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RESUMO 

 

Diferentes espécies de fungos Botryosphaeriaceae estão associadas a doenças que 

afectam o lenho da videira (“black dead arm”, “bot canker”, “dieback”, escoriose 

europeia e esca), com importância crescente em Portugal e a nível mundial, pelos 

prejuízos que provocam. A caracterização fenotípica e molecular de uma colecção de 

43 isolados de Botryosphaeriaceae, obtidos de materiais de propagação vegetativa de 

videira e de videiras jovens e adultas, permitiu a identificação de B. dothidea (dois 

isolados), “B”. obtusa (19 isolados), “B”. stevensii (três isolados), “B”. viticola (um 

isolado), “B”. lutea (um isolado), “B”. parva (14 isolados) e “Botryosphaeria” spp. 

(três isolados). A espécie “B”. viticola ainda não tinha sido assinalada em Portugal. A 

patogenicidade dos isolados em videira foi confirmada (ensaios in vivo), registando-se 

assinalável variação intraespecífica. Para “B”. parva, “B”. obtusa, “B”. lutea e “B”. 

stevensii, comprovou-se a eficácia biológica dos fungicidas tebuconazol, 

piraclostrobina e das misturas piraclostrobina+metirame e ciprodinil+fludioxonil, na 

inibição do respectivo crescimento micelial, com destaque para a mistura 

ciprodinil+fludioxonil, pelos menores valores de CE50 obtidos. Para “B.” parva e “B.” 

obtusa comprovou-se a eficácia biológica da piraclostrobina, metirame e da mistura 

piraclostrobina+metirame, na inibição da germinação dos esporos, com menores 

valores de CE50 obtidos para a mistura piraclostrobina+metirame. Atendendo a que a 

mesma planta pode albergar diferentes espécies de Botryosphaeriaceae, os fungicidas 

ensaiados apresentam potencialidades para controlar populações destes fungos, no 

campo, permitindo a alternância de produtos e minimizando os riscos de resistência.  

 

 

 

Palavras-chave: Vitis vinifera, fungos-do-lenho, variabilidade, patogenicidade, 

meios-de-luta. 
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ABSTRACT 

Diseases caused by Botryosphaeriaceae fungi in grapevine: Phenotypic and molecular 

characterization of isolates and sensitivity to fungicides 

Different species in Botryosphaeriaceae fungi are commonly associated with black 

dead arm, bot canker, dieback, excoriose and esca diseases of grapevine. These 

grapevine trunk diseases are of major importance in Portugal and in many other 

grapevine growing regions of the world. The phenotypic and molecular 

characterisation of 43 Botryosphaeriaceae isolates, obtained from grapevine 

propagating materials, young and mature vine plants, allowed the identification of B. 

dothidea (two isolates), “B”. obtusa (19 isolates), “B”. stevensii (three isolates), “B”. 

viticola (one isolate), “B”. lutea (one isolate), “B”. parva (14 isolates) and 

“Botryosphaeria” spp. (three isolates). This is the first record of “B”. viticola in 

Portugal. Pathogenicity tests carried out with Botryosphaeriaceae isolates in grapevine 

(in vivo assays) revealed the intra-specific variation among isolates. The efficacy of 

tebuconazol, pyraclostrobine, pyraclostrobine+metiram and cyprodinil+fludioxonil 

fungicides as mycelial growth inhibitors was confirmed against B”. parva, “B”. obtusa, 

“B”. lutea e “B”. stevensii, being cyprodinil+fludioxonil the best fungicide tested 

(lowest EC50 values). The efficacy of pyraclostrobine, metiram, and 

pyraclostrobine+metiram as spore germination inhibitors was confirmed against “B”. 

parva and “B”. obtusa, being pyraclostrobine+metiram the best fungicide tested 

(lowest EC50 values). The potential use of such fungicides to control the 

Botryosphaeriaceae diseases in the field is promising, as often in the same vine 

different Botryosphaeriaceae species are present. This would also allow the alternation 

of products to avoid resistance risks. 

 

 

 

Key-words: Vitis vinifera, grapevine-trunk-fungi, variability, pathogenicity, disease 

control. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Species of Botryosphaeriaceae are important grapevine pathogens. Different species 

of Botryosphaeriaceae fungi are commonly associated with black dead arm, bot 

canker, dieback, excoriose and esca diseases of grapevine. These grapevine trunk 

diseases are of major importance in Portugal and in many other grapevine growing 

regions of the world.  

A collection of 43 isolates was characterised with regards to cultural and morphological 

features. Cultural characteristics of isolates growing in Petri dishes, at 251ºC under 

darkness, were evaluated on Potato Dextrose Agar, Malt Extract Agar and Oatmeal 

Agar, after five to eight days of incubation. Anamorph structures were produced on 

sterile pine needles on Water Agar, after 10-20 days of incubation, and the biometric 

characteristics of conidia (length, width and the ratio length/width) were determined 

for 20 conidia per isolate. Also, the influence of the temperature on the mycelial 

growth of isolates was determined between 5ºC and 38ºC. 

The molecular analysis of all Botryosphaeriaceae isolates was carried out by ISSR 

(Inter-Single Sequence Repeat) Primed PCR. Nine primers were tested. However, 

since most isolates were undistinguishable with five of these primers, further analysis, 

was carried out by using the remaining four primers, (GA)8YT, (AG)8YT, HVH(TG)7 and 

(CAG)5. 

For all of the above experiments, reference-cultures representing six different fungal 

species in Botryosphaeriaceae, from the Centralbureau voor Shimmelcultures (CBS), 

Utrecht, Netherlands, were used for comparative purposes.  

The phenotypic and molecular characterisation of the Botryosphaeriaceae isolates 

obtained from grapevine propagating materials and young and mature vine plants 

allowed the identification of B. dothidea (two isolates), “B”. obtusa (19 isolates), “B”. 

stevensii (three isolates), “B”. viticola (one isolate), “B”. lutea (one isolate), “B”. parva 

(14 isolates) and “Botryosphaeria” spp. (three isolates). This is the first record of “B”. 

viticola in Portugal.  

Pathogenicity tests were carried out with 41 Botryosphaeriaceae isolates in grapevine 

potted plants (in vivo assays), growing under greenhouse conditions during six 

months in order to register canker development and to perform reisolations. One year 

after inoculation, the foliar symptoms were also recorded. Intra-specific variation 

among isolates was observed, and for the first time foliar symptoms incited by 

Botryosphaeriaceae fungi (“B”. parva and “B”. obtusa) in grapevine were 

experimentally induced and described.  

The efficacy of tebuconazole, pyraclostrobine, pyraclostrobine+metiram and 

cyprodinil+fludioxonil, as mycelial growth inhibitors, was tested against four isolates 

representing “B”. parva, “B”. obtusa, “B”. lutea e “B”. stevensii, respectively. For each 
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fungicide, a series of six decreasing concentrations, 5, 1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01 mg a.i. 

L-1 was tested, and for each concentration and fungus combination six replicates were 

included.  

In addition, the efficacy of metiram and that of the above mentioned fungicides was 

tested at identical concentrations, as spore germination inhibitors, against B”. parva 

and “B”. obtusa (one isolate per species). These two species were selected for their 

importance as a grapevine pathogen in Portugal. All the experiments (mycelial growth 

and spore germination inhibitions) were repeated once within 15 days and probit 

regression analysis was used to calculate the effective concentration (EC50) values for 

each fungicide.  

The mixture cyprodinil+fludioxonil was the most effective (lowest EC50 values) 

fungicide in inhibiting the mycelial growth of the four tested Botryosphaericaeae 

species, followed by tebuconazole. Also worth of note was the effect of the mixture 

pyraclostrobine+metiram against “B”. parva. Concerning the inhibition of spore 

germination, the efficacy of fungicides was better for “B”. obtusa than for “B”. parva, 

being pyraclostrobine+metiram the most effective fungicide. 

The potential use of such fungicides to control the Botryosphaeriaceae diseases in the 

field is promising, as often in the same vine different Botryosphaeriaceae species are 

present. This would also allow the alternation of products to avoid resistance risks. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo insere-se no âmbito das doenças do lenho da videira, focando 

importantes doenças causadas por fungos Botryosphaeriaceae. Trabalhos anteriores 

de prospecção de fungos causadores de declínio de videiras jovens (Cylindrocarpon 

spp. e Phaeomoniella chlamydospora) e de outras doenças do lenho da videira, 

levados a cabo pelo Instituto Superior de Agronomia (DPPF/LPVVA) no decurso da 

última década, ao abrigo dos Projectos PAMAF 2063, POCTI 46239 e de outras acções 

de prospecção, permitiram acumular evidências sobre a importância e disseminação 

destes agentes patogénicos em Portugal. A elevada ocorrência destes fungos nos 

materiais vitícolas nacionais (vinhas-mãe de porta-enxertos, viveiros vitícolas, vinhas 

jovens e adultas), a par da importância que, entretanto, lhes começou a ser atribuída 

a nível mundial, levou a que se tivesse procedido à conservação de alguns desses 

isolados, em micoteca, com vista à sua futura identificação. Também a observação 

recente de vinhas jovens com sintomas de declínio, distintos dos causados por 

Cylindrocarpon spp. e por Pa. chlamydospora, bem como de vinhas com sintomas 

semelhantes a esca e descritos noutros países como característicos de “Black Dead 

Arm”, constituíram razões para encetar o estudo que seguidamente se apresenta. 

 

1.1.  DOENÇAS DA VIDEIRA CAUSADAS POR BOTRYOSPHAERIACEAE 

Na década de 90, a espécie Macrophoma flaccida (Viala & Ravaz) Cav. (sin. Phoma 

flaccida Viala & Ravaz) foi associada pela primeira vez em Portugal à escoriose 

europeia da videira (Tomaz & Rego, 1990). A designação vulgar desta doença havia 

sido introduzida por Ravaz & Verge (1925) para a distinguir da escoriose causada por 

Phomopsis viticola. A escoriose europeia ocorria em vinhas adultas e causava elevados 

estragos e prejuízos, decorrentes da morte de botões florais e de lançamentos jovens, 

da quebra de pâmpanos e sarmentos (desnoca) e da morte de ramos. Na época, 

admitia-se que a progressão da doença era lenta, conduzindo a um declínio gradual do 

vigor e do rendimento da vinha (Pearson & Goheen, 1988). O fungo, no início do 

período vegetativo, colonizava os jovens lançamentos causando longas necroses 

negras nos entrenós, em particular nos da base. Os ramos atrofiavam na base, 

acabando por secar ou partir com o seu próprio peso. À superfície, as varas tornavam-

se acinzentadas ou esbranquiçadas, evidenciando numerosas frutificações (picnídios), 

imersas no hospedeiro, com o aspecto de pontuações negras. 

Mais tarde, Phillips & Lucas (1997) verificaram que M. flaccida era sinónimo de 

Fusicoccum aesculi Corda, anamorfo de Botryosphaeria dothidea (Moug.: Fr.) Ces & 

De Not., e, posteriormente, apuraram que a espécie mais comum em Portugal, 

responsável pela escoriose europeia, era efectivamente “B”. parva (teleomorfo de 
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Neofusicoccum parvum, ex. Fusicoccum parvum) (Phillips, 2000, 2002). Outras 

espécies de Botryosphaeria foram entretanto associadas a outras doenças ou quadros 

sintomatológicos próximos, em Portugal (Phillips, 2002) e em muitos outros países 

(Armengol et. al., 2001, Lecomte et. al., 2005, Luque et. al., 2005, Savacchia et al., 

2005, Úrbez-Torres et. al., 2006, van Niekerk et al., 2006, Bester et. al., 2007). 

Actualmente, os fungos Botryosphaeria, ou semelhantes a Botryosphaeria 

(Botryosphaeria-like, sensu Crous et al., 2006) apresentam uma importância 

crescente a nível mundial, estando associadas a inúmeras doenças/sintomas da 

videira, como declínio, “black dead arm”, “die-back” do tronco e dos ramos, necroses 

no lenho, desnoca, “cane bleaching” (varas atempadas com o ritidoma 

esbranquiçado), morte dos gomos e cancros e podridão dos bagos (Kummuang et al. 

1996, Phillips, 2002, Úrbez et. al. 2006, Van NiekerK et al., 2006). Alguns destes 

sintomas configuram os da escoriose europeia e confundem-se com os causados por 

Phomopsis viticola (escoriose americana), ou ainda com sintomas de eutipiose e esca. 

No âmbito dos trabalhos de prospecção de fungos causadores de declínio de videiras 

jovens, fungos de “Botryosphaeria” (referidos inicialmente por Fusicoccum, um dos 

anamorfos de Botryosphaeria) foram isolados consistentemente dos mais diversos 

materiais vitícolas (Rego et al., 2000, 2001, Oliveira et al., 2004, Rego, 2004, Cruz et 

al., 2005, Pinto et al., 2005, Rego et al., 2007). A elevada ocorrência destes fungos e 

a importância que lhes começou a ser atribuída a nível mundial (Phillips, 1998, 

Larignon & Dubos, 2001, Phillips, 2002) levou à conservação de alguns desses 

isolados, em micoteca, com vista à sua futura identificação.  

A taxonomia de Botryosphaeriaceae é complexa e tem sofrido profundas alterações, 

no decurso dos últimos anos (Crous et al., 2006, Alves et al., 2008, Phillips et al., 

2008). Os rearranjos taxonómicos e a descrição de inúmeros taxa novos tem 

dificultado a identificação das espécies, em trabalhos de diagnóstico da doença. Assim, 

muitos autores têm optado pela associação apenas do género Botryosphaeria, em 

sentido lato, não se arriscando à atribuição de uma designação específica para as 

espécies isoladas (van Niekerk et al., 2006). Também a patogenicidade dos isolados 

de Botryosphaeriaceae é um tema pouco estudado, e contraditório entre diferentes 

autores, estando por esclarecer qual ou quais as espécies mais importantes em videira 

(van Niekerk et al., 2006). Os meios de luta contra estas doenças são escassos e, no 

que respeita à luta química, a eficácia de eventuais fungicidas está muito dependente 

do elenco de espécies existentes em cada país, região ou vinha e do respectivo 

comportamento bioecológico e patogénico.  
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1.1.1. AGENTES CAUSAIS 

 

A taxonomia do género Botryosphaeria Ces. & De Not. é bastante complexa pois as 

características diferenciadoras das diferentes espécies são ténues e escassas e 

baseiam-se essencialmente em características morfológicas dos anamorfos, uma vez 

que os teleomorfos (estados sexuados) raramente se formam em cultura artificial ou 

se detectam na natureza (Denman et al., 2000). Atendendo a que espécies próximas 

são morfologicamente indistintas (van Niekerk et al., 2006) e que a variabilidade 

intraespecífica é também acentuada (Luque et al., 2005), a identificação das espécies 

de Botryosphaeriaceae afigura-se difícil. 

Actualmente, a abordagem usada na caracterização das espécies de Botryosphaeria é 

polifásica, conjugando dados da morfologia com dados biomoleculares (técnicas 

baseadas em PCR e sequenciação de DNA). A elevada resolução destas técnicas tem 

conduzido à reclassificação de algumas espécies (Phillips, 2002, Niekerk et al., 2004, 

Slippers et al., 2004) e à criação e descrição de novos géneros e espécies (Phillips, 

2002, Slippers et al., 2004). Não obstante os inúmeros progressos alcançados, as 

dificuldades na identificação destes fungos têm aumentado (van Niekerk et al., 2006).  

As espécies de Botryosphaeria s. lat. têm uma distribuição universal, ocorrendo num 

grande número de hospedeiros herbáceos e lenhosos, quer em angiospérmicas quer 

em gimnospérmicas. O enquadramento taxonómico dos anamorfos de Botryosphaeria 

já contemplou 18 géneros distintos, mas posteriormente a maioria foi considerada 

sinónimo de Diplodia (conídios maioritariamente ovóides, corados e de parede 

espessa) ou de Fusicoccum (conídios fusiformes, hialinos e de parede espessa). No 

entanto, muitos desses anamorfos apresentam características intermédias e também 

existem outros fungos com anamorfos idênticos a Diplodia ou Fusicoccum que têm 

actualmente o seu teleomorfo fora do género Botryosphaeria.  

 

Com base nestas e noutras discrepâncias, Crous et al. (2006) têm vindo a desenvolver 

estudos filogenéticos em Botryosphaeriaceae que já lhes permitiu separar dez 

diferentes linhagens e, consequentemente, descrever novos géneros, sobretudo para 

anamorfos. Existem ainda vários agrupamentos por resolver e é provável que, tal 

como indicado por aqueles autores, em breve surjam novos rearranjos e novos taxa, 

quer para anamorfos quer para teleomorfos. O género Botryosphaeria s. str. ficou 

assim restrito a fungos com anamorfos do género Fusicoccum, ou seja, em videira, 

apenas a espécie F. aesculi, teleomorfo B. dothidea, está representada (Quadro 1.1).  
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Os diferentes fungos, possuindo teleomorfo semelhante a Botryosphaeria são 

designados por “Botryosphaeria” ou Botryosphaeria-like, segundo Crous et al. (2006), 

até que lhes seja atribuída uma nova designação. Esta nomenclatura irá ser seguida 

ao longo da presente dissertação. 

 

Quadro 1.1. Espécies dos géneros Botryosphaeria e semelhantes a Botryosphaeria (“”) descritas em videira 

e seus anamorfos (adaptado de Crous et al., 2006) 

Teleomorfo Anamorfo 

Botryosphaeria dothidea (Moug. ex Fr.) Ces. & De Not. 

= Sphaeria dothidea Moug.: Fr. 

= Botryosphaeria berengeriana De Not. 

Fusicoccum aesculi Corda 

“Botryosphaeria” obtusa (Schwein.) Shoemaker  Diplodia seriata De Not. 

”Botryosphaeria” stevensii Shoemaker Diplodia mutila Fr. ex Mont. 

“Botryosphaeria” rhodina von Arx 

= Physalospora rhodina 

Lasiodiplodia theobromae (Pat) Griff. & Maubl.,  

Basionym:  Botryodiplodia theobromae Pat.  

= Lasiodiplodia tubericola Ell. & Everh. 

Spencermartinsia viticola (A.J.L. Phillips & Luque) 

A.J.L. Phillips & Luque, A. Alves & Crous, comb. nov.* 

Basionym. “Botryosphaeria” viticola A.J.L. Phillips & 

Luque 

Dothiorella viticola A.J.L. Phillips & Luque 

Dothidotthia =(”Botryosphaeria”) sarmentorum A.J.L. 

Phillips, A. Alves & J. Luque 

Dothiorella sp. 

 

Dothidotthia =”Botryosphaeria” iberica A.J.L. Phillips, 

Luque & Alves 
Dothiorella iberica A.J.L. Phillips, Luque & Alves 

”Botryosphaeria” parva Pennycook & Samuels Neofusicoccum parvum (Pennycook & Samuels) 

Crous, Slippers & A.J.L. Phillips  

= Fusicoccum parvum Pennycook & Samuels 

Sem teleomofo associado Neofusicoccum vitifusiforme (Van Niekerk & 

Crous) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips 

= Fusicoccum vitifusiforme Van Niekerk & Crous  

”Botryosphaeria” lutea A.J.L. Phillips  Neofusicoccum luteum (Pennycook & Samuels) 

Crous, Slippers & A.J.L. Phillips 

= Fusicoccum luteum Pennycook & Samuels 

”Botryosphaeria” ribis” Grossenbacher & Duggar Neofusicoccum ribis (Slippers, Crous & M.J. 

Wingf.) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips  

= Fusicoccum ribis Slippers, Crous & M.J. Wingf. 

“Botryosphaeria” australis Slippers, Crous & M.J. 

Wingf. 

Neofusicoccum australe (Slippers, Crous & M.J. 

Wingf.) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips  

= Fusicoccum australe Slippers, Crous & M.J. 

Wingf. 

* Phillips, A.J.L. et al., 2008 

 

 

 

http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=108757
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=58467
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=426529
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=426529
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=58469
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=426526
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=3312
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=426532
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=91826
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Ainda em consequência do trabalho citado, surge um novo género designado por 

Neofusicoccum Crous, Slippers & A.J.L. Phillips, anteriormente designado por 

Fusicoccum, que passou a acomodar diferentes anamorfos de “Botryosphaeria”, 

nomeadamente N. parvum, N. vitifusiforme, N. lutea, N. ribis e N. australe (Quadro 

1.1). Por outro lado, os fungos cujos anamorfos são Diplodia/Lasiodiplodia mantiveram 

esta designação, mas perderam a de Botryosphaeria para o teleomorfo. Por exemplo, 

no caso de “B”. obtusa e “B”. stevensii passaram a designar-se apenas pelos 

anamorfos, Diplodia seriata e D. mutila, respectivamente. Mantém-se, contudo, a 

designação de “Botryosphaeria” ou “Botryosphaeria-like”, enquanto não for proposta 

uma nova designação para os teleomorfos. 

No que diz respeito às espécies N. ribis, N. parva e N. lutea, as suas características 

morfoculturais e biomoleculares encontram-se amplamente discutidas em Slippers et 

al. (2004), baseando-se a distinção entre espécies em diferenças na dimensão e cor 

dos conídios, aspecto das culturas, para além das características moleculares. Quanto 

à distinção entre N. lutea e N. australis, concluiu-se que apenas a análise das 

sequências nucleotídicas de vários genes permite distinguir claramente as duas 

espécies entre si. No entanto, constatou-se que, em média, os conídios de N. australis 

são mais compridos e estreitos do que os de N. lutea e que, em cultura, o pigmento 

produzido por N. australis é mais claro e opaco (Slippers et al., 2004). 

A espécie “B”. viticola é a de identificação mais recente e foi isolada apenas a partir de 

videira, sendo muito semelhante a “B”. sarmentorum e “B”. iberica (anamorfos 

Dothiorella spp.). Os ascósporos destas três espécies de “Botryosphaeria” são 

castanhos e unisseptados, o que contrasta com os esporos hialinos e asseptados 

típicos de Botryosphaeria s. str. (Luque et al., 2005). Conforme anteriormente referido 

(Quadro 1.1), Crous et al. (2006) propuseram o género Dothidotthia para designar 

estes fungos, com anamorfos no género Dothiorella, o que pode resolver aquela 

contradição (morfologia e cor dos ascósporos). 

Sintetizando, das principais mudanças taxonómicas ocorridas para as espécies de 

Botryosphaeria ou Botryosphaeria-like que atacam a videira, e com base no trabalho 

de Crous et al. (2006), salientam-se as seguintes: “B”. obtusa foi incluída no Grupo 1, 

que se caracteriza por ter anamorfos Diplodia/Lasiodiplodia e teleomorfos de vários 

géneros; “B”. dothidea (F. aesculi) pertence ao Grupo 2, onde surgem Botryosphaeria 

spp. cujos anamorfos são do tipo Fusicoccum; o Grupo 5, Dothidotthia, onde surgem 

as espécies “B”. viticola, “B”. sarmentorum e “B”. iberica, com anamorfos Dothiorella 

e, finalmente, o Grupo 6, Neofusicoccum (teleomorfo Botryosphaeria-like), onde se 

agrupam N. ribis, N. parva, N. lutea e N. australis. 
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1.1.2. SINTOMAS ASSOCIADOS A BOTRYOSPHAERIACEAE EM VIDEIRA 

 

Em videira, os géneros Botryosphaeria e Botryosphaeria-like incluem várias espécies, 

saprófitas ou patogénicas, associadas a várias doenças, ou conjuntos de sintomas que 

surgem em diferentes combinações, sendo de salientar os seguintes: declínio, “black 

dead arm”, “die-back” do tronco e dos ramos, necroses no lenho, desnoca, “cane 

bleaching” (varas atempadas com o ritidoma esbranquiçado), morte de gomos e 

cancros e podridão dos frutos (Kummuang et al., 1996, Phillips, 2002, Úrbez et. al. 

2006, van NiekerK et al., 2006). Geralmente, as doenças causadas por estas espécies 

revelam uma progressão lenta e os sintomas foram muitas vezes confundidos com os 

causados por Eutypa lata (eutipiose), Phomopsis viticola (escoriose) e pelo complexo 

de fungos responsável pela esca. Na Figura 1.1., exemplificam-se alguns dos sintomas 

mais representativos associados a Botryosphaeriaceae. 

O declínio das videiras está associado, a nível mundial, às espécies B. dothidea, “B”. 

obtusa, “B”. parva, “B”. stevensii e “B”. lutea, sendo isoladas a partir de videiras com 

diferentes tipos de sintomas, tais como cloroses foliares, morte de ramos, necroses de 

diversas formas no lenho, morte de gomos, estrias negras, pontuações negras no 

lenho (características da doença de Petri), ritidoma esbranquiçado em varas 

atempadas, enxertias com deficiente soldadura e ainda a partir de restos de material 

de poda deixado na vinha (Castillo-Pando et al., 2001,, Phillips et al., 2002, van 

Niekerk, 200,, Rego et al., 2006). O declínio da videira está fundamentalmente 

associado a vinhas jovens podendo contudo surgir em vinhas adultas. 

“Botryosphaeria” stevensii foi a primeira espécie a ser associada ao “black dead 

arm”, em Tokai, Hungria (Lehoczky, 1974). Esta doença caracteriza-se por um 

conjunto de sintomas, dentre os quais se destacam os seguintes: cloroses foliares, 

semelhantes às que surgem em ataques de esca e que podem evoluir rápida ou 

lentamente (forma apopléctica ou forma lenta), conduzindo, em ambos os casos, à 

queda prematura das folhas, desenvolvimento de necroses castanhas a negras ao 

longo da madeira do tronco e braços, que se vão expandindo formando sectores 

necróticos e, ainda, necroses negras em torno da medula (Larignon & Dubos, 2001, 

Larignon et al., 2001). Em França, “B”. obtusa e “B”. parva foram igualmente 

associadas a esta doença (Larignon., 1999, Larignon & Dubos, 2001, Larignon et al., 

2001). Na Austrália, “B”. obtusa e “B”. australis foram isoladas de vinhas que 

apresentavam necroses na madeira em forma de cunha e anel na medula, 

semelhantes às que se observam no “black dead arm” (Taylor et al., 2005). A espécie 

“B”. obtusa foi também assinalada como agente causal do “black dead arm”, no 
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Canadá e em Itália (Chamberlain et al., 1964, Cristinzio, 1978, Rovesti & Montermini, 

1987). 

Espécies como “B”. obtusa e “B”. rhodina foram consideradas responsáveis por 

“dieback” nas castas Semillon e Dawn Seedless (uva de mesa), na Austrália, tendo 

sido isoladas de videiras que apresentavam necroses internas em forma de cunha e 

anel (Castillo-Pando et al., 2001, Wood & Wood, 2005, Taylor et al., 2005, Úrbez et 

al., 2005).  

Recentemente, Úrbez-Torres et al. (2006) associaram as espécies “B”. rhodina, “B”. 

obtusa, “B”. stevensii, “B”. parva, “B”. australis, “B”. viticola, B. dothidea e “B”. ribis à 

formação de cancros, em ramos de videiras, nos Estados Unidos. 

Por sua vez, “B”. viticola foi encontrada em Espanha e África do Sul, tendo sido isolada 

frequentemente a partir das varas de poda deixados no solo da vinha. Segundo van 

Niekerk et al. (2004), “B”. viticola parece ser um fungo saprófita. Esta espécie tem 

sido encontrada em vinhas velhas e não está associada a sintomas típicos, reforçando 

assim a hipótese de se tratar de um saprófita (Luque et al., 2005). Interessa ainda 

realçar que algumas espécies podem ainda ser endófitas, sendo, nesta situação, 

isoladas partir de materiais assintomáticos (Fourie & Hallen, 2001). 

Apesar da patogenicidade e virulência das espécies em Botryosphaeriaceae que 

ocorrem na videira não estarem ainda totalmente esclarecidas, vários sintomas 

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

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

Talvez por esta razão é que os maiores prejuízos ocorram em vinhas com oito ou mais 

anos (Larignon & Dubos, 2001). Um sintoma frequentemente associado a 

Botryosphaeriaceae é a morte dos sarmentos. Resulta da infecção dos jovens ramos, 

no início da estação, e conduz directamente à diminuição da produção. A infecção por 

Botryosphaeria spp. origina necroses negras nos entrenós, podendo levar à quebra 

dos sarmentos, ou desnoca (Tomaz & Rego, 1990, van Niekerk et al., 2006). As 

necroses vão-se tornando acinzentadas ou esbranquiçadas, observando-se 

posteriormente as estruturas de frutificação negras (picnídios) do(s) fungo(s), imersas 

no tecido do hospedeiro (Tomaz & Rego, 1990, Phillips, 1998), configurando sintomas 

de escoriose europeia.  

Tal como sucede para a maioria das doenças do lenho da videira (esca, eutipiose, 

escoriose americana, doença de Petri e pé negro), a ocorrência de determinadas 

espécies de Botryosphaeria s. lat., em detrimento de outras, é influenciada por 

factores climáticos e, por conseguinte, muito variável geograficamente, dificultando o 

diagnóstico e a generalização dos meios de luta.  
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Espécies de Botryosphaeria que surgem na Austrália (Savacchia et al., 2005) não 

coincidem plenamente com as que ocorrem na África do Sul (Bester et. al., 2007), nas 

Américas (Úrbez-Torres et. al., 2006), em França (Lecomte et. al., 2005), ou em 

Espanha (Armengol et. al., 2001, Luque et. al., 2005, Úrbez-Torres et. al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Sintomas associados a Botryosphaeriaceae em videira: A1-A4, “black dead arm”,  

B1-B3, necroses no lenho, C1-C3, sintomas foliares associados a “black dead arm”, D, “cane bleaching”. 
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No Quadro 1.2 apresentam-se as espécies de Botryosphaeriaceae de ocorrência mais 

frequente em videira, doenças/sintomas associados, referência bibliográfica associada 

e distribuição geográfica.  

 

Quadro 1.2. Espécies de Botryosphaeriaceae, doença/sintomas associados, referência bibliográfica 

associada e distribuição geográfica  

Espécies identificadas Doença / Sintomas Referência bibliográfica País 

“B”. obtusa 
“B”. rhodina 
“B”.ribis 

Die-back 
Castillo-Pando et al., 2001 
Wood & Wood, 2005 
Pascoe, 1998 

Austrália 
“B”. australis 
“B”. obtusa 
“B”. rhodina 
“B”. stevensii 

Declínio da videira  
Pascoe, 1998 
Taylor et al. 2005 

“B”. ribis Podridão dos cachos Pascoe, 1998 

B. dothidea 
“B”. obtusa 
“B”. parva 
“B”. stevensii 

Black dead arm Larignon et al. 2001 França 

 
Necroses em material de 
propagação vegetativa  

Fourie & Hallen, 2001 

África do Sul 

“B”. australis 
B dothidea 
“B”. lutea 
“B”. obtusa 
“B”. parva 
“B”. rhodina 
“B”. stevensii 
“B” viticola 

Declínio da videira  
Die-back 

van Niekerk et al. 2004 

F. viticlavatum 
F. vitifusiforme 
D. porosum 

Declínio da videira  
Varas de poda 
Madeira de poda 

van Niekerk et al. 2004 

“B”. dothidea  
“B”. rhodina 
“B”. ribis  

Fruit rot 
Milholland, 1991 
Kummuang et al., 1996 Estados Unidos da 

América 

“B”. rhodina 
Declínio da videira 
(necroses sectoriais) 

Leavitt G.M. 2003 

“B”. obtusa 
Black dead arm 
Cancros 

Auger et al.2005 Chile 

“B”. obtusa Die-back Chamberlain et al., 1964 Canadá 

 B. dothidea 
“B”. obtusa 
“B”. parva 
“B”. stevensii  
“B”. stevensii  

Declínio da videira, 
necroses sectoriais, 
die-back, escoriose, 
cancros 
black dead arm 

Phillips, 2002 
Rego et al., 2007 

Portugal 

“Botryosphaeria” spp. 
Declínio da videira 
Necroses em material de 
propagação vegetativa  

Giménez-Jaime et al.,2006 

Espanha 
Espanha 

“B”. obtusa  
 B. dothidea 
“B”. parva 

Aroca et al, 2006 

“B” viticola Plantas assintomáticas Luque et al., 2005 

“B”. obtusa  Declínio da videira 
Horváth & Scheighardt, 
1991 Hungria 

“B”. stevensii Black dead arm Lehoczky, 1974 
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1.1.3. BIOECOLOGIA 

 

Existe ainda pouca informação acerca do ciclo de vida e epidemiologia de 

Botryosphaeriaceae em videira. O elevado número de espécies existentes, as distintas 

doenças que provocam, bem como a ocorrência simultânea de diferentes espécies 

numa mesma vinha e, por vezes, a sua associação com outros patogénios do lenho da 

videira, têm dificultado muito esse conhecimento. 

As infecções causadas por fungos Botryosphaeriaceae iniciam-se nas vinhas-mãe de 

porta-enxertos (Rego et al., 2001, Fourie & Halleen, 2002) e de garfos (Oliveira et al., 

2007). As varas usadas para a obtenção de estacas vêm já infectadas das vinhas-

mãe, originando bacelos e enxertos-prontos portadores de inóculo (Rego et al., 2001, 

Phillips, 2002). Por conseguinte, a maioria dos viveiros vitícolas e das vinhas é hoje 

em dia instalada com materiais doentes, não só portadores de Botryosphaeria spp., 

mas também de Cylindrocarpon spp. e P.a chlamydospora (Oliveira et al., 2004, 2007, 

Rego, 2004). Embora as infecções causadas por Botryosphaeriaceae se possam 

manter mais ou menos latentes nestes materiais, vêm a manifestar-se com 

severidade, quando as jovens videiras são sujeitas a factores de stresse e a outras 

condições favoráveis (van Niekerk et al., 2006). 

Na vinha, as infecções provocadas por fungos de Botryosphaeriaceae são 

essencialmente devidas à germinação dos respectivos conídios, produzidos em 

picnídios que se encontram em órgãos da videira atacados, sob o ritidoma 

esbranquiçado das varas, cancros e sarmentos, ou em madeira resultante da poda 

abandonada na vinha (Gubler et al., 2005). A disseminação dos esporos é favorecida 

por períodos de chuva quando as temperaturas rondam os 10ºC. Estes fungos podem 

germinar entre os 15-37ºC e crescer entre 5-37ºC, mas a temperatura óptima de 

infecção situa-se entre 23-26ºC (Lehoczky, 1974, 1988). Estudos realizados por Copes 

& Hendrix (2004) demonstraram que as condições climáticas que facilitam a infecção 

de Botryosphaeria spp. são muito variadas. As condições óptimas para ocorrer a 

infecção ou a forma como estes fungos penetram na planta ainda não estão 

totalmente esclarecidas (Larignon & Dubos, 2001), mas tem-se verificado que 

períodos de humectação e de humidade relativa elevados favorecem as infecções. 

Nestas condições, os picnídios e as pseudotecas (caso se formem) sofrem hidratação 

com a consequente produção de conídios e de ascósporos, respectivamente (Phillips, 

1998). A abundância de inóculo na presença de feridas recentes é condição favorável 

à ocorrência de infecções, uma vez que Botryosphaeria spp. são referidos como 

patogénios de ferida (Fourie & Halleen, 2004, Halleen & Fourie, 2005). Apesar da 

referência à formação de pseudotecas e ascósporos, a verdade é que a importância do 
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estado sexuado destes fungos, no ciclo da doença, não está ainda perfeitamente 

esclarecida. 

A infecção por Botryosphaeria spp. é também favorecida por condições que reduzam o 

vigor das plantas, tais como geada, altas temperaturas nos meses de Verão, nutrição 

pobre e podas mal conduzidas (Larignon & Dubos, 2001). Em suma, os factores de 

stresse abiótico, ao debilitarem as plantas, proporcionam condições óptimas ao 

aumento da severidade da doença (van Niekerk et al., 2006).  

 

 

1.1.4. MEIOS DE LUTA 

 

As doenças causadas por Botryosphaeriaceae são de difícil controlo, quer pela 

diversidade de espécies em jogo, quer pelos materiais que infectam (plantas-mãe, 

bacelos, enxertos-prontos, vinhas), quer ainda pela falta de fungicidas homologados. 

As medidas recomendadas são muito diferentes de país para pais e até de região para 

região (Milholand, 1991). A actual ausência de meios de luta directos eficientes, na 

maioria dos países, recomenda a adopção de práticas culturais, com carácter 

preventivo (Dubos, 1999, Larignon, 1999). 

 

1.1.4.1. Culturais 

O material de propagação vegetativa utilizado na instalação de vinhas novas não 

deveria ser portador de Botryosphaeria spp. Para isso, há que implementar meios de 

luta nas vinhas-mãe de porta-enxertos e de garfos e em viveiro vitícola (Oliveira et 

al., 2004). Ainda antes da enxertia, em armazém, as infecções nas varas são 

reveladas pela presença de picnídios em zonas evidenciando “cane bleaching”. Este 

aspecto é mais evidente em V. vinifera (garfos), uma vez que em porta-enxertos as 

varas infectadas podem não revelar sintomas (Fourie & Halleen, 2002). Ao nível de 

bacelos e de enxertos-prontos, as contaminações podem ser detectadas, 

preliminarmente, através da observação de necroses no lenho.  

As práticas culturais a utilizar na vinha devem permitir a criação de uma estrutura de 

solo favorável, a grande profundidade, para assegurar o bom funcionamento hídrico 

da planta e diminuir as condições de stresse (Dubos, 1999, Larignon, 1999). Para 

evitar a disseminação de Botryosphaeria spp. na parcela, as operações culturais, 

sobretudo a poda, devem ser efectuadas em último lugar nas zonas contaminadas.  

Uma medida largamente recomendada em vinhas infectadas é a remoção da lenha da 

poda, para evitar a contaminação das feridas produzidas (van Niekerk et al., 2004). 
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Em cepas infectadas, e desde que seja possível a respectiva recondução, é possível 

prolongar o tempo de vida da planta, removendo cirurgicamente toda a madeira 

doente, tal como recomendado para a eutipiose (Savocchia et al., 2005). 

A prática muito vulgarizada da incorporação da madeira de poda no solo é 

desaconselhável, para este e para outros fungos do lenho da videira, mas após 

compostagem da mesma, a maioria dos fungos do lenho é destruída, podendo o 

composto resultante ser reintroduzido na vinha como fonte de matéria orgânica 

(Lecomte et al., 2006). 

 

1.1.4.2. Químicos 

O controlo das doenças causadas por Botryosphaeriaceae, através de luta química, é 

difícil pois a informação existente sobre a eficácia de fungicidas é ainda muito escassa. 

Em França, o arsenito de sódio esteve durante anos homologado para o controlo de 

“black dead arm” (causado por Botryosphaeria spp.), à semelhança do recomendado 

para a esca (Lehoczky, 1974,1988, Larignon & Dubos, 2001). No entanto, desde que 

este produto foi banido do mercado (por razões toxicológicas e ambientais), não foi 

encontrado nenhum substituto. 

Atendendo a que a maioria das espécies de Botryosphaeriaceae, em videira, são 

encaradas como parasitas de ferida, a maior parte dos estudos realizados sobre meios 

de luta química têm sido direccionados para a protecção das feridas da poda. Testes 

de eficácia de fungicidas, in vitro, realizados na África do Sul indicaram que o benomil, 

tebuconazol, procloraz - Mn, flusilazol e fenarimol eram os mais eficazes na inibição de 

crescimento micelial de “B”. australis, “B”. obtusa, “B”. parva e “B”. rhodina (Bester & 

Fourie, 2005). Já na Austrália, os fungicidas tebuconazol, fenarimol, espiroxamina e 

fluaziname inibiram o crescimento de “B”. obtusa e “B”. lutea (Savocchia et al. 2005). 

Testes realizados por Leavitt (2003) mostraram que a iprodiona, o benomil, a captana 

e o penconazol eram eficazes na redução da infecção das feridas da poda por L. 

theobromae (“B”. rhodina), quando aplicados antes da inoculação, em estufa de 

campo. No entanto, existe algum perigo de fitotoxicidade destes produtos, quando 

aplicados a alta dosagem, muitos apresentam reduzida persistência e outros foram 

retirados do mercado (van Niekerk et al., 2006). Salienta-se ainda que espécies de 

Botryosphaeria já revelaram resistência à iprodiona (Ma et al., 2001), o que indica a 

necessidade de encontrar diferentes fungicidas, com distintos modos de acção que 

possam ser usados em alternância, no controlo de Botryosphaeriaceae.  
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1.1.4.3. Biológicos 

Alguns agentes de controlo biológico como Fusarium lateritium Nees, Cladosporium 

herbarum (Pers.) Link, Trichoderma harzianum Rifai e Bacillus subtilis já 

demonstraram ser eficazes na redução do crescimento micelial de E. lata. Para 

Botryosphaeria também existem alguns agentes biológicos que demonstraram a sua 

eficácia in vitro. Vários testes realizados demonstraram que diferentes Trichoderma 

spp. são micoparasitas de espécies de Botryosphaeria (KeXiang et al. 200,, Chen et 

al., 2003), com a vantagem de conseguirem colonizar e sobreviver em feridas da 

poda. Também Paenibacillus lentimorbus mostrou ser antagonista de B. dothidea, em 

pistachio. Quando aplicado às feridas de poda, antes da inoculação com conídios de B. 

dothidea, reduziu bastante a infecção das regiões de corte, em comparação com as 

testemunhas (KeXiang et al. 2002, Chen et al., 2003). 

 

1.1.4.4. Indutores de mecanismos de defesa 

Existem alguns produtos que funcionam como eliciadores ou activadores de 

mecanismos de defesa das plantas. Exemplo destes é a quitosana, que é um polímero 

biológico obtido por desacetilação da quitina, não tóxico e biodegradável. Como 

activador de defesa: inibe a acção de poligalacturonases produzidas pelos fungos; 

estimula a produção de fitalexinas na planta; aumenta a síntese de enzimas na planta 

como quitinase, quitosanase e peroxidase que inibem o crescimento do fungo. A sua 

accção já é conhecida contra um elevado número de fungos, tendo grande 

potencialidade em protecção de plantas. Em Portugal, ensaios realizados com 

quitosana demonstraram que este produto exibe elevado poder fungicida/fungistático 

em relação aos principais fungos responsáveis pelas doenças do lenho da videira, onde 

se incluem os fungos Botryosphaeriaceae (Nascimento et al., 2007, Oliveira et al, 

2008). 

 

1.2.  OBJECTIVOS 

Com base nos pressupostos anteriores, os objectivos do presente estudo, a realizar no 

âmbito da Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica, especialização em 

Protecção das Plantas, foram os seguintes: i) proceder à identificação das espécies de 

Botryosphaeriaceae isoladas a partir de videira e mantidas na micoteca do ISA 

(DPPF/LPVVA), ii) estabelecer uma relação entre as diferentes espécies e os sintomas 

que lhe estão associados, iii) avaliar a patogenicidade dos diferentes isolados em 

videira, iv) determinar a eficácia biológica de fungicidas relativamente às principais 

espécies identificadas. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

  

2.1. CARACTERIZAÇÃO DE ISOLADOS DE BOTRYOSPHAERIACEAE OBTIDOS DE VIDEIRA 

 

2.1.1. ISOLADOS 

Os isolados, identificados como pertencentes a Botryosphaeriaceae, encontravam-se 

conservados na colecção de fungos do lenho do ISA (DPPF/LPVVA), em tubos 

contendo gelose de batata dextrosada (Potato Dextrose Agar - PDA, Difco, Detroit, 

E.U.A.), à temperatura aprox. de 4ºC, na obscuridade. Desta colecção, estudaram-se 

43 isolados cujos dados de passaporte se referem no Quadro 2.1.  

 

Quadro 2.1. Identificação dos isolados de Botryosphaeriaceae em estudo: local de colheita, data de 

obtenção, idade da vinha, casta/porta-enxerto e sintomas observados  

Código do 

isolado 
Local 

Data da 

obtenção 
Idade vinha  Casta/ porta-enxerto Sintomas observados 

Bt.1 Monção 2005 4 anos Alvarinho declínio. 

Bt 2 Monção 2005 9 anos Alvarinho tipo “esca” 

Bt 3 Alter do Chão 2004 2 anos Alfrocheiro/SO4 declínio 

Bt 4 Monção 2005 2 anos Alvarinho declínio. 

Bt 5 Monção 2005 2 anos Alvarinho declínio. 

Bt 6 Pó 2006 enxerto-pronto Touriga Nacional/1103P necroses no lenho 

Bt 7 Pó 2006 enxerto-pronto Touriga Nacional/1103P necroses no lenho 

Bt 8 Pó 2006 enxerto-pronto Touriga Nacional/1103P necroses no lenho 

Bt 9 Fronteira 2005 3 anos Syrah/140Ru declínio 

Bt 10 Fronteira 2005 3 anos Syrah/140Ru declínio 

Bt 11 Moncorvo 2004 2 anos Touriga Nacional declínio 

Bt 12 Moncorvo 2004 3 anos Touriga Francesa/110R declínio 

Bt 13 Estremoz 2004 2 anos Touriga Nacional declínio  

Bt 14 Estremoz 2005 3 anos  Touriga Nacional declínio. 

Bt 15 Estremoz 2004 4 anos Alicante Bouschet declínio 

Bt 16 Estremoz 2004 3 anos Syrah/1103P declínio. 

Bt 17 Torrão 2004 + de 10 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 18 Régua 2005 15 anos Tinta Barroca/110R tipo “esca” 

Bt 19 Alter do Chão 2004 2 anos Alfrocheiro/SO4 declínio 

Bt 20 Monção 2005 2 anos Alvarinho declínio. 

Bt 21 Monção 2005 17 anos Alvarinho tipo “esca” 

Bt 22 Monção 2005 17 anos Alvarinho tipo “esca” 

Bt 23 Caldas da Rainha 2004 + de 10 anos ? tipo “esca” 

Bt 24 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional plantas sãs, sem sintomas 

Bt 25 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 26 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 27 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 28 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 29 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 30 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 31 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 32 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 33 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 34 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 35 Nelas 2005 18 anos Touriga Nacional tipo “esca” 

Bt 36 Lagoa 2005 15 anos Negra mole black dead arm, cancros 

Bt 37 Valpaços 2006 4 anos Touriga Francesa declínio 

Bt 38 Valpaços 2006 4 anos Touriga Francesa declínio 

Bt 39 Valpaços 2006 4 anos Touriga Francesa declínio 

Bt 40 Monforte 2006 6 anos Aragonês/99R black dead arm 

Bt 41 Monção 2005 4 anos Alvarinho declínio. 

Bt 42 Monforte 2006 6 anos Aragonês/99R black dead arm, cancros  

Bt 43 Lagoa 2005 15 anos Negra mole black dead arm”, cancros 

 - viveiro de enxertos prontos. 
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Os critérios que presidiram à selecção dos isolados foram os seguintes: distribuição 

geográfica ampla; obtenção relativamente recente, de forma a não serem afectados 

os resultados dos estudos de patogenicidade; idade variável do hospedeiro, abarcando 

as mais diversas situações (desde materiais de propagação vegetativa até vinhas 

adultas); diversidade de sintomas causados. 

Para uma melhor identificação dos isolados em estudo, incluíram-se ainda seis 

isolados de referência do Centralbureau voor Shimmelcultures, Utrecht, Holanda 

(CBS), que se encontram descritos no Quadro 2.2. 

 

Quadro 2.2. Identificação dos isolados de referência de Botryosphaeriaceae: Referência da cultura, espécie 

(teleomorfo, anamorfo), hospedeiro, País e região 

 

Referência da 
cultura* 

Espécie  

Hospedeiro País, Concelho 
Teleomorfo Anamorfo 

CBS 110302 B. dothidea Fusicoccum aesculi Vitis vinifera Portugal, Montemor-o-Novo 

CBS 112553 “B”. stevensii Diplodia mutila Vitis vinifera Portugal, Montemor-o-Novo 

CBS 112555 “B”. obtusa Diplodia seriata Vitis vinifera Portugal, Montemor-o-Novo 

CBS 110299 “B”. lutea Neofusicoccum luteum Vitis vinifera Portugal, Oeiras 

CBS 117006 S. viticola Dothiorella viticola Vitis vinifera Espanha, Vimbodí 

CBS 110301 “B”. parva Neofusicoccum parvum Vitis vinifera Portugal, Palmela 

* Acrónimos das culturas: CBS, Centralbureau voor Shimmelcultures, Ultrecht, The Netherlands 

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS CULTURAIS E MORFOLÓGICAS 

A caracterização cultural dos isolados foi efectuada em placas de Petri contendo PDA, 

gelose de extracto de malte a 2% (Malt extract agar - MEA, Difco, Detroit, E.U.A) e 

gelose de aveia (Oatmeal Agar - OA, Difco, Detroit, E.U.A), Todos os ensaios foram 

efectuados em placas de Petri de poliestireno com 90 mm de diâmetro. Como inóculo 

foram utilizados cilindros de gelose, com aproximadamente 3 mm de diâmetro e 3 mm 

de altura, retirados da zona periférica de cada uma das colónias dos isolados em 

estudo, com o auxílio de um anel cortante.  

As placas de Petri foram inoculadas com os isolados em estudo e colocadas em estufa 

de incubação a 251ºC, na obscuridade, durante 5 ou 8 dias (Phillips, 2002, Crous et 

al., 2006, Úrbez-Torres et al., 2006).  

Findo este período, observaram-se as seguintes características nas culturas (frente e 

verso): aspecto cultural, densidade da colónia, coloração, frente de crescimento, 

aspecto à transparência e zonagem. A cor da colónia foi determinada por comparação 

com a carta de cores de Saccardo (1891). 
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As características morfológicas foram avaliadas a partir de culturas crescendo em água 

de agar a 2% contendo agulhas de pinheiro, à temperatura de 251ºC, durante 10 a 

20 dias e sob acção de radiação emitida por lâmpadas tubulares Ultra-Violeta Próximo 

(NUV) “Philips TL 8W/05” (Phillips, 2002, Crous et al., 2006, Úrbez-Torres et al., 

2006). Decorrido este período, montaram-se preparações, entre lâmina e lamela, das 

estruturas vegetativas formadas, coradas com mistura de lactofenol e azul de algodão, 

as quais foram de seguida observadas ao microscópio (Laboralux S, Leitz), utilizando 

uma ampliação de 400×. Para avaliação das características biométricas dos conídios 

(20 conídios por isolado), determinaram-se os valores extremos dos mesmos 

(comprimento e largura), as médias e respectivos desvios padrões, bem como a razão 

comprimento/largura dos conídios (Phillips, 2002). 

 

2.1.3. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO CRESCIMENTO MICELIAL 

Determinou-se a influência da temperatura no crescimento micelial para todos os 

isolados em estudo. As placas de Petri, contendo 20 mL de PDA, foram inoculadas no 

centro com um cilindro de gelose, tal como referido anteriormente e colocadas em 

estufas de incubação, na obscuridade, durante 72 horas. Estas foram reguladas para 

as diferentes temperaturas estudadas, que variaram entre 5ºC e 38ºC. Para valores 

próximos dos referidos como temperatura óptima para o crescimento das diversas 

espécies, os intervalos entre temperaturas foram de 2ºC. 

Para cada isolado foram efectuadas quatro repetições por temperatura e todos os 

ensaios foram repetidos uma vez. Findo o período de incubação, efectuou-se a 

medição do diâmetro da colónia segundo duas direcções ortogonais e calculou-se a 

média aritmética dos valores obtidos para cada repetição.  

Os dados foram submetidos à ANOVA com efeitos fixos e distribuição normal, 

utilizando um delineamento a um factor, totalmente casualizado e um nível de 

significância de 0,05. A comparação das médias efectuou-se recorrendo ao teste de 

Tukey HSD (com nível de significância de 0,05) no programa STATISTICA 6.0. 

 

 

2.1.4. CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DOS ISOLADOS 

O estudo das características morfológicas e culturais dos isolados foram completados 

com estudos moleculares, dada a complexidade e ténue distinção entre as espécies 

mais próximas. 
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2.1.4.1. Condições de cultura dos isolados 

Foram utilizados dois métodos para a obtenção de crescimento micelial dos isolados, 

para posterior extracção de DNA: um em meio líquido, “Potato Dextrose Broth” (PDB, 

Difco Laboratories, Detroit, MI, EUA) e outro em PDA. Em ambos os métodos, os 

isolados foram previamente repicados para placas de Petri contendo PDA e mantidos 

em estufa a 251ºC na obscuridade, de forma a promover o crescimento micelial, 

durante 4-5 dias (pré-inóculo). Para o método em meio líquido, utilizaram-se balões 

Erlenmeyer com 50 mL de capacidade, contendo 25 mL de PDB. A cada uma das 

culturas, crescendo em PDA, transferiu-se, por raspagem, o micélio produzido para 

cada um dos balões referidos. As culturas líquidas foram mantidas a uma temperatura 

aproximada de 201ºC, na obscuridade, sob agitação recíproca e contínua (70 

lances/minuto) (agitador Edmund Brühl) durante 4-5 dias. No método em que se 

utilizou o meio sólido (PDA), o procedimento foi idêntico ao usado na obtenção dos 

pré-inóculos. 

 

2.1.4.2. Extracção e quantificação de DNA 

O DNA foi extraído utilizando dois protocolos diferentes, um deles adaptado de Möller 

et al. (1992) e o outro adaptado de Cenis (1992) (Anexo A). O segundo protocolo foi 

usado para colmatar a fraca qualidade do DNA obtido, para alguns dos isolados em 

estudo, com o primeiro protocolo. 

A avaliação da quantidade e qualidade do DNA obtido foi efectuada por electroforese 

em gel de agarose a 0,8% preparado utilizando TBE 0,5 X (45 mM Tris-base, 45 mM 

ácido bórico e 1 mM EDTA, pH8,0, Sambrook et al., 1989) por comparação com uma 

gama de quantidades conhecidas (25, 50, 100, 250 e 500 ng) de DNA do fago λ, 

(“Lambda Deoxyribonucleic Acid”, Amersham Pharmacia Biotech). Em cada poço 

foram colocados 2 L de suspensão concentrada de DNA. A electroforese decorreu 

numa tina horizontal 20 × 25 cm (“Horizon 20-25, Horizontal Gel Electrophoresis 

Apparatus, Life Technologies/GibcoBRL”), durante 75 minutos a 80 V, corrente esta 

gerada pela fonte “Electrophoresis Power Supply – EPS 100, Pharmacia Biotec”, tendo-

se utilizado TBE 0,5× como tampão de electroforese.  

Finda a electroforese, o gel foi corado com uma solução de brometo de etídio 

(0,5 g L-1), durante 15 minutos. Posteriormente, imergiu-se o gel em água destilada, 

durante 30 minutos. Os resultados da quantificação foram visualizados em 

transiluminador de luz ultra-violeta (312 nm) “BTX 20.M, UVItec Limited” e registados, 

utilizando uma impressora térmica “Mitsubishi Model P91E”. Foram constituídas 

suspensões de trabalho para cada isolado a 10 ng L-1 utilizando água MiliQ 

esterilizada. 
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2.1.4.3. Análise da variabilidade dos isolados por ISSR-PCR 

Na ausência de iniciadores para detecção específica de fungos de Botryosphaeriaceae, 

optou-se pela análise da variabilidade dos isolados, com base em marcadores 

aleatórios ISSR (Inter-Single Sequence Repeat), para averiguar a existência de grupos 

bem definidos que permitam a distinção de diferentes espécies existentes na colecção 

em estudo. 

De nove iniciadores testados, (CA)8RG, (GA)8YT, (GA)8YG, (AG)8YT, HVH(TG)7, 

(GACAC)3, (CAG)5, (TCC)5 e MR (GAGGGTGGCGGTTCT) (em que R = A/G, Y = C/T, 

H = A/C/T e V = A/C/G), uns por terem sido utilizados em estudos de identificação de 

Botryosphaeria spp. (Zhou et al., 2001, Alves et al., 2007) e outros referidos por 

Talhinhas et al. (2003), seleccionaram-se quatro por terem sido os que originaram 

amplificações/bandas mais consistentes. 

Todas as reaçcões de amplificação foram efectuadas utilizando Taq DNA polimerase, 

dNTP’s (desoxirribonucleótidos trisfosfatados), MgCl2 e tampão da MBI Fermentas 

(Vilnius, Lithuania), no termociclador Biometra-T-Gradient. Cada reacção de 

amplificação foi realizada em 12,5 L de mistura de reacção constituída por: 25 ng de 

DNA genómico, 0,5 U de Taq DNA polimerase (MBI Fermentas), 1x de tampão de PCR 

com KCl, 200 M de cada dNTP, 3 mM de MgCl2 e 0,5 M de cada iniciador 

(sintetizados pela Invitrogen) (adaptado de Alves et al., 2007).  

Como controlo negativo utilizou-se a mesma mistura de amplificação, substituindo o 

DNA por água miliQ esterilizada. Para os iniciadores (GA)8YT, (AG)8YT e HVH(TG)7 as 

amplificações foram efectuadas durante 4 min a 94ºC, seguidos de 40 ciclos de 30 seg 

a 94ºC, 45 seg a 52ºC e 2 min a 72ºC, com uma extensão final de 10 min a 72ºC, de 

acordo com protocolo previamente optimizado para outros organismos (Talhinhas et 

al., 2003).  

Para o iniciador (CAG)5 utilizou-se 5 min a 95ºC, seguidos de 30 ciclos de 1 min a 

94ºC, 1 min a 50ºC e 2 min a 72ºC, com uma extensão final de 10 min a 72ºC, de 

acordo com protocolo previamente optimizado para Botryosphaeria spp. (Alves et al., 

2007). 

Os produtos amplificados (12,5 L) foram separados por electroforese em gel de 

agarose a 2% em tampão TBE 0,5×, utilizando-se para tal uma tina horizontal 

(“Horizon 20-25, Horizontal Gel Electrophoresis Apparatus, Life 

Technologies/GibcoBRL”) e um pente de 30 dentes. Nas extremidades de cada gel 

incluiu-se um marcador de peso molecular “1 Kb Plus Ladder” (GibcoBRL). A 

electroforese decorreu durante 18 horas a 40 V, à temperatura ambiente. Os 

fragmentos amplificados foram visualizados tal como anteriormente referido, sendo as 
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imagens captadas utilizando o programa Image Link 2.5 (image capture and transfer 

software, Unitec, Cambridge, UK) e guardadas em ficheiro TIFF.  

A análise dos resultados foi efectuada com recurso ao programa GelCompar II versão 

4.5 (Applied Maths). Para cada iniciador, os géis foram normalizados usando os 

marcadores de peso molecular como padrão. A detecção e emparelhamento das 

bandas foram realizados pelo programa e verificada manualmente, gerando-se uma 

matriz binária de presença/ausência de bandas. 

Para o cálculo da matriz de similaridade, aplicou-se à matriz binária o coeficiente de 

similaridade de “Dice” (para cada par de isolados, SD = 2a/(2a + b), em que a = 

número de bandas partilhadas e b = número de bandas não partilhadas, Dice, 1945, 

Nei & Li, 1979). Sobre a matriz de similaridade obtida, foi efectuada uma análise 

aglomerativa através do método UPGMA (“Unweighted Pair Group Method using 

Arithmetic Averages” ou método de agrupamento em pares não-balanceados usando 

médias aritméticas), através do qual se obtém o dendrograma. 

Esta análise foi efectuada para cada iniciador separadamente, bem como para o 

conjunto dos quatro iniciadores. 

Para comprovar o ajustamento do dendrograma à matriz de similaridade, gerou-se a 

matriz de correlação cofenética, que se comparou com a matriz de similaridade, 

obtendo-se os coeficientes de correlação cofenética que traduzem o grau de distorção 

de cada nó do dendrograma produzido, em que o valor basal corresponde ao 

coeficiente de correlação cofenética do dendrograma total.  

Analisou-se ainda a robustez dos resultados (grupos formados) por análise de 

“bootstrap”, reconstruindo os dendrogramas 2000 vezes. 
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2.2. DETERMINAÇÃO DA PATOGENICIDADE DE ISOLADOS DE 

BOTRYOSPHAERIACEAE EM VIDEIRA 

 

2.2.1. OBTENÇÃO DE MATERIAL VEGETAL 

 

No estudo de patogenicidade, foi seguido o método adaptado por Rego et al. (2001) 

do trabalho realizado por Adalat et al. (2000). Utilizaram-se varas com um ano de 

idade, de videiras pertencentes à casta Castelão, colhidas de uma vinha localizada no 

Instituto Superior de Agronomia e que não evidenciavam sintomas associados a 

doenças do lenho. As varas foram previamente colocadas em câmara frigorífica 

durante 45 dias à temperatura de 4ºC de modo facilitar a quebra de dormência.  

Após este período, prepararam-se estacas com comprimento e diâmetro aproximados 

e igual número de entrenós (dois, aproximadamente). As estacas foram enraizadas 

em bancada com sistema de aquecimento, à temperatura de 20ºC, em substrato 

composto por areia esterilizada coberta por uma camada de perlite, numa estufa de 

campo com sistema “cooling” e sombreamento automático.  

O enraizamento decorreu durante cerca de três meses, sob condições de nebulização 

automática por períodos de 5 segundos e frequência de 10 minutos. Após o 

enraizamento as plantas foram envasadas em sacos de polietileno negro de 1L de 

capacidade, contendo uma mistura de terra vegetal, turfa e areia. 

 

 

2.2.2. PRODUÇÃO DE INÓCULO, INOCULAÇÃO E CONDIÇÕES DE INCUBAÇÃO 

 

Neste ensaio testou-se a patogenicidade de todos os isolados de Botryosphaeriaceae. 

com excepção de Bt.42 e Bt.43 (Quadro 2.1 ), dos quais 19 pertenciam à espécie “B”. 

obtusa, 14 a “B”. parva, três a “B”. stevensii, uma a “B”. lutea, uma a B. dothidea e 

ainda três de Botryosphaeria spp, não identificadas. As inoculações do material 

vegetal foram efectuadas, por adaptação do método descrito por Mostert et al. 

(2000). 

Para obtenção do inóculo fez-se crescer cada isolado em placas de Petri (90 mm de 

diâmetro) contendo PDA, durante 8 dias, a 24±1ºC na obscuridade. Efectuaram-se 

pequenas feridas nos pâmpanos com uma agulha esterilizada, sobre as quais se 

colocaram discos miceliais de 3 mm dos isolados em estudo, retirados da periferia das 
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colónias. Em seguida, estes foram envolvidos com algodão humedecido em água 

destilada esterilizada e “Parafilm”, durante 15 dias.  

Cada planta foi inoculada com um isolado tendo-se efectuado três repetições. Na 

modalidade testemunha, igualmente com três repetições, foi utilizado um disco de 

PDA esterilizado em vez do inóculo.  

O ensaio decorreu em estufa de campo, sob temperaturas de 24±5ºC/18ºC 

(dia/noite) e aproximadamente 12 horas de luz solar, durante 6 meses (Figura 2.1.). 

 

Figura 2.1. Aspecto geral dos ensaios de patogenicidade: plantas de videira da casta Castelão inoculadas 

com isolados de Botryosphaeriaceae e envolvidos em algodão e “Parafilm” (três repetições), mantidas 

durante 6 meses em estufa de campo, sob condições de temperatura diurna de 24  5ºC e nocturna de 

18ºC e aproximadamente 12 horas de luz solar. 

 

 

2.2.3. PARÂMETROS AVALIADOS 

 

Decorridos 6 meses após a inoculação, avaliaram-se os seguintes parâmetros: 

comprimento das necroses que se desenvolveram sobre os lançamentos inoculados e 

percentagem de reisolamento dos isolados (obtidos a partir da zona de transição das 

necroses). Os resultados obtidos foram submetidos à ANOVA com efeitos fixos e 

distribuição normal, utilizando um delineamento a um factor, totalmente casualizado e 

um nível de significância de 0,05.  

A comparação das médias efectuou-se recorrendo ao teste de Tukey HSD (com nível 

de significância de 0,05) no programa STATISTICA 6.0. Todos os valores expressos 

em percentagem sofreram transformação angular arcsenx, antes de proceder à 

ANOVA. 
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2.3. EFICÁCIA BIOLÓGICA DE FUNGICIDAS 

 

2.3.1. ISOLADOS 

Nos ensaios de eficácia biológica de fungicidas, relativos à inibição de crescimento 

micelial, utilizaram-se quatro isolados de Botryosphaeriaceae, representando, 

respectivamente, quatro espécies distintas -“B”. parva, “B”. obtusa, “B”. lutea e “B”. 

stevensii. Para os ensaios de inibição de germinação de esporos foram utilizados 

apenas dois isolados, um de “B.” parva e outro de “B.” obtusa, por serem as duas 

espécies mais representativas da colecção, e também por serem as mais disseminadas 

na videira a nível nacional. 

Os isolados encontravam-se conservados em tubos de ensaio contendo PDA inclinado, 

à temperatura de 5 ±1ºC e sob condições de obscuridade. As culturas usadas nos 

ensaios foram obtidas por repicagem para placas de Petri de poliestireno com 90 mm 

de diâmetro, contendo 15 mL de PDA, após incubação em estufa, à temperatura de 

24 ±1ºC, em condições de obscuridade, durante sete dias.   

 

 

2.3.2. FUNGICIDAS ENSAIADOS 

As principais características dos fungicidas ensaiados são apresentadas 

resumidamente no Quadro 2.3. Os critérios que presidiram à selecção destes 

fungicidas foram as seguintes: a) indicação de um certo nível de eficácia da 

azoxistrobina e do tebuconazol no controlo de Botryosphaeriaceae, noutros países 

(Bester & Fourie, 2005), b) importância do alargamento do uso de 

ciprodinil+fludioxonil no combate a Botryosphaeria spp., uma vez que se trata de um 

fungicida eficaz no combate a outras doenças do lenho da videira (Rego et al., 2006), 

c) interesse em encontrar fungicidas alternativos aos anteriores, que possibilitem, por 

um lado, a alternância de produtos no tratamento de doenças causadas por 

Botryosphaeriaceae e, por outro, por estarem recomendadas para combater outras 

micoses da videira, nomeadamente a escoriose americana (Phomopsis spp.), ou  por 

indicação da empresa, no caso do ditianão. 

Iniciaram-se os ensaios de eficácia testando 11 fungicidas para o isolado de “B”. parva 

e, posteriormente, os fungicidas que proporcionaram melhores resultados (maior 

inibição de crescimento micelial) foram testados para “B”. obtusa, “B”. lutea e “B”. 

stevensii. 
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2.3.2.1. Inibição do crescimento micelial 

No estudo da inibição do crescimento micelial dos isolados de Botryosphaeriaceae foi 

utilizada a técnica do meio tóxico (Tomaz, 1958). A avaliação da eficácia do fungicida 

fez-se comparando o crescimento do fungo em meio gelosado contendo fungicida e o 

crescimento do fungo em meio gelosado na ausência de fungicida. O meio de cultura 

seleccionado para a execução dos ensaios foi o PDA, por ser frequentemente utilizado 

em estudos desta natureza (Montesinos & Vilardell, 1992, Jaspers, 2001, Rego et al., 

2006). 

Testou-se um fungicida por ensaio e, para cada um deles, utilizaram-se seis 

concentrações diferentes de fungicida, reportadas à concentração de substância activa 

(s.a.), e ainda uma testemunha em que não foi adicionado fungicida ao meio de 

cultura. As concentrações escolhidas foram as seguintes: 5, 1, 0,5, 0,1, 0,05, 0,01 mg 

L-1 de substância activa. 

Preparou-se uma suspensão mãe de fungicida, com uma concentração equivalente a 

10 mg de s.a. L-1 e, de seguida, através do método das diluições sucessivas, 

obtiveram-se as seis concentrações já referidas. Cada uma das diluições de fungicida 

foi adicionada e homogeneizada ao meio de cultura esterilizado, previamente 

arrefecido em banho-maria, à temperatura de 45-50ºC. O meio gelosado foi 

preparado de modo a obter, no meio tóxico, as concentrações de fungicida acima 

referidas e, simultaneamente, de forma a manter uniforme a concentração de PDA no 

meio (39 g L-1). Posteriormente, a mistura foi distribuída assepticamente por placas de 

Petri de poliestireno com 90 mm de diâmetro, à razão de 15 mL por placa, num total 

de seis repetições, por concentração e por isolado. Nas placas testemunha foi utilizada 

água destilada esterilizada, em substituição das diluições de fungicida, e a 

concentração de PDA no meio foi idêntica à anteriormente referida. 

Após solidificação do meio de cultura, cada placa foi inoculada, no centro, com um 

disco micelial de 3 mm de diâmetro, retirado da periferia de colónias com sete dias de 

idade incubadas à temperatura de 24±1ºC e em condições de obscuridade. Após a 

inoculação, as placas foram colocadas sob idênticas condições de incubação, durante 

4-5 dias. Findo este período, procedeu-se à medição do crescimento micelial ocorrido 

em todas as placas e, para cada concentração de produto ensaiada, calculou-se a 

percentagem de inibição do crescimento micelial (I) através da fórmula de Bateman e 

Vincent, I = 100 x (C –T)/C, em que C representa o crescimento micelial da 

testemunha e T o crescimento micelial nas placas contendo fungicida (Horsfall, 1956). 

Os ensaios realizaram-se em duas séries, com intervalo de 15 dias, para minimizar 

qualquer erro ou variação de sensibilidade do fungo aos produtos ensaiados. 
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2.3.2.2. Inibição da germinação de esporos 

A técnica utilizada na realização dos ensaios de inibição da germinação de esporos foi 

baseada no método das diluições sucessivas em tubos de ensaio, descrita por Tomaz 

(1958), tendo-se introduzido algumas alterações com base em ensaios elaborados por 

Olaya & Koller (1999). 

Nesta técnica, os esporos do fungo são incorporados em várias diluições do fungicida 

constituindo-se diversas suspensões de fungicida+esporos. Posteriormente, 

observam-se ao microscópio os esporos germinados e os não germinados, calculando-

se, de seguida, a percentagem de inibição da germinação. 

Foi testado um fungicida por ensaio e as concentrações de fungicida, reportadas à 

concentração de substância activa, foram iguais às referidas para a inibição do 

crescimento micelial. Para minimizar qualquer erro ou variação de sensibilidade do 

fungo aos produtos, os ensaios realizaram-se, tal como no ensaio de inibição do 

crescimento micelial, em duas séries, com intervalo de 15 dias. 

Na preparação das concentrações referidas utilizou-se o método das suspensões-

diluições. Foram preparadas a suspensão mãe (10 mg de s.a. L-1) e as restantes 

concentrações com o dobro da concentração pretendida, dado que, posteriormente, 

iria ocorrer uma diluição de 1:2, causada pela adição da suspensão conidial (150 μL da 

diluição de fungicida + 150 μL da suspensão conidial, o que perfez um volume total de 

300 μL). 

Para obtenção das suspensões de esporos de isolados Botryosphaeriaceae, utilizaram-

se as culturas crescendo em água de agar a 2% contendo agulhas de pinheiro, à 

temperatura de 251ºC, durante 8 a 20 dias e sob acção de radiação emitida por 

lâmpadas tubulares Ultra-Violeta Próximo (NUV) “Philips TL 8W/05” (Phillips, 2002, 

Crous et al., 2006, Úrbez-Torres et al., 2006). Decorrido o período de incubação, as 

culturas foram observadas com o auxílio de uma lupa binocular (Leica MZ 125, 

ampliação x10), para detecção de picnídios maduros. Com o auxílio de uma agulha 

esterilizada, os picnídios foram retirados das placas e transferidos para um 

“Eppendorf” de 1,5mL contendo água destilada esterilizada.  A suspensão obtida foi 

transferida para um tubo de ensaio esterilizado, agitada em “Vortex”, para efectivar a 

libertação dos conídios e filtrada (filtro para esporos de malha nº1) para eliminar o 

micélio existente. Por fim, realizaram-se diluições sucessivas da suspensão conidial, 

de forma a que contivesse 100 a 120 esporos por campo microscópico (utilizando a 

ampliação de 160×).  

Todos os tubos foram agitados em “Vortex”, para homogeneizar a mistura e, de cada 

um, retiraram-se quatro gotas de 60 μL, que foram colocadas na superfície de 

poliestireno de placas de Petri, com 90 mm de diâmetro, em zonas diametralmente 
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opostas. Sobre cada gota, foi colocada uma lamela de vidro de 22 × 22 mm. Na 

testemunha foi utilizada água destilada esterilizada, em substituição das diluições de 

fungicida. Optou-se por placas de poliestireno, dado que as propriedades físicas do 

poliestireno são bastante similares às das superfícies vegetais, tornando assim mais 

reais as condições do ensaio (Kuo & Hoch, 1996). 

Após três a cinco horas de incubação a 24ºC, contou-se o número de esporos 

germinados, à razão de 50 esporos por lamela, num total de 200 por placa, por 

isolado e para cada uma das concentrações de fungicida ensaiadas. A inibição da 

germinação dos esporos foi calculada em percentagem, em relação à obtida na 

ausência de fungicida (testemunha). 

 

2.3.2.3. Delineamento experimental e análise de resultados 

Na análise dos valores da percentagem da inibição do crescimento micelial, utilizou-se 

a transformação “probit” (Amaro, 1971, Jaspers, 2001, Rego et al., 2006). Os valores 

“probit” permitem transformar numa recta a curva sigmóide que relaciona a 

percentagem de inibição do crescimento micelial com a concentração de fungicida 

(Bliss, 1935, Finney, 1951). Para evitar valores negativos de logaritmos, 

multiplicaram-se os valores das concentrações por um factor constante. Através do 

programa EXCEL, determinou-se para cada fungicida a recta de regressão respectiva, 

isto é, a relação linear existente entre as concentrações do fungicida ensaiado e as 

percentagens de inibição obtidas. Para cada recta de regressão, foram determinados o 

coeficiente de determinação (r2), a equação da recta (Y = a + bX) e ainda o valor de 

CE50, concentração de substância activa necessária para inibir em 50% o crescimento 

micelial do fungo e que, graficamente, corresponde à abcissa do ponto que tem por 

ordenada o valor 5 de “probit”. 

A análise dos resultados para a inibição da germinação de esporos foi análoga à 

referida para a técnica do meio tóxico. As percentagens de inibição da germinação de 

esporos (IGE) foram convertidas em valores “probit” (colocados em ordenadas) e 

relacionadas com os logaritmos das concentrações de fungicida (colocados em 

abcissas). Obtiveram-se rectas de regressão (Y = a + bX), representativas da acção 

dos fungicidas e que fornecem indicações úteis no que diz respeito à eficácia (CE50: 

concentração de substância activa necessária para inibir em 50% a germinação de 

esporos) e à forma como actua o fungicida (b, declive da recta). Para cada recta de 

regressão foi determinado o coeficiente de determinação (r2). Tal como para o ensaio 

de inibição do crescimento micelial, usou-se o programa EXCEL. 
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Quadro 2.3. Principais características dos fungicidas utilizados nos ensaios de eficácia biológica  

Nome da s.a. 
Nome 

comercial 
Empresa Grupo químico Modo de acção Tipo de acção 

Teor  

de s.a. 

Tipo de formulação 

(código internacional) 

Protecção 

Integrada 

Classif. 

toxicológica e 

ambiental 

piraclostrobina 

+ metirame 
Cabrio Top BASF 

ditiocarbamato 

+ estrobilurina 

Inibição da germinação de esporos 4ª fase, 
Respiração: inibição transporte electrões na 

mitocôndria nível da ubiquinona 

superfície, 

preventivo 

5% 
piraclostrobi

na + 55% 

metirame 

grânulos dispersíveis 

em água (WG) 
vinha Xn a), N b) 

cimoxanil 

+ famoxadona 
Equation Pro 

Du Pont 

 (distrib. por 

Agroquisa) 

acetamida 

+ oxazolinideniona 

Inibição biossíntese ácidos nucleicos, lípidos 

e ácidos aminados, modificador 
permeabilidade celular e estímulo defesas 

naturais 

Penetrante, 
preventivo e 

curativo 

30% + 

22,5% 

grânulos dispersíveis 

em água  (WG)) 

Vinha e 

batateira 
Xn a), N b)  

famoxadona 

+ fosetil-

alumínio 

Impresario 

Du Pont   

(distrib. Bayer 

Cropscience) 

oxazolinideniona 

+organometálico 

com alumínio 

Inibidor da respiração mitocondrial, Efeito 
anti-fosfato e estímulo defesas naturais do 

fungo 

predominanteme

nte preventivo 
4% + 60% 

Grânulos dispersíveis 

 em água 
vinha Xn a), N b) 

azoxistrobina Quadris Syngenta estrobilurina 

Respiração: inibição transporte electrões na 

mitocôndria a nível da ubiquinona 

sistémico com 
mobilidade 

translaminar  e 

lateral  

250 g L-1 
suspensão concentrada 

(SC) 

vinha, 

cereais, 

arroz e 

hortícolas 

N b) 

tebuconazol Horizon 
Bayer 

CropScience 
azol 

Membrana celular: biossíntese de esteróis  Sistémico, 
preventivo e 

curativo 

250 g L-1 Microemulsão (ME) 
vinha, 

cevada, 
trigo 

Xn a), N b) 

metirame  Polyram DF  BASF ditiocarbamato 

Inibição de germinação de esporos 
Contacto, 

preventivo 

80% (p/p) 
de 

metirame 

Grânulos dispersíveis 

em agua (WG) 
vinha Xn a), N b)  

piraclostrobina Cabrio BASF estrobilurina 
Inibição de germinação de esporos e 

desenvolvimento do micélio 

Preventivo, 

curativo 
250g/L 

Concentrado para 

emulsão (EC) 
- Xn a), N b)  

ditianão Delan WG BASF quinona 
Respiração, 3ª fase inibição transporte 
electrões na mitocôndria a nível da 

ubiquinona 

Superfície, 

preventivo 
70% 

Grânulos dispersíveis 

em água (WG) 
pomoídeas Xn a), N b) 

folpete 

+ fosetil-

alumínio 

Rhodax 

Flash 

Bayer 

CropScience 

N-tiotrihalometilo 

+organometálico 

com alumínio 

Inibição da germinação de esporos, efeito 
antifosfato, estímulo das defesas naturais 

da planta 

Sistémico,  

Preventivo e 

curativo 

25% + 50% 
Grânulos dispersíveis 

em água (WG) 

vinha, 

horticolas 
Xn a), N b) 

ciprodinil 

+ fludioxonil 

Switch 62,5 

WG 
Syngenta 

anilinopirimidina 

+cianopirrole 

Inibição do alongamento tubo germinativo e 
hifas, inibição germinação de esporos e 

alongamento das hifas do micélio 

sistémico e de 

superfície  

37,5% 
ciprodinil + 

25% 

fludioxonil 

grânulos dispersíveis 

em água (WG) 

vinha 

morangueiro 

e tomateiro 

N b) 

boscalide Cantus BASF carboxamida 

Respiração celular - Inibição da enzima SDH 

(sucinato desidrogenase mitocondrial) 

Sistémico e 

translaminar, 

protector e 

curativo 

500g/Kg 
Grânulos dispersíveis 

em água (WG) 
- - 

a) Xn: Nocivo, se ingerido, inalado ou em contacto com a pele, pode originar riscos de gravidade limitada, b) N: Perigoso para o ambiente, poderá ser tóxico para organismos aquáticos ou, tóxico para 

o ambiente terrestre (flora, fauna, organismos do solo e abelhas) ou, perigoso para a camada de ozono ou causador de efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DE ISOLADOS DE BOTRYOSPHAERIACEAE 

 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS CULTURAIS, MORFOLÓGICAS E BIOMÉTRICAS 

As características culturais dos 43 isolados de Botryosphaeriaceae foram observadas 

nos meios de PDA, OA e MEA. Para efeitos de distinção das espécies, o meio de PDA 

foi o que proporcionou melhores resultados. As culturas foram descritas após 5-8 dias 

de incubação, à temperatura de 251ºC, na obscuridade e, só ocasionalmente, se 

observaram algumas características nos outros meios referidos, em particular a 

formação de pigmentos em OA. Tendo em conta as características apresentadas pelos 

isolados em estudo e as das culturas de referência, foi possível observar a presença de 

sete diferentes grupos de culturas, cujas características se descrevem no Quadro 3.1 e 

se podem observar na Figura 3.1. 

 O meio de água de agar a 2%, contendo agulhas de pinheiro, promoveu a formação 

de picnídios e a esporulação uniforme dos isolados de Botryosphaeriaceae em estudo, 

à excepção de Bt.1, Bt.2, Bt.17, Bt.18, Bt.22, Bt.37, Bt. 39 e Bt.40, que não 

esporularam. Para os isolados que esporularam, as características biométricas dos 

conídios são apresentadas no Quadro 3.2. e exemplificados alguns aspectos 

morfológicos na Figura 3.2 

Os isolados Bt.10, Bt.43 e CBS 110302 (Grupo I) formaram picnídios negros, 

globosos, individuais ou em grupo sobre a superfície do agar. Os conídios produzidos 

são asseptados, hialinos, com parede fina e externamente lisa, fusiformes a 

fusiformes elipsóides, direitos, com ápex sub-obtuso e base truncada. As dimensões 

dos conídios variam entre (20,0)–22,6–23,0-(28,6) ± 1,5-2,5, para o comprimento e 

(2,9)-4,6–5,0-(14,3) ± 0,7–1,1, para a largura, com razão comprimento/largura que 

variou entre 4,7-5,3. 

Os isolados Bt.21 e CBS 112553 (Grupo II) formaram picnídios castanhos-escuros a 

negros, globosos, individuais ou em grupo, imersos na superfície do agar. Os conídios 

produzidos são externamente lisos, maioritariamente asseptados e hialinos. Alguns 

conídios tornam-se castanhos e uniseptados após a descarga. As dimensões dos 

conídios situam-se entre (22,9)-23,8-(27,2) ± 1,5, para o comprimento e (10)-12,2-

(17,2) ± 2,2, para a largura, com razão comprimento/largura de 2,0. Os restantes 

isolados do grupo não esporularam. 

Os isolados Bt.5, Bt.15, Bt.16, Bt.20, Bt.23, Bt.24, Bt.25, Bt.26, Bt.27, Bt.28, Bt.29, 

Bt.30, Bt.31, Bt.32, Bt.33, Bt.34, Bt.35, Bt.38, Bt.41 e CBS112555 (Grupo III) 
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formaram numerosos picnídios negros, globosos, individuais ou em grupo sobre a 

superfície do agar. Os conídios produzidos são cilíndricos a elipsóides, arredondados 

em ambas as extremidades, podendo alguns ser truncados na base, castanho-escuros 

quando maduros com parede externamente lisa, maioritariamente asseptados. As 

dimensões dos conídios variam entre (20,0)-22,8-26,2-(28,6) ± 1,4-2,5, para o 

comprimento e (7,2)-9,9–12,7-(14,3) ± 0,8-2,2, para a largura, com uma razão 

comprimento/largura entre 2,0–2,4. 

Os isolados Bt.36 e CBS 110299 (Grupo IV) formaram picnídios abundantes, 

castanho-escuros a negros, individuais ou em grupo, parcialmente imersos na 

superfície do agar. Os conídios são fusiformes, hialinos, com parede fina e 

externamente lisa, asseptados, adelgaçando do centro para o extremo superior, ápex 

sub-obtuso, base truncada. As dimensões dos conídios variam entre (18,6)-22,3 -

(28,6) ± 2,5 para o comprimento e (4,3)-5,0-(5,7) ± 0,8 para a largura, com uma 

razão entre o comprimento e a largura de 4,5. 

O Grupo V foi constituído por Bt.1 e Bt.17, com características culturais distintas dos 

restantes isolados e para os quais não foi possível apurar as características 

morfológicas, uma vez que não esporularam. 

Os isolados Bt. 42 e  CBS 117006 (Grupo VI) formaram picnídios castanhos escuros a 

negros, individuais ou em grupo. Os conídios oblongos a subcilindrícos, castanhos, 

septados, com uma ligeira constrição na zona do septo, parede com espessura média, 

externamente lisa, extremidades arredondadas, frequentemente com a base truncada. 

As dimensões dos conídios variam entre (20)-23,2-(27,2) ± 2,9 para o comprimento e 

(10)-11,6-(14,3) ± 1,6, para a largura e com uma razão entre o comprimento e a 

largura de 2,0. 

Os isolados Bt.3, Bt.4, Bt.6, Bt.7, Bt.8, Bt.9, Bt.11, Bt.12, Bt.13, Bt.14, Bt.19 e CBS 

110301 (Grupo VII) formaram picnídios negros, globosos, individuais ou em grupo. Os 

conídios destes isolados são fusiformes a elipsóides com o ápex obtuso e truncados na 

base, externamente lisos, de parede fina, unicelulares, hialinos, tornando-se com a 

idade, castanho-claros e com 1 a 2 septos., com a célula média mais corada. As 

dimensões dos conídios variam entre (11,4)-13,7-16,9-(20,0) ± 1,5-2,2, para o 

comprimento e (4,3)-4,7–6,3-(7,2) ± 0,0–1,1, para a largura, com uma razão entre 

comprimento e largura que variou entre 2,4–3,8. 

Tal como se referiu anteriormente não se apresentam as características morfológicas e 

biométricas dos isolados Bt.1, Bt.2, Bt.17, Bt.18, Bt.22, Bt.37, Bt. 39 e Bt.40, visto 

estes isolados não terem esporulado em meio de água de agar a 2%, contendo 

agulhas de pinheiro.  



___________________________________________________________________Resultados e Discussão 

 29 

Quadro 3.1. Características culturais de 43 isolados de Botryosphaeriaceae. (Bt.) em PDA (gelose de batata dextrosada), ao fim de 5 a 8 dias, sob condições de obscuridade e 

temperatura de 251ºC 

  Face Superior       Face inferior 

Grupos Isolados Aspecto cultural Densidade 

da colónia 

Coloração Frente de crescimento Aspecto à 

transparência 

Zonagem  

I Bt. 10 e Bt. 43 

CBS110302 

Cotonoso, com micélio 

aéreo acinzentado 
abundante 

Média inicialmente branca, 

tornando-se posteriormente 
cinzenta a cinzenta escuro  

regular homogéneo ausente  Idem face superior excepto na 

cor (inicialmente branco, 
tornando-se posteriormente, a 

partir do centro verde escura 

a olivácea 

II Bt. 21, Bt. 22 e Bt. 40 

CBS 112553 

cotonoso, com micélio 

aéreo  

Média olivácea acastanhada escura regular homogéneo ausente  Idem face superior excepto na 

cor (negra) 

III Bt.5, Bt.15, Bt.16, Bt.20, Bt.23, 

Bt.24, Bt.25, Bt.26, Bt.27, Bt.28, 

Bt.29, Bt.30, Bt.31, Bt.32, Bt.33, 

Bt.34, Bt.35, Bt.38 e Bt.41  

CBS 112555 

cotonoso, com micélio 

aéreo denso 

média a 

forte 

cinzenta a acastanhada regular homogéneo ausente  Idem face superior excepto na 

cor (negra) 

IV Bt.36 

CBS 110299 

cotonoso, com micélio 

aéreo 

Média branca a acinzentada clara 

tornando-se posteriormente 
cinzenta a cinzenta escuras, 

produção de pigmento 

amarelo. 

regular homogéneo ausente  Idem face superior excepto na 

cor, ao fim de 3 dias, 
produção de um pigmento 

amarelo que se difunde no 

agar, tornando-se violáceo 

após 6-7 dias.  

V Bt. 1 e Bt.17 cotonoso, com micélio 

aéreo 

Média branca a acinzentada clara 

tornando-se posteriormente 

cinzenta a cinzenta escuras. 

regular homogéneo ausente  Idem face superior excepto na 

cor (oliváceo). Aparecimento 

de coloração atípica 

(amarelada) 

VI Bt.42 

CBS117006 

cotonoso, com micélio 

aéreo 

Média cinzenta tornando-se 

posteriormente olivácea 

escura cinzenta 

regular homogéneo ausente  Idem face superior excepto na 

cor (negra) 

VII  Bt.2, Bt.3, Bt.4, Bt.6, Bt.7, Bt.8, 
Bt.9, Bt.11, Bt.12, Bt.13, Bt.14, 

Bt.18, Bt.19, Bt.37 e Bt.39  

CBS 110301 

cotonoso, com micélio 
aéreo 

Média inicialmente branca, 
tornando-se posteriormente 

verde olivácea a negra  

regular homogéneo ausente  Idem face superior excepto na 
cor (negra) 
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Bt.2 

 

Bt.3 Bt.4 Bt.6 Bt.7 Bt.8 Bt.9 Bt.11 

        
Bt.12 Bt.13 Bt.14 Bt.18 Bt.19 Bt.37 Bt.39 “B”. parva 

(CBS 110301) 
 
 

       

     

 

  
Bt 10 Bt 43 B. dothidea 

(CBS 110302) 
Bt.21 “B”. stevensii 

(CBS 112553) 
 Bt.1 Bt.17 

 

Figura 3.1. Culturas de Botryosphaeriaceae (Bt.), em meio de PDA (gelose de batata dextrosada), ao fim de 8 dias, sob condições de obscuridade e temperatura de 25±1°C: 

Bt.2, Bt.3, Bt.4, Bt.6, Bt.7, Bt.8, Bt.9, Bt.11, Bt.12, Bt.13, Bt.14, Bt.18, Bt.19, Bt.37, Bt.39, “B”. parva (CBS 110301), Bt. 10, Bt. 43, B. dothidea (CBS 110302), Bt.21, “B”. 

stevensii (CBS 112553), Bt.1 e Bt.17. 
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Bt.5 

 
Bt.15 Bt.16 Bt.20 Bt.23 Bt.25 Bt.26 Bt.27 

        
Bt.28 

 
Bt.29 Bt.30 Bt.31 Bt.32 Bt.33 Bt.34 Bt.35 

  

 

  

 

  
Bt.38 “B”. obtusa 

(CBS 112555) 

 Bt.36 “B”. lutea 

(CBS 110299) 

 Bt.42 “B”. viticola 

(CBS 117006) 

 
Figura 3.1. Culturas de Botryosphaeriaceae (Bt.), em meio de PDA (gelose de batata dextrosada), ao fim de 8 dias, sob condições de obscuridade e temperatura de 25±1°C: 

Bt.5, Bt.15, Bt.16, Bt.20, Bt.23, Bt.25, Bt.26, Bt.27, Bt.28, Bt.29, Bt.30, Bt.31, Bt.32, Bt.33, Bt.34, Bt.35, Bt.38 e “B”. obtusa (CBS 112555), Bt.36 e “B”. lutea (CBS 110299), 

Bt.42, “B”. viticola (CBS 117006) (continuação). 
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Quadro 3.2. Características biométricas dos conídios de 43 isolados de Botryosphaeriaceae produzidos em 

meio de água de agar a 2% contendo agulhas de pinheiro, à temperatura de 251ºC sob radiação NUV, e 

relação comprimento/largura (c/l)  

 

Isolado 

Dimensão dos conídios  (µm)*  

comprimento Largura c/l 

Bt.1 ** ** ** 

Bt.2 ** ** ** 

Bt.3 (11,4)- 14,6 -(17,2) ± 1,5 (4,3)- 6,0 -(7,2) ± 1,1 

 

(2,0)- 2,4 -(3,3) ± 0,4 

 Bt.4 (12,9)- 16,6 -(18,6) ± 1,9 

 

(4,3)- 5,4 -(5,7) ± 0,6 

 

(2,8)- 3,1 -(3,3) ± 0,2 

 Bt.5 (21,5)- 24,7 -(27,2) ± 2,0 

 

(10,0)- 11,0 -(12,9) ± 1,2 

 

(1,9)- 2,3 -(2,7) ± 0,3 

 Bt.6 (12,9)- 16,2 -(20,0) ± 2,0 

 

(4,3)- 4,7 -(5,7) ± 0,7 

 

(2,8)- 3,5 -(4,7) ± 0,6 

 Bt.7 (14,3)- 14,9 -(15,7) ± 0,8 
 

(5,7)- 5,7 -(5,7) ± 0,0 
 

(2,5)- 2,6 -(2,8) ± 0,1 
 Bt.8 (14,3)- 16,9 -(20,0) ± 1,8 

 

(5,7)- 6,3 -(7,2) ± 0,7 

 

(2,2)- 2,7 -(3,5) ± 0,4 

 Bt.9 (11,4)- 14,2 -(17,2) ± 2,0 
 

(4,3)- 5,0 -(5,7) ± 0,8 
 

(2,3)- 2,9 -(3,7) ± 0,4 
 Bt.10 (20,0)- 22,6 -(24,3) ± 1,5 

 
(2,9)- 4,6 -(5,7) ± 1,1 

 
(3,8)- 5,3 -(8,5) ± 1,7 

 Bt.11 (11,4)- 13,7 -(14,3) ± 1,0 

 

(4,3)- 5,4 -(7,2) ± 0,9 

 

(2,0) - 2,6 - (3,3) ± 0,5 

 Bt.12 (11,4)- 15,0 -(18,6) ± 2,2 
 

(4,3)- 5,0 -(7,2) ± 1,0 
 

(2,5)- 3,0 -(3,7) ± 0,4 
 Bt.13 (12,9)- 15,4 -(18,6) ± 1,8 

 

(4,3)- 5,3 -(7,2) ± 1,0 

 

(2,0)- 3,0 -(4,0) ± 0,5 

 Bt.14 (12,9)- 15,9 -(17,2) ± 1,6 
 

(4,3)- 4,9 -(5,7) ± 0,7 
 

(2,3)- 3,3 -(4,0) ± 0,6 
,0 Bt.15 (20,0)- 23,6 -(28,6) ± 2,4 

 

(8,6)- 10,4 -(12,9) ± 1,4 

 

(2,0)- 2,3 -(2,7) ± 0,2 

 Bt.16 (22,9)- 26,2 -(28,6) ± 1,8 

 

(10,0)- 12,0 -(14,3) ± 1,4 

 

(1,8)- 2,2 -(2,9) ± 0,4 

 Bt.17 ** ** ** 

Bt.18 ** ** ** 

Bt.19 (15,7)- 17,3 -(18,6) ± 1,1 
 

(4,3)- 4,6 -(5,7) ± 0,6 
 

(3,0)- 3,8 -(4,3) ± 0,4 
 Bt.20 (22,9)- 25,3 -(28,6) ± 2,5 

 

(7,2)- 11,0 -(12,9) ± 1,7 

 

(1,8)- 2,4 -(3,2) ± 0,5 

 Bt.21 (22,9)- 23,8 -(27,2) ± 1,5 (10,0)- 12,2 -(17,2) ± 2,2 

 

(1,3)- 2,0 -(2,4) ± 0,3 

 Bt.22 ** ** ** 

Bt.23 (22,9)- 23,7 -(25,7) ± 1,5 

 

(10,0)- 10,2 -(11,4) ± 0,7 

 

(2,1)- 2,4 -(2,7) ± 0,2 

 Bt.24 (24,3)- 26,2 -(28,6) ± 1,5 

 

(8,6)- 9,9 -(11,4) ± 0,8 

 

(2,0)- 2,4 -(2,8) ± 0,3 

 Bt.25 (21,5)- 25,2 -(27,2) ± 1,9 

 

(10,0)- 11,3 -(14,3) ± 1,6 

 

(2,1)- 2,2 -(1,9) ± 0,3 
 Bt.26 (21,5)- 25,2 -(28,6) ± 2,3 

 

(8,6)- 10,7 -(12,9) ± 1,8 

 

(2,0)- 2,4 -(2,8) ± 0,3 

 Bt.27 (22,9)- 25,0 -(28,6) ± 2,2 

 

(8,6)- 10,6 -(11,4) ± 1,2 

 

(2,0)- 2,4 -(2,8) ± 0,3 

 Bt.28 (21,5)- 25,0 -(28,6) ± 2,4 

 

(11,4)- 12,2 -(12,9) ± 0,8 

 

(1,8)- 2,1 -(2,3) ± 0,2 

 Bt.29 (21,5)- 23,3 -(25,7) ± 1,4 

 

(10,0)- 11,3 -(14,3) ± 1,4 

 

(1,5)- 2,1 -(2,6) ± 0,3 

 Bt.30 (21,5)- 24,5 -(28,6) ± 2,0 

 

(8,6)- 11,4 -(14,3) ± 2,0 

 

(1,8)- 2,2 -(2,7) ± 0,3 

 Bt.31 (22,9)- 25,3 -(27,2) ± 1,4 

 

(11,4)- 12,6 -(14,3) ± 0,9 

 

(1,8)- 2,0 -(2,3) ± 0,1 

 Bt.32 (21,5)- 23,9 -(27,2) ± 1,9 

 

(8,6)- 10,3 -(11,4) ± 1,1 

 

(1,9) - 2,3 - (2,7) ± 0,3 

 Bt.33 (22,9)- 25,5 -(28,6) ± 1,8 

 

(10,0)- 12,7 -(14,3) ± 1,4 

 

(2,3) - 2,0 -(2,0) ± 0,3 

 Bt.34 (22,9)- 26,0 -(28,6) ± 1,6 
 

(8,6)- 10,6 -(12,9) ± 1,4 
 

(2,0) - 2,5 -(3,2) ± 0,4 
 Bt.35 (20,0)- 22,8 -(25,7) ± 1,8 

 

(10,0)- 11,7 -(12,9) ± 1,1 

 

(1,6) - 2,0 -(2,6) ± 0,3 

 Bt.36 (18,6)- 22,3 -(28,6) ± 2,5 

 

(4,3)- 5,0 -(5,7) ± 0,8 

 

(3,3) - 4,5 -(5,3) ± 0,7 

 Bt.37 ** ** ** 

Bt.38 (21,5)- 24,1 -(27,2) ± 2,1 

 

(8,6)- 12,2 -(14,3) ± 2,2 

 

(1,6) - 2,0 -(2,5) ± 0,3 
 
 

Bt.39 ** ** ** 

Bt.40 ** ** ** 

Bt.41 (20,0)- 22,9 -(25,7) ± 1,8 

 

(7,2)- 11,0 -(12,9) ± 1,7 

 

(1,7) - 2,1 -(3,6) ± 0,5 
 Bt.42 (20,0)- 23,2 -(27,2) ± 2,9 

 

(10,0)- 11,6 -(14,3) ± 1,6 

 

(1,6) - 2,0 -(2,7) ± 0,4 

 Bt.43 (20,0)- 23,0 -(28,6) ± 2,5 

 

(4,3)- 5,0 -(5,7) ± 0,7 

 

(3,5) - 4,7 -(6,7) ± 0,8 
 *) os valores entre parêntesis correspondem aos valores mínimos e máximos, enquanto que o valor intermédio 

corresponde à média, ± o desvio padrão. As médias resultam da observação de 20 conídios por isolado; **) valor em falta, 

o isolado não esporulou. 

 

As características morfológicas e culturais observadas, comparadas com as referidas 

por outros autores (Quadro 3.3), permitem, numa primeira aproximação, identificar os 

isolados dos Grupos I a VII em diferentes espécies (Quadro 3.1). 
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Figura 3.2. Estruturas de frutificação e esporos de anamorfos de Botryosphaeriaceae: A) conídios de 

Fusicoccum aesculi, B) conídios de Diplodia mutila, C e D) picnídio e conídios de Neofusicoccum parvum, E e 

F) conídios e picnídio de Diplodia seriata, G) conídios de Dothiorella viticola, H) conídios de Neofusicoccum 

luteum (Barra da escala = 10m) 

 

Relativamente às características culturais, torna-se difícil quer em PDA quer em OA, 

proceder à distinção das espécies, à excepção de “B”. lutea, cuja colónia produz um 

pigmento amarelo característico. Assim, o isolado Bt.36 e a cultura de referência 

CBS110299 foram os únicos a apresentar o referido pigmento. No que respeita à 

morfologia dos esporos, a presença de esporos corados, no interior do picnídio, com 

largura média superior a 10 μm é indicativa das espécies “B”. obtusa e “B”. viticola. A 

primeira possui esporos maioritariamente asseptados, enquanto a segunda forma 

esporos unisseptados. Quanto aos isolados que formam esporos hialinos, que se 

mantêm hialinos por longo tempo, formando um septo, após descarga do picnídio, que 

possuem extremidades arredondadas, comprimento entre 20-27μm e menor do que 

30 μm correspondem à espécie “B”. stevensii. Os restantes isolados hialinos são 

fusiformes e distinguem-se, no caso de B. dothidea, por possuírem conídios com 

comprimento médio superior a 20 μm e relação comprimento/largura superior a 4. 

Para “B”. parva o comprimento dos conídios é inferior a 20 μm e a relação 

comprimento/largura inferior a 4. 
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Quadro 3.3. Características dos isolados de referência de Botryosphaeriaceae  

Teleomorfo Anamorfo 

Características morfológicas dos conídios* 

Barra =10 µm 

Dimensão dos conídios * 

C x L (µm), razão C/L, desvio 
padrão, 

Descrição Cultural em PDA Observações  

Botrosphaeria 

dothidea 

Fusicoccum 

aesculi  
Corda in Sturm 
 

CBS110302 

Hialinos, fusiformes a 

fusiformes elípticos, 

asseptados, c/ parede fina, 

raramente se tornam 
corados e septados 

 

 

(18,0–)21,0–28,5(–30,0) × 

 (3,5–)4,0–4,5(–6,0) 
 

razão C/L: 3,8–6,3 

desvio padrão: 5,3 ± 0,6 

Colónias inicialmente brancas, c/ micélio 

aéreo, tornando-se gradualmente cinzentas 

a cinzentas escuras, face inferior, 

inicialmente branca tornando-se, após 2-3 
dias, verde escura a olivácea a partir do 

centro 

C/ a idade os conídios não se 

tornam corados e septados como 

sucede para B. parva 

“B”. parva Neofusicoccum 

parvum (Pennycook 

& Samuels) Crous, 
Slippers & A.J.L. 

Phillips 
 

CBS110301 

Hialinos, gotulados, 

c/parede fina, asseptados, 

lisos, fusiformes a 
elipsóides c/ ápex sub-

obtuso, base truncada ou 

arredondada, adelgaçando 

para o terço superior, 

oliváceos a castanho-claros 

com 1-2 septos, quando 

maduros. 
 

(12,0–)15,0–20,0(–24,0)  

×(4,0–)4,5–6,0(–7,5)  
 

razão C/L: 

(1.8–)2.5–4,0(–5,0) 

desvio padrão: 

3,2 ± 0,4 

Colónias muito semelhantes às de B. 

dothidea. 

Em placas de gelose de aveia 

(OA) produz menos conídios, 

embora sejam maiores que os de 
B. dothidea, ausência de 

pigmento amarelo em cultura, 

conídios mais pequenos e mais 

elipsóides que B. dothidea 

“B”. lutea Neofusicoccum 

luteum (Pennycook 

& Samuels) Crous, 

Slippers & A.J.L. 

Phillips 

 

CBS110299 

Hialinos, fusiformes, 

asseptados, com parede 
fina, lisos, mais largos no 

centro, apex sub-obtuso e 

base truncada. 

 

(12,0–)16,5–22,5(–24,0)  

×4,5–6,0(–7,5) 
 

razão C/L: 

(1,8–)2,0–3,0(–4,0) desvio 

padrão: 

2,8 ± 0,5 

Colónias inicialmente brancas a incolores, 

gradualmente cinzentas a cinzentas 
escuras. Produção de pigmento amarelo 

que se difunde no agar, mais intenso ao fim 

de 3 dias, a 25°C (desaparece ao fim de 6–

7 dias), depois, torna-se violáceo, 

imperceptível sob o micélio. 

A presença de um pigmento 

amarelo que se difunde no agar 
permite distinguir N. luteum de F. 

aesculi e de N. parva.  

“B”. stevensii Diplodia mutila  
Fries in Mont.  
 

CBS112553 

Hialinos, cilíndricos, 

unicelulares, por um longo 

período, c/ extremidades 

arredondadas, parede lisa, 

alguns castanhos e 
uniseptados, após 

descarga. 

 

(21,5–)23,0–27,0(–28,5)  

x10,5–)11,0–12,0(–13,0) 
 

razão C/L: 

(1,8–)2,1–2,4(–2,6) 

desvio padrão: 

2,8 ± 0,5 

Colónias castanhas oliváceas muito 

escuras, com denso micélio aéreo. 

Em B. stevensii os conídios 

permanecem hialinos bastante 

tempo após formação, embora 

alguns possam corar após a 

descarga, em “B”. obtusa os 
conídios são corados antes da 

descarga 

“B”. obtusa Diplodia seriata 

 

CBS112555 

Castanho-escuros quando 

maduros, cilíndricos a 

elipsóides, c/ extremidades 

arredondadas, alguns 

truncados na base, parede 

lisa, a maioria asseptados. 
 

(13,0–)22,0–26,0  

×(9,0–)10,0–13,0(–15,0)  
 

razão C/L: 

(1,43–)1,6–2,1(–2,3) desvio 
padrão: 

1,9 ± 0,2 

Colónias cinzentas acastanhadas com 

denso micélio aéreo 

Conídios com maior largura e cor 

mais intensa (castanhos 

escuros), maioritariamente 

asseptados em comparação com 

as outras espécies anamorfos de 

Botryosphaeria. 

“B”. viticola 

 

Dothiorella viticola  
A. J. L. Phillips & 

Luque 

 

CBS117006 

Castanhos, oblongos a 

subcilíndricos, septados, 

por vezes c/ constrição no 

septo, parede moderada/ 

espessa, lisa, c/ 

extremidades 

arredondadas por vezes c/ 
base truncada 

 

(16-)20,2-20,6(-26)  

x(7-)9,2-9,4(-12) 
 

razão C/L: 

2,2 ± 0,02 

Colónias com micélio aéreo, cotonosas, 

oliváceas escuras a cinzentas,escurecendo 

do centro para a periferia.  

Conídios corados e septados 

antes da separação das células 

conidiogénicas. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=426529
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=426529
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=426529
http://www.cbs.knaw.nl/scripts/CBSFungi.dll/ShowName?Id=426529
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3.1.2. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO CRESCIMENTO MICELIAL 

Para a gama de temperaturas estudada apresentam-se os crescimentos miceliais 

médios obtidos ao fim de 72 horas para cada grupo de isolados incluindo os de 

referência (Fig. 3.3.), sendo que cada grupo veio a corresponder a uma espécie 

distinta  

Para “B.” obtusa (Fig. 3.3 A) verificou-se um crescimento micelial máximo para a 

temperatura de 28ºC, mas sem diferenças significativas para o crescimento a 26ºC e 

a 24ºC. A temperatura óptima situa-se, pois, na gama de 24ºC a 28ºC. Não houve 

crescimento micelial de “B.” obtusa para a temperatura de 5ºC, com excepção do 

isolado  Bt.25. Por outro lado, a temperatura máxima de crescimento (não 

determinada) situa-se para além de 38ºC. 

Para “B.” parva (Fig.3.3.B) não se verificaram diferenças significativas de crescimento 

micelial (teste de Tuckey) entre 24ºC e 30ºC. No entanto, o máximo crescimento 

micelial verificou-se para a temperatura de 28ºC, semelhante à referenciada por 

outros autores (Urbez-Torres et. al., 2006). Não houve qualquer crescimento micelial 

a 5ºC e, tal como para  “B.” obtusa, a temperatura máxima de crescimento é superior 

a 38ºC. 

No caso de “B.” viticola (Fig.3.3.C), verificou-se um crescimento micelial máximo  e 

significativamente diferente dos restantes para a temperatura de 24ºC. Não houve 

qualquer crescimento micelial às temperaturas de 5ºC, 36ºC e 38ºC. 

Para B. dothidea (Fig.3.3.D) a gama óptima de temperatura para o crescimento 

micelial dos isolados desta espécie situou-se entre 24ºC e 28ºC, sendo que a 

temperatura de 28ºC foi aquela que proporcionou o máximo crescimento médio. Os 

isolados de B. dothidea cresceram à temperatura de 38ºC, mas não a 5ºC. 

Para os isolados de “B.” stevensii, o máximo crescimento micelial verificou-se entre 

24ºC e 26ºC, o que está de acordo com resultados de outros estudos (Urbez-Torres 

et. al., 2006). No entanto, os crescimentos àquelas temperaturas não diferirem 

estatisticamente dos verificados a  22ºC e a 28ºC. Tal como para outras espécies, os 

isolados de “B.” stevensii (Fig.3.3.E) não apresentaram crescimento a 5ºC, mas 

cresceram à temperatura máxima ensaiada (38ºC). 

Para “B.” lutea (Fig.3.3.F) verificou-se um maior crescimento micelial entre 26ºC e 

30ºC, não havendo qualquer crescimento a 38ºC. 
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Figura 3.3. Crescimento micelial médio (mm) obtido para as várias temperaturas estudadas. A) Isolados de “B.” obtusa; B) Isolados de “B.” parva; C) Isolados de “B.” viticola; D) 

Isolados de B. dothidea; E) isolados de “B.” stevensii e F) Isolados de “B.” lutea. Para cada gráfico, os valores médios afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente 

(p=0,05) segundo o teste de Tuckey HSD. 

A B C 

D E F 
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3.1.3. CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DOS ISOLADOS POR ISSR-PCR 

Dos nove oligonucleótidos iniciadores testados inicialmente no presente trabalho, 

retiveram-se quatro, constituídos por uma sequência nucleotídica repetida de dois a 

três pares de bases e, nalguns casos, por uma sequência terminal (ou inicial) 

arbitrária de menor dimensão, (CAG)5, (AG)8YT, HVH(GT)7 e (GA)8YT, para os quais se 

obtiveram 2562 produtos amplificados. Em geral, o oligonucleótido (CAG)5, embora 

amplificando menor número de bandas (608 produtos amplificados), foi o que 

proporcionou a formação de grupos mais consistentes (Anexo B), permitindo a 

separação das várias espécies de Botryosphaeriaceae em estudo, de acordo com a 

distribuição dos isolados-referência do CBS, de identidade conhecida. O 

oligonucleótido (AG)8YT foi o que amplificou um maior número de bandas com um 

total de 700 produtos amplificados (Quadro 3.4). Houve alguns casos de falhas na 

amplificação, que prejudicaram os resultados, como se verifica para o iniciador 

HVH(GT)7 para os isolados CBS110302 (B. dothidea) e Bt.11 (Figura 3.4.) 

 

 

 

 

Figura 3.4. Exemplo de ISSR fingerprint obtido com o oligonucleótido iniciador HVH(GT)7. para todos  os 

isolados de Botryosphaeriaceae em estudo (Quadro 2.1. e 2.2.). M – Marcador molecular “1Kb Plus DNA 

Ladder” (GibcoBRL). 
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Quadro 3.4. Número de produtos amplificados, por isolado com os quatro oligonucleótidos iniciadores para 

o conjunto de 43 isolados em estudo de Botryosphaeriaceae e as culturas de referência do CBS 

(Centralbureau voor Shimmelcultures, Utrecht, Holanda) 

 Primers 

Isolados  HVH (CAG)5 (GA)8YT (AG)8YT Média Total 

Bt.10       10 14 12 18 13,5 54 

Bt.43       14 14 14 17 14,8 59 

CBS 110302  0 13 9 13 8,8 35 

Bt.22       11 8 6 10 8,8 35 

Bt.40       14 10 8 14 11,5 46 
CBS 112553  10 10 6 6 8,0 32 

Bt.21       11 7 6 5 7,3 29 

Bt.29       14 11 13 12 12,5 50 

Bt.32       11 13 11 12 11,8 47 

CBS 112555  8 12 11 11 10,5 42 

Bt.20       14 16 14 16 15,0 60 
Bt.23       11 16 12 12 12,8 51 

Bt.5        14 14 15 15 14,5 58 

Bt.15       12 12 9 15 12,0 48 

Bt.16       9 12 9 12 10,5 42 

Bt.24       13 10 13 19 13,8 55 

Bt.28       12 11 13 11 11,8 47 
Bt.26       7 15 14 15 12,8 51 

Bt.27       14 14 15 15 14,5 58 

Bt.30       15 15 13 13 14,0 56 

Bt.38       16 11 13 19 14,8 59 

Bt.41       15 13 12 15 13,8 55 

Bt.35       9 11 10 10 10,0 40 
Bt.33       8 11 5 6 7,5 30 

Bt.34       5 12 4 7 7,0 28 

Bt.31       7 12 5 6 7,5 30 

Bt.25       8 11 7 10 9,0 36 

CBS 110299  15 12 15 19 15,3 61 

Bt.36       13 7 11 18 12,3 49 
Bt.1        7 10 11 11 9,8 39 

Bt.17       10 14 16 12 13,0 52 

CBS117006   12 12 18 19 15,3 61 

Bt.42       10 14 21 17 15,5 62 

Bt.7        17 16 16 20 17,3 69 

Bt.9        19 16 16 21 18,0 72 
Bt.6        21 13 17 19 17,5 70 

Bt.3        20 15 17 16 17,0 68 

Bt.13       19 16 14 18 16,8 67 

Bt.14       20 12 15 17 16,0 64 

Bt.39       17 14 19 20 17,5 70 

Bt.12       17 14 14 13 14,5 58 
Bt.37       16 17 16 17 16,5 66 

Bt.2        14 10 17 13 13,5 54 

Bt.18       20 12 18 18 17,0 68 

Bt.19       18 13 21 19 17,8 71 

Bt.4        18 12 18 16 16,0 64 

Bt.8        14 13 13 16 14,0 56 
CBS 110301  14 10 17 15 14,0 56 

Bt.11       0 8 12 12 8,0 32 

Média 12,7 12,4 12,9 14,3 13,1 52,3 

Soma 623 608 631 700 640,5 2562 

 

 

 

A construção da matriz binária, em que foram considerados todos os produtos de 

amplificação, permitiu calcular a similaridade entre cada par de isolados, aplicando o 

coeficiente de Dice. A representação gráfica da matriz numérica de similaridade, 

através da qual se observa a semelhança genética entre isolados, encontra-se 

representada na Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Matriz dos coeficientes de similaridade (calculados pelo coeficiente de Dice) entre 43 isolados 

em estudo e os de referência (CBS) de Botryosphaeriaceae. 

 
 

A Figura 3.6 representa o dendrograma com as relações taxonómicas entre os 

isolados, depois de aplicado o método aglomerativo UPGMA aos coeficientes de 

similaridade de Dice. Esta representação fornece de forma mais simples a informação 

contida na matriz de similaridade. O ajustamento do dendrograma aos dados foi 

verificado comparando a matriz de correlação cofenética à matriz de similaridade, 

tendo-se obtido um coeficiente de correlação cofenética de 0,96, o que sugere um 

bom ajustamento do dendrograma aos dados. 
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A análise do dendrograma consenso, elaborada para uma similaridade de 55%, valor 

idêntico ao utilizado por Zhou et al. (2001) em trabalho semelhante, evidencia a 

formação de oito Grupos principais e distintos. O Grupo I que inclui os isolados Bt.10, 

Bt.43 e o isolado CBS 110302 de B. dothidea, com um “bootstrap” de 100%, o Grupo 

II contendo o isolado CBS112553 de “B”. stevensii, Bt.21, Bt.22 e Bt.40, também com 

“bootstrap” de 100%, o Grupo III que engloba o isolado CBS112555 de “B”. obtusa, 

juntamente com 19 dos isolados estudados, com um “bootstrap” de 100%, o Grupo 

IV, que inclui a referência para B. lutea (CBS110299) e o isolado Bt.36, com 99% de 

“bootstrap”, o Grupo V, com os isolados Bt.1 e Bt.17, que, por não surgirem 

agrupados com nenhum dos isolados de referência e por não terem esporulado, não 

foram identificados, o Grupo VI que inclui o isolado de referência CBS 117006, de “B”. 

viticola e o isolado Bt.42, com “bootstrap de 100%, o Grupo VII, contendo o isolado 

referência para “B”. parva (CBS110301) e 14 isolados da colecção (“bootstrap, 93%), 

e o Grupo VIII, representado apenas pelo isolado Bt.11 que surge distinto de “B”. 

parva no dendrograma consenso, apesar de ter agrupado com esta espécie com base 

em critérios morfoculturais e para os “primers” (AG)8YT e (CAG)5. 

Os marcadores aleatórios ISSR apesar de mais vocacionados para avaliação da 

variabilidade intraespecífica, revelaram-se úteis para a identificação das espécies 

presentes na colecção. Os Grupos gerados por análise molecular foram coincidentes 

com os obtidos por critérios clássicos, com excepção do isolado Bt.11. Além disso, 

permitiu esclarecer a identidade da maioria dos isolados para os quais não se 

observou esporulação. Também por análise do dendrograma, é possível inferir a 

elevada variabilidade das espécies, nomeadamente em “B”. parva e em “B”. obtusa, 

para as quais se analisou maior número de isolados, onde surgem alguns sub-grupos 

com valores de “bootstrap” apreciáveis. 
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Botryosphaeria dothidea 

“Botryosphaeria” stevensii 

“Botryosphaeria” obtusa 

“Botryosphaeria” parva 
 

“Botryosphaeria” sp. 
 
“Botryosphaeria” viticola 

“Botryosphaeria” lutea 
 

Coeficiente de similaridade de Dice 

  
 

Figura 3.6. Dendrograma resultante da análise por técnica PCR do conjunto dos isolados de 

Botryosphaeriaceae, produzido por UPGMA (Método de Agrupamento em Pares Não-balanceados usando 

Médias Aritmétricas) sobre matrizes de similaridade (Dice). Em cada nó representam-se os valores 

percentuais de “bootstrap” calculados a partir de 2000 repetições da matriz de similaridade. 

 

 

“Botryosphaeria” parva 

“Botryosphaeria” sp. 

“Botryosphaeria” viticola 
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3.2. PATOGENICIDADE DE ISOLADOS DE BOTRYOSPHAERIACEAE EM VIDEIRA 

Os resultados da patogenicidade dos isolados de Botryosphaeriaceae, inoculados em 

videiras envasadas da casta Castelão, foram registados após 6 meses de incubação da 

doença. Foram avaliados dois parâmetros: extensão das necroses formadas em torno 

do ponto de inoculação e percentagem de reisolamento. Registou-se ainda alguma 

sintomatologia digna de realce, desenvolvida nas folhas, na vegetação do ano 

seguinte. 

 

3.2.1. SINTOMAS OBSERVADOS 

Os sintomas, nos lançamentos inoculados, manifestaram-se pelo aparecimento de 

necroses acastanhadas, de forma elíptica, mais ou menos alongadas, por vezes 

deprimidas em torno do ponto de inoculação e que, nalguns casos, circundavam a 

totalidade do lançamento (Figura 3.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Sintomas causados por fungos Botryosphaeriaceae em sarmentos de videiras da casta 

Castelão, seis meses após a inoculação. 

 

Em folhas, na generalidade dos casos, os isolados das diferentes espécies originaram 

sintomas de clorose, avermelhamento da folhagem e necroses marginais. Mais 

significativos, a nível de sintomas foliares, foram os registados, no ano seguinte, 

sobretudo nas plantas inoculadas com os isolados Bt.37 de “B”. parva e Bt.31 de “B”. 

obtusa, em que eram evidentes sintomas muito semelhantes aos de esca (Figura 3.8-B). 

Esta sintomatologia tem sido largamente referenciada, noutras castas, como um dos 

aspectos notórios da doença “black dead arm” e que se confunde com sintomas 

foliares de esca (Larignon et al., 2001), ou com os causadas pelo vírus do 

enrolamento foliar (Surico et al., 2006). Estes últimos sintomas, contudo, surgem no 

caso do vírus somente no final do Verão e não na Primavera e as folhas enrolam para 

a página inferior. 
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Figura 3.8. Sintomas foliares atribuíveis a fungos de Botryosphariaceae em videiras da casta Castelão. 

A – Bt.37, “B”. parva, B e C – Bt.31, “B”. obtusa 

 

É de salientar que, de acordo com van Niekerk et al. (2006), os sintomas foliares 

nunca foram reproduzidos experimentalmente, embora no presente estudo tenham 

surgido associados às espécies “B”. parva e “B”. obtusa. 

 

3.2.2. EXTENSÃO DAS LESÕES NOS LANÇAMENTOS 

Relativamente à extensão das lesões, produzidas por “B”. parva nos jovens 

lançamentos, a ANOVA dos dados revelou a inexistência de diferenças significativas 

entre isolados e a testemunha (Anexo C). Na Figura 3.9 apresentam-se os valores 

médios da extensão das lesões, obtidas para os vários isolados e respectivos erros-

padrão. As médias da extensão das lesões variaram entre 6 mm para o isolado Bt. 19, 

até 73 mm, para o isolado Bt.14. Por outro lado, as plantas testemunha não 

desenvolveram qualquer tipo de lesão. É de realçar que a existência de alguma 

heterogeneidade entre repetições para um mesmo isolado, aliada ao reduzido número 

de repetições, comprometeu de certa forma os resultados obtidos. Também, o 

parâmetro extensão da lesão nem sempre expressou fielmente o fenómeno biológico 

observado, pois algumas das lesões progrediram lateralmente e/ou em profundidade, 

conforme se pode observar na Figura 3.7. Por outro lado, os resultados obtidos podem 

igualmente revelar uma menor capacidade de “B”. parva em colonizar órgãos 

herbáceos, com lesões superficiais, uma vez que outros autores indicam métodos de 

inoculação mais agressivos, como a introdução do disco de inóculo no interior do 

caule, em cavidades produzidas, p. ex., por um fura-rolhas (Savocchia et al., 2005). 

Ainda outros utilizam como locais de inoculação, no campo, feridas recentes da poda 

(Úrbez-Torres et al., 2006). De todos os isolados de “B”. parva estudados, apenas o 

A B C 
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Bt.11 deixou dúvidas quanto à sua patogenicidade, pois apesar de ter originado lesões 

de comprimentos intermédio (30 mm), não foi reisolado do hospedeiro (Quadro 3.5). 

No caso dos isolados de “B”. obtusa, comparativamente à testemunha, os resultados 

da ANOVA comprovaram a existência de diferenças significativas, surgindo os isolados 

Bt.23 a diferir significativamente da testemunha, mas não dos restantes isolados 

desta espécie. A extensão das lesões variou entre 6 mm, no caso de Bt.24, e 100 mm, 

para o isolado Bt.23. Embora com menor expressão, a heterogeneidade dos resultados 

entre repetições manteve-se, tal como para “B”. parva, e veio igualmente a afectar os 

resultados globais do ensaio. A representação gráfica dos resultados obtidos consta da 

Figura 3.9 (“B”. obtusa) e 3.10 (“B”. parva). 

Globalmente, verificou-se que a variação da virulência entre isolados é elevada, o que 

está em concordância com resultados obtidos por outros autores (Savocchia et al., 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Extensão média das lesões obtidas em plantas de videira da cultivar Castelão inoculadas com 

diferentes isolados de “Botryosphaeria” obtusa. 
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Relativamente aos restantes isolados testados, das espécies B. dothidea, “B”. 

stevensii, “B”. lutea e ainda de uma espécie não identificada de Botryosphaeria sp., o 

reduzido número de isolados não permitiu a análise estatística respectiva. Ainda 

assim, com excepção do isolado de “B”. lutea, qualquer uma das espécies originou 

valores de extensão da lesão idênticos aos produzidos por “B”. obtusa e por alguns 

isolados de “B”. parva (Quadro 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Extensão média das lesões obtidas em plantas de videira da cultivar Castelão inoculadas com 

diferentes isolados de “Botryosphaeria” parva.  

 

 

3.2.3. PERCENTAGEM DE REISOLAMENTO 

Em geral, os isolados de Botryosphaeriaceae que tiveram uma maior percentagem de 

reisolamento, foram também os que provocaram uma extensão de lesão maior. Para 

“B”. obtusa, a ANOVA dos valores da percentagem de reisolamento revelou a presença 

de diferenças significativas entre os isolados Bt.35, Bt.31, Bt.5 e Bt.23 e a testemunha 

(Anexo C). Os restantes isolados não diferiram significativamente da testemunha, 

dado o reduzido número de repetições e a variação dentro da repetição (Figura 3.11.) 

 

Para os isolados de “B”. parva, não se verificaram diferenças significativas, 

relativamente à percentagem média de reisolamento pela ANOVA (Figura 3.12.), 
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igualmente pelas razões atrás referidas, embora para alguns isolados e para algumas 

repetições esta tenha atingido o valor de 100% (Quadro 3.5.). 
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Figura 3.11. Percentagens médias de reisolamento, obtidas a partir plantas de videira da cultivar Castelão 

inoculadas com os isolados de “Botryosphaeria” obtusa. Os valores médios afectados pela mesma letra não 

diferem significativamente para a=0,05 (Teste de Tukey HSD). 

 

As médias das taxas de reisolamento obtidas para os restantes isolados em estudo 

foram elevadas, em particular no caso de B. dothidea e dos isolados da espécie não 

determinada, ao contrário do que sucedeu para os isolados de “B”. stevensii e “B”. 

lutea (Quadro 3.5).  
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Figura 3.12. Percentagens médias de reisolamento, obtidas a partir plantas de videira da cultivar Castelão 

inoculadas com os isolados de “Botryosphaeria” parva. Não se registaram diferenças significativas quanto a 

este parâmetro (Teste de Tukey HSD). 
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Quadro 3.5. Resultados globais dos testes de patogenicidade realizados em videiras envasadas da casta 

Castelão, inoculadas com 41 isolados de Botryosphaeriaceae., seis meses após a inoculação 

Isolados de 

Botryosphaeriaceae 

Nº 

isolados 

Extensão da lesão (mm)  Reisolamento (%) 

Mín. Média Máx.*  Mín. Média Máx. 

B. dothidea 1 19,00 56,33 100,00  60,00 86,67 100,00 

Botryosphaeria sp. 3 14,00 45,89 100,00  40,00 55,00 100,00 

“B”. stevensii 3 0,00 21,44 100,00  0,00 30,56 100,00 

“B”.lutea 1 0,00 10,00 30,00  0,00 6,67 20,00 

“B”. obtusa 19 3,00 33,96 100,00  0,00 50,49 100,00 

“B”. parva 14 0,00 33,83 100,00  0,00 58,61 100,00 

* Atribuiu-se o valor 100 mm quando o ramou secou, em consequência da infecção. 

 

Atendendo à heterogeneidade dos resultados obtidos, em particular os referentes à 

percentagem de reisolamento de “B”. parva, alguns dos isolados foram novamente 

testados, fora do âmbito do presente estudo. Tal como esperado, os isolados de “B”. 

parva originaram percentagens de reisolamento significativamente superiores à da 

testemunha, com excepção para o isolado Bt.37(Quadro 3.6). Já no ensaio anterior, e 

a título de exemplo, os isolados Bt.18 e Bt.19 originaram para uma das repetições 

100% de reisolamento (não tendo havido sucesso na infecção das restantes plantas 

que constituíam cada uma das repetições). 

 

Quadro 3.6. Extensão média das lesões e (mm) e percentagem de reisolamento de 6 isolados de “B.” 

parva (Adaptado de Rego et al., 2008) 

Isolado Extensão da lesão (mm)  Reisolamento (%)  

T 0,0 a  0,0 a 

Bt.02 25,8 b  77,8 b 

Bt.06 27,7 b  77,8 b 

Bt.18 29,5 b  100,0 b 

Bt.03 34,2 b  88,9 b 

Bt.37 39,8 b  16,7 a 

Bt.19 67,8 c  100,0 b 
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3.3. EFICÁCIA BIOLÓGICA DE FUNGICIDAS 

 

3.3.1. INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO MICELIAL 

Nos ensaios de inibição do crescimento micelial, relativamente ao isolado de “B”. 

parva, as percentagens máximas de inibição alcançadas, para a concentração máxima 

utilizada (5 mg L-1), variaram entre 11,66% para o ditianão e 98,86% para o 

tebuconazol, enquanto as percentagens mínimas de inibição, para a concentração 

mínima utilizada (0,01mg L-1), variaram entre 0% para a famoxadona+fosetil-

alumínio e folpete+fosetil-alumínio e 35,29% para a piraclostrobina. No Quadro 3.7 

apresentam-se as percentagens mínimas e máxima de inibição para todos os 

fungicidas testados.  

 

Quadro 3.7. Percentagens mínima e máxima de inibição do crescimento micelial do isolado 

de“Botryosphaeria” parva obtidas para os 11 fungicidas ensaiados 

 
Percentagem de inibição do crescimento micelial  

Fungicida 
mínima a máxima b  

piraclostrobina+metirame 23,30 81,64 

cimoxanil+ famoxadona 16,56 31,51 

famoxadona +fosetil-aluminio 0,00 23,79 

Azoxistrobina 16,52 34,78 

Tebuconazol 1,00 98,86 

Ditianão 2,68 11,66 

Metirame 2,45 48,72 

folpete + fosetil-alumínio 0,00 20,16 

ciprodinil +fludioxinil 27,32 96,31 

Piraclostrobina 35,29 73,71 

Boscalide 1,39 16,16 

a
 Determinada para 0,01 mg L-1 de substância activa. 

,b
 Determinada para 5 mg L-1 de substância activa. 

 

Tal como se pode verificar no Quadro 3.7, dos fungicidas ensaiados, apenas o 

tebuconazol e piraclostrobina e as misturas piraclostrobina+metirame e 

ciprodinil+fludioxonil originaram percentagens de inibição do crescimento micelial 

compreendidas, pelo menos, no intervalo 15-85%, tornando possível o cálculo dos 

valores respectivos de CE50 (Quadro 3.8). Quando estes fungicidas foram testados 

relativamente às restantes Botryosphaeriaceae, “B”. stevensii, “B”. lutea e “B”.obtusa, 

comprovou-se igualmente a sua eficácia biológica, sendo de destacar o efeito da 

mistura ciprodinil+fludioxonil, pelos seus menores valores de CE50 (Quadro 3.8). A 
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comparação dos valores de CE50 calculados para os quatro fungicidas e a variação 

registada neste parâmetro para os quatro isolados estudados revelou que, para 

ciprodinil + fludioxonil apenas ocorreu uma pequena variação do valor de CE50 entre 

os isolados em estudo, enquanto para o tebuconazol e para a mistura 

piraclostrobina+metirame essa variação foi maior (Quadro 3.8). 

Obtiveram-se valores de coeficiente de determinação (r2) elevados [0,83- 0,99], o que 

indicia um muito bom ajustamento das rectas de regressão aos valores determinados 

experimentalmente. As percentagens máximas de inibição proporcionadas por cada 

um dos fungicidas, para cada um dos isolados, bem como os parâmetros da regressão 

linear (r2 e b) e os valores individuais e globais de CE50 constam igualmente do Quadro 

3.8. Na Figura 3.13, exemplifica-se o efeito de concentrações decrescentes de 

ciprodinil+fludioxonil sobre “B”. parva. 

 

Figura 3.13. Exemplo do ensaio de eficácia biológica com a mistura ciprodinil+fludioxinil, relativamente 

“Botryosphaeria” parva, com as concentrações 5, 1, 0,5, 0,1, 0,05, 0,01 mg L-1 de substância activa (a-f), 

respectivamente, e a testemunha. 

 

A análise dos declives das rectas de regressão (b) revelou que, para o conjunto dos 

isolados, os valores mais elevados foram, em regra, atingidos para 

ciprodinil+fludioxonil e os mais baixos para a piraclostrobina e 

piraclostrobina+metirame, o que evidencia a menor susceptibilidade das várias 

espécies de Botryosphaeria a variações de concentração deste último produto (Figura 

3.14). Ainda assim, o valor de CE50 apresentado pela mistura 

piraclostrobina+metirame, relativamente a “B”. parva (Bt.13) coloca-a entre os 

melhores fungicidas testados, na inibição do crescimento micelial desta espécie, 

referida por Phillips (2000, 2002) como a mais disseminada em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d e f T 
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Quadro 3.8. Percentagem máxima de inibição do crescimento micelial, coeficiente de determinação (r2), 

declive da recta de regressão (b) e valor de CE50 (mg L-1) calculados nos ensaios in vitro, para quatro 

fungicidas e para quatro isolados pertencentes respectivamente às espécies “Botryosphaeria”parva , “B.” 

stevensii, “B.”lutea  e “B.” obtusa  

Fungicida Isolado/Espécie 

Percentagem 

máxima de 

inibição a 

r2 b 
CE50  

(mg L-1) 

CE50 (mg L-1) 

valor médio 

piraclostrobina+metirame 

“B”. parva 81,64 0,86 0,50 0,03 

0,12 
“B”. stevensii 87,23 0,90 0,67 0,07 

“B”. lutea 78,42 0,94 0,52 0,2 

“B”. obtusa 82,83 0,97 0,61 0,2 

tebuconazol 

“B”. parva 98,86 0,95 1,73 0,14 

0,09 
“B”. stevensii 96,95 0,99 0,90 0,05 

“B”. lutea 97,64 0,98 1,11 0,09 

“B”. obtusa 97,72 0,99 1,05 0,09 

ciprodinil + fludioxonil 

“B”. parva 96,31 0,97 0,90 0,03  

“B”. stevensii 100,00 0,87 1,99 0,01 

0,02 “B”. lutea 100,00 0,88 2,47 0,03 

“B”. obtusa 100,00 0,88 2,11 0,02 

piraclostrobina 

“B”. parva 73,71 0,90 0,42 0,23 

0,57 
“B”. stevensii 69,74 0,95 0,63 0,61 

“B”. lutea 66,39 0,93 1,10 0,48 

“B”. obtusa 92,81 0,97 0,46 0,97 

a) Determinada para a concentração máxima de fungicida (5 mg L-1 de substância activa). 
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Figura 3.14. Rectas de regressão linear, equações respectivas e coeficientes de determinação (r2), relativas ao efeito de diferentes concentrações de fungicidas na inibição 

do crescimento micelial (probit) de quatro isolados de Botryosphaeriaceae., “B”. parva, “B”. stevensii, “B”. lutea e “B”. obtusa: a) piraclostrobina +metirame, b) 

tebuconazol, c) ciprodinil +fludioxonil, d) piraclostrobina 

a b 

c 

d 
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3.3.2. INIBIÇÃO DA GERMINAÇÃO DE ESPOROS 

 

Nos ensaios de inibição da germinação de esporos, registaram-se sempre 

percentagens máximas de inibição mais elevadas para o isolado de “B.” obtusa, 

comparativamente às verificadas para “B.” parva, independentemente do fungicida 

ensaiado. Também para a globalidade dos fungicidas ensaiados, os valores de CE50 

foram sempre inferiores para “B.” obtusa do que para “B.” parva (Quadro 3.9). Estes 

resultados evidenciam que, em igualdade de circunstâncias, será mais difícil controlar 

“B.” parva, do que “B.” obtusa.   

A mistura piraclostrobina+metirame, com um valor médio de CE50 de 0,24 mg L-1, 

evidenciou-se como o produto mais eficaz no controlo das duas espécies em estudo, 

“B.” parva e “B.” obtusa. Também a piraclostrobina (estreme) revelou uma eficácia 

apreciável com um valor médio de CE50 de 0,36 mg L-1. Estes resultados estão de 

acordo com os esperados, uma vez que os fungicidas da família das estrobilurinas são 

essencialmente apontados como inibidores da germinação de esporos. As 

estrobilurinas actuam especificamente na inibição da respiração mitocondrial, ao nível 

do complexo citocrómico bc1, bloqueando o transporte de electrões e privando o 

esporo da energia necessária à germinação (Slawecki et al., 2002). 

Por sua vez o metirame, não testado no ensaio de inibição do crescimento micelial, 

revelou eficácia inferior à da piraclostrobina e da mistura piraclostrobina+metirame, 

mas ainda assim digna de realce, em particular para “B.” obtusa (Quadro 3.9). 

 

O tebuconazol ao contrário do ocorrido nos ensaios de inibição de crescimento 

micelial, não se revelou eficaz. Por esse motivo, não foram calculados os valores de 

CE50, por a inibição máxima ser baixa para ambos os fungos. Também este resultado 

não é totalmente inesperado, uma vez que os fungicidas da família dos triazóis, 

inibidores da biossíntese do ergosterol, não estão referenciados como inibidores da 

germinação dos esporos, mas sim do crescimento micelial (Slawecki et al., 2002). 

Mais inesperados foram os resultados obtidos para a mistura ciprodinil+fludioxoni 

(Figura 3.15.), uma vez que está referenciada a eficácia da mistura quer na inibição 

do crescimento micelial quer na da germinação de esporos. Embora o ciprodinil, 

inibidor da biossíntese da metionina, interfira essencialmente com o crescimento 

micelial, o fludioxonil, ao interferir com enzimas reguladoras de processos oxidativos, 

na osmorregulação e possivelmente na respiração, é considerado um inibidor da 

germinação de esporos e do alongamento do tubo germinativo (Adaskavag et al., 

2008).  
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Ainda assim, relativamente a “B.” obtusa, foi obtida uma percentagem máxima de 

inibição de 91,37%, com um valor de CE50 de 0,37, mas para “B.” parva o produto 

revelou-se ineficaz (Quadro 3.9). 

 

Quadro 3.9. Percentagem máxima de inibição de germinação de esporos, coeficiente de determinação (r2), 

declive da recta de regressão (b) e valor de CE50 (mg L-1) calculados nos ensaios in vitro, para cinco 

fungicidas e dois isolados pertencentes respectivamente às espécies “Botryosphaeria” obtusa e “B”. parva  

Fungicida Isolado/Espécie 

Percentagem 

máxima de 

inibição a 

r2 b 
CE50  

(mg L-1) 

CE50 (mg L-1) 

valor médio 

piraclostrobina+metirame 
“B”. obtusa 94,48 0,95 1,03 0,12 

0,24 
“B”. parva 92,81 0,92 1,41 0,37 

tebuconazol 
“B”. obtusa 61,06 0,97 0,59 nd* 

nd 
“B”. parva 36,36 0,88 0,61 nd 

ciprodinil + fludioxonil 
“B”. obtusa 91,37 0,92 1,13 0,37 

nd 
“B”. parva 51,57 0,88 0,61 nd 

piraclostrobina 
“B”. obtusa 97,96 0,97 1,70 0,24 

0,36 
“B”. parva 80,61 0,89 0,61 0,47 

metirame 
“B”. obtusa 91,49 0,93 1,08 0,16 

0,69 
“B”. parva 79,3 0,94 1,13 1,21 

*nd, não determinado.  
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Figura 3.15. Rectas de regressão linear, equações respectivas e coeficientes de determinação (r2), relativas ao efeito de diferentes concentrações de fungicidas na inibição da 

germinação de esporos (probit) de dois isolados de Botryosphaeriaceae, “B”. parva e “B”. obtusa: a) ciprodinil +fludioxonil b) piraclostrobina +metirame, c) piraclostrobina, d) 

metirame
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Globalmente, e atendendo a que a mesma planta pode albergar diferentes espécies de 

Botryosphaeriaceae, os fungicidas testados poderão vir a constituir uma alternativa 

válida para controlar populações deste género de fungos, uns actuando principalmente 

na inibição da germinação dos esporos e alongamento do tubo germinativo, outros 

mais direccionados para inibirem a penetração e colonização dos tecidos da planta. 

Os resultados obtidos são em linhas gerais concordantes com os de outros autores, 

nomeadamente em relação à eficácia do tebuconazol, na Austrália, relativamente a 

“B”. obtusa e “B”. lutea (Savacchia et al., 2005) e na África do Sul, em relação a “B”. 

obtusa e “B”. parva (Bester et al., 2007). Fungicidas como o benomil (retirado da UE), 

flusilazol, procloraz-Mn e fluaziname são também referidos por uns, ou por outros, 

daqueles autores como eficazes contra Botryosphaeriaceae.  

A eficácia das misturas ciprodinil+fludioxonil e piraclostrobina+metirame na inibição 

do crescimento micelial de Botryosphaeriaceae, obtida no presente estudo, constitui 

uma novidade e indica que os estudos devem ser prosseguidos em condições de 

campo. É ainda de salientar que ambos os produtos têm revelado eficácia contra o pé 

negro da videira (Cylindrocarpon spp.) e a doença de Petri (Phaeomoniella 

chlamydospora) (Oliveira et al., 2007), estando já homologados para o combate a 

outras doenças da videira, o que lhes confere a vantagem de poderem vir a ser 

utilizados contra diferentes patogénios-alvo da videira (tal como acontece com o 

tebuconazol). Não menos importante, é o facto dos fungicidas estudados possuírem 

diferentes modos de acção e de poderem vir a ser usados em alternância, diminuindo 

o risco do surgimento de resistências por parte das populações de 

Botryosphaeriaceae, uma vez que já foi detectada resistência à iprodiona em B. 

dothidea, em pistachio (Ma et al., 2001). 

Também os efeitos produzidos pela mistura piraclostrobina+metirame na inibição da 

germinação de esporos constituem um facto relevante, comprovando que a acção 

fungicida da mistura se fará sentir em diferentes estádios do desenvolvimento dos 

fungos Botryosphaeriaceae. Embora em menor escala, essa acção parece ser 

extensiva à piraclostrobina estreme. 

 Já a mistura ciprodinil+fludioxonil poderá controlar eficazmente “B”. obtusa, mas o 

seu efeito sobre “B”. parva será essencialmente exercido em fases mais avançadas do 

processo infeccioso, designadamente impedindo a colonização dos tecidos do 

hospedeiro. 

Interessa ainda salientar que a eficácia do ciprodinil+fludioxonil deveria ser avaliada 

em relação a outros isolados de “B”. parva, para comprovar se os fenómenos 

observados não se ficaram a dever a características particulares do isolado estudado.  
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4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Dada a importância actual dos fungos do género Botryosphaeria (e semelhantes a 

Botryosphaeria) em videira, pretendeu-se com este trabalho proceder, em primeiro 

lugar, à identificação de espécies de Botryosphaeria isoladas em Portugal, a partir de 

videira, em resultado de acções de prospecção levadas a efeito em inúmeras 

regiões.do país. Pretendeu-se também estabelecer uma relação entre as espécies 

isoladas e os sintomas observados.  

As recentes reformulações ocorridas na sistemática dos fungos em estudo não 

facilitaram a tarefa de identificação, uma vez que importantes rearranjos taxonómicos 

ainda se encontram em curso. Com base na informação disponível e nos estudos 

efectuados, foi possível, recorrendo a uma abordagem polifásica, identificar B. 

dothidea e cinco espécies de “Botryosphaeria”. O estudo das características 

morfológicas e culturais dos isolados revelaram-se úteis para a identificação preliminar 

das espécies, salientando-se como as características mais diferenciadoras a cor e o 

número de septos dos conídios, no interior do picnídio e após a descarga do mesmo, o 

tamanho dos conídios e a relação comprimento/largura dos mesmos. Em cultura, 

constituiu característica de diagnóstico para “B”. lutea a produção de um pigmento 

amarelo em colónias com 3 dias de crescimento em PDA. Com base em parâmetros 

fenotípicos, foi possível a identificação da maioria dos isolados, com excepção de Bt.1, 

Bt.2, Bt.17, Bt.18, Bt.22, Bt.37, Bt.39 e Bt.40, por não terem esporulado. Subsistiram 

ainda dúvidas quanto ao isolado Bt.11, inicialmente identificado como “B”. parva. Para 

cumprimento desta fase do trabalho foi essencial a inclusão de isolados de referência 

para as espécies mais comuns, com origem na colecção internacional do CBS 

(Holanda). 

O facto de não existirem iniciadores específicos para a identificação das 

Botryosphaeria spp. que atacam videira, por PCR, direccionou os estudos moleculares 

para a utilização de oligonucleótidos iniciadores ISSR, de emparelhamento aleatório, e 

que permitem gerar “fingerprints” para cada isolado. A análise dos perfis obtidos com 

quatro desses iniciadores, (GA)8YT, (CAG)5, (AG)8YT e HVH(TG)7, permitiu distinguir 

oito padrões de perfis, alguns representados por um número restrito de isolados. A 

maioria dos isolados surgiu em dois Grupos, um referente a “B”. obtusa (19 isolados) 

e outro referente a “B”. parva (14 isolados), distribuindo-se os restantes 10 isolados 

pelas espécies B. dothidea (2), “B”. stevensii (3), “B”. viticola (1) e “B”.lutea (1). Três 

dos isolados foram apenas identificados como “Botryosphaeria” spp., visto não terem 

agrupado com nenhuma das espécies de referência e não terem apresentado 

características morfológicas e culturais típicas de qualquer outra espécie.  
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Os dados da biologia molecular permitiram atribuir identidade aos isolados que não 

haviam esporulado e que, por conseguinte, não haviam sido identificados por critérios 

morfoculturais e permitiram confirmar a identidade dos restantes isolados, para os 

quais já se havia sugerido a designação específica. 

O presente estudo permitiu igualmente comprovar que uma mesma videira pode 

albergar espécies distintas de Botryosphaeria (ou semelhantes a Botryosphaeria), e 

verificar que no declínio das videiras jovens participa essencialmente “B”. parva, 

mas “B”. obtusa e “B”. stevensii também podem estar presentes, que no síndroma 

de esca, em videiras adultas, a espécie “B”. obtusa é maioritária, mas “B”. stevensii e 

“B”. parva podem igualmente ocorrer, que “B”. stevensii e “B”. viticola surgem em 

vinhas com sintomas de black dead arm, que “B”. lutea e “B”. parva surgem 

associadas à escoriose europeia e, por fim, que as extensas necroses observadas 

em enxertos prontos foram devidas a “B”. parva e a “B”. obtusa, talvez explicando por 

que dominam estas espécies nos vinhedos nacionais (transmissão por materiais de 

propagação vegetativa infectados). 

O segundo conjunto de objectivos visou o estudo da patogenicidade dos isolados em 

videira, na tentativa de compreender o seu real envolvimento nas doenças 

observadas, e a pesquisa de fungicidas com eficácia biológica sobre estes patogénios e 

que possam vir a ser usados no seu controlo. 

Relativamente à patogenicidade dos isolados, reproduziram-se sintomas em 

lançamentos semelhantes aos originados pela escoriose e para um número restrito de 

isolados foram observados sintomas foliares do tipo “black dead arm”/esca. A 

extensão das necroses produzidas foi muito variável, consoante o isolado, mas 

também entre repetições, o que não permitiu estabelecer diferenças significativas 

entre isolados. Relativamente à percentagem de reisolamento, apenas um isolado 

(Bt.11) não foi reisolado, tendo-se registado diferenças significativas para isolados de 

espécie “B”. obtusa. 

Na avaliação da eficácia biológica de fungicidas relativamente às espécies  B”. parva, 

“B”. obtusa, “B”. lutea e “B”. stevensii, comprovou-se a eficácia biológica dos 

fungicidas tebuconazol (Horizon), piraclostrobina+metirame (Cabrio Top) e 

ciprodinil+fludioxonil (Switch 62,5 WG), na inibição do crescimento micelial de todas 

as espécies ensaiadas, com destaque para a mistura ciprodinil+fludioxonil, pelos 

menores valores de CE50 alcançados. Nos ensaios de inibição de germinação de 

esporos verificou-se uma maior eficácia para “B.” obtusa  em relação a “B.” parva em 

relação a todos os fungicidas estudados. A maior eficácia nestes ensaios verificou-se 

para a mistura piraclostrobina+metirame. 
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Atendendo a que a mesma planta pode albergar diferentes espécies de 

Botryosphaeriaceae, os fungicidas ensaiados apresentam potencialidades para 

controlar populações destes fungos, no campo, permitindo a alternância de produtos e 

minimizando os riscos de resistência.  

O presente estudo abre perspectivas importantes de aplicação imediata dos resultados 

obtidos, tanto ao nível da investigação como do desenvolvimento, das quais se 

salientam as seguintes: 

 

a) O diagnóstico de doenças causadas por Botryosphaeria em videira e o elenco de 

espécies envolvidas ficou facilitado, com base nos quadros sintomatológicos descritos, 

nos parâmetros morfoculturais seleccionados para identificação de espécies e nos 

perfis gerados por marcadores aleatórios ISSR. 

b) A implementação de meios de luta contra fungos do género Botryosphaeria poderá 

desde já ser testada em condições de campo, direccionada para materiais de 

propagação vegetativa (essencialmente vinhas-mãe de porta-enxertos e de garfos), 

mas também em vinhas já instaladas, 

c) Fungicidas como o tebuconazol, a piraclostrobina+metirame e  

ciprodinil+fludioxonil, com eficácia laboratorial por nós comprovada, contra diferentes 

espécies de Botryosphaeriaceae, poderão ser usados para dar cumprimento ao item 

anterior, cumprindo o objectivo da alternância de produtos com diferentes modos de 

acção e da diminuição dos riscos de resistência, 

d) As épocas de aplicação deverão ser direccionadas para a protecção de feridas. 
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ANEXO A 

 

PROTOCOLOS DE EXTRACÇÃO DE DNA UTILIZADOS 
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Protocolo de extracção de DNA 

Adaptado de Cenis (1992) Nucleic Acids Research 20(9): 2380 

 

1. Centrifugar durante 5 minutos a 13000 rpm, para recolha do micélio e decantar 

o sobrenadante. 

2. Lavar com 500 l de TE, centrifugar de novo e decantar o sobrenadante. 

3. Esmagar o micélio com “vareta de vidro”. 

4. Adicionar 500 l de Tampão de Extracção de Cenis. 

5. Agitar por inversão e adicionar 150 l de 3M NaAc pH 5.2. 

6. Colocar os tubos a -20ºC durante 10 minutos. 

7. Centrifugar 10 min (13000 rpm/ 4ºC) 

8. Recolher o sobrenadante com pipeta, para outro tubo. 

9. Adicionar igual volume de Isopropanol frio (≈ 300 l). 

10. Precipitar o DNA após 5 min. à temperatura ambiente, agitando lentamente até 

à formação de um novelo. 

11. Centrifugar durante 10min. 

12. Eliminar o sobrenadante e lavar o pellet com 1mL de New Wash Buffer (70% 

etanol, 0,15M NaCl). Misturar por inversão. 

13. Centrifugar durante 5 min. (13000 rpm/4ºC) 

14. Eliminar o sobrenadante. 

15. Secar a 37ºC durante cerca de 10 min. 

16. Solubilizar em 50l de TE pH 8.0. 
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Protocolo de extracção de DNA 

Adaptado de Möller et al. 1992 

 

1. Transferir o micélio para um eppendorf (2 mL) e acresncentar 500 L de TES 

Buffer100mM Tris pH8, 10mM EDTA pH8 and 2% SDS). 

2. Misturar e colocar em água a ferver durante 3 min. a de seguida colocar em 

água gelada durante 10 min. 

3. Acrescentar 10 L proteinase K (20mg/mL) 

4. Incubar a 65ºC durante 30 min. (misturar por inversão ocasionalmente). 

5. Acrescentar 65 L 10% CTAB 

6. Incubar a 65ºC durante 30 min.  

7. Adicionar 1mL de clorofórmio:alcoól isoamilico (24:1) e agitar com cuidado 

durante um minuto. 

8. Incubar em água gelada durante 30min.  

9. Centrifugar a 12000 rpm a 4ºC 

10. Transferir o sobrenadante para um novo eppendorf de 1,5mL 

11. Adicionar 225 L 5M NH4OAc e agitar com cuidado. 

12. Incubar em água gelada durante 30min. 

13. Centrifugar a 1200 rpm a 4ºC durante 10min. 

14. Transferir o sobrenadante para um novo tubo. 

15. Adicionar 0,55 de volume isopropanol e agitar cuidadosamente. 

16. Incubar durante 30 min. em água gelada. 

17. Centrifugar a 12000 rpm (4ºC) durante 10 min.  

18. Retirar o sobrenadante e deitar fora. 

19. “Lavar” 2 vezes com etanol 76% (centrifugar 10min. e deitar fora o 

sobrenadante). 

20. Secar o pellet de DNA na bancada 

21. Dissolver o pellet em 30L - 100L de TE buffer  

22. Armazenar as diluições de DNA a 4ºC ou -20ºC e os stocks originais a -20ºC.  
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ANEXO B 

 

BIOLOGIA MOLECULAR 

DENDROGRAMAS  
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Similaridade de Dice (%) 

 

 

 

 

Figura B.1.. Dendrograma da correlação cofenética resultante da comparação da matriz de similaridade com 

o dendrograma consenso resultante da análise por técnica PCR do conjunto dos isolados de 

Botryosphaeriaceae, produzido por UPGMA (Método de Agrupamento em Pares Não-balanceados usando 

Médias Aritmétricas) sobre matrizes de similaridade (Dice). Em cada nó representam-se os valores 

percentuais de correlação cofenética. 
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Figura B.2.  Dendrograma resultante da análise por técnica PCR do conjunto dos isolados de 

Botryosphaeriaceae, produzido por UPGMA (Método de Agrupamento em Pares Não-balanceados usando 

Médias Aritmétricas) sobre matrizes de similaridade (Dice) e representação gráfica das bandas obtidas com 

o oligonucleótido iniciador (CAG)5 com todos os isolados de Botryosphaeriaceae em estudo e culturas de 

referência (CBS). 
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Figura B.3.  Dendrograma resultante da análise por técnica PCR do conjunto dos isolados de 

Botryosphaeriaceae, produzido por UPGMA (Método de Agrupamento em Pares Não-balanceados usando 

Médias Aritmétricas) sobre matrizes de similaridade (Dice) e representação gráfica das bandas obtidas com 

o oligonucleótido iniciador (GA)8 YT com todos os isolados de Botryosphaeriaceae em estudo e culturas de 

referência (CBS). 
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Figura B.4.  Dendrograma resultante da análise por técnica PCR do conjunto dos isolados de 

Botryosphaeriaceae, produzido por UPGMA (Método de Agrupamento em Pares Não-balanceados usando 

Médias Aritmétricas) sobre matrizes de similaridade (Dice) e representação gráfica das bandas obtidas com 

ooligonucleótido iniciador HVH(GT)7 com todos os isolados de Botryosphaeriaceae em estudo e culturas de 

referência (CBS). 
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Figura B.5.  Dendrograma resultante da análise por técnica PCR do conjunto dos isolados de 

Botryosphaeriaceae, produzido por UPGMA (Método de Agrupamento em Pares Não-balanceados usando 

Médias Aritmétricas) sobre matrizes de similaridade (Dice) e representação gráfica das bandas obtidas com 

o oligonucleótido iniciador (AG)8 YT com todos os isolados de Botryosphaeriaceae em estudo e culturas de 

referência (CBS). 
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ANEXO C 

 

PATOGENICIDADE 

 

PERCENTAGEM DE REISOLAMENTO E EXTENSÃO DAS LESÕES OBTIDAS A PARTIR DAS PLANTAS DE 

VIDEIRA INOCULADAS COM OS ISOLADOS DE BOTRYOSPHAERIACEAE. (BT.) E DAS PLANTAS 

TESTEMUNHAS (ANÁLISE DE VARIÂNCIAS E MÉDIAS)  
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Quadro C.1. Análise de variância para percentagem de reisolamento dos isolados “B”. obtusa, ,  = 0,05 

(valores percentuais transformados em arcsen ) 

Fonte de variação SS Degr. of MS F p 

Entre grupos 113342 1 113342 182 0 

Dentro do grupo 36220 19 1906 3 0 

Erro 19319 31 623   

 

 

Quadro C.2. Percentagem de reisolamento obtida a partir de plantas de videira da cultivar Castelão 

inoculadas com 19 isolados “B”. obtusa. (Bt.), e em plantas de videira testemunhas (valores percentuais 

transformados em arcsen ) 

 

Isolados Percentagem reisolamento (%) arcsen  

T 0,00 0,00 

Bt.32 18,33 21,14 

Bt.33 23,33 21,97 

Bt.38 25,00 22,50 

Bt.24 26,67 23,86 

Bt.16 27,78 25,33 

Bt.28 28,33 26,92 

Bt.41 37,50 37,50 

Bt.26 40,00 38,86 

Bt.27 40,00 39,23 

Bt.29 41,67 40,00 

Bt.30 48,33 48,86 

Bt.34 60,00 51,14 

Bt.20 62,50 60,00 

Bt.25 80,00 68,07 

Bt.15 90,00 76,72 

Bt.5 100,00 90,00 

Bt.23 100,00 90,00 

Bt.31 100,00 90,00 

Bt.35 100,00 90,00 

 

 

 

 

 

Quadro C.3. Análise de variância para percentagem de reisolamento dos isolados “B”. parva, ,  = 0,05 

(valores percentuais transformados em arcsen ) 

Fonte de variação SS Degr. of MS F p 

Entre grupos 106412 1 106412 94 0 

Dentro do grupo 31483 14 2249 2 0 

Erro 28296 25 1132   
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Quadro C.4. Percentagem de reisolamento obtida a partir de plantas de videira da cultivar Castelão 

inoculadas com 14 isolados “B”. parva. (Bt.), e em plantas de videira testemunhas (valores percentuais 

transformados em arcsen ) 

 

Isolados   Percentagem reisolamento (%)     arcsen   

T 0,00 0,00 

Bt. 2 12,50 15,00 

Bt.7 25,00 22,50 

Bt.19 33,33 30,00 

Bt.6 33,33 30,00 

Bt.3 46,67 38,07 

Bt.18 50,00 45,00 

Bt.37 60,00 51,14 

Bt.39 66,67 60,00 

Bt.12 80,00 73,08 

Bt.14 80,00 73,08 

Bt.8 91,67 80,00 

Bt.9 100,00 90,00 

Bt.13 100,00 90,00 

Bt.4 100,00 90,00 

 

 

Quadro C.5. Extensões médias das lesões, obtidas a partir plantas de videira da cultivar Castelão inoculadas 

com diferentes isolados de “Botryosphaeria” obtusa. 

 

 Isolados Média Média-SE Média+SE Média-0,95*SE Média+0,95*SE 

T 0 0 0 0 0 

Bt.24 6 4,3 7,7 4,4 7,6 

Bt.33 7 4,9 9,1 5,0 9,0 

Bt.31 7,7 5,3 10,0 5,5 9,9 

Bt.29 8,7 3,0 14,3 3,3 14,1 

Bt.28 9,0 3,5 14,5 3,8 14,2 

Bt.32 11,5 3,0 20,0 3,4 19,6 

Bt.34 20,0 5,0 35,0 5,7 34,3 

Bt.30 21,7 15,7 27,7 16,0 27,4 

Bt.41 25,0 20,0 30,0 20,3 29,8 

Bt.26 27,5 5,0 50,0 6,1 48,9 

Bt.38 35,5 17,0 54,0 17,9 53,1 

Bt.27 37,0 30,0 44,0 30,4 43,7 

Bt.5 60,0 20,0 100,0 22,0 98,0 

Bt.25 65,0 30,0 100,0 31,8 98,3 

Bt.20 66,7 46,4 86,9 47,4 85,9 

Bt.35 80,0 60,0 100,0 61,0 99,0 

Bt.15 80,0 60,0 100,0 61,0 99,0 

Bt.23 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bt.16 22,3 5,0 39,7 5,8 38,8 
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Quadro C.6. Extensões médias das lesões, obtidas a partir plantas de videira da cultivar Castelão inoculadas 

com diferentes isolados de “Botryosphaeria” parva 

 

 Isolados Média Média-SE Média+SE Média-0,95*SE Média+0,95*SE 

T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bt.19 6,67 0,00 13,33 0,33 13,00 

Bt.2 8,00 6,00 10,00 6,10 9,90 

Bt.3 11,00 6,07 15,93 6,31 15,69 

Bt.12 18,33 11,07 25,60 11,43 25,23 

Bt.6 25,00 18,07 31,93 18,42 31,58 

Bt.8 31,67 25,66 37,68 25,96 37,38 

Bt.37 35,67 17,44 53,89 18,35 52,98 

Bt.13 36,00 15,00 57,00 16,05 55,95 

Bt.7 38,50 10,00 67,00 11,43 65,58 

Bt.39 44,33 16,49 72,18 17,88 70,79 

Bt.18 58,00 16,00 100,00 18,10 97,90 

Bt.4 60,00 20,00 100,00 22,00 98,00 

Bt.9 71,33 42,67 100,00 44,10 98,57 

Bt.14 73,33 46,67 100,00 48,00 98,67 

 

 

Quadro C.7.A e B Análise de variância das extensões médias das lesões para “B”. obtusa ,  = 0,05 (Teste 

de Tukey HSD) 

A) 

Fonte de 
variação 

SS Degr. of MS F p 

Entre grupos 49456,82 1 49456,82 68,09694 0,000000 

Dentro do grupo 34471,36 18 1915,08 2,63686 0,013829 

Erro 17430,50 24 726,27   

 

B) 

Isolados   

T 0,00 a 

Bt.24 7,50 ab 

Bt.33 9,00 ab 

Bt.31 10,00 ab 

Bt.32 11,50 ab 

Bt.28 12,00 ab 

Bt.29 20,00 ab 

Bt.30 21,67 ab 

Bt.41 25,00 ab 

Bt.27 26,33 ab 

Bt.26 27,50 ab 

Bt.34 28,50 ab 

Bt.38 35,50 ab 

Bt.25 46,00 ab 

Bt.05 60,00 ab 

Bt.20 66,67 ab 

Bt.15 80,00 ab 

Bt.35 80,00 ab 

Bt.23 100,00 b 
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Quadro C.8. A e B Análise de variância das extensões médias das lesões para “B”. parva ,  = 0,05 (Teste 

de Tukey HSD) 

 

A) 

Fonte de variação SS Degr. of MS F p 

Entre grupos 61054,21 1 61054,21 53,63224 0,000000 

Dentro do grupo 24865,77 14 1776,13 1,56021 0,169899 

Erro 25044,50 22 1138,39   

 

B) 

Isolados    

T 0,00 a 

Bt.02 8,00 a 

Bt.03 15,00 a 

Bt.06 25,00 a 

Bt.12 25,00 a 

Bt.11 30,00 a 

Bt.37 35,67 a 

Bt.13 36,00 a 

Bt.07 38,50 a 

Bt.39 44,33 a 

Bt.18 58,00 a 

Bt.04 60,00 a 

Bt.17 73,00 a 

Bt.14 73,33 a 

Bt.09 100,00 a 

 

 

 


