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4. Conclusões

À semelhança do que foi evidenciado em estudos conduzidos 
em diferentes países, os isolados preparados a partir de 
material colhido em diferentes pomares de pereira 'Rocha' da 
região revelaram virulências diferentes aquando da sua 
inoculação em folhas e em frutos de pereira 'Rocha', sugerindo 
a importância da caracterização da virulência dos diferentes 
isolados presentes nos pomares desta região, por forma a 
tornar mais eficiente o controlo desta doença e evitar os riscos 
inerentes a uma avaliação por excesso da população 
fitopatogénica no pomar que a prática comum de fazer 
medições dos esporos circulantes no pomar poderá originar.

15
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1. Introdução:

A estenfiliose é uma doença associada ao complexo 
Stemphyl ium ves icar ium  que  tem v indo a  causar 
progressivamente mais problemas nos pomares de pereira 
'Rocha' da região Oeste. A proximidade entre pomares e a 
possibilidade das infestantes funcionarem como repositório de 
inóculo, a par de outros factores, tem contribuído para que a 
doença se disseminasse por toda a região, podendo causar 
perdas superiores a 50% (Sousa et al., 2004). Tem-se verificado 
que, apesar dos sintomas da infecção surgirem sobretudo mais 
tarde no ciclo cultural, agravando-se durante a conservação, o 
que inviabiliza a comercialização dos frutos, as principais 
infecções podem ocorrer num estádio precoce do 
desenvolvimento fenológico, nomeadamente já à floração. 
Tem-se também verificado que coexistem várias espécies do 
género Stemphylium no pomar, mas que apenas isolados 
identificados como S. vesicarium mostraram patogenicidade 
em relação à pereira (Puig et al., 2015). Adicionalmente, 
verificou-se que dentro da espécie Stemphylium vesicarium, 
existem diferentes isolados, com diferentes níveis de 
patogenicidade, isto é, diferentes capacidades de causar 
doença no hospedeiro (Köhl et al., 2009). Hernández, em 1999, 
referiu que os danos causados por S. vesicarium em pereira 
resultam de uma infecção que ocorre pelas aberturas naturais 
da planta, como estomas e lentículas, estando associada ao 
facto do fungo produzir uma toxina necrotizante. Singh et al. 
(1999; 2000) confirmaram a presença de toxinas específicas para 
os hospedeiros no género Stemphylium (SV-toxinas), a quem 

Os ensaios de inoculação em plântula revelaram que é 
substancialmente mais difícil reproduzir a doença em folha 
que nos frutos, até pela dificuldade de manter condições 
óptimas de humidade nas plântulas recém infectadas. Ainda 
assim, foi possível obter sintomas (Figura 5) e reisolamentos 
com alguns dos isolados testados. À semelhança do que 
acontecera aquando das inoculações com os frutos, a 
capacidade de provocar lesão nas folhas variou de isolado para 
isolado, com percentagens de necrose a variar entre 0% e 65%, 
e percentagens de reisolamento a variar entre 0% e 25%. Mais 
uma vez os resultados sugerem que o maneio do pomar não 
determinou o comportamento do isolado.

Figura 5. Resultados obtidos nos ensaios de patogenicidade em plântulas; presença 
de necroses (%) e reisolamentos (%) de seis isolados de Stemphylium vesicarium 
obtidos na colheita de frutos. 
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Atribuíram a responsabilidade pelo desenvolvimento da 
doença, considerando-as por isso como factores de 
patogenicidade e virulência. Estes autores procederam à 
purificação e caracterização biológica das SV-Toxinas em 
pereira, tendo verificado que a SV-Toxina I causava uma 
necrose intensa das nervuras de folhas de cultivares 
susceptíveis a concentrações muito baixas (0.01 a 0.1 µg/ml), ao 
passo que o mesmo não acontecia em folhas de cultivares 
resistentes, mesmo a concentrações 10 000 maiores. Segundo 
estes autores, a SV-Toxina II é 10 vezes menos tóxica para o 
hospedeiro susceptível. As duas toxinas provocavam a perda 
de electrólitos nas folhas susceptíveis da planta, sendo o efeito 
visível 1h depois no caso da SV-toxina I e 8 a 12h depois, no caso 
da SV-toxina II. Esta perda electrolítica origina uma 
desorganização da membrana plasmática, que permite o 
estabelecimento da colonização inicial por parte do fungo. 
Estes estudos permitiram assim estabelecer uma correlação 
positiva entre a produção de toxinas e patogenicidade dos 
diferentes isolados. Tanahashi et al. (2017) purificaram as SV-
toxinas de filtrados de cultura de Stemphylium vesicarium, 
verificando também a virulência diferencial de isolados 
japoneses em relação a algumas cultivares europeias, 
encontrando-se a proceder à caracterização das SV-toxinas. 
Após a produção de toxinas e a colonização do fungo, há 
isolados que conseguem interagir com o hospedeiro, 
p r o m ov e n d o  a  s u a  e s p o r u l a ç ã o  e  s u b s e q u e n t e 
desenvolvimento para lá da lesão necrótica inicial, enquanto 
outros causam sintomas nas folhas através da formação das 
referidas toxinas mas depois não sobrevivem para lá da 

A percentagem de reisolamento dos diferentes isolados 
variou muito (entre 17% e 100%), indiciando virulências 
diferentes e apontando a virulência como uma característica 
genética do fungo, independente do histórico do pomar em 
termos de incidência e severidade e do maneio actual do 
pomar. 
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Figura 4. Resultados dos testes de patogenicidade efectuados com 15 isolados de 
Stemphylium vesicarium obtidos de flores e frutos infectados. 
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2. Material e métodos:
     Ensaios de patogenicidade em frutos no pomar

Para os ensaios de patogenicidade em frutos, recorreu-se a 
pereiras 'Rocha' de um pomar situado na Freiria, concelho de 
Torres Vedras. Os isolados testados tinham sido obtidos 
previamente de flores e de frutos e mantidos em meio de 
cultura (gelose de batata glucosada). Foram retirados discos 
miceliais das placas e usados como inóculo, tendo as 
inoculações sido feitas em frutos intactos. Um mês após a    

necrose inicial. Este aspecto é suportado pelo facto do fungo 
raramente produzir conídios nas lesões necróticas castanhas e 
o isolamento do fungo destas lesões muitas vezes não ser bem 
sucedido (Llorente e Montesinos, 2006). Köhl et al. (2009) 
confirmaram a presença de isolados virulentos e não 
virulentos, tendo desenvolvido um teste envolvendo técnicas 
de biologia molecular (PCR em tempo real) para quantificar a 
presença de inóculo patogénico no pomar (Köhl et al., 2013). 
Torna-se assim evidente o interesse de ter informação sobre a 
diversidade de isolados que existe nos pomares de pereira 
'Rocha', bem como da virulência a eles associada, por forma a  
gerir os meios de luta disponíveis da forma mais eficaz possível. 
Neste contexto, tem-se realizado algum trabalho com vista à 
caracterização da virulência de alguns isolados colhidos em 
pomares do Oeste e identificação de isolados mais e menos 
virulentos.

4. Avaliação dos sintomas 5. Reisolamento 6. Identificação 

Figura 2. Esquema do método utilizado para a realização de testes de 
patogenicidade em plântulas em estufa.

Figura 3. Pêra inoculada com manchas castanhas deprimidas, secas e aureoladas de 
vermelho, típicas de estenfiliose; b. Podridão mole no interior do fruto; c. Pêra 
testemunha inoculada com gelose de batata dextrosada.

     3.  Resultados

Os ensaios de inoculação artificial em frutos revelaram que 
aproximadamente 50% dos isolados ensaiados foram capazes 
de reproduzir o sintoma da doença nos frutos (Figura 3) e ser 
reisolados, ou seja,  manifestavam comportamento 
fitopatogénico. 
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inoculação foram observados os sintomas, colhidos os frutos e 
procedeu-se aos respectivos reisolamentos. 
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Figura 1. Esquema do método utilizado para a realização de testes de 
patogenicidade em frutos (não destacados) no pomar.

1. Pomar sem histórico de estenfiliose 2. Inoculações 28 de julho 2016

3. Quinze isolados selecionados de Stemphylium 
vesicarium: 7 isolados obtidos de flores e 8 isolados 
obtidos de frutos.

5. Reisolamento 6. Identificação de Stemphylium vesicarium

Inoculação sem lesão

4. Avaliação dos sintomas

       Ensaios em plântulas de pereira

Para os ensaios de patogenicidade em plântulas, procedeu-se à 
germinação de sementes de pereira, superficialmente 
desinfectadas com etanol e com hiploclorito de sódio, em 
placas de algodão e papel de filtro humedecidas. Após a 
germinação, as plântulas foram transferidas para placas 
alveoladas com turfa, sendo mantidas em condições de estufa. 
Após  3  semanas ,  as  p lant inhas  foram envasadas 
individualmente. Para as inoculações, usaram-se discos 
miceliais das placas de crescimento do fungo, que foram 
colocados nas páginas superiores das folhas mais jovens (10 
plantas/isolado), mas já desenvolvidas. As jovens plantas 
foram mantidas sob condições de elevada humidade relativa. A 
evolução da interacção planta-fungo foi monitorizada 
semanalmente, procedendo-se ao fim de um mês ao 
levantamento das lesões e reisolamentos (Figura 2).

1. Germinação de sementes 2. Obtenção de plântulas 3. Incubação das plântulas 
inoculadas com isolados 
Stemphylium vesicarium 

Stemphylium vesicarium Stemphylium vesicarium


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

