25,00 20,54 24,88 24,87 
1/4/01 23,00 21,00 25,00 25,40 26,00 28,74 23,00 21,25 24,25 24,10 
2/4/01 22,00 20,56 25,00 26,64 29,00 30,50 23,00 21,74 24,75 24,86 
3/4/01 21,50 20,07 27,00 27,30 29,00 30,00 22,00 21,00 24,88 24,59 
4/4/01 20,80 20,57 24,50 25,57 28,00 28,61 23,00 22,60 24,08 24,34 
5/4/01 21,00 20,55 24,50 25,00 28,50 29,09 24,00 23,64 24,50 24,57 
6/4/01 21,50 21,00 23,50 24,12 28,00 30,00 24,00 22,59 24,25 24,43 
7/4/01 22,00 21,59 22,50 23,00 25,00 26,00 23,50 21,47 23,25 23,02 
8/4/01 21,20 21,18 23,00 23,25 25,00 25,97 24,00 23,58 23,30 23,50 
9/4/01 21,30 21,12 22,80 23,00 25,00 29,08 24,00 23,74 23,28 24,24 
10/4/01 23,00 22,44 27,00 27,20 29,00 31,00 24,00 21,73 25,75 25,59 
11/4/01 23,00 21,02 23,00 25,10 26,00 27,14 23,00 22,02 23,75 23,82 
12/4/01 19,90 19,00 22,50 23,00 26,70 28,00 23,00 21,00 23,03 22,75 
13/4/01 21,00 18,86 22,00 22,88 26,00 27,63 20,00 19,00 22,25 22,09 
14/4/01 17,50 17,50 20,00 22,00 26,00 27,50 22,00 20,80 21,38 21,95 
15/4/01 18,20 18,00 20,00 22,90 29,00 31,00 25,00 21,58 23,05 23,37 
16/4/01 20,00 19,27 24,00 25,00 25,00 26,00 23,50 21,68 23,13 22,99 
17/4101 22,00 20,80 22,80 23,00 26,50 26,09 24,00 21,36 23,83 22,81 
18/4/01 22,00 19,94 25,00 26,01 28,00 30,05 23,00 21,41 24,50 24,35 
19/4101 21,00 19,16 26,00 26,20 31,00 32,50 25,00 20,17 25,75 24,51 
20/4/01 21,00 19,19 23,00 23,50 30,00 32,60 22,00 20,66 24,00 23,99 
21/4/01 20,00 19,80 23,00 23,40 25,00 26,30 22,00 20,88 22,50 22,60 
22/4/01 21,00 20,50 22,50 23,54 25,00 26,95 24,00 22,80 23,13 23,45 
23/4/01 23,00 22,16 24,00 25,00 29,00 32,10 25,00 21,01 25,25 25,07 
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APÊNDICE 4. Escala diagramática representando 6, 12, 25 e 37 % de 
lesão em folhas de pepineiro, conforme Silva (1983), 
utilizada na medida de severidade da mancha zonada. 
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APÊNDICE 5. Escala diagramática representando 50, 62, 75 e 87 )̀/0 de 
lesão em folhas de pepineiro, conforme Silva (1983), 
utilizada na medida de severidade da mancha zonada. 
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APÊNDICE 6. Análise estatística - Capítulo VI 

Meios= 6 : ASA , BSA200, BDA500, CSA, PSA e V8 
Iluminação= 2: ESCURO E ILUMINADO 
Temperaturatura= 2: 18 e 24 °C 
Variável dependente: diâmetro (mm) 
Número de observações lidas: 120 
Número de observações utilizadas:120 

Quadro de análise de variância 

Fonte de variação G.L 
>F 

SQ 	QM 	F 	PR 

Meios 	 5 	14692,4 	2938,4 	126,5 
0,0 
Iluminação 	1 	 0,0 	0,0 	0,0 
1,0 
Temperatura 	1 	 313,6 	313,6 	13,5 
0,0 
Meio*llum 	 5 	1505,6 	301,1 	13,0 
0,0 
Meio*Temp 	5 	1249,0 	249,8 	10,6 
0,0 
Ilum*Temp 	 1 	 177,6 	177,6 	7,7 
0,0 
Meiollum*Temp 	5 	1115,8 	223,2 	9,6 
0,0 
Resíduo 	 96 	2228,8 	23,2 
Total 	 119 	21282,8 

Média geral : 51,9 
Raiz Quadrada do QMresíduo : 4,8 
Coeficiente de variação: 9,3 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 96 QME = 23,2 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente 
diferentes. 

MEIO 	N° 	DIÂMETRO 	 GRUPOS 

CSA 	20 	67,75 	 a 
ASA 	20 	63,55 

	
a 

PSA 	20 	54,50 
	

b 
V8 	20 	46,95 	 c 
BSA500 	20 	39,60 

	
d 

BSA200 20 	39,05 
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APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 96 QME = 23,2167 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente 
diferentes. 

ILUMINA  ÃO 	 N° 	DIÂMETRO 	GRUPO 

ESCURO 	 60 	51,9 	 a 
ILUMINADO 	 60 	51,9 	 a 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
= 96 QME = 23,2167 ALFA = 0,05 

Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente 
diferentes. 

TEMP 	N 	DIÂMETRO GRUPO 

24 °C 	60 	53,5 	A 
18 °C 	60 	50,3 
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APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 99 QME = 23217 ALFA = 0.05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

ILUMINAÇÃO 	N ° DIÂMETRO (mm) GRUPOS 

MEIO= ASA 
ESCURO 	10 	65,2 	 a 
ILUMINADO 	10 	61,9 	 a 

MEIO = BSA200 
ESCURO 	10 	41,2 	 a 
ILUMINADO 	10 	36,9 	 a 

MEIO = BSA500 
ILUMINADO 	10 	41,6 	 a 
ESCURO 	10 	37,6 	 a 

MEIO = CSA 
ESCURO 	10 	72,6 	 a 
ILUMINADO 	10 	62,9 

MEIO = PSA 
ILUMINADO 	10 	54,8 	 a 
ESCURO 	10 	54,2 	 a 

MEIO = V8 
ILUMINADO 	10 	53,3 	 a 
ESCURO 	10 	40,6 
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APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

MEIO 	 N° 	DIÂMETRO 	 GRUPOS 

ESCURO  

CSA 	 10 	72,6 	a 
ASA 	 10 	65,2 	 b 
PSA 	 10 	54,2 	 c 
BSA200 	10 	41,2 	 d 
V8 	 10 	40,6 	 d 
BSA500 	 10 	37,6 	 d 

ILUMINADO  

CSA 	 10 	62,9 	a 
ASA 	 10 	61,9 	a 	b 
PSA 	 10 	54,8 	 b 	c 
V8 	 10 	53,3 	 c 
BSA500 	 10 	41,6 	 d 
BSA200 	10 	36,9 	 d 
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APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

TEMPERATURA 	N° 	DIÂMETRO 	GRUPOS 

MEIO = ASA 

24 °C 
18 °C 

MEIO = BSA200 

18 °C 
24 °C 

MEIO = BSA500 

24 °C 
18 °C 

MEIO = CSA 

18 °C 
24 °C 

MEIO = PSA 

24 °C 
18 °C 

MEIO = V8 

24 °C 
18 °C 

10 	68,5 	a 
10 	58,6 

10 	39,1 	a 
10 	39,0 	a 

10 	41,3 	a 
10 	37,9 	a 

10 	71,6 	a 
10 	63,9 

10 	60,4 	a 
10 	48,6 

10 	48,0 	a 
10 	45,9 	a 



211 

APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

MEIO 
	

N° 	DIÂMETRO 	 GRUPOS 

TEMPERATURA = 18 °C 

CSA 	 10 	71,6 	a 
ASA 	 10 	58,6 	 b 
PSA 	 10 	48,6 	 c 
V8 	 10 	45,9 	 c 

d 
BSA200 	 10 	39,1 	 d 

e 
BSA500 	 10 	37,9 

e 

TEMPERATURA = 24 °C 

ASA 	 10 	68,5 	a 
CSA 	 10 	63,9 	a 	b 
PSA 	 10 	60,4 	 b 
V8 	 10 	48,0 

	
c 

BSA500 	 10 	41,3 
	

c 
d 

BSA200 	 10 	39,0 
d 
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APÊNDICE 6— Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

TEMPERATURA 
	

N° 	DIÂMETRO GRUPOS 

ESCURO 

24 °C 
18 °C 

ILUMINADO 

24 °C 
18 °C 

30 	52,3 	a 
30 	51,5 	a 

30 	54,7 	a 
30 	49,1 
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APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

ILUMINAÇÃO 	N° 	DIÂMETRO GRUPOS  

A 18 °C 

ESCURO 	 30 	51,5 	a 
ILUMINADO 	 30 	49,1 	a 

A 24 °C 

ILUMINADO 	 30 
	

54,7 	a 
ESCURO 
	

30 	52,3 	a 
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APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G,L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

ILUMINAÇÃO 
	

N° 	DIÂMETRO 	GRUPdS 

ASA A 18 °C 
ESCURO 	 5 	 64,6 	a 
ILUMINADO 	 5 	 52,6 
ASA A 24 °C 
ILUMINADO 	 5 	 71,2 	a 
ESCURO 	 5 	 65,8 	a 
BSA200 A 18 °C 
ESCURO 	 5 	 44,6 	a 
ILUMINADO 	 5 	 33,6 	a 
BSA200 A 24 °C 
ILUMINADO 	 5 	 40,2 	a 
ESCURO 	 5 	 37,8 	a 
BSA500 A 18 °C 
ILUMINADO 	 5 	 38,2 	a 
ESCURO 	 5 	 37,6 	a 
BSA500 A 24 °C 
ILUMINADO 	 5 	 45,0 	a 
ESCURO 	 5 	 37,6 	a 
CSA A 18 °C 
ESCURO 	 5 	 72,8 	a 
ILUMINADO 	 5 	 70,4 	a 
CSA A 24 °C 
ESCURO 	 5 	 72,4 	a 
ILUMINADO 	 5 	 55,4 
PSA A 18 °C 
ESCURO 	 5 	 52,0 	a 
ILUMINADO 	 5 	 45,2 	a 
PSA A 24 °C 
ILUMINADO 	 5 	 64,4 	a 
ESCURO 	 5 	 56,4 	a 
V8 A 18 °C 
ILUMINADO 	 5 	 54,4 	a 
ESCURO 	 5 	 37,4 
V8 A 24 °C 
ILUMINADO 	 5 	 52,2 	a 
ESCURO 	 5 	 43,8 	a 

b 

b 
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APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

MEIO N°  DIÂMETRO (mm) 	GRUPOS 

 

ESCURO A 18 °C 

CSA 	 5 	 72,8 	a 
ASA 	 5 	 64,6 	a 
PSA 	 5 	 52,0 	 b 
BSA200 	 5 	 44,6 	 b 	c 
BSA500 	 5 	 37,6 	 c 
V8 	 5 	 37,4 	 c 

ESCURO A 24 °C 

CSA 	 5 	 72,4 	a 
ASA 	 5 	 65,8 	a 	b 
PSA 	 5 	 56,4 	 b 
V8 	 5 	 43,8 	 c 
BSA200 	 5 	 37,8 	 c 
BSA500 	 5 	 37,6 	 c 

ILUMINADO A 18 °C 

CSA 	 5 	 70,4 	a 
V8 	 5 	 54,4 	 b 
ASA 	 5 	 52,6 	 b 
PSA 	 5 	 45,2 	 b 	c 
BSA500 	 5 	 38,2 	 c 
BSA200 	 5 	 33,6 	 c 

ILUMINADO A A 24 °C 

ASA 	 5 	 71,2 	a 
PSA 	 5 	 64,4 	a 	b 
V8 	 5 	 52,2 	 c 
BSA500 	 5 	 45,0 	 c 	d 
BSA200 	 5 	 40,2 	 d 
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APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

TEMPERATURA 
	

N° 	DIÂMETRO 	GRUPOS 

ASA ESCURO 

	

24 °C 
	

5 

	

18 °C 
	

5 
ASA - ILUMINADO 

	

24 °C 
	

5 

	

18 oC 
	

5 
BSA200 - ESCURO 

	

18 oC 
	

5 

	

24 °C 
	

5 
BSA200 — ILUMINADO 

	

24 °C 
	

5 

	

18 °C 
	

5 
BSA500 - ESCURO 

	

18 oC 
	

5 

	

24 °C 
	

5 
BSA500 - ILUMINADO 

	

24 °C 
	

5 

	

18 °C 
	

5 
CSA ESCURO 

	

18 °C 
	

5 

	

24 °C 
	

5 
CSA - ILUMINADO 

	

18V 
	

5 

	

24 V 
	

5 
PSA - ESCURO 

	

24 V 
	

5 

	

18V 
	

5 
PSA -- ILUMINADO 

	

24 V 
	

5 

	

18V 
	

5 
V8 - ESCURO 

	

24 V 
	

5 

	

18V 
	

5 
V8 - ILUMINADO 

	

18 oC 
	

5 

	

24 °C 
	

5  

	

65,8 	 a 

	

64,6 	 a 

	

71,2 	 a 
52,6 

	

44,6 	 a 

	

37,8 	 a 

	

40,2 	 a 

	

33,6 	 a 

	

37,6 	 a 

	

37,6 	 a 

	

45,0 	 a 

	

38,2 	 a 

	

72,8 	 a 

	

72,4 	 a 

	

70,4 	 a 
55,4 

	

56,4 	 a 

	

52,0 	 a 

	

64,4 	 a 
45,2 

	

43,8 	 a 

	

37,4 	 a 

54,4 	 a 

	

52,2 	 a 
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APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

MEIOS 
	

N° 	DIÂMETRO 	GRUPOS 

18 °C - ESCURO 
CSA 	 5 	 72,8 	 a 
ASA 	 5 	 64,6 	a 
PSA 	 5 	 52,0 	 b 
BSA200 	 5 	 44,6 	 b 	c 
BSA500 	 5 	 37,6 	 c 
V8 	 5 	 37,4 	 c 
18 °C - ILUMINADO 
CSA 	 5 	 70,4 	a 
V8 	 5 	 54,4 	 b 
ASA 	 5 	 52,6 	 b 
PSA 	 5 	 45,2 	 b 	c 
BSA500 	 5 	 38,2 	 c 
BSA200 	 5 	 33,6 	 c 
24 °C - ESCURO 
CSA 	 5 	 72,4 	a 
ASA 	 5 	 65,8 	a 	b 
PSA 	 5 	 56,4 	 b 
V8 	 5 	 43,8 	 c 
BSA200 	 5 	 37,8 	 c 
BSA500 	 5 	 37,6 	 c 
24 °C - ILUMINADO 
ASA 	 5 	 71,2 	a 
PSA 	 5 	 64,4 	a 	b 
CSA 	 5 	 55,4 	 b 	c 
V8 	 5 	 52,2 	 c 
BSA500 	 5 	 45,0 	 c 	d 
BSA200 	 5 	 40,2 	 d 



5 54,4 	 a 
52,2 	 a 5 

65,8 
64,6 

44,6 
37,8 

37,6 
37,6 

72,8 
72,4 

56,4 
52,0 

43,8 
37,4 

71,2 
52,6 

40,2 
33,6 

45,0 
38,2 

70,4 
55,4 

64,4 
45,2 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
b 

a 
a 

a 
a 

a 
b 

a 

APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G,L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

TEMPERATURA 
	

N° 	DIÂMETRO 	GRUPOS 

218 

ESCURO - ASA 
24 °C 
18 °C 
ESCURO - BSA200 
18 oC 
24 °C 
ESCURO - BSA500 
18 oC 
24 °C 
ESCURO - CSA 
18 oC 
24 °C 
ESCURO - PSA 
24 °C 
18 °C 
ESCURO ® V8 
24 °C 
18 °C 
ILUMINADO - ASA 
24 °C 
18 °C 
ILUMINADO - BSA200 
24 °C 
18 °C 
ILUMINADO - BSA500 
24 °C 
18 oC 
ILUMINADO - CSA 
18 oC 
24 °C 
ILUMINADO - PSA 
24 °C 
18 °C 
ILUMIMADO - V8 
18 °C 
24 °C 
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APÊNDICE 6 — Continuação 

Teste de Tukey para a variável diâmetro (mm) 
G.L = 99 QME = 23,217 ALFA = 0,05 
Médias ligadas com uma mesma letra não são significativamente diferentes 

ILUMINAÇÃO 	 N° 	DIÂMETRO 	GRUPOS  

18 °C - ASA 
ESCURO 	 5 	 64,6 	 a 
ILUMINADO 	 5 	 52,6 	 b 
18 °C - BSA200 
ESCURO 	 5 	 44,6 	 a 
ILUMINADO 	 5 	 33,6 	 a 
18 °C - BSA500 
ILUMINADO 	 5 	 38,2 	 a 
ESCUR0537,6a 
18 °C - CSA 
ESCURO 	 5 	 72,8 	 a 
ILUMINADO 	 5 	 70,4 	 a 
18 °C - PSA 
ESCURO 	 5 	 52,0 	 a 
ILUMINADO 	 5 	 45,2 	 a 
18 °C - V8 
ILUMINADO 	 5 	 54,4 	 a 
ESCURO 	 5 	 37,4 	 b 
24 °C - ASA 
ILUMINADO 	 5 	 71,2 	 a 
ESCURO 	 5 	 65,8 	 a 
24 °C - BSA200 
ILUMINADO 	 5 	 40,2 	 a 
ESCURO 	 5 	 37,8 	 a 
24 °C - BSA500 
ILUMINADO 	 5 	 45,0 	 a 
ESCURO 	 5 	 37,6 	 a 
24 °C - CSA 
ESCURO 	 5 	 72,4 	 a 
ILUMINADO 	 5 	 55,4 	 b 
24 °C - PSA 
ILUMINADO 	 5 	 64,4 	 a 
ESCURO 	 5 	 56,4 	 a 
24 °C - V8 
ILUMINADO 	 5 	 52,2 	 a 
ESCURO 	 5 	 43,8 	 a 
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Apêndice 7. Temperatura média diária associada à severidade da mancha 
zonada em pepineiros cultivados em estufa e a céu aberto 
durante os ciclos de ocorrência da doença. 

Temp Rua X 	Severidade 	Severidade 
Estufa 	 Rua 	 estufa 

Ciclo 
1  

28,0 
27,0 
26,7 
27,9 
27,0 
26,7 
27,1 
27,6 
26,2 
26,3 
27,9 
24,4 
23,0 
24,8 
25,0  
25,1 
24,3 
24,3 
24,5 
23,8 
24,4 
24,7 
23,3 
22,6 
23,2 
25,3 
23,7 
22,6 
22,1 
21,0 
22,6 
22,8 
23,4 
24,4 

Ciclo 
2 

Ciclo Ciclo Ciclo 
3 	1 	2 

Ciclo 
3 

Ciclo Ciclo 
1 	2 

Ciclo 
3 DATA 

16/3 
17/3 
18/3 
19/3 
20/3 
21/3 
22/3 
23/3 
24/3 
25/3 
26/3 
27/3 
28/3 
29/3 
30/3  
31/3 
1/4 
2/4 
3/4 
4/4 
5/4 
6/4 
7/4 
8/4 
9/4 
10/4 
11/4 
12/4 
13/4 
14/4 
15/4 
16/4 
17/4 
18/4 

* * * O * * 
* * * * * 

26,8 * o 	1 	o * o 	1 	o * 
26,8 * o 	1 	o * o 	1 	o * 

28,3 * o 	1 	o * o 	1 	o * 
25,1 * o 	1 	o * o 	1 	o * 

25,0 * o 	1 	o * o 	1 	o * 

24,3 * o 1 	o * o 	1 	o * 

24,4 * o 	1 	o o 	1 	o * 

25,3 * o 1 	o * o 	1 	o * 

25,7 * o 1 	o * o 	1 	o * 

26,3 * o 	1 	o * o 	1 	o * 
25,8 * o 1 	o * o 	1 	o * 

26,4 * o i 	o * o 	1 	o * 

28,3 * o 1 	o * o 	1 	o * 

26,3 * o 1 	o * o 	1 	o * 

23,8 * o 1 	o * o 	1 	o * 

21,7 * o 	1 	o * o 	1 	o * 

20,8 * o 	1 	o * o 	1 	o * 

22,4 * o 	1 	o * o 	1 	o * 

22,8 * o 1 	o * o 	► 	o * 
20,8 * o o * o 	► 	o * 
22,1 * o 	o * o 	1 	o * 
22,6 * o 	o * o 	1 	o * 
23,2 * o 	o * o 	1 	o * 
24,4 * o 1 	o o 	1 	o * 
25,3 * o 	1 	o * o 	1 	o * 

24,6 o 1 	o * o 	1 	o * 

22,6 * o 1 	o o 	o * 
22,8 * o 1 	o o 	I 	o * 

24,9 * o 	1 	o * o 	1 	o * 

25,2 * o I 	o * o 	o * 

25,7 * o 1 	o o 	1 	o * 

23,4 * o j 27,75 o 	1 	o * 

* = ausência de plantas no tratamento Rua ou Estufa 
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APÊNDICE 7. Continuação. 

19/4 25,0 21,5 * O O * O O * 
20/4 23,7 22,7 * O 0 * 0 O * 
21/4 22,3 20,6 * O 0 * O O * 
22/4 22,8 21,5 * O O * O O * 
23/4 24,9 23,8 * 6,0 O * O O * 
24/4 23,6 24,7 * O O O O * 
25/4 24,0 24,7 * O 68,5 * O 1,5 * 
26/4 25,3 23,8 * O O * 0 O * 
27/4 25,9 21,5 * O O * O O * 
28/4 26,3 20,6 * O O * O O * 
29/4 25,2 22,4 * O O * O O * 
30/4 22,0 22,4 * O O * O O * 
1/5 22,7 21,9 * 25,0 O * O O * 
2/5 25,0 21,8 * O 87,0 * O 3,0 * 
3/5 21,5 22,0 * O 0 * O O * 
4/5 18,2 20,7 * O O * O O * 
5/5 17,5 21,2 * O O * O O * 
6/5 21,4 21,9 21,9 O O O O O O 
7/5 
8/5 

21,4 
19,7 

21,9 
22,1 

21,9 O 
62,0 

O 
O 

O O 
5,0 

O 
O 

O 
O 22,1 O 

9/5 21,4 21,3 21,5 O 87,0 O O 3,0 O 
10/5 18,2 * 21,2 O * O O * O 
11/5 18,4 * 22,1 O * O O * O 
12/5 16,9 * 22,5 O * O O * O 
13/5 17,6 * 22,4 O * O O * O 
14/5 16,3 * 23,2 O * O O * O 
15/5 15,0 * 23,7 87,0 * O 10,0 * O 
16/5 16,8 * 22,3 O * O O * O 
17/5 18,6 * 20,9 O * O O * O 
18/5 19,6 * 21,6 O * O O * O 
19/5 17,8 * 21,6 O * O O * O 
20/5 17,3 * 21,3 O * O O * O 
21/5 19,5 * 20,1 87,0 * 3,0 18,5 * O 
22/5 * * 18,4 * * O * O 
23/5 * * 19,7 * O * * O 
24/5 * 18,4 * * O * * O 
25/5 * 18,1 * * 0 * * 0 
26/5 * * 17,6 * * O * * O 
27/5 * * 19,6 * * O * * O 
28/5 * * 19,7 * * 3 * * O 
29/5 * * 19,7 * * O 0 
30/5 * * 19,8 * O * * O 
31/5 * * 20,2 * O * * O 
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APÊNDICE 7. Continuação. 

1/6 * * 19,6 * * O * * O 
2/6 * * 20,4 * * O * * O 
3/6 * * 21,5 * * O * * O 
4/6 * * 20,9 * * 6 * * O 
5/6 * * 21,8 * * 0 * * O 
6/6 * * 20,7 * * O * * O 
7/6 * * 21,1 * * O * * O 
8/6 * * 21,6 * * O * * 0 
9/6 * * 21,5 * * O * * O 

10/6 * * 21,5 * * O * * O 
11/6 * * 19,5 * * 10,5 * * O 
12/6 * * 17,8 * * O * * O 
13/6 * * 17,4 * * O * * O 
14/6 * * 17,5 * * O * * O 
15/6 * * 16,3 * * O * * O 
16/6 * * 13,0 * * O * * O 
17/6 * * 17,6 * * 0 * * O 
18/6 * * 19,8 * * 40,2 * * O 
19/6 * * 21,2 * * O * * O 
20/6 * * 17,2 * * O * * O 
21/6 * * 18,1 * * O * * O 
22/6 * * 17,0 * * Q * * O 
23/6 * * 13,3 * * O * * O 
24/6 * * 12,5 * * O * * O 
25/6 * * 13,9 * * 62,5 * * O 
26/6 * * 13,1 * * O * * O 
27/6 * * 12,3 * * O * * O 
28/6 * * 15,1 * * O * * O 
29/6 * * 15,7 * * O * * O 
30/6 * * 17,7 * * O * * O 
1/7 * * 18,7 * * O * * O 
2/7 * * 19,1 * * 62,5 * * O 
3/7 * * 19,8 * * O * O 
4/7 * * 18,9 * * O * * O 
5/7 * * 18,4 * * O * * O 
6/7 * * 18,3 * * O * * O 
7/7 * * 18,4 * * O * * O 
8/7 * * 18,4 * O * * O 
9/7 * * 14,5 * * 62,5 * 0 
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APÊNDICE 8. Chuva diária (mm) e severidade da mancha zonada em 
pepineiros do tratamento Rua durante as ocorrências da 
mancha zonada 

Primeira ocorrência 
	

Chuva 
	

Severidade 
(mm) 
	

(%) 
16/3 	 16,2 	 O  
17/3 	 11,1 	 O  
18/3 	 0,2 	 O  
19/3 	 4,9 	 O  
20/3 	 1,1 	 O  
21/3 	 O 	 O  
22/3 	 13,8 	 O  
23/3 	 0,7 	 O  
24/3 	 5 	 O  
25/3 	 2,1 	 O  
26/3 	 1,7 	 O  
27/3 	 10,1 	 O  
28/3 	 4,2 	 O  
29/3 	 O 	 O  
30/3 	 O 	 O  
31/3 	 O 	 O  
1/4 	 16,5 	 O  
2/4 	 O 	 O  
3/4 	 O 	 O  
4/4 	 O 	 O  
5/4 	 O 	 O  
6/4 	 0,6 	 O  
7/4 	 O 	 O  
8/4 	 O 	 O  
9/4 	 39,7 	 O  
10/4 	 O 	 O  
11/4 	 O 	 O  
12/4 	 2,1 	 O  
13/4 	 O 	 O  
14/4 	 O 	 O  
15/4 	 0,2 	 O  
16/4 	 O 	 O  
1714 	 3,8 	 O  
18/4 	 0,8 	 O  
19/4 	 O 	 O  
20/4 	 O 	 O  
21/4 	 5,2 	 O  
22/4 	 0 	 O  
23/4 	 0,2 	 6 
24/4 	 24,8 	 O 
25/4 	 O 	 O 
26/4 	 20,9 	 O 
27/4 	 O 	 O 
28/4 	 9.5 	 O 
29/4 	 0 



30/4 
1/5  
2/5  
3/5  
4/5  
5/5  
6/5  
7/5 
8/5  
9/5  
10/5  
11/5  
12/5  
13/5  
14/5  
15/5  
16/5  
17/5  
18/5  
19/5  
20/5  
21/5 

50 
O 
D 

37 
o 

5,3 
0,1 
0,1 

O 
0,2 
20 
5 

2.7 
0,2 

O 
30 
30 
0,2 
7,1 
o 

2,2 
9,4 

25 

o 
O 
O 
O 
o 

62 

O 
o 
o 
O 
O 

87 
o 
o 
O 
O 
O 
O 

87 
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0 
O 
O 
O 
O 
0 

O 
0 
O 
O 
O 
O 
O 
0 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

27,75 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

68,5 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
87 

O 
0 
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18/3 0 
19/3 O 
20/3 O 
21/3 O 
22/3 12,4 
23/3 0,7 
24/3 22 
25/3 0,1 
26/3 O 
27/3 O 
28/3 0,9 
29/3 3,4 
30/3 O 
31/3 O 
1/4 1,5 
2/4 7,3 
3/4 1 
4/4 1,5 
5/4 1,5 
6/4 O 
7/4 O 
8/4 O 
9/4 3 

10/4 3 
11/4 O 
12/4 O 
13/4 O 
14/4 O 
15/4 3,2 
16/4 O 
17/4 O 
18/4 O 
19/4 1,5 
20/4 13,6 
21/4 1,5 
22/4 O 
23/4 3,7 

 	24/4 O 
25/4 1,5 
26/4 31 
27/4 O 
28/4 O 
29/4 1,5 
30/4 25,7 
1/5 O 
2/5 6,4 
3/5 1,5 
4/5 O 

Segunda Ocorrência Chuva (mm) 	Severidade (%) 
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5/5 O O 
6/5 3,8 O 
7/5 7,6 O 
8/5 1,5 O 
9/5 4,5 87 
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Terceira Ocorrência iChuva (mm) 
6/5 	 1 	3,80 

Severidade (%) 
O 

7/5 	 7,6 
	

O 
8/5 	 1 	6,4 

	
O 

9/5 	 1 	4,5 
	

O 
10/5 	 1 	O 

	
O 

11/5 	 1 	O 
	

O 
12/5 	 1 	O 

	
O 

13/5 	 1 	O 
	

O 
14/5 	 I 	O 

	
O 

15/5 	 I 	O 
	

O 
16/5 	 1 	23,4 

	
O 

17/5 	 1 	0,1 
	

O 
18/5 	 1 	11,4 

	
O 

19/5 	 1 	5,8 
	

O 
20/5 	 1 	1,1 

	
O 

21/5 	 1 	1,2 
	

3 
2215 	 1 	O 

	
O 

23/5 	 O 
	

O 
24/5 	 1 	1,1 

	
O 

25/5 
	

o 	1 	o 
26/5 	 I 	O 	1 	O 
27/5 
	

o 	1 	o 
28/5 
	

O 	 3 
29/5 
	

o 	1 	o 
30/5 	 1 	2 	1 	O 
31/5 	 1 	0,4 	1 	O 
1/6 	 1 	O 	1 	o 
2/6 	 1 	O 	1 	o 
3/6 	 1 	O 	1 	O 
4/6 	 1 	O 	1 	 6 
5/6 	 1 	O 	1 	O 
6/6 	 1 	5 	1 	O 

9/6 
	

0,5 	1 	O 
10/6 	 1 	o 

	
O 

11/6 	 1 	1,1 
	

10,5 
1216 	 1 	8.2 

	
O 

13/6 	 1 	3.6 
	

O 
14/6 	 I 	10 

	
O 

15/6 	 1 	17,3 
	

O 
16/6 	 1 	0,6 

	 o 
17/6 	 1 	5.6 

	
O 

18/6 	 1 	O 
1916 	 1 	1,4 

	
O 

20/6 	 1 	O 
	

O 
21/6 	 1 	2,6 

40,25 
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22/6  O 
23/6  0, 1 O 
24/6  O O 
25/6  O 62,5 
26/6  O O 
27/6  O O 
28/6  O O 
29/6  O O 
30/6  O 
1/7  O O 
2/7  6,3 62,5 
3/7 0,4 O 
4/7  O O 
5/7  O O 
6/7  O O 
7/7  1O.8 O 
8/7  O O 
9/7  62,5 
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Apêndice 9. Dados e análise de correlação entre temperatura e severidade 
da mancha zonada (mz) 

PRIMEIRA OCORRÊNCIA DE mz 

RUA 

19,8 22,1 

21,5 20,8 

18,2 21,3 

18,4 22,0 

17,0 21,9 

17,6 22,2 

16,4 21,4 

18,4 21,6 

87,0 87,0 

23,5 23,7 22,8 
24,4 24,0 25,0 
25,1 25,4 21,6 
23,8 26,0 18,2 
22,8 26,4 17,5 
22,8 25,2 21,4 

Temperatura 

Média semanal 

Severidade semanal (%) 

25,0 22,0 21,4 

23,9 24,7 21,1 
6 25,0 62,0 

23,9 6 mz = mancha zonada 
24,7 25,0 

-0,94229904 	I 21,1 62,0 
18,4 87,0 

CORRELAÇÃO 21,2 87,0* * retirado da análise 

1 	1 SEGUNDA OCORRÊNCIA DE mz 

RUA 
24,6 	 21,5 23,8 22,1 
22,6 	 22,8 21,5 20,7 
22,8 	 20,6 20,6 21,3 
25,0 	 21,5 22,5 22,0 
25,6 	 23,9 22,4 21,9 
25,7 	 24,8 21,9 22,2 

Temperatura  

Média semanal 

Severidade semanal (%) 

23,4 24,7 21,8 21,4 

24,3 	 22,8 22,1 21,6 
27,8 	 68,5 87,0 87,0 
24,3 	 27,8 

-0,94640921 	I 22,8 	 68,5 
22,1 	 87,0 

CORRELAÇÃO 21,2 	 87,0 

TERCEIRA OCORRÊNCIA DE mz 

RUA 

17,8 21,3 13,2 19,8 
17,5 17,3 12,3 19,0 
17,6 18,2 15,2 18,5 
16,4 17,1 15,7 18,4 

13,1 13,4 17,7 18,4 
17,7 12,6 18,8 18,5 

19,8 13,9 19,1 14,6 

17,1  16,2 16,0 18,2 

40,3 62,5 62,5* 62,5* 

23,8 18,5 19,8 21,9 1  
22,3 19,7 19,9 20,8 
20,9 18,5 20,3 21,2 1  
21,7 18,1 19,6 21,7 
21,6 17,6 20,5 21,5 1  
21,3 19,7 21,5 21,5 1  

Temperatura 20,2 19,7 21,0 19,5 

21,2 

10,5 

Média semanal 21,7 

3,0 

21,7 

18,8 

3,0 

3,0 

20,4 
Severidade  semanal (Y.) 6,0 

*retirados as análise 
18,8 3,0 

20,4 6,0 -0,9 
21,2 10,5 

17,1 40,3 
CORRELAÇÃO 16,2 62,5 



230 

Apêndice 9. Continuação 

PRIMEIRA OCORRÊNCIA DE mz 

ESTUFA 
25,0 
	

21,4 
21,5 	 18,2 
18,2 
	

18,4 

17,5 
	

16,9 
21,4 
	

17,6 
21,4 
	

16,3 
Temperatura 	 19,7 

Média semanal 
	

20,7 
Severidade semanal (%) 

	
5 

17,7 

10,0 

15,0 

16,8 

18,6 

19,6 

17,8 

17,0 

3,0  

19,5 

16,0 

18,5 

20,7 5 

17,7 10,0 -0,95093803 
CORRELAÇÃO 

SEGUNDA OCORRÊNCIA DE mz 

ESTUFA 

	

21,5 
	

22,7 

22,7 

20,6 

21,5 

23,8 

24,7 

Temperatura 	 24,7 

Média semanal 

Severidade semanal r/o) 
	

1,5 

22,0 
20,6 20,7 

21,5 21,2 
23,8 21,9 

24,7 21,9 
24,7 22,1 

24,7 21,3 

22,8 23,2 21,6 

3,0 3,0 

16,0 18,5 

22,8 1,5 

23,2 3,0 C=-0,250557 
CORRELAÇÃO 

Correlação entre os 
	22,8 

valores de 
temperatura e da 

severidade das duas 
ocorrências de mz 

em Estufa 

1,5 
23,2 3,0 

21,6 3,0 

20,7 5 
17,7 10,0 

16,0 18,5 

-0,94877294 1 

21,6 3,0 
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