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RESUMO 

O conhecimento do comportamento de fitopatógenos após o processo de 

armazenamento ainda é representado por uma grande lacuna, apesar desses agentes 

possuírem grande importância no desenvolvimento de pesquisas. Em vista disso, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a influência que o tempo de preservação tem sobre a 

agressividade de diferentes isolados de F. solani, preservados em segmentos de papel filtro. 

O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados, com três blocos, em 

esquema fatorial (sete isolados x quatro períodos) e três plantas por parcela. Foram 

produzidas mudas clones de Passiflora edulis Sims, sendo estas cultivadas por 3 meses em 

ambiente protegido. Em laboratório, sete isolados, preservados em segmentos de papel filtro 

nos anos 2014, 2016, 2017 e 2021 foram cultivados em placas de Petri por sete dias. Posterior 

a isso, os isolados cultivados foram inoculados nas mudas através de um ferimento provocado, 

sendo estas avaliadas quanto ao período de sobrevivência e área abaixo da curva de expansão 

da área da lesão por 27 dias ou até a morte das mesmas. Os dados coletados foram submetidos 

a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a cinco por cento 

de probabilidade. A partir disso, verificou-se que o tempo de armazenamento dos isolados 

de F. solani promoveu pouca influência sobre as características de agressividade testadas. O 

armazenamento dos isolados em segmentos de papel filtro foi eficiente na manutenção das 

características originais dos isolados. O isolado FS33 foi o mais agressivo entre os 

isolados. 

Palavras-chave: podridão do colo; armazenamento; patogenicidade; maracujázeiro; 

fitopatógeno. 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nativo da América Tropical, o maracujazeiro tem o Brasil como maior produtor mundial 

do fruto, sendo o país responsável por 90% da produção mundial (Jesus e Faleiro, 2016). 

Embora o Brasil seja considerado o maior produtor de maracujá, o país apresenta significativas 

limitações que impedem uma produção ainda maior (Coelho et al., 2016). À vista disso, um dos 

principais fatores limitantes para produção e comercialização de frutíferas, como o 

maracujazeiro, é o complexo de espécies do gênero Fusarium (Matos et al., 2012). 

Esse agente etiológico pode ocorrer em plantas adultas e jovens, ocasionando após a 

infecção uma lesão próxima ao colo (Batista e Barbosa, 2018). Além disso, a região lesionada 

se mostra necrosada com cancros arroxeados envolta, com parte do sistema radicular 

apodrecido (Bedendo, 1995), apresenta ainda desidratação dos tecidos externos do colo e das 

raízes (Fischer et al., 2005a) e frequente anelamento do colo (Batista e Barbosa, 2018). 

Com o objetivo de controlar o avanço da doença em áreas com a presença do patógeno, 

o desenvolvimento de cultivares resistentes surge como a forma mais eficiente para o controle 

do F. solani. Preisigke et al. (2015) e Marostega et al. (2019) relatam a existência de espécies 

silvestres resistentes ao F. solani, o que abre portas para o desenvolvimento de cultivares ou 

híbridos com resistência. 

Fungos pertencentes a este gênero Fusarium, apresentam uma gama de variabilidade 

fenotípica e genotípica (Jacobson e Gordon, 1991), sendo estas características o ponto chave 

para identificação de espécies pertencentes ao gênero, bem como fase necessária para o 

estabelecimento de um programa de melhoramento do maracujazeiro. Nesse contexto, conhecer 

e compreender esse patossistema pode ser a chave para o desenvolvimento de um controle mais 

efetivo contra a podridão do colo. Em vista disso, Marostega et al. (2019), destaca a relevância 

de estudos que avaliem a agressividade de diferentes isolados de F. solani em maracujazeiro. 

A agressividade é uma das características mais relevantes no processo infecção e 

estabelecimento do patógeno em seu hospedeiro, consequentemente no ciclo do patógeno. 

Peripolli et al. (2018), define a agressividade como a capacidade de um patógeno de causar 

doenças às plantas, sem a distinção de fatores quantitativos ou qualitativos. De modo geral, a 

agressividade relaciona-se as características como a eficiência de infecção, período de latência 

e tamanho da lesão (Pariaud et al., 2009). 

Peripolli et al. (2018), ponderou que S. sclerotiorum pode apresentar diferentes perfis 

de agressividade em plantas, o que pode ser atribuído a sua ampla diversidade genética. Efeito 

semelhante também foi observado por Marostega et al. (2019), quando avaliou a caracterização 

molecular e agressiva de diferentes isolados de F. solani observando alta variabilidade 

molecular e de agressividade dos diferentes isolados. 

Nesse contexto, o armazenamento desses organismos possui papel chave na continuação 

de estudos nesse e em outros segmentos e na conservação de recursos genéticos microbianos. 



 

 

 

A depender do método de armazenamento e das características do agente, o procedimento pode 

promover inviabilidade do organismo, mutações em maior ou menor grau, com reflexo na 

patogenicidade, virulência ou em características básicas em relação a cultura original (Sola et 

al., 2012). Posto isso, o desconhecimento da real condição dos agentes pode comprometer 

etapas importantes do desenvolvimento de cultivares resistentes a podridão do colo. 

Dado o exposto, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar a influência que o tempo 

de preservação tem sobre a agressividade de diferentes isolados de F. solani, preservados em 

segmentos de papel filtro. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal (LMGV), 

pertencente a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Em laboratório, foram 

selecionados os sete isolados de F. solani mais agressivos (Marostega et al., 2019) (Tabela 1), 

pertencentes a micoteca do LMGV, preservados em segmentos de papel filtro em diferentes 

anos, sendo: 2014, 2016, 2017 e 2021. 

Tabela 1. Relação dos isolados de F. solani, para a avaliação da agressividade e viabilidade. 

Número na coleção Origem Bioma 

FS25 Alta Floresta – MT Amazônia 

FS31 Nossa Sr.ª do livramento - MT Pantanal 

FS33 Santo Antônio do Leveger - MT Pantanal 

FS38 Santo Antônio do Leveger - MT Pantanal 

FS40 Campo Verde - MT Cerrado 

FS46 Santo Antônio do Leveger – MT Pantanal 

FS50 Campo Verde - MT Cerrado 

Para testagem da agressividade dos isolados, foram produzidas mudas clones de 

Passiflora edulis Sims da cultivar BRS Sol do Cerrado (suscetível ao F. solani), através do 

método de estaquia. As mudas foram mantidas em telado com sombrite de 50% e os tratos 

culturais foram realizados conforme a necessidade das mesmas, favorecendo seu 

desenvolvimento pleno.  

Antecedendo o processo de inoculação, foram produzidas colônias fúngicas de cada 

isolado em seu respectivo ano de armazenamento. As colônias foram produzidas a partir de 

tiras de papel filtro contendo o inóculo de cada tratamento, onde foram colocadas em placas de 

Petri estéreis, contendo meio de cultura B.D.A, em seguida, incubadas em B.O.D a 25 ° C e 

fotoperíodo de 12 h por sete dias. 

As mudas já com três meses de idade, foram distribuídas em bancada em 28 

tratamentos incluindo o controle, seguindo o delineamento em blocos casualizados em 



 

 

 

esquema fatorial (sete isolados x quatro períodos), composto por três repetições e três plantas 

por unidade experimental. 

 O procedimento de inoculação nas mudas seguiu a metodologia descrita por Fischer 

et al. (2005a), onde um disco de meio de cultura (cinco mm de diâmetro), retirado da borda da 

colônia, é fixado sobre um ferimento (provocado por lâmina estéril) a dois cm do solo, no 

caule da planta. Em seguida, a região é envolvida por plástico PVC, para melhor adesão do 

inóculo. Seguiu-se o mesmo procedimento para as plantas controle, porém com disco de 

cultura pura. O plástico foi retirado cinco dias após a inoculação (DAI), conforme recomenda 

o autor. 

As mudas foram avaliadas a partir do quinto DAI até o vigésimo sétimo DAI, com 

intervalos de dois até a sexta avaliação e de três dias até a última avaliação, totalizando dez 

avaliações. Durante o procedimento foram mensuradas com o auxílio de paquímetro digital o 

comprimento e a largura da lesão provocada pelo patógeno. A área lesionada (AL, mm²) foi 

estimada com base na fórmula da área de uma elipse (π*C*L/4), onde C é o comprimento da 

lesão e L é a largura da lesão. 

As características de agressividade dos isolados seguiram o descrito por Preisigke et al. 

(2015), sendo: Período de Sobrevivência (PS) e a Área Abaixo da Curva de Expansão da Área 

da Lesão (AACEAL). 

Ao término das avaliações foi realizado o reisolamento dos agentes patogênicos, afim 

comparação com as colônias inicialmente inoculadas, visando confirmar as causas das lesões 

necróticas e cumprir com os Postulados de Kock. 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e testados a significância 

pelo teste F e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a (α ≤ 0,05), ambos através do 

programa SISVAR (Ferreira, 2011).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O isolado FS25 preservado no ano de 2014 apresentou inviabilidade e também 

contaminação, desse modo o mesmo não prosseguiu no processo de inoculação e avaliação. 

Conforme os dados presentes na tabela abaixo (Tabela 5), a característica 

AACEAL (Área Abaixo da Curva de Expansão da Área da Lesão) foi significativa para o fator 

tempo (p. ≤ 0,01) e isolados (p. ≤ 0,05), contudo, o mesmo não ocorreu para PS (Período de 

Sobrevivência). Por outro lado, a interação tempo de preservação x isolados foi significativa a 

um porcento de probabilidade para ambas características. 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 5. Resumo da análise de variância para agressividade de isolados de F. solani sob 

diferentes períodos de preservação. 

F. V. G. L.  
Q. M. 

PS         AACEAL 

Isolados (F1) 7 9,00ns 2.846,37* 

Tempo (F2) 3 4,09ns 6795,99** 

F1 x F2 17 30,26** 5009,70** 

Resíduo 54 28,16 1012,25 

CV %  2,69 2,69 
(**) significativo a 1%, (*) significativo a 5% e (ns) não significativo, pelo teste F. PS: Período de 

Sobrevivência; AACEAL: Área Abaixo da Curva de Expansão da Área da Lesão. 

Para a característica PS, apenas o isolado FS33 reduziu significativamente o tempo 

de sobrevivência das plantas (Tabela 6). Observa-se ainda, que este mesmo isolado quando 

preservado nos anos posteriores a 2014, perde esse potencial, não se diferenciando 

assim dos demais isolados. 

Tabela 6. Interação do fator tempo de preservação e isolados de F. solani através de teste de 

agressividade em mudas de maracujazeiro-azedo suscetível a podridão do colo, Cáceres-

MT, 2021. 

Isolados 
PS AACEAL 

2014 2016 2017 2021 2014 2016 2017 2021 

FS25 --------- 27,00aA 27,00aA 27,00aA --------- 32,86aAB 92,10aA 23,48bB 

FS31 27,00aA 27,00aA 27,00aA 27,00aA 49,62abA 41,82aA 50,91aA 24,74bA 

FS33 23,22bB 27,00aA 27,00aA 27,00aA 129,15bcA 22,95aC 58,64aBC 109,09aAB 

FS38 27,00aA 27,00aA 27,00aA 27,00aA 23,08aA 67,11aA 65,76aA 21,64bA 

FS40 27,00aA 27,00aA 27,00aA 27,00aA 185,92cA 23,32aB 16,75aB 29,44bB 

FS46 27,00aA 27,00aA 27,00aA 27,00aA 59,27abA 20,71aA 30,63aA 40,55abA 

FS50 27,00aA 26,00aA 27,00aA 27,00aA 70,67abA 59,35aA 21,56aA 19,55bA 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, minúscula na coluna e maiúscula na linha, 

pelo teste pelo teste de Tukey (α. ≤ 0,01). PS: Período de Sobrevivência; (AACEAL): Área Abaixo da Curva de 

Expansão da Área da Lesão. 

Em relação a AACEAL, os isolados FS38, FS31, FS46 e FS50, quando 

preservados em 2014, expressaram significativamente (α ≤ 0,01) uma maior taxa de 

crescimento da área da lesão, quando comparado com os demais. Contudo, para os 



 

 

 

períodos de 2016 e 2017, esse mesmo comportamento não é expressado, não havendo 

diferenças estatísticas entre os isolados. Já para o período de 2021, os isolados FS33 e FS46 

se destacaram para AACEAL. 

Quanto a interação do fator isolados e tempo de preservação, para a AACEAL, 

percebe-se a relevância do fator tempo em apenas três dos sete isolados estudados. Apenas 

os isolados FS25, FS33 e FS40 foram influenciados. Para o isolado FS25 a redução da 

AACEAL é observada apenas no de 2021, quando comparada com o ano de 2017, mas não 

se diferenciando do ano de 2016. Esse mesmo comportamento não é observado no isolado 

FS40, sendo que quando preservado nos anos superiores a 2014, esse isolado, tem AACEAL 

reduzida drasticamente. 

Já para o isolado FS33, esse apresentou uma variação na AACEAL de forma 

desordenada. Ou seja, uma maior ou menor taxa de crescimento da área da lesão não é 

verificada quando o isolado possui um maior ou menor tempo de preservação, sendo ambos 

equivalentes estatisticamente para essa característica. A redução dessa característica é 

verificada apenas no ano 2016 e 2017. Quanto aos demais isolados, não foram observadas 

diferenças para esta característica. 

Marostega et al. (2019), pesquisando a agressividade destes isolados observou 

através de uma análise multivariada, a formação de dois grupos, onde parte desses isolados 

(FS25, FS33, FS40 e FS 46) constituíram o grupo dos mais agressivos e a outra parte do 

isolados (FS31, FS38 e FS50) menos agressivos. Diante disso, observa-se uma variação na 

agressividade desses isolados, a qual os autores atribuíram essa divergência aos diferentes 

biomas de origem desses agentes. Caso análogo também foi observado por Ulhoa et al. (2011), 

onde observou variação na agressividade de isolados de F. solani causador da podridão 

radicular seca do feijão comum (Phaseolus vulgaris L.). 

Cabe destacar, que o isolado FS33 foi o único isolado que reduziu significativamente 

o PS das plantas, sendo este isolado observado por Marostega et al. (2019) com 

potencialmente agressivo as plantas inoculadas. Em vista disso, percebe-se uma prevalência da 

agressividade desse isolado em ambos os trabalhos. 

Tendo em vista que, diferentes isolados de uma espécie podem apresentar 

diferentes graus de severidade no hospedeiro e na velocidade do aparecimento dos 

sintomas (Parlevliet, 1979), elementos da doença (período de incubação, severidade, 

sintomas produzidos, entre outros), podem ser ponderados na descrição da variabilidade 

de isolados de um patógeno (Lazarotto, 2016). Estas variações podem ser atribuídas as 

variações intraespecíficas das populações de um mesmo local ou variações impostas por 

barreiras geográficas, sendo esta última, propiciada por adaptações as condições locais (Rydley, 

2007).  

As explicações dadas pelos autores supracitados, podem ser associadas as 

observações feitas por Marostega et al. (2019), onde as variações de agressividade dos 



 

 

 

isolados foram atribuídas aos biomas de origem dos referidos isolados de F. solani. Nesse 

sentido, tais conclusões corroboram e ratificam os resultados obtidos no presente trabalho. 

De forma geral, as características correlatas a agressividade dos isolados, expressaram 

pouca variação em função do tempo de armazenamento dos inóculos. Diante disso, percebe-

se a eficiência da preservação dos isolados de F. solani em fragmentos de papel filtro. Segundo 

Anjos et al. (2012), a preservação de microrganismos em segmentos de papel filtro não 

demanda equipamentos sofisticados, é de baixo custo, garante estabilidade aos inóculos, além 

de inibir o desenvolvimento de ácaros. 

CONCLUSÃO 

O tempo de armazenamento dos isolados de F. solani promoveu pouca influência sobre 

as características de agressividade. O armazenamento dos isolados em segmentos de papel 

filtro foi eficiente na manutenção das características originais dos isolados. O isolado 

FS33 foi o mais agressivo entre os isolados. 
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