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RESUMO 

Estrutura genética populacional de Plasmopara viticola e progresso temporal do míldio e 

da ferrugem da videira 

 
  Entre as doenças de maior impacto nos vinhedos paulistas, encontram-se o míldio 

(Plasmopara viticola) e a ferrugem (Phakopsora euvitis). Os objetivos deste trabalho foram: i. 

caracterizar a estrutura genética populacional e identificar espécies crípticas de P. viticola; ii. avaliar o 

progresso temporal de míldio da videira, o efeito da doença na produção das plantas e verificar a 

contribuição da reprodução sexuada e assexuada de P. viticola na epidemia da doença e; iii. avaliar o 

progresso temporal de ferrugem da videira.  Foram coletados 516 isolados de P. viticola em 11 

municípios de São Paulo. Os isolados foram genotipados com 7 marcadores microssatélites. Para a 

identificação de espécies crípticas de P. viticola, uma subamostra de 130 isolados foi analisada pela 

técnica CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence), e 94 isolados foram sequenciados para a 

região ITS1. O progresso temporal do míldio e da ferrugem da videira foram avaliados em 3 ciclos de 

produção (2014/15, 2015/16 e 2016/17) nos sistemas de condução em espaldeira (ESP), Y descoberto 

(YD) e Y sob cobertura plástica (YC). A área experimental, localizada em Piracicaba-SP, foi 

constituída por plantas da variedade Niágara Rosada. As variáveis analisadas foram fenologia, número 

de folhas por ramo, incidência e severidade das doenças.  Para verificar o efeito do míldio na produção 

das plantas, avaliaram-se a massa média do cacho, a produção por planta, o teor de sólidos solúveis 

totais (SST) e a acidez titulável (AT) dos frutos. A área abaixo da curva (AAC) foi calculada para o 

número de folhas por ramo, a incidência e a severidade de míldio e de ferrugem. Os valores de massa 

do fruto, produção por planta, SST e AT, e os resultados da AAC para as variáveis analisadas, foram 

submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). Na safra 

2015/16, 166 isolados de P. viticola foram coletados em três diferentes momentos da epidemia, os 

quais foram genotipados com os 7 microssatélites mencionados anteriormente. P. viticola clado 

aestivalis foi a única espécie críptica identificada no Estado de São Paulo. Dentre os 516 isolados 

analisados, 55 genótipos multilocos (MLG) foram identificados. Quatro MLGs dominantes 

representaram 65,7% dos genótipos observados. Para o míldio da videira, em 2 das 3 safras avaliadas 

observou-se desfolha precoce das plantas doentes. A severidade média máxima de míldio observada 

foi de 14,3% na ESP e 30,9% no YD. Para esses valores de severidade, a doença causou a redução na 

produção por planta (0,7 a 0,9 kg por planta) e na massa do cacho (67 a 78 g). Em nenhuma das safras 

houve efeito da doença no teor de SST e na AT. Maiores valores de AAC da severidade de míldio 

foram verificados no YD em comparação à espaldeira, sugerindo que o sistema em YD favorece o 

progresso da doença. No YC, a redução da incidência de míldio foi de até 93,7% em relação aos 

sistemas descobertos, indicando que o sistema em Y associado ao cultivo protegido foi uma 

ferramenta eficiente no controle da doença. O monitoramento de genótipos de P. viticola na safra 

2015/16 revelou que a epidemia foi resultante, predominantemente, de infecções clonais múltiplas 

causadas por um único genótipo. Queda prematura de folhas em decorrência da epidemia de ferrugem 

foi observada para os sistemas em YC e YD com valores de severidade inferiores a 5,6%. Em função 

da desfolha, verificaram-se alterações na fenologia das plantas nos estádios fenológicos finais de 

desenvolvimento. O progresso da incidência de ferrugem foi mais rápido nos sistemas em YC e YD 

em relação a ESP. Diferentemente das epidemias de míldio da videira, o uso da cobertura plástica não 

foi suficiente para o controle satisfatório da ferrugem.   

 

Palavras-chave: Arquitetura de Plantas; Epidemiologia; Espécies Crípticas; Marcadores 

Microssatélites; Phakopsora euvitis; Plasmopara viticola. 
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ABSTRACT 

 

Population genetic structure of Plasmopara viticola and temporal progress of downy 

mildew and grapevine rust 

 
  Downy mildew (Plasmopara viticola) and rust (Phakopsora euvitis) are important diseases on 

vineyards located in São Paulo State. The aims of this study were: i. characterize the population 

genetic structure and identify cryptic species of P. viticola; ii. evaluate the temporal progress of 

grapevine downy mildew, the disease effect on yield, and verify the contribution of sexual and asexual 

reproduction of P. viticola on disease epidemic and; iii. evaluate the temporal progress of grapevine 

rust. A total of 516 isolates of P. viticola were collected from 11 locations of São Paulo State. The 

isolates were genotyped with 7 microsatellite markers. To identify cryptic species of P. viticola, a 

subsample of 130 isolates were analized by Cleaved Amplified Polymorphic Sequence (CAPS), and 94 

isolates were sequenced for ITS1 region. Temporal progress of downy mildew and rust were evaluated 

in 3 growing seasons (2014/15, 2015/16 and 2015/16) on vertical trellis (VT), Y-trellis without plastic 

cover (YWP), and Y-trellis with plastic cover (YPC). The experimental area, located in Piracicaba-SP, 

was composed by plants of the variety Niagara Rosada. The variables analyzed were phenology, 

number of leaves per shoot, disease incidence and disease severity. To verify the effect of downy 

mildew on yield were evaluated bunch weight, yield per plant, total soluble solids content (TSS) and 

titratable acidity (TA) of the fruits. Area under the curve (AUC) was calculated for number of leaves 

per shoot, downy mildew and rust incidence and downy mildew and rust severity. The values of bunch 

weight, yield per plant, TSS and TA, and AUC results for the analyzed variables, were submitted to 

variance analysis and the mean values were compared by Tukey test (P<0.05). In the growing season 

of 2015/16, 166 isolates of P. viticola were collected at three different moments of downy mildew 

epidemic. The isolates were genotyped with the 7 microsatellites previously mentioned. P. viticola 

clado aestivalis was the only cryptic species identified in São Paulo State. Among the 516 isolates 

analyzed, 55 multilocus genotypes (MLG) were identified. Four dominant MLGs represented 65.7% 

of the observed genotypes. For downy mildew, 2 of the 3 growing seasons evaluated were observed 

early defoliation of the diseased plants. The maximum average values of disease severity observed 

were 14.3% in ESP and 30.9% in YD. For these disease severity values, the disease reduced yield per 

plant (0.7 to 0.9 kg per plant) and bunch weight (67 to 78 g). No effect of downy mildew was verified 

on TSS and TA in none of the growing seasons.  Higher AUC values for downy mildew severity were 

observed in YWP compared to the VT, suggesting that YWP favors the disease progress. On the YPC, 

incidence of downy mildew was reduced by up to 93.7% compared to the uncovered systems, 

indicating that Y-trellis associated with plastic cover was an efficient tool to control the disease. The 

monitoring of genotypes of P. viticola in the 2015/16 growing season revealed that disease epidemic 

was drived predominantly by multiple clonal infections caused by a single genotype. Early defoliation 

due to grape rust epidemic was observed on YWP and YPC with disease severity lower than 5.6%. 

Due to defoliation caused by rust modification on plant phenology were verified in the final stages of 

plant development. The progress of rust incidence was faster in YWP and YPC than in VT. Unlikely 

grape downy mildew epidemics, the use of plastic cover was not sufficient to effectivly control grape 

rust.  

 

Keywords: Cryptic Species; Epidemiology; Microsatellite Markers; Phakopsora euvitis; Plant 

Architecture; Plasmopara viticola.  
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1 INTRODUÇÃO GERAL  

 

  A cultura da videira foi introduzida no Brasil em 1532, no Estado de São Paulo, por 

meio dos colonizadores portugueses. Contudo, foi somente em meados do século XIX que a 

viticultura brasileira e paulista se consolidaram, com a introdução de variedades americanas, 

as quais se adaptaram muito bem às condições paulistas (Souza, 1996).  

  A produção nacional de uvas na safra 2016 foi de 973.043 toneladas. Estima-se que no 

ano 2017, a produção seja de 1.467.651 toneladas. O Estado de São Paulo é o terceiro maior 

produtor brasileiro, com 10,2% da área colhida e 14,8% da produção total em 2016 (IBGE, 

2017). São Paulo se destaca como sendo o maior produtor nacional de uvas de mesa (Oliveira 

et al., 2008; Silva et al., 2008) e a variedade Niágara Rosada é a mais plantada no Estado 

(Cato et al., 2005; Manica & Pommer, 2006). A Niágara Rosada pertence à espécie Vitis 

labrusca, originada a partir de uma mutação somática da variedade Niágara Branca (Souza, 

1996). É uma variedade de mesa de fácil cultivo, muito produtiva e bem adaptada às 

condições paulistas (Manica & Pommer, 2006), além de possuir maior rusticidade e facilidade 

na execução de tratos culturais em relação ao cultivo de variedades de uvas finas para mesa. 

No cultivo da Niágara Rosada, alguns tratos culturais não desnecessários, como a operação de  

raleio dos cachos, reduzindo custos com mão de obra (Tecchio et al., 2011; Costa et al., 

2012).  

  A ocorrência de doenças é um dos principais problemas enfrentados pelos produtores 

de uva. O míldio e a ferrugem são as doenças mais importantes na cultura no Estado de São 

Paulo. Na região de Jales, para a variedade Niágara Rosada, a incidência do míldio chega a 

83% e a da ferrugem a 50% (Costa et al., 2012). O míldio da videira (Plasmopara viticola) 

pode causar perdas de até 100% na produção de variedades suscetíveis, além de danos na 

qualidade do produto (Garrido et al., 2008). A ferrugem da videira (Phakopsora euvitis) é 

considerada endêmica em diversas regiões tropicais do mundo, podendo ocorrer também em 

regiões subtropicais e temperadas. A doença causa a desfolha precoce nas plantas, podendo 

prejudicar o vigor das plantas no ciclo seguinte (Amorim et al., 2016).  

  O controle químico vem sendo utilizado como a principal medida de controle para as 

doenças da videira, sendo realizado de maneira inadequada, o que pode ser constatado pela 

quantidade excessiva de pulverizações nos vinhedos. O uso de fungicidas no início do ciclo 

visa o controle de doenças que atacam folhas, ramos e bagas, como o míldio, e em estágios 

mais avançados, após a colheita, os fungicidas são usados para o controle de ferrugem. Em 
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um levantamento realizado recentemente em Jales (SP), uma das mais importantes regiões 

produtoras de uvas do Estado de São Paulo, observou-se número médio de pulverizações por 

ciclo de produção de 59 para uvas de mesa e um valor ainda maior para uvas viníferas, de 103 

aplicações, devido à maior suscetibilidade das variedades. Nos vinhedos paulistas, as 

aplicações são realizadas de maneira preventiva, com base no estádio fenológico da cultura, 

sem que haja um monitoramento da ocorrência de doenças ou das condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento. Ao contrário do que ocorre com o manejo de doenças, o monitoramento de 

pragas é feito pela maioria dos produtores paulistas, evidenciando que quando disponíveis, 

outras técnicas de controle são incorporadas ao sistema de produção (Costa et al., 2012).  

  A utilização do manejo integrado com outros métodos de controle além do químico, é 

importante para reduzir o número de aplicações de agrotóxicos. A influência da arquitetura de 

plantas sobre o desenvolvimento de epidemias é uma linha de pesquisa recente, mas que tem 

obtido resultados promissores, podendo ser uma das ferramentas a ser incorporada no manejo 

de doenças de plantas (Tivoli et al., 2013).  

  A arquitetura de plantas é o termo designado para caracterizar a organização espacial 

dos componentes da planta, os quais podem sofrer alterações com o tempo (Godin et al., 

1999). Características como altura de plantas, número de ramos, área foliar e a posição de 

folhas, ramos, flores e frutos, são controlados geneticamente, mas são influenciadas também 

pelo efeito do ambiente e pela interferência humana, através de atividades realizadas tanto na 

semeadura (espaçamento, densidade e data de plantio), quanto durante o período vegetativo 

(irrigação, fertilizantes, podas e desbastes). O sucesso do estabelecimento de uma 

determinada doença, além de ser dependente da pressão do inóculo inicial e das condições 

climáticas, também está sujeito à dinâmica da arquitetura do dossel das plantas e à 

receptividade do hospedeiro à infecções ao longo de tempo (Tivoli et al., 2013). A contínua 

produção de novos órgãos pela planta causa modificações na porosidade da copa e no nível de 

suscetibilidade dos órgãos em função da sua idade (resistência ontogênica). Dessa forma, o 

crescimento das plantas e sua arquitetura causam modificações no microclima no interior do 

dossel das plantas, as quais podem propiciar condições favoráveis ou não ao desenvolvimento 

de patógenos (Calonnec et al., 2013). De maneira geral, uma determinada arquitetura de 

planta que forme condições microclimáticas desvantajosas à infecção de patógenos pode 

reduzir significativamente a severidade da doença (Tivoli et al., 2013). 

  A arquitetura das plantas é influenciada pelo sistema de condução das plantas, 

podendo ser utilizado como uma estratégia no manejo de doenças. Os sistemas de condução 

mais comumente empregados no cultivo de videira são a latada, a espaldeira e o Y (Tecchio et 
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al., 2011; Costa et al., 2012).  Na latada, o dossel é conduzido na horizontal e é mais utilizada 

para o cultivo de uvas de mesa de variedades europeias (Pedro Júnior et al., 2011a). A 

espaldeira é o sistema tradicionalmente usado nas regiões produtoras de uva do Estado de São 

Paulo (Hernandes & Pedro Júnior, 2011). Neste sistema, a copa das plantas é conduzida no 

plano vertical sobre três ou quatro fios de arame. Apresenta custo de implantação 

relativamente baixo e facilidade na realização de tratos culturais, como podas, despontes de 

ramos e pulverizações. Dentre as desvantagens da espaldeira, cita-se a tendência de maior 

sombreamento dos cachos, o que pode interferir na qualidade dos frutos (Miele & Mandelli 

2008, 2013). No sistema em Y, as plantas são conduzidas sob dois planos, com ângulo de 

inclinação de 120°. A condução dos ramos é feita alternadamente em cada plano. São 

utilizados sete fios de arame, um para a sustentação do cordão esporonado e três fios 

posicionados em cada braço lateral. Dois fios são para a condução dos ramos e o mais externo 

para o posicionamento da cobertura plástica, caso se opte pelo uso de cultivo protegido. O 

sistema em Y apresenta custo de implantação maior, porém possibilita a obtenção de 

produtividades mais elevadas e maior qualidade dos cachos. Além disso, a estrutura do 

sistema em Y facilita a instalação da cobertura plástica (Hernandes & Pedro Júnior, 2011).  

  A utilização do cultivo protegido para a videira protege as plantas contra chuvas de 

granizo e influencia o microclima das plantas. A cobertura plástica evita a incidência direta da 

chuva sobre o dossel vegetativo e sobre os frutos, reduzindo drasticamente a presença de água 

livre nas plantas (Chavarria et al., 2007; Detoni et al., 2007; Comiran et al., 2012). A 

velocidade do vento é reduzida sob a cobertura plástica em cerca de 88% a 90% (Chavarria et 

al., 2007, 2008; Cardoso et al., 2008). Em consequência disso, a demanda evaporativa 

atmosférica é menor sob o a cobertura plástica (Cardoso et al., 2008; Chavarria et al., 2008), 

aumentando o potencial de água na folha e a condutância estomática das plantas (Chavarria et 

al., 2008). Aumento nas temperaturas máximas entre 1,2 e 3,1 °C sob o sistema em cobertura 

plástica foi observado em diversos estudos (Ferreira et al., 2004; Chavarria et al., 2007; 

Cardoso et al., 2008; Comiran et al., 2012; Pedro Júnior et al., 2013), entretanto, há relatos 

em que as temperaturas máximas e mínimas são semelhantes entre os sistemas cobertos e 

descobertos (Pedro Júnior et al., 2011b). A radiação solar é atenuada, em média, 20 a 34%, 

sob as plantas em Y com cobertura plástica em relação ao sistema descoberto (Chavarria et 

al., 2007; Cardoso et al., 2008, 2010; Pedro Júnior et al., 2011b; Comiran et al., 2012). 

Portanto, diversas alterações microclimáticas ocorrem sob a cobertura plástica, as quais 

podem influenciar no desenvolvimento de patógenos.  
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  Na literatura, diferenças na intensidade de doenças em função do sistema de condução 

utilizado foram relatadas em diversos estudos (Chavarria et al., 2007; Detoni et al., 2007; 

Hernandes & Pedro Júnior, 2011; Pedro Júnior et al., 2011a; Comiran et al., 2012; Bem et al., 

2015; Du et al., 2015; Yu et al., 2017). Bem et al. (2015) verificaram epidemias mais severas 

de míldio no sistema em Y descoberto em comparação a espaldeira. Estudos relatam a 

diminuição da incidência de doenças da videira com o uso de cobertura plástica. Em função 

disso, o número de pulverizações também é reduzido (Chavarria et al., 2007; Detoni et al., 

2007; Pedro Júnior et al., 2011a; Comiran et al., 2012; Du et al., 2015; Yu et al., 2017). O 

sistema de condução em Y associado ao cultivo protegido pode levar à redução de até 70% no 

número de aplicações de fungicidas, proporcionando menores gastos com defensivos, mão de 

obra, combustível e desgastes de maquinário, diminuindo o custo de produção (Hernandes & 

Pedro Júnior, 2011). Comparando o sistema de condução em Y com e sem cobertura plástica, 

verificou-se que, o uso do cultivo protegido reduziu a incidência e a severidade do míldio e de 

podridões de cacho, diminuindo os custos com o controle fitossanitário em comparação ao 

sistema sem cobertura (Chavarria et al., 2007). Em vinhedos com cobertura plástica, 

observou-se redução da incidência do míldio, da antracnose e de podridões de frutos, mesmo 

sem a aplicação de fungicidas. Entretanto, para o manejo de mancha-das-folhas, apenas o uso 

da cobertura plástica não foi o suficiente para o controle satisfatório da doença, havendo a 

necessidade da aplicação de fungicidas (Pedro Júnior et al., 2011a). Du et al. (2015) 

verificaram menor severidade de podridões de cacho sob o cultivo protegido. Contudo, o uso 

da cobertura plástica contribuiu na ocorrência de infecções mais severas de oídio nas plantas 

conduzidas neste sistema.  

  Apesar dessas evidências, para a cultura da videira, o efeito do sistema de condução, 

em Y e em espaldeira, no progresso temporal das epidemias de míldio e, principalmente, de 

ferrugem, é pouco conhecido. Mesmo em relação ao progresso temporal das epidemias de 

míldio em condições tropicais há pouca informação, e nenhum dado relacionado à ferrugem. 

Entender como as características da arquitetura de plantas afetam a severidade dessas 

epidemias e como modificar esses caracteres com o objetivo de reduzir o progresso dessas 

doenças são importantes como forma de contribuir no desenvolvimento de novas alternativas 

de controle, auxiliando na redução do número de aplicações de defensivos, além de esclarecer 

como ocorre o progresso das epidemias de míldio e de ferrugem, doenças tão relevantes na 

cultura da videira. 

  P. viticola apresenta altos níveis de variabilidade genética e claras distinções entre 

populações de diferentes regiões geográficas (Gobbin et al., 2005, 2006; Yin et al., 2014; Li 
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et al., 2016). Regiões com condições climáticas desfavoráveis à sobrevivência do patógeno 

tendem a limitar a variabilidade genética de P. viticola. Nesses locais, sugere-se que as 

epidemias sejam resultantes de múltiplas infecções clonais causadas por um ou poucos 

genótipos (Gobbin et al., 2003a; Rumbou & Gessler, 2004, 2006). Marcadores moleculares, 

como microssatélites, também conhecidos como Sequências Simples Repetidas (SSR), podem 

ser usados para diferenciar genótipos de lesões foliares clonais (reprodução assexuada) de 

lesões foliares derivadas de oósporos (reprodução sexuada) (Gessler et al., 2011). Oósporos 

de P. viticola são originados a partir da recombinação entre dois mating types compatíveis 

(Wong et al., 2001). Os marcadores polimórficos são capazes de reconhecer alelos distintos, 

resultando em diferentes combinações quando são utilizados diversos SSR. Quando os alelos 

identificados pelos marcadores utilizados são idênticos entre os indivíduos, supõe-se que os 

indivíduos são clones, originados de reprodução assexuada (Gessler et al., 2011). A estrutura 

genética de populações de P. viticola vem sendo estudada em diferentes países do mundo  

(Gobbin et al., 2003a, 2006; Hug, 2005; Rumbou & Gessler, 2006, 2007; Koopman et al., 

2007; Matasci et al., 2010; Rouxel et al., 2012; Fontaine et al., 2013; Yin et al., 2014). No 

Brasil, estudos sobre a estrutura populacional e diversidade de P. viticola são incipientes.  

   A ocorrência de espécies crípticas de P. viticola foi relatada recentemente na América 

do Norte, o centro de origem de P. viticola. Em espécies de videira comercialmente 

cultivadas, foi relatada a presença de 3 espécies crípticas. P. viticola clado riparia infecta 

apenas híbridos interespecíficos, P. viticola clado vinifera infecta V. vinifera e híbridos, e P. 

viticola clado aestivalis infecta V. vinifera, V. labrusca e híbridos (Rouxel et al., 2013, 2014). 

No Brasil, as variedades mais cultivadas são V. vinifera e V. labrusca, ambas as espécies com 

ampla gama de variedades. Estudos sobre a ocorrência de espécies crípticas no Brasil não são 

relatados.   

  Diante do exposto, os objetivos deste trabalho foram: (i) caracterizar a estrutura 

genética populacional e identificar espécies crípticas de P. viticola; (ii) avaliar o progresso 

temporal de míldio da videira, o efeito da doença na produção e caracterizar o tipo de 

reprodução predominante na epidemia da doença e; (iii) avaliar o progresso temporal de 

ferrugem da videira.  
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2 ESPÉCIES CRÍPTICAS E ESTRUTURA GENÉTICA POPULACIONAL DE 

Plasmopara viticola NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Resumo  

 

  O míldio da videira (Plasmopara viticola) é uma das doenças de maior importância 

nos vinhedos em todo o mundo, incluindo o Brasil. Em regiões tropicais, pouco se sabe sobre 

a estrutura populacional deste patógeno. Para avaliar a sua diversidade, 516 isolados de P. 

viticola foram coletados na estação de cultivo 2015/16 provenientes de 11 municípios de São 

Paulo, e 9 cultivares de videira. Para a identificação de espécies crípticas, uma subamostra de 

130 isolados foi analisada pela técnica CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence) e 

94 isolados foram sequenciados para a região ITS1. Sete marcadores microssatélites 

específicos para a identificação de P. viticola e previamente relatados na literatura foram 

usados para genotipagem dos 516 isolados do patógeno. Os resultados obtidos na análise de 

CAPS e do sequenciamento da região ITS1 mostraram que a população de P. viticola no 

Estado de São Paulo é representada por uma única espécie críptica, P. viticola clado 

aestivalis. Trinta e três alelos e 55 genótipos multilocos (MLG) foram observados entre os 

516 isolados. Deste total, 19 MLGs foram clonais e 4 MLGs dominantes representaram 

65,7% dos genótipos observados. A maioria das populações apresentou desequilíbrio de 

ligação e desvios no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Além disso, verificou-se excesso de 

heterozigosidade em diversos locos. A análise de minimum spanning networks revelou que os 

indivíduos de P. viticola estão intimamente relacionados. Não foram observados grupos 

distintos entre as populações pela análise de coordenadas principais e não houve isolamento 

por distância significativo, sugerindo que ocorre fluxo gênico entre as populações amostradas. 

Os resultados demonstraram que as epidemias de míldio são resultantes de infecções clonais 

múltiplas causadas por poucos genótipos de P. viticola e que a reprodução de P. viticola em 

São Paulo é predominantemente assexuada.  

 

Palavras-chave: Diversidade Genética; Marcadores Microssatélites; Míldio; Reprodução.  

 

Abstract 

 

  Downy mildew (Plasmopara viticola) is one of the most important diseases in grape-

growing areas worldwide, including Brazil. Little is known about the pathogen population 

structure in subtropical areas. To examine pathogen diversity, 516 single lesions of P. viticola 

were collected during the 2015/16 growing season from 11 different locations in São Paulo 

State, and 9 grapevine cultivars. A subsample of 130 isolates were analyzed using cleaved 

amplified polymorphic sequence (CAPS) and for 94 isolates the ITS1 region was sequenced 

to allow identification of cryptic species. Seven microsatellite markers previously reported in 

the literature were used for genotyping all 516 P. viticola isolates. Results obtained from 

CAPS analysis and ITS1 sequencing suggested that the population of P. viticola in São Paulo 

State is represented by a single cryptic species, P. viticola clade aestivalis. Twenty-three 

alleles and 55 multilocus genotypes (MLG) were observed among the 516 isolates. From the 

total MLG, 19 of them were clonal, and 4 dominant MLGs represented 65.7% of the observed 

genotypes. Most populations showed significant linkage disequilibrium and deviations from 

Hardy-Weinberg expectations. In addition, excess of heterozygosity was verified in many 

loci. Minimum spanning networks showed individuals were closest related to each other. 

Principal coordinate analysis revealed no clusters among populations and no significant 
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isolation by distance was found, suggesting gene flow is occurring among populations. The 

results demonstrated that downy mildew epidemics are resulted by multiple clonal infections 

caused by a few genotypes of P. viticola and reproduction of P. viticola in São Paulo is 

predominantly asexual. 

 

Keywords: Downy Mildew; Genotypic Diversity; Microsatellite Markers; Reproduction. 

 

2.1 Introdução 

 

  O míldio da videira é uma doença de grande importância econômica no mundo, bem 

como no Brasil. Plasmopara viticola é um parasita obrigatório, que se desenvolve 

intercelularmente por meio de hifas cenocíticas, produzindo haustórios no interior das células 

parasitadas. A ocorrência da doença é um sério problema em regiões com ocorrência de 

chuvas regulares durante a primavera e o verão (Lafon & Clerjeau, 1988). Em geral, o início 

das infecções ocorre com volumes de chuvas >2,5 mm, temperatura média ≥11 °C e em 

estádios fenológicos de desenvolvimento iniciais da videira (Kennelly et al., 2007). Embora 

raro, mesmo na ausência de água livre, esporângios podem germinar diretamente e iniciar o 

processo de infecção (Williams et al., 2007). 

  Todos os órgãos verdes da planta são suscetíveis ao míldio. Nas folhas, os sintomas 

característicos são lesões circulares e amareladas, conhecidas como “mancha de óleo”. Sob 

condições climáticas favoráveis ao patógeno, as lesões podem coalescer e cobrir grande parte 

da superfície foliar.  Em condições de alta umidade, a esporulação do patógeno é visível na 

superfície inferior das folhas sob a mancha de óleo. Com o progresso da doença, os tecidos 

infectados se tornam necróticos e quando severamente infectadas, as folhas podem cair 

precocemente. A desfolha provocada pela doença limita o acúmulo de açúcares nos frutos e 

pode prejudicar o vigor das plantas, reduzindo a produtividade do ciclo seguinte (Lafon & 

Clerjeau, 1988; Ash, 2000). A infecção de bagas e pedicelos pode ocorrer em até duas a 

quatro semanas após o florescimento, respectivamente. Quando infectadas, bagas em estágios 

de desenvolvimento mais avançados apresentam descoloração e necrose dos tecidos, porém 

esporulação do patógeno dificilmente é observada. Nesses estágios, a necrose do pedicelo 

resulta em descoloração, murcha, redução do tamanho e queda de bagas (Kennelly et al., 

2005). 

 Oósporos de P. viticola sobrevivem em folhas de videira em decomposição sobre o 

solo. Durante a primavera, os oósporos germinam, produzindo esporângios contendo 

zoósporos. Os zoósporos são liberados e infectam as folhas através dos estômatos, causando 

as infecções primárias. Em regiões temperadas, os oósporos representam a principal fonte de 
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inóculo para a ocorrência de infecções primárias (Lafon & Clerjeau, 1988; Ash, 2000). Além 

disso, em regiões temperadas, os oósporos também contribuem no progresso da epidemia ao 

longo da estação de crescimento, já que eles continuam a germinar e causar infecções ao 

longo da estação  (Gobbin et al., 2003, 2005, Rumbou & Gessler, 2004, 2007; Kennelly et al., 

2007; Rossi et al., 2013). Em regiões tropicais e subtropicais, devido ao escalonamento da 

produção e/ou à  ausência de invernos severos, tecidos foliares estão presentes durante 

praticamente o ano todo, garantindo a sobrevivência do patógeno na forma de esporângios 

(Mendes et al., 2003; Gobbin et al., 2006; Rumbou & Gessler, 2006; Koopman et al., 2007; 

Angelotti et al., 2012). P. viticola é heterotálico e, portanto, dois mating types (P1 e P2) 

devem estar presentes para a ocorrência de reprodução sexuada (Wong et al., 2001). No 

Brasil, não se sabe se há a ocorrência de ambos os mating types e, consequentemente, a 

presença de oósporos. Em razão das condições climáticas brasileiras, sugere-se que estruturas 

assexuadas (esporângios) representem o mecanismo de sobrevivência mais comumente 

encontrado.  

 A América do Norte é considerada o centro de origem de P. viticola, bem como de 

várias espécies do gênero Vitis (Gessler et al., 2011). A ocorrência de espécies crípticas de P. 

viticola foi relatada recentemente na América do Norte. Três espécies crípticas de P. viticola 

foram identificadas em variedades comerciais: P. viticola clado riparia (infecta híbridos 

interespecíficos), P. viticola clado vinifera (infecta variedades V. vinifera e híbridos) e  P. 

viticola clado aestivalis (infecta V. vinifera, V. labrusca e híbridos)  (Rouxel et al. 2013, 

2014). No Brasil, V. vinifera e V. labrusca são as espécies de uva comercialmente utilizadas. 

Quase 80% da produção nacional é composta por V. labrusca e híbridos interespecíficos, 

como Niágara Rosada, Niágara Branca, Isabel, Bordô, Concord, Moscato Embrapa, BRS 

Lorena e Seyval (Camargo, 2014). No estado de São Paulo, a cultivar Niágara Rosada (Vitis 

labrusca) é a mais cultivada e representa 49% da produção de uvas de mesa (Oliveira et al., 

2008). No Brasil, a ocorrência de espécies crípticas de P. viticola ainda não foi reportada.  

  Geralmente, P. viticola apresenta alta variabilidade genética causada pela 

recombinação decorrente da reprodução sexuada do patógeno (Gobbin et al., 2005, 2006; Yin 

et al., 2014; Li et al., 2016). Entretanto, sob condições ambientais desfavoráveis a produção 

de oósporos, é esperada menor diversidade genética. Nesses casos, as epidemias de míldio são 

decorrentes de infecções clonais múltiplas causadas por poucos genótipos (Gobbin et al., 

2003a; Rumbou & Gessler, 2004, 2006). Marcadores microssatélites, também conhecidos 

como Sequências Simples Repetidas (SSR-Simple Sequence Repeats), são marcadores 

polimórficos. SSR específicos foram desenvolvidos para analisar a estrutura genética 
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populacional de P. viticola (Gobbin et al., 2003b; Delmotte et al., 2006; Rouxel et al., 2012). 

A estrutura genética de populações de P. viticola vem sendo estudada em diferentes regiões 

do mundo, como na Europa  (Gobbin et al., 2003a, 2006, Rumbou & Gessler, 2006, 2007; 

Matasci et al., 2010; Rouxel et al., 2012; Fontaine et al., 2013), América do Norte (Rouxel et 

al., 2012), África do Sul (Koopman et al., 2007), China (Yin et al., 2014; Li et al., 2016) e 

Austrália (Hug, 2005). Na América do Sul, e especificamente no Brasil, não foram relatados 

estudos sobre a estrutura populacional e a presença de espécies crípticas de P. viticola. Assim, 

o objetivo deste estudo caracterizar a diversidade de P. viticola e, indiretamente, o modo de 

reprodução e fontes de inóculo inicial para as epidemias de míldio da videira no Estado de 

São Paulo.  

 

2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Amostragem e extração de DNA 

 

  Folhas de uva com sintomas de míldio da videira foram coletadas durante a estação de 

cultivo 2015/16. As amostras foram coletadas em 11 municípios do Estado de São Paulo, 

incluindo 9 cultivares e 26 vinhedos diferentes (Tabela 2.1, Figura 2.1). Com exceção de 

Votuporanga, onde as amostras foram coletadas em março de 2016, os demais isolados foram 

amostrados no período de novembro e dezembro de 2015. No total, 680 folhas infectadas com 

míldio da videira foram coletadas. Em cada vinhedo amostrado, as folhas com sintomas da 

doença foram coletadas aleatoriamente, e armazenadas separadamente em sacos plásticos 

(uma folha por saco plástico). De cada folha infectada, uma única lesão apresentando 

esporulação do patógeno foi retirada com furador de diâmetro de 10 mm. Cada disco de folha 

foi armazenado em tubo de microcentrífuga contendo 0,4 g de cloreto de cálcio, coberto por 

uma camada de algodão esterilizado. Os tubos foram mantidos a 4 °C até a extração de DNA 

ser realizada.  

  A extração de  DNA de cada lesão foi realizada com base no protocolo estabelecido 

por Piccolo et al. (2012). Cada lesão foi macerada em nitrogênio líquido com auxílio de 

cadinho e pistilo. O macerado foi transferido para um tubo de microcentrífuga e adicionaram-

se 200 µl de tampão de extração (0,2% CTAB, 100 mM Tris-HCl (pH 8), 25 mM EDTA (pH 

8), 1 M NaCl, 0,2% PVP, 1% β-mercaptoetanol) preaquecido na temperatura de 60 a 65 °C. O 

tubo foi vortexado e incubado por 60 min sob 65ºC em banho-maria, com inversão do tubo 

por 3 a 4 vezes, em intervalos de 15 a 20 min. A amostra foi centrifugada por 10 min na 
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velocidade de 10.000 rpm sob temperatura de 4ºC. O sobrenadante foi retirado e transferido 

para um novo tubo de 600 µl. Ao volume do sobrenadante coletado, adicionou-se o mesmo 

volume de solução clorofórmio:álcool isoamílico (24:1) e, após, centrifugado  por 10 min na 

velocidade de 10.000 rpm à temperatura de 4 ºC. O sobrenadante foi novamente transferido 

para um novo tubo de 600 µl e adicionou-se volume igual de isopropanol (na temperatura de -

20 ºC). Em seguida, o tubo foi incubado por 30 min a -20 ºC. O DNA precipitado foi então 

centrifugado por 10 min na velocidade de 14.000 rpm à temperatura de 4 ºC e o sobrenadante 

descartado. O pelete de DNA formado foi lavado com 100 µl de etanol 70% (na temperatura 

de -20 ºC) e centrifugado por 5 min a 14.000 rpm, sob temperatura de 4 ºC. O pelete de DNA 

foi seco à temperatura ambiente e ressuspendido em 20 µl de buffer TE (10mM Tris-HCl (pH 

8) 0,5 M, 10 mM EDTA 0,5 M). Em cada amostra foi adicionado 1 µl de RNase (10 mg/ml), 

seguido de incubação em banho-maria por 30 min à 37 ºC. As amostras foram armazenadas a 

-20 ºC. 

 

Tabela 2.1. Locais de coleta, cultivares e número de vinhedos amostrados para coleta dos 

isolados de Plasmopara viticola no Estado de São Paulo  

Local Cultivar Espécie de Vitis 

No. de 

vinhedos 

amostrados 

Atibaia Niagara Branca 

Niagara Rosada 

Vitis labrusca 

Vitis labrusca 

1 

1 

Indaiatuba IAC Juliana 

Niagara Rosada  

híbrido interespecífico  

Vitis labrusca 

1 

3 

Jarinu Niagara Rosada Vitis labrusca 2 

Jundiaí Niagara Rosada 

Moscato Embrapa 

Isabel  

Vitis labrusca  

híbrido interespecífico  

Vitis labrusca 

2 

1 

1 

Leme Niagara Rosada  Vitis labrusca 1 

Louveira Niagara Rosada Vitis labrusca 2 

Mogi Mirim Niagara Rosada Vitis labrusca 1 

Piracicaba Niagara Rosada Vitis labrusca 1 

Porto Feliz Niagara Rosada 

Niagara Branca 

Italia 

Centennial Seedless         

Vitis labrusca  

Vitis labrusca  

Vitis vinifera 

Vitis vinifera 

3 

1 

1 

1 

Santo Antonio 

de Posse  

Patricia  

Thompson Seedless  

híbrido interespecífico  

Vitis vinifera 

1 

1 

Votuporanga Moscato Embrapa  híbrido interespecífico  1 

Total                   9         3 26 
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Figura 2.1. Mapa do Estado de São Paulo. Áreas coloridas em cinza correspondem aos 

municípios onde folhas infectadas com Plasmopara viticola foram coletadas na safra 2015/16. 

1: Porto Feliz; 2: Atibaia; 3:  Santo Antonio de Posse; 4: Indaiatuba; 5: Jundiaí; 6: Leme; 7: 

Mogi Mirim; 8: Louveira; 9: Piracicaba; 10: Votuporanga; 11: Jarinu 

 

2.2.2 Identificação de espécies crípticas  

 

 Reações de polimerase em cadeia (PCR) foram realizadas para amplificar a região do 

espaçador transcrito interno 1 (ITS1) e parte do gene β-tubulina, usando os primers ITS1-

O/ITS2 e PVc389-F3/PVc389-R4, respectivamente (Rouxel et al., 2012). Cada reação de 

PCR conteve uma unidade de illustra
®

 puReTaq Ready-To-Go PCR Beads (GE Healthcare, 

UK), 0,5 µl do iniciador F (10 mM), 0,5 µl do iniciador R (10 mM), 1 µl de DNA e água 

MiliQ autoclavada suficiente para completar o volume de 25 µl. As condições de 

amplificação consistiram em um ciclo sob temperatura de 95°C por 4 min, seguido de 40 

ciclos a 95°C por 40 s, 58 °C por 45 s, 72 °C por 90 s, e um ciclo de extensão final a 72 °C 

por 10 min (Rouxel et al., 2012).   

  Para identificação de espécies crípticas de P. viticola, os produtos de PCR foram 

submetidos a técnica de cleaved amplified polymorphic sequence (CAPS). Após amplificação, 

os produtos de PCR da região ITS1 e do gene β-tubulina sofreram digestão com as enzimas de 

restrição AseI e HpyCH4V, respectivamente, em uma mistura contendo 0,3 μl da enzima de 

restrição, 6,7 μl do produto de PCR, 1 μl de buffer 10x e 2 μl de água MiliQ esterilizada. A 

reação de CAPS foi realizada em termociclador sob temperatura de 37 ℃ por 11 h, seguido 

de 65 ℃ por 25 min  (Rouxel et al., 2014). Os fragmentos de restrição obtidos foram 
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visualizados em gel de agarose a 1,2%. Ao total, foram analisados 130 isolados de P. viticola, 

consistindo de 5 isolados de cada combinação local-cultivar-vinhedo. Para confirmar os 

resultados obtidos na técnica de CAPS, uma subamostra de 3 a 5 isolados de cada combinação 

local-cultivar-vinhedo foi sequenciada para a região ITS1, totalizando 94 isolados. O produto 

de PCR da região ITS1 foi purificado utilizando-se o kit QIAquick PCR Purification Kit 

(Qiagen, Alemanha) e submetido ao Georgia Genomic Facility (Athens, GA, EUA) para 

sequenciamento.   

  As sequências dos 94 isolados da região ITS1 foram alinhadas e comparadas com as 

sequências das cinco espécies crípticas de P. viticola obtidas pelo GenBank, utilizando o 

programa Geneious v. 8.1.8 (Kearse et al., 2012). Utilizou-se o método de inferência 

Bayesiana para estabelecer as relações filogenéticas entre os isolados de P. viticola. O melhor 

modelo de substituição de nucleotídeos foi determinado pelo programa MrModeltest v.2.3 

(Nylander, 2004) com base no critério de informação Akaiki (AIC). Inferência Bayesiana foi 

realizada usando o algoritmo Markov Chain Monte Carlo (MCMC) pelo programa MrBayers 

v.3.1.1 (Ronquist & Huelsenbeck, 2003). Foram executadas simultaneamente quatro cadeias 

MCMC com 1×10
7
 gerações e as árvores amostradas a cada 1000 gerações, sendo eliminadas 

25% das árvores iniciais. Para edição e visualização das árvores utilizou-se o programa 

TreeView (Page, 1996).  

 

2.2.3 Genotipagem das populações com marcadores microssatélites  

 

  Os 680 isolados coletados foram genotipados com 8 microssatélites específicos para 

identificação de P. viticola, previamente desenvolvidos por Rouxel et al. (2012) (Tabela 2.2). 

Os iniciadores F de cada par de primers foram marcados com as fluorescências FAM, VIC, 

NED e PET. Cada reação de PCR multiplex foi composta por 4 pares de primers, contendo 1 

μl de DNA, 5 μl de 2× Type-it Multiplex PCR mix (Qiagen, Alemanha), 0,4 μl dos 

iniciadores F e R (10 μM) de cada par de primers, e água livre de nuclease para completar o 

volume final de 10 μl. A reação de PCR ocorreu nas seguintes condições: 94 ℃ por 4 min, 

seguido de 38 ciclos de 94 ℃ por 30 s, 54 ℃ por 30 s, e 72 ℃ por 35 s, e extensão final a 72 

℃ por 5 min. O produto da reação de PCR multiplex foi diluído 15 vezes em água MiliQ 

esterilizada. 1 μl do produto de PCR diluído foi adicionado a uma mistura contendo 9,9 μl de 

Hi-Di formamide (Life Technology, EUA) e 0,1 μl de GeneScan-500 LIZ (Applied 

Biosystems, EUA) em microplaca com 96 poços. A placa contendo as amostras foi submetida 
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a 95 ℃ por 5 min em termociclador e enviada para análise de fragmentos no Georgia 

Genomics Facility (Athens, GA, EUA).  

 

Tabela 2.2. Locos, sequências dos iniciadores F e R, unidade repetitiva e faixa de tamanho 

dos alelos (pb) de 8 marcadores para identificação de Plasmopara viticola  

Locos 
Sequências dos iniciadores F e R  

(5’- 3’) 

Unidade 

repetitiva 

Faixa de 

tamanho dos 

alelos (bp) 

Pv61 TCTTCAGGTAGATGCGACCA; 

GGTGACTCCTCGGACGAATA 

(CA)9 181–187 

Pv91 ACCAGCCTTTGCGAAGATAA; 

TGAAAGTTACGTGTCGCACC 

(TG)6 142–146 

Pv101 AACACGGCGCCAAAGTATTA; 

GGGCATTAACGTGCAAATTC 

(CTT)6 263–266 

Pv127 TTGAAAACGCGGATAGGAAC; 

GAACGTCCAGTTCGGATTGT 

(CA)9 213–223 

Pv83 TGCAGCATTGTTTCATCCAT; 

ACACGGTACTTTGCGTTCCT 

(TG)6 238–242 

Pv88 AATACCAAAAATGGCCGTCA; 

ACTCTCTTGCCAGCACCATC 

(GT)6 202–208 

Pv93 TAGCACCGGACTAGGCGTAT; 

TGTACCCTGTTGCCCTCTTC  

(GT)6 147–151 

Pv103 TGACCTACCACCCATTTACCA; 

ACGGTCAGGTCAAAAGCAGT 

(TG)6 277–299 

Fonte: Rouxel et al. 2012 

 

2.2.4 Diversidade genotípica e identificação de genótipos multilocos  

 

  Os alelos de cada loco foram determinados usando o programa Geneious v. 8.1.8 

(Kearse et al., 2012). Cada população foi definida como o agrupamento de todos os isolados 

pertencentes a cada local de coleta, totalizando, portanto, 11 populações amostradas em São 

Paulo. O número de alelos e de alelos privados foram estimados pelo programa GenAlex v. 

6.503 (Peakall & Smouse, 2006, 2012). Pelo fato do número de isolados por população ser 

distinto entre as populações amostradas, a riqueza alélica foi estimada pelo programa HP-Rare 

(Kalinowski, 2005), e foi realizado o ajuste do número de alelos entre as populações 

(Milgroom, 2015). A diversidade genotípica (Ĝ) de cada população foi calculada usando o 

software MultiLocus v1.3b (Agapow & Burt, 2001). Ĝ representa a probabilidade de dois 

indivíduos amostrados aleatoriamente pertencerem a genótipos multilocos (MLG) distintos. 

Os valores de Ĝ variam de 0 a 1, em que 1 representa que cada isolado pertence a um MLG 

diferente. É possível que indivíduos contidos no mesmo MLG possam ser resultado de 
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recombinação sexuada ao invés de serem clonais. Para identificar esses casos, utilizou-se o 

programa MLGsim2.0 (Stenberg et al., 2003). Por meio deste software, o valor de psex foi 

estimado para determinar a probabilidade de um determinado MLG ocorrer mais de uma vez 

ser resultante de recombinação sexuada. Valores de psex significativamente baixos indicam 

que o MLG com ocorrência repetida foi provavelmente originado a partir de reprodução 

clonal. O valor de P (probabilidade) para estimar a significância dos valores de psex foi 

estimado por 1000 simulações aleatórias. Foram criados dois bancos de dados:  um contendo 

todos os isolados e seus respectivos MLGs, e um segundo banco de dados com correção de 

clones (CC), composto por apenas um único representante de cada MLG em cada população, 

salvo exceções de casos em que valores de psex altos e não significativos fossem observados, 

indicando que o MLG muito provavelmente surgiu através de recombinação sexuada.   

 A fração clonal para cada população foi estimada pela equação 1 - (g/N), em que g 

representa o número de MLGs e N o número de isolados em cada população. A fração clonal 

varia de 0 a 1, em que 1 representa uma população monoclonal e 0 uma população em que 

todos os indivíduos apresentam genótipos distintos uns dos outros.  

  O número máximo teórico de genótipos diferentes (tG) foi calculado pela fórmula 2.1  

                                                       tG =  ∏
nc(nc+1)

2
k
c=1                                                         (2.1) 

em que c representa o loco, k é o número de locos, e nc é o número de alelos no loco c. A 

quantidade de locos multiplicada pelo número de combinações de alelos diferentes 

encontrados em cada loco, resulta no número máximo teórico de genótipos, ou seja, na 

quantidade de genótipos distintos que podem ser discriminados pelos microssatélites usados 

(Gobbin et al., 2003b).   

 

2.2.5 Padrões de cruzamento e estrutura populacional 

 

  O desequilíbrio de ligação (LD) representa a associação entre alelos em diferentes 

locos e pode ser interpretado como desvios da aleatoriedade de cruzamentos (random mating) 

(Milgroom, 2015). LD de multilocos foi estimado para cada população pelo índice ṝd, tanto 

para o banco de dados completo quanto para o banco de dados CC. O índice ṝd é uma 

modificação do índice de associação (IA), e apresenta valor máximo de 1. Ao contrário do IA, 

o ṝd apresenta a vantagem de ser pouco afetado pela quantidade de locos analisada. Os valores 

de P para o índice ṝd foram estimados por 1000 simulações aleatórias dos dados.  



36 

 

  O equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) foi verificado para cada população e para 

cada loco com os dados CC usando o programa GENEPOP v. 4.2 (Raymond & Rousset, 

1995; Rousset, 2008). A heterozigosidade observada e esperada foi estimada pelo GenAlex v. 

6.503 (Peakall & Smouse, 2006, 2012). Desvios nas expectativas do equilíbrio de Hardy-

Weinberg foram verificados pelo método da cadeia de Markov, sob a hipótese nula (Ho) de 

cruzamentos aleatórios. Assim, populações com frequências alélicas seguindo as expectativas 

de HWE representam que os indivíduos se cruzam aleatoriamente.  

 O índice de fixação (F) foi estimado para os dados CC usando o programa GenAlex 

6.503 (Peakall & Smouse, 2006, 2012). O índice de fixação expressa a probabilidade de 

quaisquer dois alelos amostrados em uma população serem idênticos por descendência, e 

também pode ser interpretado como uma medida de homozigose. As estatísticas F apresentam 

níveis de complexidade diferentes. Neste estudo, estimaram-se os índices Fis e Fst.  O índice 

Fis, também conhecido como coeficiente de inbreeding, pode ser interpretado como desvios 

na premissa de cruzamentos aleatórios na população amostrada, decorrentes do sistema de 

reprodução do patógeno. Valores negativos de Fis indicam excesso de heterozigosidade 

enquanto valores positivos indicam excesso de homozigosidade. O índice Fst, conhecido 

como índice de fixação, pode ser interpretado como a redução na heterozigosidade, causada 

pela subdivisão de populações, resultando em diferenciação genética entre subpopulações. 

Valores de Fst superiores a 0,250 são indicativo de alta diferenciação genética (Balloux et al., 

2003; Milgroom, 2015). Os valores pareados de Fst foram calculados pela análise de variância 

molecular e utilizados para estimar a diferenciação na composição genética entre populações 

utilizando o conjunto de dados CC. Os valores de P foram estimados por 1000 permutações 

aleatórias dos dados (Peakall & Smouse, 2006, 2012).  

 A análise de variância molecular (AMOVA) foi calculada para os dados CC a fim de 

caracterizar a partição da variação genética. Nesta análise, considerou-se a hipótese nula (H0) 

de que não há diferenciação genética entre as populações (Fst=0), e a hipótese alternativa H1 

foi a ocorrência de diferenciação genética entre populações (Fst≠0). Para as estimativas, 

utilizou-se o programa GenAlex v. 6.503 (Peakall & Smouse, 2006, 2012).  

 A análise de minimum spanning network foi realizada para os dados CC para melhor 

caracterizar as relações entre os indivíduos e populações. A árvore geradora mínima foi 

construída com base na distância genética de Nei usando o pacote poppr (Kamvar et al., 2014) 

no programa R (R Core Team, 2012).  

 A análise de coordenadas principais (PCoA) das distâncias genéticas pareadas foi 

estimada para as 11 populações amostradas com os dados CC usando o programa GenAlex v. 
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6.503 (Peakall & Smouse, 2006, 2012). PCoA é um método de agrupamento que envolve uma 

abordagem de análise multivariada para avaliar a estrutura de populações. 

 

2.2.6 Análise de estrutura genética espacial  

 

 Isolamento por distância (IBD) foi estimado pelo teste de Mantel para os dados CC 

usando o software GenAlex v. 6.503 (Peakall & Smouse, 2006, 2012). O IBD entre 

populações foi avaliado pela análise de regressão entre os valores pareados de Fst / (1 - Fst) e 

as distâncias geográficas (km) entre os locais amostrados. A hipótese nula (Ho) parte do 

pressuposto da não diferenciação genética entre as populações. Ao contrário, regressões 

lineares significativas entre as distâncias genéticas e as distâncias geográficas representam 

que as populações são isoladas pela distância, e indicam restrição no fluxo gênico do 

patógeno.  

 

2.3 Resultados 

 

2.3.1 Identificação de espécies crípticas  

 

  Todos os isolados de P. viticola submetidos a análise CAPS e ao sequenciamento de 

DNA apresentaram resultados consistentes. Os 133 isolados de P. viticola analisados pelo 

método CAPS para a região ITS1 apresentaram padrões similares de tamanhos de banda 

(≈300 pb) comparados com o isolado referência de P. viticola clado aestivalis. Resultado 

semelhante foi observado para o gene β-tubulina, em que todos os isolados analisados pelo 

método CAPS apresentaram tamanho de banda similar (≈700 bp) (Figura 2.2).  De acordo 

com a análise de inferência Bayesiana, o melhor modelo de substituição de nucleotídeos foi o 

GTR. Todos os 94 isolados de P. viticola sequenciados para a região ITS1 foram identificados 

como P. viticola clado aestivalis. Em função disso, a árvore filogenética foi construída com 

um único isolado representativo de cada combinação local-cultivar-vinhedo. Todos os 

isolados de P. viticola coletados em São Paulo foram agrupados em um único grupo com 

valores de bootstrap superiores a 78% (Figura 2.3). Portanto, ambas as análises de CAPS e o 

sequenciamento da região ITS1 indicaram que os isolados coletados em São Paulo pertencem 

a uma única espécie críptica, P. viticola clado aestivalis.  
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Figura 2.2. Análise de cleaved amplified polymorphic sequence (CAPS) para a região ITS1 

(A) e parte do gene β-tubulina (B) de Plasmopara viticola. Eletroforese em gel de agarose a 

1,2% dos fragmentos amplificados pelos pares de iniciadores ITS1-O e ITS2 e PVc389-F3 e 

PVc389-R4, seguidos de digestão pelas enzimas AseI e HpyCH4V, respectivamente. M: 

marcador molecular; números sequenciais: isolados de Plasmopara viticola provenientes do 

Estado de São Paulo; ‘-‘: controle negativo com água; ‘+’: isolado padrão de P. viticola clado 

aestivalis 

 

2.3.2 Frequência alélica e diversidade genotípica  

 

Dos 680 isolados de P. viticola, 516 estavam viáveis para serem analisados com os 

marcadores microssatélites. Um dos microssatélites utilizados foi excluído das análises 

devido à maioria dos isolados não ser amplificada para esse loco (Pv127). Portanto, a análise 

de estrutura genética populacional foi realizada com 516 isolados e 7 locos.  

O número de alelos (k) de cada loco variou de 2 a 6. O loco com maior diversidade foi 

o Pv61 (k=6) seguido do Pv93 (k=4). Após a padronização do tamanho de amostra das 

populações por análise de rarefação, a maioria dos locos apresentou cerca de dois alelos. A 

riqueza alélica variou de 1,43 (Mogi Mirim) a 2,35 (Atibaia). Entre os locais amostrados, 

Atibaia apresentou a maior diversidade genotípica (Ĝ=0,89) enquanto Piracicaba obteve o 

menor valor (Ĝ=0,21). De maneira similar, a maior fração clonal foi observada em Piracicaba 

(0,96) e a menor em Atibaia (0,58). Cinco alelos privados foram identificados, 3 em Atibaia e 

2 em Porto Feliz. Nas demais populações, alelos privados não foram detectados (Tabela 2.3).  

Com base no número de alelos encontrados nos 516 isolados analisados, o número teórico de 

possíveis genótipos (tG) foi 4 x 10
5
. Esse número representa a quantidade potencial de 

genótipos que poderiam ser detectados nas populações com os marcadores usados.   
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0.01 

PFNR1.1                        

PNR3.68                        

PNR2.48                        

PNR1.24                        

P. viticola clado aestivalis   

VM25.21                        

PFC24.16                       

JuIs23.14                      

PFNR21.12                      

INR20.14                       

LoNR19.19                      

JaNR18.12                      

JuM17.11                       

INR16.13                       

JuNR15.11                      

PFIt14.14                      

ANR13.16                       

LoNR12.10                      

JaNR11.16                      

MMIs10.3                       

MMIs10.12                      

LeNR9.15                       

INR8.16                        

JuNR7.10                       

IJ6.11                         

SAP5.21                        

SAT4.11                        

ANB3.13                        

PFNB2.20                       

0.78 

P. viticola clado riparia      

P. viticola clado vulpina      

0.87 

P. viticola clado 

quinquefolia  
P. viticola clado vinifera     

 

Figura 2.3. Árvore filogenética construída por Inferência Bayesiana baseada no 

sequenciamento da região ITS1 de sequências de Plasmopara viticola. Números nas 

interseções representam os valores de bootstrap (≥78%). Isolados em negrito representam 

aqueles obtidos no presente estudo 
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Tabela 2.3. Número de alelos, número de genótipos multilocos, fração clonal, diversidade genotípica, alelos privados e riqueza alélica das 

populações de Plasmopara viticola amostradas no Estado de São Paulo  

População 
 

Número de alelos  
  Alelos 

privados 

Riqueza 

alélica
c
 No. isolados 

(N) 
Pv61 Pv101 Pv88 Pv103 Pv93 Pv83 Pv91 

No. MLG 

(g) 

Fração 

clonal
a
 

Ĝ
b
 

Atibaia 38 5 2 2 2 2 3 2 16 0,58 0,89 3 2,35 

Indaiatuba 68 5 2 2 2 3 1 2 18 0,74 0,78 0 2,15 

Jarinu 40 2 2 1 2 2 1 1 5 0,88 0,51 0 1,57 

Jundiai 77 4 2 2 2 2 2 2 15 0,81 0,74 0 2,14 

Leme 23 4 2 1 2 2 1 1 5 0,78 0,52 0 1,81 

Louveira 41 3 2 1 2 2 1 1 7 0,83 0,65 0 1,64 

Mogi Mirim 20 2 2 1 1 1 1 2 8 0,60 0,75 0 1,43 

Piracicaba 70 2 2 1 2 3 2 1 3 0,96 0,21 0 1,85 

Porto Feliz 78 4 2 1 3 3 1 2 14 0,82 0,84 2 2,16 

SA de Posse 40 4 2 1 2 2 1 2 10 0,75 0,76 0 1,97 

Votuporanga 21 3 2 1 2 2 1 2 7 0,67 0,60 0 1,86 

Total 516 6 2 3 3 4 3 2 55 - - 5 - 
a 
Fração clonal = 1 - (g/N) 

b
 Diversidade genotípica 

c 
Riqueza alélica após análise de rarefação  
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  Cinquenta e cinco diferentes MLGs foram observados entre os 516 isolados. 

Dezenove deles foram MLGs clonais e 36 foram MLGs únicos. Quatro dos MLGs clonais 

foram dominantes (14, 41, 32 e 13) e representaram 65,7% do total de isolados amostrados. O 

MLG 14 apresentou o maior número de clones (N=159) e foi encontrado em 10 dos 11 locais 

amostrados. Os outros MLGs dominantes (41, 32 e 13) foram identificados em pelo menos 5 

municípios diferentes. Mesmo MLGs clonais compostos por menor número de indivíduos, 

como os MLGs 9, 30 e 31, foram observados em diversos locais, indicando a ocorrência de 

fluxo gênico entre os locais de amostragem. Indaiatuba foi a população com o maior número 

de MLGs distintos (18) enquanto Piracicaba obteve a menor diversidade de MLGs (3) (Tabela 

2.4). 

 

Tabela 2.4. Composição dos genótipos multilocos de Plasmopara viticola identificados em 

cada população amostrada no Estado de São Paulo  

População 
No. 

isolados 

No. 

MLG 
a
Código do MLG e número de isolados 

Atibaia 38 16 8
1
, 9

1
, 10

1
, 14

3
, 17

1
, 22

1
, 30

10
, 31

3
, 32

2
, 33

1
, 39

1ns
, 

39
1ns

, 40
4
,41

6
, 46

1
, 47

1
 

Indaiatuba 68 18 2
1
, 3

3
, 4

1
, 6

2
, 7

1
, 8

1
, 9

13
, 11

1
, 13

2
, 14

18
, 15

1
, 23

3
, 26

1
, 

30
1
, 32

3
, 34

1
, 41

14
, 43

1ns
  

Jarinu 40 5 7
1
, 8

1
, 9

3
, 13

8
, 14

27
 

Jundiai 77 15 14
7
, 20

1ns
, 20

1ns
, 23

2
, 24

1
, 28

1
, 30

1
, 31

4
, 32

10
, 33

1
, 

32
1
, 35

1
, 40

2
, 41

37
, 42

7
 

Leme 23 5 3
3
, 9

5
, 13

10
, 14

4
, 29

1
 

Louveira  41 7 1
1
, 5

1
, 7

1
, 8

4
, 9

3
, 13

11
, 14

20
 

Mogi Mirim 20 8 18
1
, 19

1
, 23

1
, 29

1
, 30

3
, 31

8
, 40

1
, 41

4
 

Piracicaba 70 3 12
1
, 14

62
, 16

7
 

Porto Feliz 78 14 9
1
, 13

6
, 14

14
, 25

1
, 31

1
, 32

21
, 34

4
, 36

1
, 37

6
, 38

1
, 41

18
, 

43
1ns

, 44
1
, 45

1
 

SA de Posse 40 10 13
2
, 14

2
, 27

1
, 30

1
, 31

2
, 32

8
, 34

1
, 39

1ns
, 40

4
, 41

18
 

Votuporanga 21 7 9
2
, 14

2
, 19

13
, 20

1ns
, 21

1ns
, 21

1ns
, 21

1ns
 

a
Genótipos multilocos (MLG) identificados por local de amostragem. Números 

sobrescritos indicam a quantidade de indivíduos pertencentes ao respectivo MLG. O 

"ns" sobrescrito representa MLGs com valor de psex não significativo e, portanto, 

provavelmente originado a partir de reprodução sexuada. Os números sublinhados 

foram usados para identificar MLGs únicos na população 

 

2.3.3 Estrutura genética populacional 

 

  O índice de associação modificado (ṝ) foi utilizado para verificar multilocos em 

desequilíbrio de ligação (LD) tanto para o conjunto completo de dados quanto para o conjunto 

de dados com clones corrigidos (CC). No conjunto de dados completo, todas as populações 

apresentaram LD significativo, exceto Louveira e Jarinu. Mesmo após a correção de clones, 
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Atibaia, Indaiatuba, Jundiaí, Porto Feliz e Santo Antonio de Posse ainda apresentaram LD de 

multilocos. Quando considerados todos os isolados coletados como uma única população, o 

LD de multilocus foi significativo para ambos os conjuntos de dados (Tabela 2.5).  

 Desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) foram observados para a maioria 

dos locos, especialmente no loco Pv61, para o qual 8 das 11 populações apresentaram desvios 

no HWE. Verificaram-se locos monomórficos em algumas populações, especialmente para os 

locos Pv88 e Pv83. Desconsiderando os locos monomórficos observados em algumas 

populações, os locos Pv101 e Pv103 podem ser considerados em acordo com as expectativas 

do HWE. Valores negativos do coeficiente de inbreeding (Fis <-0,185) foram observados em 

3 locos (Pv61, Pv101 e Pv93), indicando excesso de heterozigosidade. Entretanto, os locos 

Pv88, Pv83 e Pv91 apresentaram excesso de homozigosidade, expressado pelos valores 

positivos de Fis (Fis >0,562). Pv103 obteve valor de Fis próximo de zero (Fis=0,054) (Tabela 

2.6). 

 

Tabela 2.5. Desequilíbrio de ligação de multilocos para as populações de Plasmopara viticola 

amostradas no Estado de São Paulo  

 

População 

Dados completos
a
 Dados com correção de clones

b
 

No. isolados ṝd
c 

No. isolados ṝd 

Atibaia 38 0,19
***

 16 0,15
***

 

Indaiatuba 68 0,40
***

 18 0,15
***

 

Jarinu 40 -0,06
ns

 5 -0,17
ns

 

Jundiai 77 0,25
***

 15 0,07
*
 

Leme 23 0,45
***

 5 0,50
ns

 

Louveira  41 -0,01
ns

 7 0,00
ns

 

Mogi Mirim 20 0,22
**

 8 0,06
ns

 

Piracicaba 70 1,00
***

 3 1,00
ns

 

Porto Feliz 78 0,38
***

 14 0,10
*
 

SA de Posse 40 0,38
***

 10 0,14
*
 

Votuporanga 21 0,55
***

 7 0,17
ns

 

Total 516 0,05
**

 108 0,15
***

 
a 
Inclusos todos os 516 isolados de P. viticola analisados  

b 
Composto por um único isolado representativo de cada MLG em cada população. MLGs 

com psex não significativos foram incluídos como MLGs diferentes, uma vez que psex não 

significativos indicam que o respectivo MLG provavelmente foi originado através de 

reprodução sexuada 
c
Índice de associação modificado (ṝd). Asteriscos representam valores significativos aos níveis 

de probabilidade de 0,05 (*), 0,01 (**) e 0,001 (***), e ‘ns’ valores não significativos para 

desequilíbrio de ligação de multilocos 
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Tabela 2.6. Coeficiente inbreeding (Fis) para cada loco, heterozigosidade esperada (He), heterozigosidade observada (Ho) e teste do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg para as populações de Plasmopara viticola amostradas no Estado de São Paulo 

População Pv61 Pv101 Pv88 Pv103 Pv93 Pv83 Pv91 

Media de todos 

os locos 

Atibaia 0,74/0,94
***

 0,40/0,44
ns

 0,06/0,06
-
 0,22/0,13

ns
 0,22/0,25

ns
 0,17/0,13

ns
 0,49/0,25

ns
 0,33

a
/0,31

b
 

Indaiatuba 0,75/0,94
***

 0,38/0,50
ns

 0,10/0,00
**

 0,49/0,33
ns

 0,48/0,72
ns

 0,00/0,00
-
 0,31/0,06

**
 0,36/0,37 

Jarinu 0,50/1,00
ns

 0,32/0,40
ns

 0,00/0,00
-
 0,38/0,50

ns
 0,50/1,00

ns
 0,00/0,00

-
 0,00/0,00

-
 0,24/0,41 

Jundiai 0,54/0,80
**

 0,32/0,40
ns

 0,12/0,00
**

 0,24/0,14
ns

 0,23/0,27
ns

 0,12/0,13
ns

 0,48/0,13
**

 0,30/0,27 

Leme 0,66/1,00
*
 0,38/0,50

ns
 0,00/0,00

-
 0,50/0,50

ns
 0,48/0,80

ns
 0,00/0,00

-
 0,00/0,00

-
 0,29/0,40 

Louveira  0,56/1,00
*
 0,38/0,50

ns
 0,00/0,00

-
 0,38/0,50

ns
 0,50/1,00

*
 0,00/0,00

-
 0,00/0,00

-
 0,26/0,43 

Mogi Mirim 0,43/0,63
ns

 0,30/0,38
ns

 0,00/0,00
-
 0,00/0,00

-
 0,00/0,00

-
 0,00/0,00

-
 0,50/0,43

ns
 0,18/0,20 

Piracicaba 0,50
a
/1,00

b ns
 0,50/1,00

ns
 0,00/0,00

-
 0,50/1,00

ns
 0,61/1,00

ns
 0,44/0,00

ns
 0,00/0,00

-
 0,36/0,57 

Porto Feliz 0,67/1,00
***

 0,46/0,57
ns

 0,00/0,00
-
 0,59/0,21

**
 0,47/0,50

*
 0,00/0,00

-
 0,49/0,14

**
 0,38/0,35 

SA de Posse 0,66/1,00
***

 0,38/0,50
ns

 0,00/0,00
-
 0,38/0,10

*
 0,26/0,30

ns
 0,00/0,00

-
 0,48/0,20

ns
 0,31/0,30 

Votuporanga 0,45/0,29
**

 0,13/0,14
-
 0,00/0,00

-
 0,24/0,29

ns
 0,46/0,71

ns
 0,00/0,00

-
 0,34/0,14

ns
 0,23/0,22 

Fis -0,484 -0,352 0,784 0,054 -0,558 0,652 0,562 -0,185 
a
Heterozigosidade esperada 

b
Heterozigosidade observada 

ns
Representa populações seguindo o equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE). Asteriscos indicam populações e locos com desvios no HWE em 

diferentes níveis de significância (* = P≤0,05, ** = P≤0,01, *** = P≤0,001)  
-
Representa loco monomórfico para a respectiva população  
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  Os valores pareados de Fst variaram de 0,000 a 0,471. Embora valores de Fst 

significativos (P≤0,05) ocorreram em 63,64% dos pares, a maioria dos valores de Fst foi 

baixo a moderado, indicando baixos a moderados níveis de diferenciação genética entre as 

populações. Valores de Fst maiores que 0,250 foram observados em 25,34% dos pares, o que 

indica maior diferenciação genética entre essas populações pareadas.  A maior parte desses 

valores altos de Fst fori verificada em Piracicaba e Jarinu com os demais locais (Tabela 2.7). 

Piracicaba e Jarinu apresentaram os maiores valores de frações clonais (>0,88) e os menores 

valores de diversidade genotípica (Ĝ < 0,51), podendo ser esta uma justificativa para os altos 

valores de Fst dessas populações em relação às demais. 
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Tabela 2.7. Estimativas dos valores pareados de Fst entre os 7 locos analisados e as 11 populações de Plasmopara viticola amostradas no Estado 

de São Paulo   

 Piracicaba Atibaia Votuporanga Louveira Jundiai Leme 
Mogi 

Mirim 
Jarinu 

SA de 

Posse 

Porto 

Feliz 
Indaiatuba 

Piracicaba 0,000           

Atibaia 0,264
*
 0,000          

Votuporanga 0,336
*
 0,053

ns
 0,000         

Louveira 0,161
*
 0,254

*
 0,262

*
 0,000        

Jundiaí 0,349
*
 0,000

ns
 0,083

*
 0,334

*
 0,000       

Leme 0,076
ns

 0,124
*
 0,126

*
 0,000

ns
 0,203

*
 0,000      

Mogi Mirim 0,471
*
 0,017

ns
 0,117

*
 0,449

*
 0,000

ns
 0,291

*
 0,000     

Jarinu 0,164
ns

 0,251
*
 0,262

*
 0,000

ns
 0,331

*
 0,000

ns
 0,468

*
 0,000    

SA de Posse 0,284
*
 0,000

ns
 0,053

ns
 0,237

*
 0,000

ns
 0,102

*
 0,027

ns
 0,238

*
 0,000   

Porto Feliz 0,249
*
 0,025

ns
 0,101

*
 0,203

*
 0,019

ns
 0,095

*
 0,092

*
 0,200

*
 0,000

ns
 0,000 

 
Indaiatuba 0,106

*
 0,067

*
 0,062

*
 0,022

ns
 0,122

*
 0,000

ns
 0,178

*
 0,013

ns
 0,041

ns
 0,055

*
 0,000 

Estimativas geradas para o conjunto de dados com clones corrigidos. Significância dos valores pareados de Fst (ns = não significativo, *P≤0,05) 

baseados nos valores de P determinados por 1000 permutações dos dados 
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  De acordo com a análise de variância molecular (AMOVA), 82% da variância 

molecular de P. viticola no estado de São Paulo foi atribuída às diferenças dentro de 

indivíduos. Diferenças entre indivíduos dentro de populações e diferenças entre populações 

contribuíram com apenas 7% e 11% da variância genética, respectivamente (Tabela 2.8).  

 

Tabela 2.8. Análise de variância molecular (AMOVA) para as populações de Plasmopara 

viticola amostradas no Estado de São Paulo 

  

Os primeiros dois componentes principais da análise de coordenadas principais 

(PCoA) descreveram 63,83% da variação entre populações (48,06% para a coordenada 1 e 

15,77% para a coordenada 2). Grupos populacionais evidentes não foram observados nos 

locais amostrados, indicando que as populações de P. viticola no Estado de São Paulo 

pertencem a um grupo geneticamente similar (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4. Análise de coordenadas principais (PCoA) baseada na matriz de distância genética 

dos dados com correção de clones dos isolados de Plasmopara viticola coletados em 11 locais 

do Estado de São Paulo 

 

  A análise de minimum spanning network mostrou que os isolados das diferentes 

C
o

o
rd

. 
2

 (
1

5
.7

7
%

) 
 

Coord. 1 (48.06%) 

Atibaia

Iandaiatuba

Jarinu

Jundiaí

Leme

Louveira

Mogi Mirim

Piracicaba

Porto Feliz

SA de Posse

Votuporanga

Fonte da variação GL
a
 SQ

b
 MSQ

c
 

Variância 

estimada 

Variância 

molecular 

Entre populações  10 42.668 4.267 0.155 11% 

Entre indivíduos dentro de 

populações 
97 126.587 1.305 0.092 7% 

Dentro de indivíduos  108 121.000 1.120 1.120 82% 

Total 215 290.255 - 1.367 100% 
a 
Graus de liberdade 

b 
Soma dos quadrados 

c 
Média das somas dos quadrados 
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populações amostradas estão intimamente relacionados (Figura 2.5). Não foram observados 

agrupamentos, sendo que os diferentes MLGs encontraram-se misturados entre as populações, 

o que sugere a ocorrência de fluxo gênico entre as populações.  

 

         Distância Genética 

Figura 2.5. Minimum spanning network construída com a distância genética de Nei para os 

dados de clones corrigidos das 11 populações de Plasmopara viticola amostradas no Estado 

de São Paulo. Círculos representam os genótipos multilocos e as cores representam as 

populações amostradas. A relação entre as populações é representada pelas linhas sombreadas 

e suas dimensões 

   

O teste de Mantel apresentou análise de regressão significativa entre as distâncias 

genéticas e as distâncias geográficas (R
2
 = 0,0048; valor de P = 0,518) (Figura 2.6). 

Isolamento por distância não foi verificado, mesmo em distâncias superiores a 400 km entre 

os locais amostrados. IBD não significativo é também um indicativo da ocorrência de fluxo 

gênico entre as populações dos diferentes locais de São Paulo.  
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Figura 2.6. Isolamento por distância estimado pelo Teste de Mantel pela análise de regressão 

linear entre as distâncias genéticas pareadas (Fst/(1-Fst)) e as distâncias geográficas (km) dos 

dados com clones corrigidos das 11 populações de Plasmopara viticola amostradas no Estado 

de São Paulo. Valor de P determinado por 1000 permutações dos dados 

 

2.4 Discussão 

 

  Este é o primeiro estudo a investigar a ocorrência de espécies crípticas e a estrutura 

genética populacional de P. viticola no Estado de São Paulo. Independentemente da espécie 

de videira amostrada, P. viticola clado aestivalis foi a única espécie críptica identificada. 

Estudos anteriores realizados na América do Norte revelaram que P. viticola é, na verdade, 

um complexo de cinco espécies crípticas, cada uma associada a determinada gama de 

hospedeiros. Além das espécies crípticas descritas nas variedades comerciais de videira, P. 

viticola clado quinquefolia e P. viticola clado riparia foram relatadas nos hospedeiros 

selvagens Parthenocissus quinquefolia e Vitis vulpina, respectivamente. Na América do 

Norte, o clado aestivalis é o predominante em vinhedos cultivados com a espécie V. vinifera. 

Para híbridos interespecíficos, o clado riparia foi o mais comum. Considerando apenas as 

espécies V. labrusca, a ocorrência dos clados aestivalis e vinifera obtiveram proporções 

similares, nos valores de 45,7% e 54,3%, respectivamente. Entretanto, todos os isolados 

amostrados da cultivar Niágara pertenceram ao clado vinifera (Rouxel et al., 2014). Essa 

variabilidade de espécies crípticas não foi observada nas amostras coletadas em São Paulo, 

onde identificou-se uma única espécie críptica, representada pelo clado aestivalis.  

  Verificaram-se baixos níveis de diversidade genotípica nas populações de P. viticola 

amostradas em São Paulo. Dentre os MLGs identificados, 34,54% foram clonais e 

representaram 93% dos isolados amostrados. Quatro genótipos dominantes foram 



49 

 

identificados em pelo menos 5 locais diferentes, correspondendo a 65,67% dos isolados 

amostrados. O número máximo teórico de genótipos distintos (tG) foi 4 x 10
5
. Portanto, os 

marcadores microssatélites utilizados poderiam identificar um número potencial muito maior 

de combinações alélicas (ou genótipos), demonstrando que os marcadores utilizados possuíam 

resolução suficiente para distinguir genótipos além dos identificados, caso eles estivessem 

presentes na população.  

  A ocorrência do mesmo MLG repetidas vezes é uma forte evidência de clonalidade, 

especialmente quando um ou poucos MLGs são observados em diferentes locais ou em 

períodos de amostragem distintos (Tibayrenc et al., 1991). Altos valores de frações clonais 

(>0,58) e valores relativamente baixos de diversidade genotípica (Ĝ<0.89) confirmam a 

limitada diversidade genotípica das populações amostradas. Em condições climáticas 

desfavoráveis à produção de oósporos, é esperada limitada variação genética do patógeno. 

Nesses casos, as epidemias de míldio da videira ocorrem principalmente por infecções clonais 

múltiplas ocasionadas por poucos genótipos (Gobbin et al., 2003a; Rumbou & Gessler, 2004, 

2006). Esses genótipos dominantes compartilhados entre as populações podem apresentar 

uma vantagem genética (Rumbou & Gessler, 2004), como maior fitness ou habilidade de se 

adaptar a condições climáticas particulares. A maioria dos isolados de P. viticola foi 

amostrada de vinhedos onde fungicidas eram aplicados para o controle de míldio e demais 

doenças da videira.  Aplicações de fungicidas são apontadas como um fator importante na 

redução da diversidade de P. viticola (Koopman et al., 2007). 

  Apenas 5 alelos privados foram observados em dois locais (Atibaia e Porto Feliz), 

revelando que a maioria dos alelos identificados eram compartilhados entre as populações. 

Verificaram-se valores pareados de Fst significativos entre diversas populações. Entretanto, a 

maioria dos pares apresentou valores de Fst baixos a moderados. Pouca diferenciação genética 

entre populações também foi verificada pela análise de variância molecular (AMOVA), sendo 

que apenas 11% foi atribuído a diferenças entre populações. Não foram identificados grupos 

distintos pela análise de coordenadas principais (PCoA), revelando que as populações de P. 

viticola em São Paulo não apresentaram subdivisões. Além disso, a análise de minimum 

spanning network mostrou que os isolados estão intimamente relacionados. Sob altos níveis 

de migração, como sugere-se neste estudo, há uma frequente mistura de alelos, e as 

populações tendem a ser geneticamente homogêneas, dando origem a uma população 

panmítica (Milgroom, 2015).  

   Verificaram-se valores negativos de Fis em três locos analisados, indicando excesso 

de heterozigosidade. Com exceção do loco Pv103, o qual apresentou valor de Fis próximo de 
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zero, os demais locos ou apresentaram Fis negativos ou altamente positivos, indicando 

excesso de heterozigosidade e excesso de homozigosidade, respectivamente. Em populações 

estritamente clonais, a heterozigosidade tende a ser fixada em todos os locos. Entretanto, em 

populações com baixos níveis de reprodução sexuada e recombinação, valores de Fis entre 

locos são variáveis; alguns locos são fixados para heterozigosidade e outros para 

homozigosidade (Balloux et al., 2003).  

  O desequilíbrio de ligação verificado em várias das populações amostradas, mesmo 

após a correção de clones, e os desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg observados para 

diversos locos e populações, indicam que as populações não se encontram em estado de 

random mating, ou seja, os indivíduos não se cruzam aleatoriamente. Diversos fatores podem 

causar desvios no HWE e desequilíbrio de ligação entre populações, como populações recém 

estabelecidas, presença de alelos nulos, presença de locos ligados a genes sob seleção, eventos 

de migração entre populações, ocorrência do efeito gargalo (Gobbin et al., 2006), como 

também ser consequência de reprodução assexuada (Tibayrenc et al., 1991; Milgroom, 2015). 

Os primeiros relatos de míldio da videira no Brasil são datados de 1891. Provavelmente, o 

patógeno foi introduzido no Brasil através de mudas de videira importadas da América do 

Norte (Souza, 1996). Dessa forma, no Brasil, patógeno e hospedeiro vem coexistindo e 

evoluindo juntos por mais de 100 anos. Por isso, é improvável que as populações de P. 

viticola em São Paulo sejam populações recém estabelecidas e que por esse motivo ainda não 

atingiram HWE. Alelos nulos não identificados e a ocorrência de locos ligados a genes sob 

processo de seleção são possíveis, mas improváveis no estudo em questão. Não foi observado 

isolamento por distância, indicando que fluxo gênico ocorre entre as populações. Além disso, 

a presença de genótipos idênticos em diferentes locais sugere que eventos de migração estão 

ocorrendo. É provável também que haja deriva genética pela ocorrência do efeito gargalo. 

Devido à ausência de invernos rigorosos em São Paulo, as condições climáticas podem ser 

desfavoráveis à produção de oósporos, o que resulta na sobrevivência de poucos indivíduos 

no período entre uma estação de cultivo e outra, caracterizando um efeito gargalo. Desvios no 

HWE em decorrência da reprodução assexuada foi identificado em vinhedos italianos, onde as 

epidemias de míldio foram causadas por poucos genótipos (Gobbin et al., 2003a), como 

sugerido no presente estudo. Situação semelhante foi observada em populações de 

Phytophthora infestans provenientes dos EUA quando apenas um mating type estava 

presente, sugerindo que desvios no HWE foram consequência da reprodução assexuada de 

clones dominantes presentes na população (Tooley et al., 1985).  

 Oósporos podem ser produzidos sob ampla faixa de temperatura, contudo, sua 
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produção é favorecida quando as condições não são adequadas para a esporulação do 

patógeno ou quando as folhas estão em processo de senescência (Grünzel, 1961). No Brasil, 

não foram encontrados relatos sobre a ocorrência de ambos os mating types de P. viticola e a 

produção de oósporos. Em um estudo realizado na Austrália, oósporos foram detectados em 

apenas 1 dos 16 vinhedos amostrados, indicando que a presença de oósporos raramente ocorre 

(Killigrew et al., 2005). Sugere-se que no estado de São Paulo ocorra uma situação 

semelhante à observada na Austrália. Contudo, a ocorrência de MLGs únicos nas populações 

amostradas é uma evidência da ocorrência de reprodução sexuada. 

  A sobrevivência do patógeno na forma assexuada entre uma estação de crescimento e 

outra foi relatada em estudos realizados em ilhas Gregas e na África do Sul (Rumbou & 

Gessler, 2006; Koopman et al., 2007). Os estudos sugerem que a sobrevivência do patógeno 

ocorra pela presença de micélio em ramos e brotos dormentes ou por esporângios em tecidos 

verdes. Devido ao inverno menos rigoroso nessas regiões, tecidos verdes que não caem 

durante o inverno e permanecem aderidos nas plantas de videira podem garantir a 

sobrevivência de esporângios (Rumbou & Gessler, 2006). O monitoramento da flutuação de 

esporângios de P. viticola foi realizada em um vinhedo localizado na região de Bento 

Gonçalves-RS, BR. Os autores verificaram a presença de esporângios durante todo o ano, até 

mesmo nos meses de inverno, sendo que maior quantidade foi coletada no mês de outubro. 

Para a presença contínua de inóculo, os autores sugeriram duas hipóteses: i. a germinação 

contínua de oósporos ocorre, permitindo a produção de esporângios em todo o período; ii. há 

produção contínua de inóculo pela presença de folhas verdes aderidas às plantas no período 

hibernal, situação que foi observada em alguns anos, quando o inverno foi mais ameno 

(Mendes et al., 2003). No Brasil, em áreas tropicais e subtropicais em que a viticultura está 

presente, a produção de uvas é realizada de maneira escalonada e, consequentemente, tecidos 

verdes estão presentes nas plantas durante a maior parte do ano, o que potencialmente pode 

ser um mecanismo de sobrevivência eficiente para P. viticola (Angelotti et al., 2012). No 

presente estudo, os isolados amostrados em Votuporanga foram coletados três a quatro meses 

após a coleta dos isolados provenientes dos demais locais. Grande parte dos MLGs 

observados em Votuporanga também foram observados em outros locais, indicando que esses 

genótipos podem sobreviver assexuadamente por, pelo menos, três a quatro meses. Embora 

não tenha sido realizado o monitoramento da ocorrência de genótipos entre diferentes anos, 

esta é uma forte evidência que P. viticola sobrevive entre estações de cultivo na forma 

assexuada no Estado de São Paulo.  

    Os MLGs idênticos observados em diversos locais, com distâncias atingindo até 463 
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km, indicam a possibilidade de dispersão de esporângios a longas distâncias.  Estudos 

recentes mostram que a dispersão de esporângios de P. viticola varia de 20 a 130 m (Rumbou 

& Gessler, 2004; Gobbin et al., 2005, 2006, 2007). Entretanto, a dispersão massiva e a longas 

distâncias é relatada na literatura (Lafon & Clerjeau, 1988; Blaise & Gessler, 1999). A 

disseminação de esporângios a longas distâncias também foi relatada para outros oomicetos, 

como Bremia lactucae, em que esporângios são disseminados por distâncias de até 3000 m 

(Wu et al., 2001), e para o míldio do tabaco (Peronospora tabacina), em que os esporângios 

são facilmente disseminados pelo vento de fontes de inóculo a várias centenas de quilômetros 

de distância (Anderson, 1937; Aylor & Taylor, 1982; Main et al., 2001). Portanto, a dispersão 

de esporângios a longas distâncias é passível de ocorrência para o míldio da videira em São 

Paulo. Entretanto, mais estudos devem ser realizados para comprovar esta afirmação. Além 

disso, acredita-se que P. viticola possa sobreviver na forma de micélio em ramos e brotos 

dormentes (Rumbou & Gessler, 2006). Assim, o trânsito de mudas infectadas entre diferentes 

locais poderia contribuir na presença de genótipos idênticos em diferentes locais.  

  Os resultados obtidos no presente estudo revelaram limitada diversidade genética de 

P. viticola nas populações amostradas no estado de São Paulo. A presença de uma única 

espécie críptica de P. viticola pode ser interpretada como uma evidência da variabilidade 

genética restrita do patógeno. A predominância de genótipos multilocos clonais e a sua 

presença em diferentes locais sugerem altos níveis de fluxo gênico e limitada ocorrência de 

reprodução sexuada, resultando em baixa recombinação sexuada de P. viticola. Uma 

população geneticamente homogênea presente em uma extensa região pode estar vivenciando 

um evento de dispersão generalizada de genótipos entre as populações. Teoricamente, toda a 

população pode ser considerada como uma única população e, portanto, manejada de forma 

igual (Milgroom & Fry, 1997). Uma população homogênea pode facilitar a adoção de 

medidas de controle, como o desenvolvimento de materiais resistentes ou o uso do controle 

químico. Entretanto, caso genótipos resistentes com um alto potencial de reprodução clonal 

ocorrerem e se estabelecerem na população, o manejo da doença pode se tornar um sério 

problema. Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que a reprodução sexuada possui 

um papel secundário no progresso das epidemias de míldio da videira no Estado de São Paulo. 

Dessa forma, as epidemias são decorrentes da reprodução assexuada do patógeno, causadas 

por poucos genótipos dominantes, como são as epidemias na Austrália, África do Sul e alguns 

vinhedos de regiões Italianas e Alemãs (Gobbin et al., 2003a, 2007; Hug, 2005; Koopman et 

al., 2007). 
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3 PROGRESSO TEMPORAL DO MÍLDIO DA VIDEIRA 

 

Resumo 

 

  Dentre as doenças da cultura da videira, o míldio (Plasmopara viticola) se destaca 

como a mais importante. Epidemias severas ocasionam a queda precoce das folhas, reduzindo 

a produtividade e a qualidade dos frutos. Os objetivos deste trabalho foram avaliar o efeito da 

arquitetura de plantas no progresso temporal do míldio da videira e na produção das plantas e 

verificar a contribuição da reprodução sexuada e assexuada de P. viticola na epidemia de 

míldio. A área experimental, constituída por plantas da variedade Niágara Rosada, foi 

instalada em Piracicaba-SP. Avaliaram-se três ciclos de produção (2014/15, 2015/16 e 

2016/17). As plantas de videira foram conduzidas nos sistemas de condução em espaldeira, Y 

descoberto e Y com cobertura plástica. Cada sistema de condução foi dividido em dois 

talhões, um composto por plantas sadias, e um segundo talhão onde foi realizado o controle de 

todas as doenças, exceto míldio. As variáveis analisadas foram fenologia, número de folhas 

por ramo, incidência e severidade de míldio. Na colheita, avaliaram-se a massa média do 

cacho, a produção por planta, o teor de sólidos solúveis totais (SST) e a acidez titulável (AT) 

dos frutos. A área abaixo da curva (AAC) foi calculada para o número de folhas por ramo, a 

incidência e a severidade da doença. Os valores de massa de fruto, produção por planta, SST e 

AT, e os resultados da AAC para as variáveis analisadas, foram submetidos a análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). Para verificar a diversidade 

genotípica de P. viticola, 165 isolados foram coletados na safra 2015/16 em três diferentes 

momentos da epidemia. As amostras foram genotipadas com 7 marcadores microssatélites 

específicos para identificação do patógeno. As epidemias de míldio tiveram início no período 

de frutificação (início de outubro). Em 2 das 3 safras avaliadas foi observada desfolha precoce 

nas parcelas doentes, embora diferença estatística na AAC do número de folhas tenha 

ocorrido apenas na safra 2015/16. No Y sem cobertura plástica, verificou-se tendência de 

queda prematura de folhas nas parcelas com a doença, em todas as safras. Para duas safras, a 

AAC da severidade de míldio foi maior no Y descoberto em comparação à espaldeira, 

sugerindo que o sistema em Y favorece o progresso da doença. O uso da cobertura plástica no 

sistema em Y reduziu a incidência de míldio em até 93,7% em relação aos sistemas 

descobertos. Neste sistema, não houve desfolha em função da doença e a severidade nem 

chegou a ser avaliada. As severidades médias máximas observadas foram de 14,3% e 30,9% 

na espaldeira e no Y descoberto, respectivamente. Na safra 2015/16, o míldio causou a 

redução na produção por planta (0,7 a 0,9 kg por planta) e na massa do cacho (67 a 78 g). Nas 

demais safras, não foi verificada redução da produção e massa do cacho em função da doença. 

O míldio não influenciou o teor de SST e a AT em nenhuma das safras. Dos 166 isolados 

genotipados na safra 2015/16, apenas três genótipos multilocos foram identificados, sendo 

que um deles representou 94,6% da população amostrada. Portanto, a epidemia de míldio foi 

causada, predominantemente, por um único genótipo clonal, sendo a contribuição da 

reprodução sexuada (oósporos) praticamente nula.   

 

Palavras-chave: Epidemiologia; Microssatélites; Plasmopara viticola; Rendimento; Sistemas 

de Condução.   
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Abstract 

  Among the grapevine diseases, downy mildew (Plasmopara viticola) is considered the 

most important. Severe epidemics causes early defoliation and could reduce yield and fruit 

quality. This study aimed to evaluate the influence of plant architecture on temporal progress 

of grape downy mildew and on yield, and verify the contribution of sexual and asexual 

reproduction of P. viticola on downy mildew epidemic. The experimental area, consisting of 

grapes cultivar Niagara Rosada, was installed in Piracicaba-SP. Three growing seasons were 

evaluated (2014/15, 2015/16 and 2016/17). Plants were conducted in vertical trellis, Y-trellis 

without plastic cover and Y-trellis with plastic cover. Each conduction system was divided 

into two plots, one composed by healthy plants, and a second plot in which control of all 

grape diseases was applied, except for downy mildew. Plant phenology development, number 

of leaves per shoot, disease incidence and disease severity were evaluated. At harvest, bunch 

weight, yield per plant, total soluble solids content (TSS) and titratable acidity (TA) of fruits 

were analyzed. Area under the curve (AUC) was estimated to number of leaves per shoot, 

disease incidence and disease severity.  Values of bunch weight, yield per plant, TSS, and TA, 

and the AUC results for the analyzed variables, were submitted to variance analysis and the 

mean values were compared by Tukey test (P<0.05). To verify the genotypic diversity of P. 

viticola, 165 isolates were collected in the growing season of 2015/16 at three different 

periods of disease epidemic. Leaf samples were genotyped with 7 microsatellite markers 

specific to identify P. viticola. The disease onset occurred on the development of fruits (early 

October). In 2 of the 3 growing seasons evaluated, early defoliation was observed on the 

diseased plots, although statistical difference in AUC value of leaf number occurred only in 

2015/16 crop. Considering all growing seasons, tendency of premature defoliation was 

verified on the diseased plots conducted on Y-trellis without plastic cover. For two growing 

seasons, the AUC for disease severity was higher in Y-trellis without plastic cover compared 

to vertical trellis, suggesting that Y-trellis favors the disease progress. Y-trellis associated 

with plastic cover reduced downy mildew incidence by up to 93.7% compared to uncovered 

systems. On Y-trellis with plastic cover, no defoliation due to downy mildew was verified and 

disease severity was not even evaluated. The maximum average values of disease severity 

were 14.3% and 30.9% in vertical trellis and Y-trellis without plastic cover, respectively. At 

the growing season of 2015/16, downy mildew reduced yield per plant (0.7 to 0.9 kg per 

plant) and bunch weight (67 to 78 g). In the other growind seasons, there was no reduction in 

yield and bunch weight due to downy mildew. The disease did not influence the TSS and the 

TA of fruits in none of the growing seasons. Only three multilocos genotypes (MLG) were 

identified among the 166 isolates sampled. One MLG represented 94.6% of the total sampled 

population. Therefore, downy mildew epidemic in season 2015/16 was predominantly caused 

by one clonal genotype, and the contribution of sexual reproduction (oospores) was 

practically null. 

 

Keywords: Conduction systems; Epidemiology; Microsatellites; Plasmopara viticola; Yield.   

 

3.1 Introdução 

 

  O míldio da videira (Plasmopara viticola) é considerado a doença de maior 

importância para a cultura no Brasil, podendo causar perdas de até 100% na produção de 

variedades suscetíveis, além de danos na qualidade dos cachos (Garrido et al., 2008). A 

América do Norte é considerada o centro de origem do patógeno (Gessler et al., 2011). No 
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Brasil, os primeiros relatos da doença foram feitos em 1891. Possivelmente, o patógeno foi 

introduzido no País através da importação de material vegetal contaminado da América do 

Norte (Souza, 1996). 

  Embora todos os órgãos verdes da planta possam ser atacados pelo patógeno, os 

primeiros sintomas do míldio são geralmente visualizados nas folhas, caracterizados pela 

formação de pequenas áreas descoloridas, com aspecto oleoso, formando o sintoma conhecido 

por “mancha de óleo”. Em condições ambientais favoráveis, as lesões podem coalescer e 

cobrir grande parte da superfície foliar. Em condições de alta umidade, pode ser observada, na 

parte inferior da folha, a esporulação do patógeno pela formação de esporângios. Com a 

evolução da doença, os tecidos infectados vão se tornando necrosados e de coloração 

avermelhada, podendo levar à queda de folhas quando severamente atacadas. Esta desfolha 

diminui a quantidade de açúcares acumulados nos frutos e causa o enfraquecimento da planta, 

comprometendo a produção do ano seguinte (Lafon & Clerjeau, 1988; Kassemeyer et al., 

2015). As bagas e pedicelos são suscetíveis à infecção por P. viticola por até duas a quatro 

semanas após o florescimento, respectivamente. A infecção de bagas em estágios de 

desenvolvimento mais avançados causa a descoloração e a necrose dos tecidos, porém 

esporulação do patógeno dificilmente é observada. A necrose do pedicelo resulta na 

descoloração, murcha, redução do tamanho e queda de bagas (Kennelly et al., 2005). 

  Plasmopara viticola é um oomiceto e um parasita obrigatório de plantas do gênero 

Vitis (Lafon & Clerjeau, 1988; Kassemeyer et al., 2015). É heterotálico e, portanto, para a 

ocorrência da reprodução sexuada, dois mating types compatíveis devem estar presentes 

(Wong et al., 2001). A formação do oósporo, estrutura de sobrevivência de origem sexuada, 

ocorre pela fusão do anterídio e do oogônio dentro dos tecidos do hospedeiro. Com a 

decomposição dos tecidos, os oósporos são liberados no solo durante o inverno e começam a 

germinar logo após a brotação da videira. Quando germinam, os oósporos formam, no final do 

tubo germinativo, um esporângio contendo zoósporos. Os zoósporos penetram o hospedeiro 

através de estômatos e infectam o hospedeiro. O patógeno se desenvolve intercelularmente 

através de hifas cenocíticas, emitindo haustórios no interior das células parasitadas. Ao 

mesmo tempo em que ocorre a colonização dos tecidos, ocorre a reprodução do patógeno por 

meio da formação de esporângios. Os esporângios são formados a partir de esporangióforos e 

emitidos pelos estômatos, podendo emergir também em frutos jovens pelas lenticelas, e são 

dispersos pelo vento ou por respingos de chuva, causando ciclos secundários da doença 

(Lafon & Clerjeau, 1988; Kassemeyer et al., 2015).  
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  Em regiões de clima temperado, os oósporos não só são a principal fonte de inóculo 

para a ocorrência de infecções primárias (Lafon & Clerjeau, 1988; Ash, 2000), como também 

contribuem no progresso das epidemias, já que continuam a germinar e causar infecções ao 

longo de toda a estação de cultivo (Gobbin et al., 2003, 2005, Rumbou & Gessler, 2004, 

2007; Kennelly et al., 2007a; Rossi et al., 2013). Em função da recombinação sexuada, P. 

viticola geralmente apresenta alta variabilidade genética (Gobbin et al., 2005, 2006; Yin et 

al., 2014; Li et al., 2016).  

Em regiões tropicais e subtropicais, é comum haver diferentes épocas de produção e, 

geralmente, os invernos são menos rigorosos.  Nessas regiões, tecidos foliares estão presentes 

durante grande parte do ano, o que pode garantir a sobrevivência do patógeno na forma de 

esporângios (Mendes et al., 2003; Gobbin et al., 2006; Rumbou & Gessler, 2006; Koopman et 

al., 2007; Angelotti et al., 2012). Em condições ambientais desfavoráveis à produção de 

oósporos, a diversidade genética do patógeno pode ser menor, e as epidemias de míldio serem 

consequência de infecções causadas por poucos genótipos (Gobbin et al., 2003; Rumbou & 

Gessler, 2004, 2006). No Brasil, não é claro se há a ocorrência de dois mating types e a 

presença de oósporos de P. viticola. Assim, em regiões tropicais e subtropicais, é possível que 

as infecções primárias possam ser de origem sexuada (a partir da germinação de oósporos), 

assexuada (a partir de esporângios presentes em tecidos remanescentes das plantas), ou de 

ambas as fontes de inóculo. O progresso das epidemias pode ocorrer por novas infecções 

causadas pelo inóculo de origem sexuada e/ou assexuada, como também pelo crescimento de 

lesões.   

  Temperatura, molhamento foliar, umidade relativa e luz são fatores ambientais que 

podem interferir em todas as fases do ciclo do patógeno (Kennelly et al., 2007b). Em regiões 

nas quais chuvas ocorrem regularmente durante a primavera e o verão, a doença é um 

problema ainda mais sério. As condições para a germinação de oósporos não são descritas 

com precisão na literatura, contudo, é provável que umidade no solo entre a capacidade de 

campo e a saturação sejam favoráveis (Lafon & Clerjeau, 1988; Kassemeyer et al., 2015). 

Infecções primárias causadas por oósporos de P. viticola estão frequentemente associadas 

com chuvas ≥2,5 mm, temperaturas ≥11 °C e plantas em estádios fenológicos iniciais de 

desenvolvimento (a partir da brotação) (Kennelly et al., 2007a). Assim que os esporângios são 

formados, os zoósporos penetram o tecido foliar através dos estômatos e iniciam o processo 

de infecção. Concomitantemente ao processo de colonização do tecido foliar, a reprodução do 

patógeno é iniciada (Kassemeyer et al., 2015). Supõe-se que as condições necessárias para a 

infecção por zoósporos liberados de esporângios primários e secundários sejam muito 



63 

 

semelhantes e, talvez, até idênticas (Gessler et al., 2011). Infecções por esporângios 

geralmente estão associadas à ocorrência de chuvas, pois a água da chuva promove a 

liberação de esporângios dos esporangióforos e fornece molhamento foliar necessário para a 

liberação e locomoção dos zoósporos (Kassemeyer et al., 2015). A liberação de zoósporos de 

P. viticola a partir de esporângios ocorre entre 5 e 30 °C. Contudo, a temperatura ótima para 

que ocorra infecção pelos zoósporos é de 20 a 25 °C. Nessas temperaturas ótimas, 3 horas de 

molhamento foliar são suficientes para a ocorrência de infecções em folhas de Vitis vinifera 

(Caffi et al., 2016). Esporângios podem germinar diretamente e iniciar o processo de infecção 

mesmo na ausência de água livre nas folhas. A ocorrência desse tipo de infecção é rara e está 

associada a condições climáticas desfavoráveis para a produção ou sobrevivência de 

zoósporos (Williams et al., 2007). Quando expostos a dias quentes e secos, sob temperaturas 

próximas de 30 °C, a viabilidade de esporângios é próxima de zero em um período dentro de 

8 h (Kennelly et al., 2007b). Dependendo das condições climáticas, o período de incubação 

pode variar de 4 a 19 dias (Kennelly et al., 2007a). 

  As diferentes variedades de videira apresentam níveis variados de resistência. De 

modo geral, variedades viníferas são mais suscetíveis que as variedades de uva de mesa 

(Amorim et al., 2016). Entretanto, mesmo nas variedades mais resistentes, o uso do controle 

químico no manejo do míldio é indispensável. No Brasil, são registrados para o controle da 

doença 93 fungicidas (MAPA, 2017), muitos deles formulados em mistura de moléculas 

sistêmicas e protetoras, com o intuito de minimizar os riscos da ocorrência de estirpes 

resistentes. Apesar de ser uma doença muito estudada, existe uma carência muito grande de 

informações em relação ao progresso da epidemia em condições de clima tropical.  

  A arquitetura de plantas pode influenciar o ciclo das relações patógeno-hospedeiro e o 

desenvolvimento de epidemias. Embora seja uma linha de pesquisa recente, resultados 

promissores têm sido observados, podendo ser uma ferramenta adicional no manejo de 

doenças de plantas (Tivoli et al., 2013). Para a cultura da videira, existem diferentes sistemas 

de condução. No Brasil, os mais utilizados são a latada, a espaldeira e o Y (Tecchio et al., 

2011; Costa et al., 2012). Há, também, a possibilidade da associação do cultivo da videira ao 

cultivo protegido, técnica que vem sendo utilizada nos vinhedos. O sistema de condução das 

plantas influencia na sua arquitetura e pode causar modificações nas condições 

microclimáticas, podendo ser utilizado como uma estratégia no manejo de doenças. Bem et al. 

(2015) verificaram maior intensidade de míldio no sistema em Y descoberto em comparação à 

espaldeira. Estudos relatam a redução da ocorrência de doenças da videira com o uso de 

cobertura plástica no cultivo de uva associado a diferentes sistemas de condução, reduzindo o 



64 

 

número de pulverizações (Chavarria et al., 2007; Detoni et al., 2007; Hernandes & Pedro 

Júnior, 2011; Comiran et al., 2012; Du et al., 2015). O uso da cobertura plástica no sistema 

em Y pode reduzir em até 70% a 88% a quantidade de pulverizações (Chavarria et al., 2007; 

Hernandes & Pedro Júnior, 2011). O sistema em Y com cobertura plástica diminuiu a 

incidência e a severidade de míldio e de outras doenças, como podridão de cachos, reduzindo 

os custos com manejo fitossanitário da cultura em comparação ao sistema sem cobertura 

(Chavarria et al., 2007; Pedro Júnior et al., 2011a; Comiran et al., 2012). Entretanto, para o 

manejo de mancha-das-folhas, o uso da cobertura plástica não foi o suficiente para o controle 

satisfatório da doença (Pedro Júnior et al., 2011a). Infecções mais severas de oídio em plantas 

conduzidas sob cobertura plástica também foram relatadas (Du et al., 2015).  

  Diante do exposto, os objetivos do trabalho foram: i. caracterizar o progresso temporal 

do míldio da videira para compreender como as características da arquitetura de plantas 

afetam a incidência e a severidade dessas epidemias; ii. avaliar o efeito da doença na 

produção das plantas e; iii. verificar a contribuição da reprodução sexuada e assexuada de  P. 

viticola na ocorrência da epidemia de míldio da videira. 

    

3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Descrição da área experimental 

 

  A área experimental foi instalada no município de Piracicaba-SP, na Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo (22°42'34.25"S, 

47°37'38.18"O). O vinhedo foi composto por plantas de videira da variedade Niágara Rosada 

(Vitis labrusca) enxertadas sobre IAC-766 Campinas (Vitis riparia x Vitis caribaea). As 

plantas foram conduzidas nos sistemas de condução em espaldeira, Y sem cobertura e Y com 

cobertura plástica (filme de polietileno de baixa densidade de 150 μm). 

  Os experimentos foram desenvolvidos durante os anos agrícolas de 2014/15, 2015/16 

e 2016/17. O plantio das mudas e a instalação do sistema de condução em espaldeira ocorreu 

em 2011 e no sistema em Y em 2013 e 2014. A cobertura plástica na área de Y foi instalada 

em 2015.  O espaçamento utilizado foi de 2,0 m entre linhas e 1,0 m entre plantas para o 

sistema de condução em espaldeira e de 3,2 m entre linhas e 1,2 m entre plantas para o 

sistema em Y. A espaldeira foi composta por 6 linhas de 30 plantas, o sistema em Y 

descoberto por 6 linhas de 8 plantas e o Y com cobertura plástica por 6 linhas de 8 plantas. 

Foram atribuídas parcelas controle (com tratamento fitossanitário para todas as doenças da 
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videira) e parcelas sem tratamento para o controle de míldio para cada sistema de condução. 

As parcelas sadias foram compostas por 12 plantas na espaldeira, 6 plantas no Y com 

cobertura e 6 plantas no Y descoberto. O controle de pragas foi realizado da mesma forma em 

ambas as parcelas e para todos os sistemas.  

   As plantas foram submetidas à poda curta (1 a 2 gemas por ramo) no início de cada 

ciclo produtivo de cada ano. As podas foram realizadas em 13 de agosto de 2014, 12 de 

agosto de 2015 e 10 de agosto de 2016. Em seguida da poda, cianamida hidrogenada 

(Dormex®) a 5% de concentração foi aplicada em todas as plantas da área para estimular a 

quebra de dormência das gemas e a uniformidade da brotação. No momento em que o 

crescimento dos ramos atingiu o último fio de arame de sustentação em cada sistema de 

condução, realizou-se o desponte dos ramos.  A retirada de netos e gavinhas foi realizada 

durante todo o ciclo. As adubações foram realizadas de acordo com a análise de solo e para 

uma meta de produção entre 13 e 22 t ha
-1

. A adubação foi parcelada em três vezes: um mês 

antes da poda foi aplicada 100% da dose de fósforo, 50% da dose de potássio e 5 l de esterco 

por planta; 50% da dose de nitrogênio foi aplicada quando os ramos continham 2 a 3 folhas e 

o restante das doses de potássio e nitrogênio foram aplicadas quando as plantas estavam com 

bagas entre o tamanho chumbinho e meia baga (Protas, 2003; Tecchio et al., 2012). A partir 

da segunda safra, a área foi irrigada por gotejamento.  

  A colheita foi realizada quando as plantas atingiram o mínimo de 14 °Brix. No início 

da maturação dos frutos, realizou-se a cobertura dos cachos para evitar danos provocados por 

insetos e animais. Na espaldeira, as plantas foram cobertas parcialmente com TNT na altura 

dos cachos, e nos sistemas em Y, os cachos foram ensacados com sacos de TNT. As colheitas 

das safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17 foram realizadas em 15 de dezembro de 2014, 16 de 

dezembro de 2015 e 19 e 20 de dezembro de 2016, respectivamente. 

 

3.2.2 Avaliação da desfolha, fenologia e produção 

 

  Os estádios fenológicos das plantas de videira foram monitorados durante todo o ciclo 

de produção (poda à completa desfolha), determinados de acordo com a escala fenológica 

BBCH (Meier, 2001) adaptada por Lorenz et al. (1994). A quantificação do número de folhas 

foi realizada em um ramo marcado por planta, no período entre a poda e a completa queda de 

folhas. Na colheita, a pesagem dos cachos foi determinada com auxílio de balança semi-

analítica. Determinaram-se a massa média por cacho (g) e a produção por planta (kg). 
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  A fenologia das plantas, o número de folhas, a massa média do cacho e a 

produtividade foram analisadas em 60 plantas marcadas no sistema em espaldeira, 30 plantas 

no Y sem cobertura e 30 plantas no Y com cobertura plástica. Nas parcelas sadias, todas as 

plantas foram avaliadas. As avaliações no sistema em Y coberto foram realizadas na segunda 

e terceira safras. Nas safras 2015/16 e 2016/17, durante a colheita, foram amostradas 

aleatoriamente 200 bagas em cada parcela e sistema de condução. As bagas amostradas foram 

divididas em 4 repetições de 50 bagas e esmagadas manualmente. O mosto extraído foi 

peneirado e utilizado para determinar o teor de sólidos solúveis totais (°Brix) e a acidez total 

titulável. Para o teor de sólidos solúveis totais, foram realizadas três leituras com auxílio de 

refratômetro digital para cada repetição. Para determinação da acidez total titulável, pesou-se 

10 g do mosto extraído e adicionou-se 90 ml de água destilada. Ao conteúdo adicionaram-se 2 

gotas do indicador fenolftaleína e feita a titulação com solução padrão de NaOH 0,1 N. O teor 

de acidez foi calculado pela fórmula 3.1. 

                                                   Acidez (%) =  
NaOH x N x E

10 x ma 
                                                 (3.1) 

em que “NaOH” é o volume de NaOH titulado (ml), “N” é a normalidade padrão do NaOH 

(N), “E” é equivalente grama do ácido tartárico (75,05) e “ma” é a massa da amostra (g).  

  Para as avaliações do número de folhas por ramo ao longo do tempo, foi calculada a 

área abaixo da curva (AAC). Verificaram-se a homogeneidade das variâncias pelo teste de 

Levene (P<0,05) e a normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk (p<0,05). O 

delineamento foi inteiramente casualizado (DIC) com 6 repetições, em esquema fatorial 2 x 2 

ou 2 x 3 (parcelas versus sistemas), dependendo da safra analisada. Os resultados da AAC 

foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 

(P<0,05). Uma única avaliação por safra foi realizada para as variáveis de produção. A 

homogeneidade das variâncias e a normalidade dos resíduos foram testadas pelo teste de 

Levene (P<0,05) e Shapiro-Wilk (P<0,05), respectivamente. Utilizou-se DIC com 4 

repetições em esquema fatorial 2x3 (parcelas versus sistemas). Os resultados foram 

submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

(P<0,05).  

 

3.2.3 Avaliação do progresso temporal da epidemia de míldio 

 

A incidência de plantas doentes foi avaliada semanalmente com base nos sintomas e 

sinais do patógeno (Figura 3.1). Na primeira safra, foram avaliadas 108 plantas na espaldeira 
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e 42 plantas no Y descoberto. Na segunda safra, avaliaram-se 108, 36 e 30 plantas na 

espaldeira, no Y descoberto e no Y coberto, respectivamente. No terceiro ano, avaliaram-se 

108 plantas na espaldeira, 48 plantas no Y descoberto e 48 plantas no Y coberto.  

  

  

Figura 3.1. Sintomas e sinais de míldio da videira (Plasmopara viticola) em plantas da 

variedade Niágara Rosada. Sintomas de “mancha de óleo” nas folhas (A); esporulação do 

patógeno na face abaxial das folhas (B); esporulação do patógeno em pedicelos e bagas (C); 

escurecimento (d.1), queda (d.2) e seca (d.3) de bagas causadas pela infecção de míldio (D) 

 

  A severidade (porcentagem da área de tecido doente) foi determinada semanalmente 

em quatro folhas do terço médio de 1 ramo de cada uma das plantas marcadas (as mesmas 

utilizadas na avaliação das variáveis de fenologia, número de folhas e produção). A 

quantificação da severidade da doença foi realizada pelo uso de escala diagramática elaborada 

para este propósito. Embora tenha sido observada a continuidade da epidemia de míldio após 

a colheita, pela dificuldade em distinguir tecido foliar lesionado de tecido foliar em processo 

de senescência (Figura 3.2), as avaliações de severidade foram realizadas somente até 

próximo da colheita.  

A B 

C D 
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A área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) foi calculada para os dados 

de incidência e de severidade. A homogeneidade das variâncias foi avaliada pelo teste de 

Bartlett (P<0,05) e a normalidade dos resíduos verificada pelo teste de Shapiro-Wilk 

(P<0,05). Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

Teste F (P<0,05) quando apenas dois sistemas foram avaliados (safra 2014/15) ou pelo teste 

de Tukey (P<0,05) quando se avaliaram os três sistemas de condução (safras 2015/16 e 

2016/17).  

 

  

Figura 3.2. Folhas de videira Niágara Rosada no estádio fenológico 92 (início da descoloração 

de folhas) (A) e sintomas e esporulação de Plasmopara viticola em folhas velhas (B) 

 

3.2.4 Monitoramento de genótipos de Plasmopara viticola durante a epidemia de míldio  

 

  Folhas de videira com sintomas de míldio foram coletadas no vinhedo experimental de 

Piracicaba-SP, em três momentos diferentes da epidemia de míldio na safra 2015/16. Foram 

coletadas aleatoriamente no vinhedo 40 amostras em 12/10/15, 75 amostras em 10/11/15 e 70 

amostras em 9/12/15. As folhas com sintomas de míldio foram armazenadas uma a uma em 

sacos plásticos e de cada folha infectada foi retirado um disco de folha (10 mm de diâmetro) 

com esporulação do patógeno. Os discos de folha foram armazenados individualmente em 

tubo de microcentrífuga contendo 0,4 g de cloreto de cálcio, coberto por uma camada de 

algodão esterilizado. Os tubos foram mantidos a 4 °C até a extração de DNA. A extração de  

A B 
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DNA foi realizada com base no protocolo de CTAB estabelecido por Piccolo et al. (2012), 

como descrito no item 2.2.1 deste trabalho. 

   Os 185 isolados coletados foram genotipados com 8 marcadores microssatélites 

desenvolvidos para a identificação de P. viticola (Rouxel et al., 2012). O procedimento para 

genotipagem dos isolados estão descritos no item 2.2.3.  

 Os alelos de cada loco foram determinados usando o programa Geneious v. 8.1.8 

(Kearse et al., 2012). As frequências alélicas foram calculadas pelo programa GenAlEx v. 

6.503 (Peakall & Smouse, 2006, 2012) e os genótipos multilocos (MLG) foram identificados 

pelo programa MLGsim v.2.0. A fração clonal da população foi estimada pela equação 1 - 

(g/N), em que g representa o número de MLGs e N o número de isolados. Os resultados foram 

utilizados para identificar genótipos clonais e inferir sobre a diversidade genotípica da 

população. 

 

3.2.5 Coleta de dados climáticos 

 

  O monitoramento e a coleta de dados microclimáticos foram realizados durante toda a 

estação de cultivo da videira. Os dados meteorológicos foram obtidos pela estação 

meteorológica do campus da ESALQ, localizada em Piracicaba-SP (ESALQ, 2017). Para 

cada sistema de condução, foram instalados cinco sensores de molhamento foliar, modelo 

Campbell Scientific, em diferentes posições do dossel vegetativo.  A duração do período de 

molhamento foliar (DPM) foi calculada com base no valor médio diário da leitura dos cinco 

sensores. 

   

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Progresso temporal do míldio da videira  

 

  Na safra 2014/15, o número de folhas por ramo foi crescente até os 58 a 63 DAP, 

período no qual o desponte dos ramos foi realizado. A partir daí, a quantidade de folhas 

permaneceu constante até próximo da colheita (124 DAP). No período entre o desponte e a 

colheita, o número médio de folhas por ramo foi de 10 folhas na espaldeira e 12 a 13 folhas 

no Y descoberto. Queda mais acentuada de folhas ocorreu a partir dos 146 DAP nas parcelas 

do sistema em Y descoberto e a partir dos 162 DAP nas parcelas em espaldeira (Figura 

3.3A,B). A AAC do número de folhas por ramo diferiu entre os sistemas de condução, 
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evidenciando maiores valores de AAC para o sistema em Y descoberto. Não houve diferença 

significativa para a AAC entre as parcelas sadias e as parcelas doentes (Tabela 3.1).  

  Na safra 2015/16, realizou-se o desponte dos ramos entre os 58 e 64 DAP, portanto, a 

quantidade de folhas por ramo foi crescente até esse momento. No período entre o desponte 

dos ramos a colheita, o número médio de folhas por ramo foi de 9 folhas na espaldeira e 10 a 

11 folhas nos sistemas em Y. Com exceção do sistema Y coberto, nas parcelas de avaliação 

de míldio dos demais sistemas ocorreu queda acentuada de folhas precocemente (Figura 

3.3C,D). Houve interação significativa para os resultados da AAC do número de folhas. Nas 

parcelas sadias, a AAC desta variável foi superior no Y descoberto em relação à espaldeira, 

sendo que o Y coberto não diferiu dos demais sistemas de condução.  Para as parcelas 

doentes, maior AAC foi verificada no Y coberto. As parcelas sadias dos sistemas espaldeira e 

Y descoberto apresentaram valores de AAC do número de folhas superiores às parcelas 

doentes, indicando desfolha causada pela epidemia de míldio. No Y com cobertura plástica, a 

parcela sadia e a parcela sem tratamento para o controle de míldio não diferiram para a AAC 

desta variável (Tabela 3.1).  

 Na safra 2016/17, a quantidade de folhas por ramo foi crescente até os 58 DAP, 

momento no qual realizou-se o desponte dos ramos. Entre o desponte e a colheita, o número 

médio de folhas nos sistemas de condução em espaldeira, Y coberto e Y descoberto foram de 

7, 9 e 10 folhas por ramo, respectivamente. Queda de folhas mais acentuada ocorreu a partir 

dos 183 DAP para todos os sistemas de condução e parcelas avaliadas, com exceção da 

parcela sem tratamento para o controle de míldio no sistema em Y descoberto, na qual a 

queda de folhas ocorreu a partir dos 154 DAP (Figura 3.3E,F). Entretanto, não foi observada 

diferença significativa para a AAC do número de folhas entre as parcelas sadias e de 

avaliação da doença em nenhum dos sistemas de condução. Os sistemas em Y apresentaram 

AAC do número de folhas superior ao obtido na espaldeira (Tabela 3.1).  
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Figura 3.3. Número de folhas por ramo nas parcelas sem tratamento para o controle de míldio 

da videira (A, C, E) e parcelas sadias (B, D, F) nos sistemas de condução em espaldeira, Y 

descoberto e Y com cobertura plástica nas safras 2014/15 (A, B), 2015/16 (C, D) e 2016/17 

(E, F) 
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Tabela 3.1. Área abaixo da curva do número de folhas por ramo nas parcelas sem tratamento 

para o controle de míldio da videira (parcelas doentes) e nas parcelas sadias nos sistemas de 

condução em espaldeira, Y descoberto e Y com cobertura plástica nas safras 2014/15, 

2015/16 e 2016/17  

Safra Sistema de condução Parcela doente Parcela sadia 

2014/15 Espaldeira 1372,4 b A* 1405,0 b A 

Y descoberto        1558,3 a A  1674,5 a A 

CV = 7,39%   

2015/16 Espaldeira 1187,6 b B        1500,1 b   A 

Y coberto 1610,3 a A 1573,3 ab A 

Y descoberto 1271,5 b B 1638,9 a   A 

CV = 6,34%   

2016/17 Espaldeira 1059,1 b A 1121,7 b A 

Y coberto 1364,6 a A 1384,4 a A 

Y descoberto 1316,2 a A 1418,2 a A 

CV = 7,26%   

*Letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas iguais na linha não diferem 

estatisticamente entre si (P<0,05) 

   

  Na safra 2014/15, verificou-se atraso de 3 a 4 dias nos estádios fenológicos iniciais de 

desenvolvimento das plantas de videira no sistema em Y descoberto em relação às plantas em 

espaldeira. A partir do florescimento, as plantas tiveram desenvolvimento similar. O estádio 

fenológico 93, caracterizado pelo início da queda de folhas, ocorreu aos 146 DAP nas 

parcelas em Y descoberto e aos 162 DAP nas parcelas em espaldeira. Embora não tenha 

ocorrido diferença na AAC do número de folhas por ramo, na parcela doente do Y descoberto, 

os estádios 95 e 97 ocorreram precocemente, aos 162 e 190 DAP, respectivamente. Nas 

demais parcelas e sistemas, o estádio 95 ocorreu aos 190 DAP e o estádio 97 aos 198 DAP 

(Tabela 3.2).  

 Na safra 2015/16, pequenas alterações na fenologia das plantas foram observadas 

entre a brotação à colheita, com diferenças de 3 a 7 dias entre estádios fenológicos nos 

sistemas e parcelas. Contudo, a partir do início da queda de folhas, maiores divergências entre 

as parcelas e sistemas foram observadas. Nas parcelas doentes dos sistemas em espaldeira e Y 

descoberto, o estádio 93 (início da queda de folhas) ocorreu entre 30 e 37 dias antes em 

relação as parcelas sadias, evidenciando o efeito da doença na desfolha precoce das plantas. 

Na espaldeira, o estádio 95 (50% da queda de folhas) ocorreu aos 169 e 205 DAP nas parcelas 

doente e sadia, respectivamente. Ainda neste sistema de condução, o término da queda de 

folhas (estádio 97) aconteceu 37 dias antes na parcela doente. No sistema em Y descoberto, 

50% da queda de folhas foi verificada aos 159 DAP na parcela doente e apenas 24 dias após 

na parcela sadia. O término da queda de folhas ocorreu aos 169 e 205 DAP nas parcelas 
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doente e sadia, respectivamente. No sistema em Y com cobertura plástica, diferenças na 

fenologia das plantas após a colheita não ocorreram entre a parcela sadia e a parcela sem 

tratamento para o controle de míldio (Tabela 3.2). 

  Na safra 2016/17, o desenvolvimento fenológico das plantas seguiu o mesmo padrão 

até a colheita. Na parcela doente do Y descoberto, o estádio fenológico 93 (início da queda de 

folhas) ocorreu aos 154 DAP. Para a parcela sadia deste sistema de condução e para os demais 

sistemas, o início da queda de folhas ocorreu aos 183 DAP. Diferenças também foram 

observadas para o estádio 97 (término da queda de folhas) nos sistemas em espaldeira e Y 

descoberto. Na parcela doente da espaldeira, a completa queda de folhas ocorreu aos 197 

DAP enquanto na parcela sadia ocorreu 23 dias após. No Y descoberto, a queda completa de 

folhas ocorreu aos 191 e 220 DAP nas parcelas doente e sadia, respectivamente. No sistema 

em Y com cobertura plástica não foram observadas diferenças na fenologia das plantas 

avaliadas nas parcelas sem tratamento para o controle de míldio e na parcela sadia (Tabela 

3.2).  

 

Tabela 3.2. Período de tempo (dias após a poda) da ocorrência dos principais estádios 

fenológicos da videira nas parcelas sem tratamento para o controle de míldio da videira 

(parcelas doentes) e nas parcelas sadias nos sistemas de condução em espaldeira, Y 

descoberto e Y com cobertura plástica nas safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17  

   Fenologia das plantas de videira e dias após a poda 

Safra 
Sist. 

condução 
Parcela 09

1
 11/12 53 60/68 71/79 81/89 Col. 93 95 97 

14/15 

Esp. Doente   20 24 27 41 45 108 124 162 190 198 

 
Sadia 20 24 27 41 45 108 124 162 190 198 

Y desc. Doente 14 20 24 41 45 108 124 146 162 190 

 
Sadia 14 20 24 41 45 108 124 146 190 198 

15/16 

Esp. Doente 22 26 29 43 49 107 125 154 169 183 

 
Sadia 19 26 29 43 49 114 125 191 205 220 

Y cob. Doente 19 22 26 43 49 107 125 183 - 205 

 Sadia 19 26 29 43 49 107 125 183 - 205 

Y desc. Doente 19 26 29 43 49 107 125 146 159 169 

 Sadia 19 26 29 43 49 107 125 176 183 205 

16/17 

Esp. Doente 19 23 31 48 52 111 132 183 191 197 

 
Sadia 19 23 31 48 52 111 132 183 - 220 

Y cob. Doente 19 23 31 48 52 111 132 183 - 220 

 Sadia 19 23 31 48 52 111 132 183 - 220 

Y desc. Doente 19 23 31 48 52 111 132 154 183 191 

 Sadia 19 23 31 48 52 111 132 183 197 220 
1
Estádios fenológicos baseados na escala fenológica BBCH proposta por Lorenz et al. (1994): 

09 - brotação; 11/12 - uma a duas folhas expandidas; 53 - inflorescência visível; 60/68 - 

florescimento; 71/79 - frutificação; 81/89 - maturação dos frutos; Col. - colheita da produção; 

93 - início da queda de folhas; 95 - 50% da queda de folhas; 97 - término da queda de folhas 
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   Na safra 2014/15, as primeiras plantas apresentando sintomas de míldio da videira 

foram observadas aos 50 dias após a poda, em ambos os sistemas de condução. Todas as 

plantas apresentaram sintomas da doença após 54 a 57 dias de epidemia (Figura 3.4A). No 

período anterior ao início da epidemia (0 a 50 DAP), a temperatura média foi de 22°C, a UR 

média de 77,5% e chuvas com volumes ≥ 2,5 mm ocorreram aos 19, 20, 21, 38, 42, 43 e 44 

DAP. Os dados de DPM foram registrados a partir dos 70 DAP. Portanto, não há dados de 

DPM no período que antecedeu o início da epidemia. Durante o período de avaliação de 

incidência de míldio (50 aos 107 DAP), a temperatura média foi de 24 °C, a UR média foi de 

78,7%, o volume acumulado de chuva foi de 169 mm e chuvas com volumes ≥2,5 mm 

ocorreram em 12 dias. Entre os 70 DAP (início das medidas de DPM) e 107 DAP, 

molhamento foliar ≥3,0 h foi verificado em 19 dias no sistema em espaldeira e em 16 dias no 

Y descoberto (Figura 3.5). Não houve diferença significativa entre os valores da AACPD dos 

dados de incidência entre a espaldeira e o Y descoberto, indicando que o progresso da doença 

ocorreu de forma similar entre os sistemas de condução (Figura 3.4B). 

  Na safra 2015/16, observaram-se as primeiras plantas doentes aos 51, 54 e 58 DAP 

nos sistemas em Y descoberto, espaldeira e Y coberto, respectivamente (Figura 3.4C). No 

período entre a poda e o início da epidemia de míldio, a temperatura média foi de 23°C e a 

UR média de 83,8%. Chuvas com volume ≥2,5 mm ocorreram aos 12, 13, 15, 26, 27, 29, 30, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 e 58 DAP. No período entre 44 e 49 DAP, ocorreram dias 

consecutivos com volumes de chuvas entre 8,4 e 21,8 mm. Entre 0 e 58 DAP, DPM ≥3,0 h 

ocorreram em pelo menos 52 dias nos sistemas descobertos. No Y com cobertura plástica, as 

medidas de molhamento foliar se iniciaram aos 22 DAP. Dos 22 aos 58 DAP, DPM ≥3,0 h foi 

observada em 19 dias (Figura 3.6). Em apenas 17 a 20 dias, 100% das plantas apresentaram 

sintomas de míldio nos sistemas sem cobertura plástica. Neste período, a temperatura média 

foi de 25 °C, a UR média de 85,2% e a precipitação acumulada de 39,6 mm, com 5 dias de 

chuvas com volumes ≥2,5 mm.  A incidência máxima da doença no Y coberto foi de 13,3% 

aos 103 DAP. A AACPD dos dados de incidência no Y coberto foi estatisticamente inferior 

aos demais sistemas de condução. A espaldeira e Y descoberto apresentaram valores de AAC 

estatisticamente iguais, indicando que o progresso do míldio ocorreu de maneira similar 

nestes sistemas de condução (Figura 3.4D).  

  Na safra 2016/17, a epidemia de míldio iniciou aos 55 e 72 DAP nos sistemas em 

espaldeira e Y descoberto, respectivamente (Figura 3.4E). Da poda aos 72 DAP, a 

temperatura média foi de 21 °C, a UR média de 68,7% e chuvas com volumes ≥2,5 mm 

ocorreram aos 10, 11, 21, 27, 54, 64, 65, 67, 71 e 72 DAP. DPM ≥3,0 h ocorreu em 80,5 a 
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88,8% do período até os 72 DAP, em todos os sistemas de condução (Figura 3.7). Tanto na 

espaldeira quanto no Y descoberto observaram-se incidências de 100% de plantas 

sintomáticas em um espaço de tempo entre 55 e 62 dias. No Y coberto, as primeiras lesões nas 

folhas foram observadas aos 98 DAP, e a incidência máxima da doença foi de 6,3% aos 117 

DAP. Dos 98 aos 117 DAP, com exceção do 100° DAP em que a DPM atingiu 11h, a DPM 

máxima foi de 5,1h, sendo que em 11 dias não houve molhamento foliar. A AACPD dos 

dados de incidência diferiu entre os sistemas de condução. Os maiores valores foram 

observados na espaldeira, seguido do Y descoberto e Y coberto, respectivamente (Figura 

3.4F).  
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Figura 3.4. Incidência cumulativa (percentagem) de míldio da videira nos sistemas de 

condução em espaldeira, Y descoberto e Y com cobertura plástica nas safras 2014/15 (A), 

2015/16 (B) e 2016/17 (C). Distribuição gráfica dos valores da área abaixo da curva do 

progresso de doença (AACPD) de incidência de míldio da videira nos três sistemas de 

condução nas safras 2014/15 (D), 2015/16 (E) e 2016/17 (F). Letras minúsculas diferentes 

representam diferenças significativas (P<0,05) entre os tratamentos 
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 Dias após a poda  

Figura 3.5. Variáveis ambientais coletadas na área experimental (A, B) e na estação 

meteorológica do campus “Luiz de Queiroz” em Piracicaba, SP (C, D). Duração do período 

de molhamento foliar (h) nos sistemas em espaldeira (A) e Y descoberto (B), temperaturas 

máximas, médias e mínimas (°C) (C) e precipitação e umidade relativa média do ar (%) (D) 

no período de 0 a 220 dias após a poda da safra 2014/15 

*Dados de duração do período de molhamento foliar (DPM) a partir dos 70 DAP 

Fonte: Série de dados climatológicos do campus “Luiz de Queiroz” (dados de chuva e 

temperatura) 
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Figura 3.6. Variáveis ambientais coletadas na área experimental (A, B, C) e na estação 

meteorológica do campus “Luiz de Queiroz” em Piracicaba, SP (D, E). Duração do período de 

molhamento foliar (h) nos sistemas em espaldeira (A), Y com cobertura plástica (B) e Y 

descoberto (C), temperaturas máximas, médias e mínimas (°C) (D) e precipitação e umidade 

relativa média do ar (%) (E) no período de 0 a 220 dias após a poda da safra 2015/16 

*Dados de duração do período de molhamento foliar (DPM) no sistema em Y com cobertura 

plástica a partir dos 22 DAP  

Fonte: Série de dados climatológicos do campus “Luiz de Queiroz” (dados de chuva e 

temperatura) 
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Figura 3.7. Variáveis ambientais coletadas na área experimental (A, B, C) e na estação 

meteorológica do campus “Luiz de Queiroz” em Piracicaba, SP (D, E). Duração do período de 

molhamento foliar (h) nos sistemas em espaldeira (A), Y com cobertura plástica (B) e Y 

descoberto (C), temperaturas máximas, médias e mínimas (°C) (D) e precipitação e umidade 

relativa média do ar (%) (E) no período de 0 a 220 dias após a poda da safra 2016/17 

Fonte: Série de dados climatológicos do campus “Luiz de Queiroz” (dados de chuva e 

temperatura) 
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de míldio (64 aos 128 DAP), a temperatura média foi de 25 °C, a UR média de 85,2%, o 

volume de chuva acumulado de 245,9 mm e chuvas ≥2,5 mm ocorreram em 18 dias. DPM 

≥3,0 h foi observada em 31 dias nas plantas em espaldeira e em 27 dias no Y descoberto 

(Figura 3.5). A AAC dos valores de severidade diferiu entre os sistemas de condução, sendo 

que no Y descoberto os valores foram superiores em relação à espaldeira (Figura 3.8B).  

 Na safra 2015/16, as severidades máximas foram de 14,3% e 30,9% nas plantas 

conduzidas em espaldeira e Y descoberto, respectivamente. Devido à baixa intensidade da 

doença no Y com cobertura plástica, a severidade de míldio nem chegou a ser avaliada neste 

sistema (Figura 3.8C). No período de avaliação (64 aos 128 DAP), verificaram-se 

temperaturas médias de 26 °C. A UR média foi de 93,3%, sendo que em 47 dias a UR média 

obteve valores acima de 90%. A quantidade de dias com volumes de chuva ≥2,5 mm foi de 25 

dias e o volume acumulado no período foi de 348,8 mm. Os valores médios de DPM nas 

plantas conduzidas em Y descoberto, espaldeira e Y coberto foram de 8 h, 7,4 h e 3,7 h, 

respectivamente, e molhamento foliar diário ≥3,0 h ocorreu em 39 a 40 dias nos sistemas 

descobertos (Figura 3.6). A AACPD dos valores de severidade de míldio diferiu entre os 

sistemas. Maior severidade de míldio ocorreu nas plantas conduzidas no sistema em Y 

descoberto em relação à espaldeira (Figura 3.8D).  

  Assim como na safra anterior, na safra 2016/17, a severidade do Y com cobertura 

plástica não foi avaliada devido à baixa intensidade de míldio neste sistema. Nos sistemas sem 

cobertura plástica, as avaliações de severidade iniciaram-se aos 92 DAP e foram finalizadas 

aos 134 DAP (Figura 3.8E). Nesse período, a temperatura média foi de 23 °C, a UR média de 

75,9% e o volume de chuva acumulado foi de 226,3 mm. Dezenove dias de chuvas com 

volumes ≥2,5 mm foram observados. As médias dos valores de DPM no período foram de 8,7 

h no Y descoberto, 7,3 h na espaldeira e 1,3 h no Y coberto (Figura 3.7). Na espaldeira e no Y 

descoberto, o número de dias com DPM ≥3,0 h foram de 34 e 29 dias, respectivamente. A 

AACPD dos valores de severidade não diferiu entre os sistemas de condução em espaldeira e 

Y descoberto (Figura 3.8F).   
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Figura 3.8. Severidade cumulativa (percentagem) de míldio da videira nos sistemas de 

condução em espaldeira, Y descoberto e Y com cobertura plástica e nas safras 2014/15 (A), 

2015/16 (B) e 2016/17 (C). Distribuição gráfica dos valores da área abaixo da curva do 

progresso de doença (AACPD) da severidade de míldio da videira nos três sistemas de 

condução nas safras 2014/15 (D), 2015/16 (E) e 2016/17 (F) 

*Letras minúsculas diferentes representam diferenças significativas (P<0,05) entre os 

tratamentos 

  

  Na primeira safra, a massa média dos cachos colhidos no sistema em espaldeira foi 

estatisticamente superior à massa dos cachos produzidos no Y descoberto. Os frutos 

produzidos na espaldeira produziram, em média, 45 g a mais em comparação ao Y 

descoberto. Diferenças entre as parcelas doentes e sadias não foram observadas. Com relação 
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à produtividade média por planta, não foram verificadas diferenças estatísticas entre os 

sistemas e as parcelas. A produtividade média nos sistemas de condução avaliados foi de 2,2 

kg por planta
 
(Tabela 3.3).  

  Na safra 2015/16, houve interação significativa entre sistemas e parcelas tanto para 

massa dos frutos quanto para produtividade por planta. Na parcela de avaliação de míldio, os 

cachos produzidos no Y coberto obtiveram maior massa em relação aos demais sistemas. A 

massa média dos cachos foi de 168 g, 118 g e 103 g nos sistemas em Y coberto, Y descoberto 

e espaldeira, respectivamente. Nas parcelas sadias, não houve diferença significativa para 

massa dos frutos entre os sistemas de condução, sendo que a massa média dos cachos foi de 

184 g nos três sistemas avaliados. A massa média dos cachos e a produtividade por planta 

foram estatisticamente inferiores nas parcelas doentes em relação às sadias nos sistemas em 

espaldeira e Y descoberto. Na espaldeira, a massa do cacho produzido foi 78 g a menos na 

parcela doente em relação à sadia, e no Y descoberto a redução foi de 67 g. A produtividade 

por planta foi reduzida em 0,9 kg na espaldeira e 0,7 kg no Y descoberto nas parcelas doentes 

em relação às sadias. Para o Y coberto, não foram observadas diferenças estatísticas entre a 

parcela sem tratamento para o controle de míldio e a parcela sadia tanto para massa do fruto 

quanto para rendimento por planta. Entre os sistemas de condução, a espaldeira obteve 

produtividade inferior aos sistemas em Y (Tabela 3.3).  

  Na safra 2016/17, não foram verificadas diferenças estatísticas entre os sistemas de 

condução e entre as parcelas. A massa média dos cachos produzidos variou de 254 a 316 g, e 

a produtividade média por planta variou de 4,3 a 5,9 kg por planta (Tabela 3.3).   
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Tabela 3.3. Massa do fruto (kg) e produtividade (kg por planta) de uvas nas parcelas sem 

tratamento para o controle de míldio da videira (parcelas doentes) e nas parcelas sadias nos 

sistemas de condução em espaldeira, Y descoberto e Y com cobertura plástica nas safras 

2014/15, 2015/16 e 2016/17  

  Massa fruto Produtividade 

Safra 
Sistema de 

condução 

Doente Sadia Doente Sadia 

2014/15 

Espaldeira 0,150 a A 0,140 a A 2,5 a A 2,0 a A 

Y descoberto 0,108 b A 0,093 b A 2,5 a A 1,8 a A 

CV 25,93% 37,72% 

2015/16 

Espaldeira 0,103 b B 0,181 a A 1,1 b B 2,0 b A 

Y coberto 0,168 a A 0,185 a A 2,3 a A 2,3 a A 

Y descoberto 0,118 b B 0,185 a A 2,0 a B 2,7 a A 

CV 12,83% 27, 64% 

2016/17 

Espaldeira 0,254 a A 0,299 a A 4,6 a A 4,3 a A 

Y coberto 0,296 a A 0,291 a A 5,9 a A 5,5 a A 

Y descoberto 0,289 a A 0,316 a A 5,5 a A 5,8 a A 

CV   19,73% 28,65% 

*Para cada variável analisada, letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas iguais na 

linha não diferem estatisticamente entre si (P<0,05) 

 

 O teor de sólidos solúveis totais e a acidez titulável dos frutos foi mensurada nas 

safras 2015/16 e 2016/17. Não foram observadas diferenças significativas para essas variáveis 

entre as parcelas doentes e sadias para nenhum dos sistemas de condução e safras avaliadas. 

Contudo, verificaram-se diferenças significativas entre os sistemas de condução. Na safra 

2015/16, o teor de sólidos solúveis totais dos frutos colhidos no Y com cobertura plástica foi 

estatisticamente superior em relação aos demais sistemas. Em média, os frutos apresentaram 

15,5, 15,7 e 16,5 °Brix na espaldeira, Y descoberto e Y coberto, respectivamente. A acidez 

dos frutos não diferiu entre os sistemas de condução, variando de 0,46 a 0,58%. Na safra 

2016/17, os frutos em espaldeira apresentaram teor de sólidos solúveis totais inferior (14,0 

°Brix) aos sistemas em Y (16,3 °Brix). A acidez dos frutos foi inferior nas plantas conduzidas 

em espaldeira (0,43%) em comparação aos sistemas em Y (0,63%) (Tabela 3.4).  
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Tabela 3.4. Teor de sólidos solúveis totais (°Brix) e acidez total titulável (%) em frutos 

colhidos nas parcelas sem tratamento para o controle de míldio da videira (parcelas doentes) e 

nas parcelas sadias nos sistemas de condução em espaldeira, Y descoberto e Y com cobertura 

plástica nas safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17  

  Sólidos solúveis totais Acidez 

Safra  Doente Sadia Doente Sadia 

2015/16 

Espaldeira 15,5 b A 15,5 b A 0,46 a A 0,49 a A 

Y coberto 16,3 a A 16,7 a A 0,50 a A 0,46 a A 

Y descoberto 15,6 b A 15,9 b A 0,49 a A 0,58 a A 

CV 1,84% 14,76% 

2016/17 

Espaldeira 14,2 b A 13,8 b A 0,41 b A 0,46 b A 

Y coberto 16,4 a A 16,7 a A 0,63 a A 0,60 a A 

Y descoberto 15,8 a A 16,4 a A 0,68 a A 0,61 a A 

CV   3,55% 9,41% 

*Para cada variável analisada, letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas iguais na 

linha não diferem estatisticamente entre si (P<0,05) 

 

3.3.2 Monitoramento de genótipos de Plasmopara viticola durante a epidemia de míldio 

 

  O monitoramento de genótipos de P. viticola foi realizado na safra 2015/16. Dos 185 

isolados coletados, 166 estavam viáveis para a análise com microssatélites, sendo 35 isolados 

da época 1, 71 isolados da época 2 e 60 isolados da época 3. O marcador microssatélite Pv127 

foi descartado, pois alelos não foram amplificados para esse loco. Dentre os 7 marcadores 

microssatélites restantes, dois deles (Pv88 e Pv91) foram monomórficos, sendo que todos os 

isolados analisados apresentaram um único alelo. Os locos Pv61, Pv101 e Pv103 

apresentaram dois alelos, ambos com a mesma frequência (0,5). No loco Pv83 também foram 

observados dois alelos, porém o alelo 246 foi observado apenas na segunda época de coleta, 

em uma baixa frequência (0,114).  Para o loco Pv93, verificaram-se três alelos diferentes, 

sendo que um dos alelos (156) foi identificado apenas na época 2, em uma frequência de 

0,057 (Figura 3.9).   

  A epidemia teve início em 02/10/15 e a 1° coleta de isolados foi realizada 10 dias 

após, momento no qual a incidência de plantas doentes nos sistemas descobertos já era 

superior a 90%. Todos os isolados analisados na primera época pertenceram a um único 

genótipo multilocos (MLG), denominado MLG1. A incidência de plantas doentes já era de 

100% na segunda coleta e a severidade média estava entre 3,5% e 7,2% nos sistemas 

descobertos. Além do MLG1 presente na primeira época, dois MLGs distintos ocorreram na 

segunda época (MLG2 e MLG3), sendo oito isolados agrupados no MLG2 e um único isolado 

no MLG3 (Figura 3.10). Na terceira época de coleta, a severidade média da doença era 

superior a 9,6% nos sistemas descobertos. Assim como na primeira época de coleta, todos os 
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isolados da terceira época foram agrupados em um único MLG clonal, o MLG1. 

Considerando todos os isolados coletados nas diferentes épocas como uma única população, a 

fração clonal foi de 0,98, ou seja, uma população quase monoclonal.   

 

Figura 3.9. Frequências alélicas das populações de Plasmopara viticola amostradas na safra 

2015/16 no vinhedo experimental de Piracicaba, SP. As populações correspondem às épocas 

de amostragem dos isolados, designadas como época 1 (coleta em 12/10/15), época 2 (coleta 

em 10/11/15) e época 3 (coleta em 09/12/15) 

 

 

Figura 3.10. Número de isolados de Plasmopara viticola pertencente a cada genótipo 

multiloco (MLG) identificado nas populações amostradas na safra 2015/16 no vinhedo 

experimental de Piracicaba, SP. As populações correspondem às épocas de amostragem dos 

isolados, designadas como época 1 (coleta em 12/10/15), época 2 (coleta em 10/11/15) e 

época 3 (coleta em 09/12/15) 

 

3.4 Discussão  

 

   Nas três safras avaliadas, o número de folhas por ramo foi crescente até o momento 

do desponte dos ramos, entre 58 e 64 DAP. Entre o desponte e 140 DAP, o número de folhas 

permaneceu o mesmo. Cardoso et al. (2010) verificaram padrões similares para o índice de 

área foliar de plantas de videira, em que os valores atingiram um patamar constante até a 

colheita. Com exceção da segunda safra, maior AAC do número de folhas foi observa da nos 
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sistemas em Y em comparação à espaldeira. O comprimento dos ramos tende a ser maior no 

sistema em Y (cerca de 10 cm a mais) do que na espaldeira, em função do posicionamento 

dos fios de arame nos sistemas de sustentação das plantas. Assim, o maior comprimento dos 

ramos resulta em maior número de folhas por ramo nos sistemas em Y. Semelhante ao 

resultado obtido neste trabalho,  Rodriguez (2016) verificou maiores valores da AAC para o 

índice de área foliar em plantas de videira conduzidas em Y em relação à espaldeira.  

  Não foram observadas diferenças significativas na AAC do número de folhas entre as 

parcelas doentes e sadias nas safras 2014/15 e 2016/17. Na safra 2015/16, as parcelas doentes 

dos sistemas em espaldeira e Y descoberto apresentaram AAC do número de folhas inferior às 

sadias, evidenciando a queda prematura de folhas em função do míldio. Jermini et al. (2010a) 

verificaram redução da área foliar sadia em até 70% em plantas da variedade Merlot (Vitis 

vinifera). Em função da epidemia de míldio e da desfolha provocada, Jermini et al. (2010b) 

mostraram que a planta compensa o requerimento de carboidratos das bagas através da 

mobilização das reservas armazenadas nas raízes e que a redução dos conteúdos de reserva 

pode influenciar negativamente o crescimento dos ramos e a quantidade potencial de 

produção na safra seguinte. Em todas as safras avaliadas, nas plantas sob cobertura plástica, 

não houve desfolha provocada pela doença.  

 Até a colheita, as plantas conduzidas nos diferentes sistemas avaliados apresentaram 

desenvolvimento fenológico semelhante, com pequenas variações de 3 a 7 dias entre um 

estádio fenológico e outro. Maiores diferenças entre os sistemas e parcelas foram verificadas a 

partir do estádio 93 (início da queda de folhas), com exceção das parcelas do sistema em Y 

coberto, no qual a fenologia das plantas foi similar ao longo de todo o ciclo de cultivo. 

Comiran et al. (2012) verificaram que em plantas conduzidas no sistema em latada sob 

cobertura plástica o ciclo vegetativo até a maturação foi mais curto, mas a queda de folhas foi 

retardada, permitindo maior duração da área foliar. No sistema em Y, Cardoso et al. (2010) 

observaram que o vinhedo sob cobertura plástica manteve as folhas por um período maior em 

comparação ao sem cobertura. No presente estudo, esse efeito da cobertura plástica na 

manutenção das folhas por um maior período de tempo em comparação aos sistemas 

descobertos não foi observado nas parcelas sadias. Nos três anos avaliados, houve tendência 

de queda de folhas mais acelerada nas parcelas doentes do sistema em Y descoberto, no qual 

os estádios fenológicos 95 (50% da queda de folhas) e 97 (término da queda de folhas) 

ocorreram cerca de 8 a 29 dias antes do verificado nas parcelas sadias. Na espaldeira, queda 

mais rápida no número de folhas nas parcelas doentes ocorreram nas safras 2015/16 e 

2016/17, em que a desfolha completa (estádio 97) ocorreu 23 a 37 dias antes do observado nas 
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parcelas sadias. Entretanto, diferenças na AAC para o número de folhas por ramo entre 

parcelas doentes e sadias nos sistemas em Y descoberto e espaldeira só foram observadas na 

safra 2015/16. Jermini et al. (2010a) verificaram que o míldio não influenciou a quantidade de 

área foliar sadia por planta até o início da maturação dos frutos. Entretanto, a partir deste 

estádio fenológico até a colheita, houve acelerada redução da área foliar sadia ao mesmo 

tempo em que houve aumento da intensidade da epidemia.  

  Nos sistemas sem cobertura plástica, as primeiras plantas sintomáticas foram 

observadas entre 50 e 72 DAP nas três safras avaliadas. Infecções primárias causadas por 

oósporos de P. viticola estão frequentemente associadas com chuvas ≥2,5 mm, temperaturas 

≥11 °C e plantas em estádios fenológicos iniciais de desenvolvimento (a partir da brotação) 

(Kennelly et al., 2007a).  A temperatura média no período que antecedeu o início das 

epidemias variou de 21 a 23 °C e a brotação das plantas foi registrada entre os 14 e 22 DAP 

para a espaldeira e Y descoberto, nas três safras. A partir dos 22 DAP, chuvas ≥2,5 mm 

ocorreram a partir dos 38, 26 e 27 DAP nas safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17, 

respectivamente, proporcionando a presença de tecido suscetível e condições climáticas 

favoráveis à ocorrência de infecções primárias por oósporos. A sobrevivência do patógeno 

também pode ocorrer por meio de esporângios presentes em tecidos remanescentes das 

plantas (Gobbin et al., 2006; Rumbou & Gessler, 2006; Koopman et al., 2007; Angelotti et 

al., 2012), servindo como fonte de inóculo para infecções primárias. A dispersão de 

esporângios geralmente está associada à ocorrência de chuvas. Nas temperaturas entre 20 e 25 

°C, 3,0 h de molhamento foliar são suficientes para que a infecção se complete (Caffi et al., 

2016). Na primeira safra, não foram disponibilizados dados de DPM no período anterior ao 

início da epidemia, porém nas duas safras seguintes, molhamento foliar diário ≥3,0 h ocorreu 

em pelo menos 90% do período nos sistemas de condução sem cobertura plástica. Portanto, 

condições favoráveis à infecção por esporângios também foram satisfeitas. Mendes et al. 

(2003) monitoraram a flutuação anual de esporângios de P. viticola no ar em um vinhedo 

localizado na região de Bento Gonçalves, RS. Os autores verificaram a presença de 

esporângios no ar durante o ano todo, mesmo nos meses de inverno, sendo que a maior 

quantidade de inóculo foi verificada no mês de outubro e a menor no mês de maio. Os autores 

sugerem que possa ocorrer a germinação contínua de oósporos, permitindo a produção e 

liberação de esporângios, ou a produção continua de inóculo em folhas verdes retidas no 

período hibernal. As primeiras plantas sintomáticas nas três safras avaliadas foram observadas 

no início de outubro, coincidindo com o período de maior concentração de inóculo verificado 

por Mendes et al. (2003). Aparentemente, a presença de inóculo associada às condições 
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climáticas favoráveis foram os fatores determinantes para marcar o início das epidemias de 

míldio nas safras avaliadas. 

  Para os sistemas descobertos, incidência de 100% de plantas doentes foi observada em 

todas safras. Nas safras 2014/15 e 2016/17, a incidência de 100% ocorreu em um período 

entre 54 e 62 dias, enquanto na safra 2015/16 esta mesma incidência ocorreu em 17 a 20 dias 

de epidemia. Gobbin et al. (2007) relataram aumento abrupto da incidência de míldio de 0 

para 99% em um período de apenas 4 dias em um vinhedo próximo à outra área previamente 

inoculada com míldio da videira. Os autores verificaram dois eventos com dias consecutivos 

de chuvas, que associados ao vento, permitiram a rápida dispersão do inóculo e infecção das 

plantas no vinhedo adjacente. Na safra 2015/16, no período que antecedeu a observação das 

primeiras plantas sintomáticas, dias consecutivos com volumes de chuvas entre 8,1 e 57,8 mm 

ocorreram em três momentos: 26 e 27 DAP, 29 e 30 DAP e 44 a 49 DAP. Assim, acredita-se 

que a epidemia explosiva ocorrida na segunda safra nos sistemas descobertos foi 

consequência da combinação entre condições climáticas favoráveis à doença e à quantidade 

de inóculo inicial elevada. Provavelmente, a epidemia nesta safra ocorreu por infecções 

primárias decorrentes de inóculo proveniente de fora da área. Além do rápido progresso da 

incidência em um curto período de tempo, ao final do período de avaliação da incidência, a 

severidade média de míldio nos sistemas descobertos foi inferior a 0,6%, mais um indicativo 

de que a contribuição dos ciclos secundários foi menos relevante no progresso da incidência 

de míldio nesta safra. Comportamento similar foi verificado na safra 1, na qual os níveis de 

severidade média foram menores que 0,4% quando 100% da incidência de plantas doentes 

ocorreu. Ao contrário, na terceira safra, verificaram-se valores de severidade entre 2,4 e 3,1% 

ao final do período de avaliação da incidência de míldio nos sistemas descobertos, 

evidenciando que ciclos secundários ocorreram nesse período e contribuíram no progresso da 

incidência de míldio.  

  Nas safras avaliadas, verificaram-se severidades finais entre 0,45 e 14,3% na 

espaldeira e 2,12 e 30,9% no Y descoberto. As avaliações de severidade foram realizadas até 

próximo da colheita. Entretanto, o crescimento de lesões e novas infecções foram 

frequentemente observados após a colheita. Mesmo não sendo quantificado, é provável que a 

severidade da doença continuou a evoluir ao longo da estação de cultivo. A epidemia mais 

severa foi verificada na segunda safra, em que os valores finais de severidade foram de 14,3% 

na espaldeira e 30,9% no Y descoberto. Epidemias mais severas de míldio ocorrem em anos 

com períodos extensos de nebulosidade, chuvas frequentes coincidindo com temperaturas 

próximas de 25 °C e alta umidade, o que resulta em períodos prolongados de molhamento 
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foliar (Kassemeyer et al., 2015). Entre os 64 e 128 DAP (período de avaliação da severidade 

de míldio na safra 2), verificaram-se temperaturas médias de 26 °C, UR média de 93,3% e o 

volume acumulado de chuva de 348,8 mm. Molhamento foliar diário ≥3,0 h ocorreu em pelo 

menos 61% do período nos sistemas descobertos. A ocorrência de condições climáticas 

favoráveis, juntamente com a alta concentração de inóculo (evidenciado pelo rápido progresso 

da incidência da doença em um curto período de tempo) e a presença de hospedeiro 

suscetível, favoreceu a ocorrência de ciclos secundários da doença e a maior severidade de 

míldio. Da mesma forma, as condições ambientais menos favoráveis à doença e a menor 

concentração de inóculo, foram as razões para a ocorrência de epidemias menos severas, 

especialmente na safra 2014/15, em que a severidade média final do míldio foi de 0,45% e 

2,12% na espaldeira e Y descoberto, respectivamente.  

 Os valores para AAC do progresso da incidência de míldio diferiram entre os sistemas 

de condução nas safras 2 e 3. Nestes dois ciclos, a AAC do sistema em Y coberto foi menor 

que os demais. Entre os sistemas descobertos, diferenças significativas na AAC do progresso 

da incidência foram verificadas apenas na terceira safra, sendo que maiores valores foram 

obtidos no sistema em espaldeira. Na terceira safra, a epidemia teve início no Y descoberto 17 

dias após o observado na espaldeira, o que provavelmente impactou nos valores da AAC. Para 

a severidade da doença, diferenças significativas na AAC ocorreram nas safras 2014/15 e 

2015/16, sendo que maiores valores foram verificados para o Y descoberto. Embora não tenha 

sido verificada diferença estatística na AAC para os dados de severidade na terceira safra, 

houve tendência da severidade final ser mais elevada no Y descoberto (11,2%) em relação à 

espaldeira (7,5%). Na safra 3, foram realizadas apenas 4 avaliações de severidade. Se mais 

avaliações tivessem sido realizadas, é provável que maior severidade e, consequentemente, 

maior valor da AAC fosse observado no Y descoberto em comparação à espaldeira. Bem et 

al. (2015) avaliaram o progresso de míldio nos sistemas em espaldeira e Y descoberto e 

verificaram maiores valores de AAC da incidência e severidade da doença no Y descoberto. 

Considerando os dados de molhamento foliar coletados nos três anos no período entre 0 e 220 

DAP (poda à completa queda de folhas), as médias de DPM na espaldeira (8,8 h) foram 

estatisticamente inferiores às observadas no Y descoberto (9,5 h) (teste T pareado, P≤0,05). 

Sugere-se que o maior molhamento foliar no Y descoberto contribuiu na ocorrência de 

epidemias mais severas neste sistema em comparação à espaldeira. Entretanto, outras 

variáveis além do molhamento foliar também podem exercer influência no ciclo das relações 

patógeno-hospedeiro. Para a obtenção de conclusões mais apuradas, mais estudos sobre este 

assunto são necessários.  
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 Nas plantas sob o plástico, os primeiros sintomas de míldio foram observados aos 58 e 

98 DAP nas safras 2015/16 e 2016/17, respectivamente. Em comparação aos sistemas 

descobertos, o início da epidemia nas plantas sob cultivo protegido foi retardado em 4 a 8 dias 

na safra 2015/16 e 26 a 43 dias na safra 2016/17. A redução na incidência de míldio da videira 

nas plantas cultivadas sob cobertura plástica variou de 86,7% a 93,7% em comparação aos 

sistemas sem cobertura. A AAC do progresso da incidência da doença foi estatisticamente 

inferior neste sistema em relação aos demais. Chavarria et al. (2007) verificaram que as 

condições microclimáticas do cultivo protegido não permitiram o estabelecimento de míldio. 

Pedro Júnior et al. (2011a) verificaram que a ocorrência de míldio foi de, no máximo, 3,4% 

em plantas de Niágara Rosada sob cobertura plástica. Du et al. (2015) observaram redução de 

81% na severidade da doença em plantas da variedade Red Globe (V. vinifera). Yu et al. 

(2017) relataram redução da doença em comparação ao cultivo à céu aberto em híbridos e 

variedades viníferas.  

  O uso da cobertura plástica em vinhedos impede o contato direto da chuva sobre as 

plantas, reduzindo drasticamente a presença de água livre nos órgãos vegetais (Chavarria et 

al., 2007; Detoni et al., 2007; Comiran et al., 2012). Mesmo na ausência do molhamento 

foliar causado pela chuva, a presença de água livre nas folhas pode ocorrer pela condensação 

do vapor de água da atmosfera ou pela gutação das folhas (Vida et al., 2004). Considerando 

todo o ciclo produtivo (entre a poda e a completa queda de folhas) no qual os sistemas de 

condução coberto e descobertos foram avaliados (safras 2015/16 e 2016/17), a DPM média 

observada foi de 9,3 h no Y descoberto, 8,4 h na espaldeira e 4,4 h no Y coberto. Portanto, o 

molhamento foliar nas plantas sob cobertura plástica é quase 50% menor em relação aos 

sistemas descobertos. Ainda assim, o período médio da duração de molhamento foliar 

observado no Y coberto foi superior ao relatado por Caffi et al. (2016) para que infecções a 

partir de zoósporos ocorram em Vitis vinifera (DPM ≥3 h). Pelo fato das variedades de videira 

Vitis vinifera serem mais suscetíveis ao míldio em relação às variedades de Vitis labrusca 

(Amorim et al., 2016), é possível que molhamento foliar superior a 3 h seja necessário para a 

ocorrência de infecções de P. viticola em variedades de Vitis labrusca, como a Niágara 

Rosada. Outras alterações no microclima sob a cobertura plástica também foram relatadas na 

literatura, as quais também podem interferir nas fases do ciclo do patógeno,  como aumento 

das temperaturas máximas e médias (Chavarria et al., 2008), redução da radiação interceptada 

(Chavarria et al., 2007; Cardoso et al., 2010) e atenuação da velocidade do vento (Chavarria 

et al., 2007, 2008).  
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  Considerando apenas as parcelas sadias, diferenças significativas entre os sistemas de 

condução ocorreram para massa do fruto (primeira e segunda safras) e na produção por planta 

(segunda safra). Na primeira safra, o Y descoberto apresentou menor massa do fruto em 

relação à espaldeira. Provavelmente, isso ocorreu em função da diferença de idade das 

plantas, já que o Y descoberto estava no seu primeiro ciclo de produção. Apesar da diferença 

na massa do fruto na safra 2014/15, a produção por planta não diferiu entre os sistemas. Na 

segunda safra, os sistemas em Y coberto e descoberto apresentaram maior produção por 

planta em relação à espaldeira, mas não houveram diferenças significativas para massa do 

cacho. Detoni et al. (2007) avaliaram a produção por planta e a massa do cacho no sistema em 

espaldeira com e sem cobertura plástica. Os autores verificaram maior produção por planta e 

massa do cacho no sistema sob cultivo protegido. Pedro Júnior et al. (2011b) verificaram 

produção por planta e massa do cacho maior no sistema em Y coberto em relação à 

espaldeira. 

  Entre as parcelas doentes e sadias, diferenças significativas para produção por planta e 

massa do cacho foram observadas na segunda safra para os sistemas sem cobertura plástica. 

Nesta safra, a epidemia de míldio foi mais severa em comparação às demais, o que ocasionou 

a redução do rendimento por planta e da massa dos frutos. Na safra seguinte (2016/17), 

aparentemente, a produção por planta não foi afetada pela epidemia de míldio ocorrida no 

ciclo anterior, pois a produção por planta foi, em média, 3,5 kg maior na safra 2016/17 em 

relação a safra 2015/16.  Jermini et al. (2010a) observaram redução significativa na produção 

de uva em função da queda de bagas e desfolha precoce causada pelo míldio. Os autores 

também verificaram que o míldio causou a redução nas reservas de carboidratos das plantas. 

Apesar do impacto na produção e no acúmulo de reservas, os autores relataram que um ciclo 

produtivo foi o suficiente para as plantas se recuperarem e reconstituírem as suas reservas.  

  Os valores do teor de sólidos solúveis totais e da acidez titulável não diferiram 

estatisticamente entre as parcelas doentes e sadias. Jermini et al. (2010a) verificaram redução 

significativa nos teores de sólidos solúveis totais em áreas não tratadas para míldio, e 

justificam essa redução em função da desfolha precoce causada pela doença. Os autores 

também observaram valores significativamente maiores de acidez titulável de frutos 

produzidos em áreas onde não foi realizado o controle de míldio em relação às áreas tratadas.  

  Os frutos produzidos no sistema em Y coberto apresentaram aumento significativo no 

teor de sólidos solúveis totais em relação à espaldeira nas duas safras avaliadas, e em relação 

ao Y descoberto na safra 2015/16. Quanto à acidez titulável, diferenças significativas foram 

observadas apenas na safra 2016/17, sendo que os frutos colhidos na espaldeira apresentaram 
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menores valores em relação aos sistemas em Y. Rodriguez (2016) verificou teor de sólidos 

solúveis totais significativamente maiores no Y sem cobertura plástica em relação à 

espaldeira, mas diferenças na acidez titulável dos frutos não foi observada. Detoni et al. 

(2007) avaliaram a qualidade de frutos produzidos em espaldeira com e sem cobertura 

plástica. Os autores não verificaram diferenças significativas no teor de sólidos solúveis entre 

os tratamentos, porém frutos sob a cobertura plástica apresentaram maiores teores de acidez 

titulável.  

   Na safra 2015/16, realizou-se a caracterização populacional de P. viticola com 

marcadores microssatélites em três momentos da epidemia de míldio. O número de alelos 

diferentes em cada loco variou de 1 a 3, sendo que a diversidade alélica para cada loco foi de 

3 alelos no loco Pv93, 2 alelos nos locos Pv61, Pv83 Pv101 e Pv103 e os locos Pv88 e Pv91 

foram monomórficos. Rouxel et al. (2012) utilizaram esses mesmos microssatélites para 

avaliar a diversidade genética de populações de P. viticola provenientes de vinhedos da 

Europa e da América do Norte. Para todos os locos, o número de alelos variou de 3 a 4, sendo 

que locos monomórficos não foram observados para esses microssatélites. Li et al. (2016) 

utilizaram 7 microssatélites para analisar a estrutura genética populacional de P. viticola na 

China, dentre eles os marcadores Pv83 e Pv101. O número de alelos identificados foram de 12 

e 8 alelos para os locos Pv83 e Pv101, respectivamente. Diversidade alélica mais limitada foi 

verificada na população de Piracicaba.  

  Para os 166 isolados de P. viticola genotipados com os 7 microssatélites, apenas três 

genótipos multilocus (MLG) foram identificados. Na época 1 (12/10/15), 100% dos isolados 

coletados pertenceram à um único MLG (MLG1). O início da epidemia de míldio ocorreu 10 

dias antes da primeira época de coleta. Portanto, pode-se afirmar que não houve contribuição 

de infecções primárias decorrentes de oósporos. Nesta safra, as infecções primárias que deram 

início à epidemia foram resultado da disseminação massiva de um único genótipo clonal. Na 

segunda época de coleta (10/11/15), o MLG1 representou 87,32% e outros dois MLGs foram 

identificados. Os MLG2 e MLG3 observados na segunda época, não foram capazes de se 

estabelecer na população, pois não foram identificados na 3° época, para a qual 100% dos 

isolados pertenceram ao MLG1. Considerando as três épocas, o MLG1 representou 94,6% 

dos isolados coletados, constituindo-se, portanto, no genótipo dominante da epidemia de 

míldio na safra 2015/16.  Na literatura, diversos trabalhos comprovam a alta 

variabilidade genética de P. viticola pela recombinação através da reprodução sexuada do 

patógeno (Gobbin et al., 2005, 2006; Yin et al., 2014; Li et al., 2016). Em regiões de clima 

temperado, além dos oósporos serem a principal fonte de inóculo nas infecções primárias, 
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essas estruturas também  têm grande contribuição no progresso das epidemias (Gobbin et al., 

2003a, 2005, Rumbou & Gessler, 2004, 2007; Kennelly et al., 2007a; Rossi et al., 2013), 

diferentemente do verificado no presente estudo, em que infecções causadas pos oósporos não 

tiveram contribuição nas infecções primárias e foram pouco importantes ao longo do 

desenvolvimento da epidemia de míldio. Semelhante ao observado neste estudo, epidemias de 

míldio causadas por poucos genótipos dominantes foram relatadas na Austrália, África do Sul 

e alguns vinhedos de regiões italianas e alemãs (Gobbin et al., 2003, 2007; Hug, 2005; 

Koopman et al., 2007). Em regiões climáticas mais quentes, as populações de P. viticola 

podem vivenciar o chamado efeito gargalo em função de eventos desfavoráveis à ocorrência 

da doença, como condições climáticas adversas à formação de oósporos. Como resultado, 

determinados genótipos capazes de sobreviver à essas condições são selecionados na 

população e as epidemias de míldio da videira são causadas predominantemente por genótipos 

clonais capazes de sobreviver entre ciclos da cultura (Gobbin et al., 2003; Rumbou & Gessler, 

2004, 2006; Koopman et al., 2007).  

  Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que, em condições de clima favorável, 

epidemias explosivas e severas de míldio podem ocorrer nos sistemas sem cultivo protegido, 

como verificado na safra 2015/16, em que a incidência de plantas doentes progrediu de 0 a 

100% em um período inferior à 20 dias, e a severidade média final da doença atingiu valores 

de até 30,9%. Em epidemias como esta, ocorreu a desfolha precoce de plantas e a 

produtividade foi reduzida em até 0,9 kg por planta nos sistemas descobertos. Contudo, 

alterações na quantidade de sólidos solúveis totais e acidez titulável dos frutos em função da 

doença não ocorreram. Houve tendência de níveis de severidades mais elevados no Y sem 

cobertura plástica em comparação à espaldeira, verificado por diferenças significativas na 

AAC do progresso da severidade em 2 das 3 safras avaliadas. O uso da cobertura plástica no 

sistema em Y promoveu a redução da incidência de míldio em até 93,7% em comparação aos 

sistemas em espaldeira e Y descoberto. Portanto, o sistema em Y associado ao cultivo 

protegido é uma medida eficiente no controle de míldio da videira, resultado que vai de 

acordo com outros estudos conduzidos em vinhedos sob cobertura plástica (Chavarria et al., 

2007; Pedro Júnior et al., 2011a; Du et al., 2015). Entretanto, caso o uso da cobertura plástica 

não seja possível, a utilização do sistema em Y não é recomendável. Nesta situação, propõe-se 

utilizar o cultivo de videira no sistema em espaldeira. O monitoramento dos genótipos 

realizado na safra 2014/15 revelou baixa diversidade genotípica da população de P. viticola e 

a predominância da reprodução assexuada do patógeno como fonte de inóculo primária e 

secundária no desenvolvimento da epidemia de míldio da videira.    
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4 PROGRESSO TEMPORAL DA FERRUGEM DA VIDEIRA  

 

Resumo 

 

  A ferrugem da videira (Phakopsora euvitis) é uma doença importante no Brasil, 

considerada endêmica nas regiões Sul e Sudeste do País. A doença pode causar desfolha 

precoce e prejudicar o vigor das plantas no ciclo seguinte. Alterações na arquitetura das 

plantas podem se constituir em uma importante ferramenta no manejo de doenças. O objetivo 

deste trabalho foi caracterizar o progresso temporal da ferrugem da videira em diferentes 

sistemas de condução. Os experimentos foram realizados em Piracicaba-SP, nos ciclos de 

produção 2014/15, 2015/16 e 2016/17. As plantas da variedade Niágara Rosada foram 

conduzidas nos sistemas de condução em espaldeira, Y sem cobertura plástica e Y com 

cobertura plástica. Cada sistema de condução foi dividido em dois talhões; um composto por 

plantas sadias, no qual realizou-se o controle de todas as doenças da videira, e um segundo 

talhão onde foi realizado o controle de todas as doenças, exceto ferrugem. Avaliaram-se a 

fenologia das plantas, o número de folhas por ramo, a incidência e a severidade de ferrugem. 

Estimou-se a área abaixo da curva (AAC) para os dados do número de folhas por ramo, 

incidência e severidade da doença. Os resultados foram submetidos a análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). A AAC para o número de folhas por ramo 

foi superior nos sistemas em Y em comparação à espaldeira. Queda prematura de folhas em 

decorrência da epidemia de ferrugem foi observada para os sistemas em Y, com valores de 

severidade inferiores a 5,6%, na terceira safra. Em decorrência da queda de folhas precoce nas 

parcelas de avaliação da doença, a fenologia das plantas foi alterada nos estádios fenológicos 

finais de desenvolvimento. As epidemias de ferrugem iniciaram-se próximas à colheita 

(meados de dezembro) nos três anos avaliados. Com exceção do sistema em espaldeira na 

segunda safra, a incidência de plantas doentes atingiu 100% das plantas em períodos entre 26 

e 38 dias. Infecções primárias causadas por inóculo externo à área foram as principais 

responsáveis pelo progresso temporal da incidência de ferrugem da videira. Diferenças 

significativas na AAC do progresso da incidência da doença foram observadas nas safras 

2014/15 e 2015/16. O progresso mais rápido de plantas doentes nos sistemas em Y em relação 

à espaldeira foi provavelmente em função da maior exposição do dossel vegetativo nas 

plantas conduzidas em Y. O molhamento foliar nas plantas conduzidas em Y sob cobertura 

plástica foi 50% inferior ao verificado nos sistemas sem cobertura plástica. Entretanto, esse 

fator não afetou o progresso temporal da doença sob a cobertura plástica. O uso de cobertura 

plástica no cultivo de videira não foi suficiente para o controle satisfatório da doença.  

 

Palavras-chave: Arquitetura de Plantas; Epidemiologia; Phakopsora euvitis; Vitis labrusca. 

 

Abstract 

 

  Grapevine rust (Phakopsora euvitis) is an important disease in Brazil, considered 

endemic in South and Southeast regions of the country. The disease can cause premature 

defoliation and reduce plant vigor on the next growing season. Modifications in plant 

architecture may be consider as an important tool to disease management. The aim of this 

study was to characterize the temporal progress of grapevine rust in different conduction 

systems. The experiments were carried out in Piracicaba-SP, in the growing seasons of 

2014/15, 2015/16 and 2016/17. Grape plants of the variety Niagara Rosada were conducted in 

vertical trellis system, Y-trellis without plastic cover and Y-trellis with plastic cover. Each 
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conduction system was divided into two plots; one composed by healthy plants, in which 

control of all grape diseases was applied, and a second plot where grape diseases were also 

controlled, except for rust. Plant phenology development, number of leaves per shoot, disease 

incidence and disease severity were evaluated. The area under the curve (AUC) was estimated 

to number of leaves, disease incidence and disease severity.  Results were submitted to 

analysis of variance and mean values were compared by Tukey test (P <0.05). AUC for 

number of leaves per shoot was higher in Y-trellis systems compared to vertical trellis. 

Premature defoliation due to rust epidemic was verified for Y-trellis with severity values 

lower than 5.6% on the third growing season. Due to early defoliation on the diseased plots, 

plant phenology was altered in the final stages of development. Rust epidemics initiated 

closest to harvest (mid-December) in the three growing seasons. Except for plant conducted in 

vertical trellis on the second year, disease incidence reached 100% of plants in periods 

between 26 to 38 days. Primary infections caused by outside inoculum were the mainly 

responsible for temporal progress of grape rust incidence. Significant differences on AUC 

values for disease incidence were verified in 2014/15 and 2015/16. The faster disease 

development in Y-trellis systems in comparison to vertical trellis was probably caused by the 

larger exposure of the vegetative canopy in Y-trellis. Leaf wetness duration in plants 

conducted in Y-trellis under plastic cover was 50% lower than the values found to the systems 

without plastic cover. However, this factor did not affect the temporal progress of rust under 

plastic cover. The use of plastic cover in vineyards was not sufficient to control grape rust. 

 

Keywords: Epidemiology; Phakopsora euvitis; Plant Architecture; Vitis labrusca. 

 

4.1 Introdução 

 

   A ocorrência de doenças é um dos principais problemas enfrentados pelos produtores 

de videira. A ferrugem é uma doença de grande importância para a cultura. No Brasil, a 

doença foi relatada pela primeira vez em 2001, no Estado do Paraná  (Tessmann et al., 2003), 

e em 2003 já estava presente em vários locais do Estado de São Paulo (Papa et al., 2003; 

Tessmann et al., 2004). Atualmente, a doença já foi relatada em diversos estados brasileiros 

de diferentes regiões do País (Papa et al., 2003; Tavares et al., 2005; Costa & Ventura, 2009; 

Halfeld-Vieira et al., 2009; Xavier et al., 2012). 

Phakopsora ampelopsidis é um fungo complexo, que ataca diversas espécies da 

família Vitaceae na Ásia. Ono (2000) observou três populações dentro de P. ampelopsidis, até 

então considerado o agente causal da ferrugem da videira. Devido às diferenças morfológicas 

e de especificidade ao hospedeiro, essas populações foram caracterizadas como sendo 

espécies distintas: P. ampelopsidis, que parasita plantas do gênero Ampelopsis spp., P. vitis 

que infecta Pathernocissus spp. e uma nova espécie, P. euvitis, que infecta plantas do gênero 

Vitis. Além de P. euvitis, P. uva também pode infectar espécies do gênero Vitis e ser o agente 

causal da ferrugem da videira. Com base nas características de télios e urédios coletados, 
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constatou-se que o agente causal da ferrugem da videira no Brasil é P. euvitis (Tessmann et 

al., 2004).  

  P. euvitis é um parasita obrigatório e a doença é caracterizada como sendo uma 

ferrugem macrocíclica e heteroécia, entretanto, o ciclo completo contendo as cinco fases 

ocorre apenas no Japão. As fases espermogonial e aecial foram observadas em Meliosma 

myriantha, planta arbustiva comum no Japão e ausente no Brasil. As fases uredinial e telial 

ocorrem na videira (Leu, 1988; Edwards, 2015). A germinação dos urediniósporos ocorre em 

uma faixa de temperatura entre 10 ºC e 30 ºC. Temperaturas entre 15 e 30 °C e molhamento 

foliar de 6 h são necessários para a ocorrência de infecções (Angelotti et al., 2011; Alves, 

2015). Entretanto, em temperaturas de 20 °C a 30 °C, estima-se que 5 h sejam suficientes para 

que a infecção se complete (Alves, 2015). O período de latência (período entre a inoculação e 

a manifestação dos primeiros sintomas) é menor sob temperaturas mais altas, e varia de 6 a 14 

dias (Angelotti et al., 2008b; Alves, 2015). A ausência de luz favorece a germinação e a 

infecção de urediniósporos (Leu & Wu, 1983; Naruzawa et al., 2006; Angelotti et al., 2014a), 

e a ocorrência de períodos de molhamento foliar prolongados favorecem a infecção (Angelotti 

et al., 2011; Alves, 2015). A severidade da doença é maior em temperaturas entre 25 °C e 30 

°C  (Angelotti et al., 2014a; Alves, 2015).  

Os sintomas da ferrugem surgem nas folhas, na forma de pequenas pústulas 

amareladas que podem estar dispersas ou densamente distribuídas no limbo foliar. Na face 

superior são observadas lesões necróticas escurecidas. Ocasionalmente, são observadas 

pústulas em pecíolos e brotos jovens (Leu, 1988; Edwards, 2015). Em folhas, os sintomas são 

observados apenas em folhas maduras, não sendo observada infecção em folhas jovens 

(Naruzawa et al., 2006). Possivelmente, a resistência de folhas jovens à infecção do patógeno 

está relacionada ao desenvolvimento de estômatos (Leu, 1988). Frequentemente, urédias 

coalescem em uma única lesão no tecido foliar (Primiano et al., 2017).  Infecções severas 

causam a morte e a queda prematura de folhas, prejudicando a maturação dos frutos e 

reduzindo o vigor das plantas no ciclo seguinte. Na presença do hospedeiro secundário 

(Meliosma myriantha), e em estágios mais avançados da doença, télios são formados, 

próximos ou dentro das urédias (Leu, 1988; Edwards, 2015). Em regiões de clima mais 

ameno a doença é observada com mais frequência no final do ciclo da cultura. Em regiões 

tropicais e subtropicais, a doença pode ocorrer em todo o ciclo da cultura e tende a ser mais 

severa, especialmente em locais que produzem mais de uma safra ao ano, onde a 

sobrevivência do patógeno é favorecida pela presença de tecido verde durante todo o ciclo 

(Sônego et al., 2005).  



102 

 

 Variedades derivadas de Vitis labrusca são suscetíveis à ferrugem (Leu, 1988). A 

variedade Niágara Rosada apresenta níveis de infecção mais elevados e maior número de 

urediniósporos por pústula, sendo, portanto, altamente sensível à doença (Angelotti et al., 

2008b). A principal forma de controle de doenças utilizada nos vinhedos paulistas é o controle 

químico, realizado de maneira preventiva, resultando, muitas vezes, em um excessivo número 

de pulverizações. A utilização de outros métodos de controle além do químico, é importante 

para reduzir o número de aplicações de agrotóxicos e promover o manejo sustentável da 

cultura.  

  Diferentes arquiteturas de plantas podem influenciar no desenvolvimento de 

patógenos. Apesar de ser uma linha de pesquisa recente, especialmente para culturas perenes, 

o manejo de doenças por meio de modificações na arquitetura de plantas tem obtido 

resultados promissores. De modo geral, determinada arquitetura de planta que propicie 

condições microclimáticas desfavoráveis ao desenvolvimento de patógeno,  possuem 

potencial na redução da intensidade de epidemias (Tivoli et al., 2013). Diferentes sistemas de 

condução são utilizados para o cultivo de videira, sendo a latada, a espaldeira e o Y os mais 

utilizados (Tecchio et al., 2011; Costa et al., 2012). Além disso, o cultivo de videria associado 

ao cultivo protegido vem sendo utilizado pelos produtores de videira. A arquitetura de plantas 

é modificada pelo sistema de condução, podendo causar alterações no microclima das plantas 

e interferir no desenvolvimento de patógenos. Na literatura, diferenças na intensidade de 

doenças em função do sistema de condução das plantas são relatadas em diversos estudos, 

especialmente em relação à utilização da cobertura plástica em vinhedos (Chavarria et al., 

2007; Detoni et al., 2007; Hernandes & Pedro Júnior, 2011; Comiran et al., 2012; Bem et al., 

2015; Du et al., 2015). O Y com cobertura plástica diminuiu a intensidade de doenças 

comomíldio e podridões de cacho, causando a redução no número de pulverizações em 

relação ao sistema descoberto (Chavarria et al., 2007; Pedro Júnior et al., 2011; Comiran et 

al., 2012). Devido à menor quantidade de doenças, redução entre 70 e 88% no número de 

pulverizações pode ser obtida com o uso da cobertura plástica no sistema em Y (Chavarria et 

al., 2007; Hernandes & Pedro Júnior, 2011). Contudo, para algumas doenças, apenas o uso da 

cobertura plástica não foi suficiente para o controle, como para mancha das folhas (Pedro 

Júnior et al., 2011). Para outras doenças, como o oídio da videira, há a ocorrência de 

epidemias mais severas no cultivo sob o plástico (Du et al., 2015). 

  Para a cultura da videira, o efeito do sistema de condução em Y e em espaldeira no 

progresso temporal das epidemias de ferrugem é pouco conhecido. O objetivo do trabalho foi 
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caracterizar o progresso temporal da ferrugem da videira e entender como as características da 

arquitetura de plantas afetam a incidência e a severidade dessas epidemias. 

 

 

4.2 Material e métodos 

 

4.2.1 Descrição da área experimental 

 

  O experimento foi conduzido em Piracicaba-SP, em vinhedo experimental da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo (22°42'34.25"S, 

47°37'38.18"O). Segundo a classificação climática de Koeppen, o clima em Piracicaba é 

classificado como Cwa, e caracteriza-se por chuvas no verão e seca no inverno, com a 

temperatura média do mês mais quente superior a 22 °C. A precipitação média anual de 

Piracicaba é de 1328,1 mm e a temperatura média anual de 21,6 °C, com a mínima de 14,8 °C 

e máxima de 28,2 °C (CEPAGRI, 2017).  

  A variedade utilizada no experimento foi a Niágara Rosada (Vitis labrusca) enxertada 

sobre IAC-766 Campinas (Vitis riparia x Vitis caribaea). A área foi composta por plantas de 

videira conduzidas nos sistemas de condução em espaldeira, Y sem cobertura e Y com 

cobertura plástica. A cobertura plástica foi composta por filme de polietileno de baixa 

densidade de 150 μm.  O espaçamento utilizado foi de 2 m entre linhas e 1,0 m entre plantas 

para o sistema de condução em espaldeira e de 3,2 m entre linhas e 1,2 m entre plantas para o 

sistema em ‘Y’.  

  Os experimentos foram conduzidos por três safras consecutivas (2014/15, 2015/16 e 

2016/17). As adubações foram realizadas de acordo com a análise de solo, para uma meta de 

produção entre 13 e 22 t ha
-1

. As aplicações foram parceladas em três vezes da seguinte 

maneira: i. um mês antes da poda (100% do fósforo e 50% da dose de potássio recomendada, 

juntamente com 5 l de esterco por planta); ii. ramos com duas a três folhas (50% da dose de 

nitrogênio) e; iii. bagas entre o tamanho chumbinho e meia baga (50% dose de nitrogênio e 

50% da dose de potássio) (Protas, 2003; Tecchio et al., 2012). A partir do segundo ano de 

experimentos, a área foi irrigada por gotejamento.  

  No início do ciclo produtivo de cada ano, as plantas foram submetidas à poda curta, 

com uma a duas gemas por ramo, nas seguintes datas: 13 de agosto de 2014, 12 de agosto de 

2015 e 10 de agosto de 2016. Após a poda, aplicou-se cianamida hidrogenada (Dormex®) a 

5% de concentração em todas as plantas da área para estimular a quebra de dormência das 
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gemas e auxiliar na uniformidade da brotação. O desponte de ramos foi realizado quando as 

plantas alcançaram o último fio de arame de sustentação dos sistemas de condução. 

 O plantio das mudas e a instalação dos sistemas em espaldeira e Y foram realizados 

em 2013. A cobertura plástica no sistema em Y foi instalada em 2015. A espaldeira foi 

composta por seis linhas de 15 plantas e o Y sem cobertura e com cobertura plástica por 6 

linhas de 8 plantas, em cada sistema. As avaliações no Y com cobertura plástica ocorreram a 

partir da segunda safra (2015/16). Para cada sistema de condução, foram atribuídas parcelas 

controles (sadias) e parcelas sem tratamento para o controle de ferrugem. As parcelas sadias 

foram compostas por 12 plantas na espaldeira, 6 plantas no Y com cobertura e 6 plantas no Y 

descoberto. O controle de pragas foi realizado de maneira similar nas parcelas sadias e 

doentes. 

 

4.2.2 Avaliação da fenologia e número de folhas por ramo nas plantas de videira 

 

  A fenologia das plantas foi avaliada entre a poda e a completa queda de folhas, 

determinada de acordo com a escala fenológica BBCH (Meier, 2001) adaptada por Lorenz et 

al. (1994). O número de folhas por ramo foi contabilizado em um ramo por planta, no período 

entre a poda e a completa queda de folhas.   

  Nas parcelas de ferrugem, as variáveis fenologia e número de folhas foram analisadas 

em 42 plantas marcadas no sistema em espaldeira, 36 plantas no Y sem cobertura e 30 plantas 

no Y com cobertura plástica. Nas parcelas sadias, todas as plantas foram avaliadas. As 

avaliações no sistema em Y coberto iniciaram-se a partir da safra 2015/16. No Y descoberto, 

as avaliações foram realizadas em dois anos, nas safras 2014/15 e 2016/17. Na espaldeira, as 

avaliações foram realizadas nos três anos consecutivos.  

 Para o número de folhas calculou-se a área abaixo da curva (AAC). Verificaram-se a 

homogeneidade das variâncias pelo teste de Bartlett (P<0,05) e a normalidade dos resíduos 

pelo teste de Shapiro-Wilk (P<0,05). O delineamento foi inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 2 x 2 ou 2 x 3 (parcelas x sistemas), dependendo da safra analisada, com 6 

repetições. Os resultados da AAC foram submetidos a análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05).  

 

4.2.3 Avaliação do progresso temporal da epidemia de ferrugem  
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A incidência (número de plantas doentes em relação ao total de plantas) foi avaliada 

semanalmente com base na visualização de sintomas e sinais do patógeno (Figura 4.1). Na 

primeira safra, avaliaram-se 62 plantas na espaldeira e 46 plantas no Y descoberto. Na 

segunda safra, avaliaram-se 62 plantas na espaldeira e 32 plantas no Y com cobertura plástica. 

Na terceira safra, foram avaliadas 68 plantas na espaldeira e 42 em cada sistema Y.  

  

  
Figura 4.1. Sintomas e sinais de ferrugem da videira (Phakopsora euvitis) em plantas da 

variedade Niágara Rosada. Lesões foliares na face abaxial das folhas de videira (A); pústulas 

de ferrugem na face inferior das folhas (B); formação de urédias do patógeno na face adaxial 

das folhas (C); produção de urédias contendo urediniósporos na face abaxial das folhas (D)  

 

A severidade (percentagem da área de tecido doente) foi avaliada semanalmente em 

quatro folhas do terço médio de 1 ramo de cada uma das plantas marcadas (as mesmas 

utilizadas na avaliação da contagem de folhas por ramo). Para avaliação da severidade da 

doença, utilizou-se a escala diagramática proposta por Angelotti et al. (2008a).  

Para as avaliações de incidência e severidade, calculou-se a área abaixo da curva de 

progresso da doença (AACPD). A homogeneidade das variâncias foi avaliada pelo teste de 

Bartlett (P<0,05) e a normalidade dos resíduos foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk 

A B 

C D 
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(P<0,05). Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA).  Nas safras nas 

quais dois sistemas de condução foram avaliados, as médias foram comparadas pelo Teste F 

(P<0,05). Em safras nas quais os três sistemas de condução foram avaliados, as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05).  

 

4.2.4 Coleta de dados climáticos 

 

  Durante o período do cultivo da videira, realizou-se o monitoramento e a coleta de 

dados microclimáticos. Os dados meteorológicos foram obtidos pela estação meteorológica do 

campus da ESALQ, localizada em Piracicaba-SP (ESALQ, 2017). Para a determinação da 

duração do período de molhamento foliar (DPM), foram instalados cinco sensores de 

molhamento foliar, modelo Campbell Scientific, em diferentes posições do dossel da cultura, 

e nos três sistemas de condução. Em cada sistema de condução, a DPM foi calculada com 

base no valor médio diário da leitura dos cinco sensores.   

 

4.3 Resultados 

 

  Na safra 2014/15, o número de folhas por ramo foi crescente até 50 a 60 DAP, 

momento no qual realizou-se o desponte dos ramos. A partir desse período, as plantas 

permaneceram com número de folhas constante até a colheita. No período entre o desponte e 

a colheita, o Y descoberto apresentou, em média, 2 folhas a mais em relação à espaldeira, com 

número médio de 12 folhas no Y e 10 folhas na espaldeira. Desfolha mais acentuada foi 

observada a partir dos 146 DAP no sistema em Y descoberto e aos 162 DAP para os demais 

sistemas (Figura 4.2A,B). A área abaixo da curva (AAC) para número de folhas/ramo diferiu 

estatisticamente entre os sistemas de condução. A espaldeira apresentou valores médios 

inferiores ao do sistema em Y descoberto, independentemente da parcela avaliada. Não foi 

observada diferença significativa entre as parcelas doentes e sadias dentro de cada sistema de 

condução (Tabela 4.1).  

  Na safra 2015/16, o desponte dos ramos foi realizado com cerca de 60 DAP. Portanto, 

o número de folhas/ramo foi crescente até esse período. A quantidade de folhas permaneceu a 

mesma entre os 60 DAP e a colheita. O número médio de folhas entre o desponte e a queda 

inicial de folhas variou de 8 a 9 folhas na espaldeira e 9 a 10 folhas no sistema em Y coberto. 

Na espaldeira, a quantidade de folhas diminui a partir dos 183 DAP na parcela doente e aos 

191 DAP na parcela sadia. No Y com cobertura, desfolha mais acentuada foi observada a 
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partir dos 183 DAP para ambas as parcelas (Figura 4.2C,D). O Y com cobertura plástica 

obteve maior AAC para número de folhas por ramo em relação à espaldeira. Não houve 

diferença estatística entre as parcelas doente e sadia dentro de cada sistema (Tabela 4.1).  

  Na safra 2016/17, o número de folhas/ramo foi crescente até 60 DAP, período no qual 

fez-se o desponte dos ramos, e permaneceu constante até a colheita. Nesse período, o número 

médio de folhas por ramos foi de 6 a 7 folhas na espaldeira e de 9 a 10 folhas nos sistemas em 

Y.  Queda mais acentuada de folhas foi verificada a partir dos 183 DAP para todos os 

sistemas e parcelas (Figura 4.2E,F). A espaldeira apresentou AAC do número de folhas/ramo 

estatisticamente inferior aos sistemas em Y. Os valores da AAC das parcelas sadias diferiram 

estatisticamente das parcelas de avaliação de ferrugem para todos os sistemas avaliados. Na 

espaldeira, a parcela sadia apresentou, em média, 1 folha a mais em relação a parcela doente 

na maior parte da estação de cultivo (58 aos 134 DAP), o que pode ter influenciado no maior 

valor de AAC na parcela sadia. No Y descoberto, a quantidade de folhas/ramo foi similar 

entre as parcelas doentes e sadias. Entretanto, diferenças mais acentuadas ocorreram dos 154 

aos 197 DAP, sendo que a parcela sadia apresentou cerca de 1 folha a mais nesse período. 

Similar ao observado no Y descoberto, o Y com cobertura plástica apresentou número de 

folhas/ramo semelhante entre parcelas doentes e sadias na maior parte do ciclo, sendo que 

maior desigualdade foi verificada entre os 183 e 197 DAP, com diferenças de até 2,5 folhas a 

mais na parcela sadia (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1. Área abaixo da curva do número de folhas por ramo nas parcelas sem tratamento 

para o controle de ferrugem (parcelas doentes) e nas parcelas sadias nos sistemas de condução 

em espaldeira, Y descoberto e Y com cobertura plástica nas safras 2014/15, 2015/16 e 

2016/17  

Safra Sistema de condução Doente Sadia 

2014/15 

Espaldeira 1487,38 b  A* 1553,52 b  A 

Y descoberto 1695,87 a  A 1674,48 a  A 

CV = 5,54 %   

2015/16 

Espaldeira 1425,56 b  A 1463,14 b A 

Y coberto 1610,30 a  A 1573,28 a A 

CV = 5,49%   

2016/17 

Espaldeira   987,50 b  B 1118,12 b  A 

Y coberto 1306,68 a  B 1384,36 a  A 

Y descoberto 1351,15 a  B 1418,18 a  A 

CV = 6,94 %   

*Letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas iguais na linha não diferem 

estatisticamente entre si (p<0,05) 
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Figura 4.2. Número de folhas por ramo nas parcelas sem tratamento para o controle de 

ferrugem da videira (A, C, E) e nas parcelas sadias (B, D, F) nos sistemas de condução em 

espaldeira, Y descoberto e Y com cobertura plástica nas safras 2014/15 (A, B), 2015/16 (C, 

D) e 2016/17 (E, F) 

 

     Na maior parte do ciclo 2014/15, o desenvolvimento dos estádios fenológicos das 

plantas de videira foi semelhante entre os sistemas de condução e parcelas avaliadas. As 

principais diferenças foram em relação ao florescimento, o qual teve início aos 37 DAP na 

espaldeira e aos 41 DAP no sistema em Y descoberto, e na senescência de folhas, a qual 

iniciou 16 dias antes no Y descoberto em relação a espaldeira. Aos 190 DAP, as plantas de 

todos os sistemas e parcelas encontravam-se no estádio fenológico 95 (queda de 50% de 

folhas) (Tabela 4.2). 

 Na safra 2015/16, os estádios fenológicos caracterizados por 1 a 2 folhas expandidas, 

inflorescência visível e florescimento tiveram uma variação de 3 a 4 dias, dependendo do 

sistema de condução e parcela avaliada. Na espaldeira, a mudança de coloração e 

A B 

C D 

E F 
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amadurecimento dos frutos na parcela sadia levou 7 dias a mais em relação às demais. O 

início da queda de folhas (estádio 93) ocorreu aos 183 DAP para todos os sistemas de 

condução e parcelas. O estádio 97 (término da queda de folhas) ocorreu aos 205 DAP e 220 

DAP no Y coberto e espaldeira, respectivamente (Tabela 4.2).  

  Na safra 2016/17, o desenvolvimento da fenologia das plantas foi semelhante entre as 

parcelas e sistemas de condução. No Y descoberto, a frutificação na parcela de avaliação de 

ferrugem ocorreu 6 dias depois em relação aos demais sistemas e parcelas. Também neste 

sistema, os estádios 95 e 97 na parcela sadia ocorreram 14 dias e 23 dias após em relação a 

parcela doente.  No Y coberto, parcela sadia, o estágio 97 (término da queda de folhas) 

ocorreu 23 dias após o período verificado nos demais sistemas de condução (Tabela 4.2).  

 

Tabela 4.2. Período de tempo (dias após a poda) da ocorrência dos principais estádios 

fenológicos da videira de acordo com o número de dias após a poda nas parcelas sem 

tratamento para o controle de ferrugem (parcelas doentes) e nas parcelas sadias nos sistemas 

de condução em espaldeira, Y descoberto e Y com cobertura plástica nas safras 2014/15, 

2015/16 e 2016/17  

   Fenologia das plantas de videira e dias após a poda 

Safra 
Sist. 

condução 
Parcela 09

1
 11/12 53 60/68 71/79 81/89 Col. 93 95 97 

14/15 

Esp. Doente 14 20 24 37 45 108 124 162 190 198 

 
Sadia 14 20 24 37 45 108 124 162 190 198 

Y desc. Doente 14 20 24 41 45 108 124 146 190 198 

 
Sadia 14 20 24 41 45 108 124 146 190 198 

15/16 

Esp. Doente 19 22 26 40 49 107 125 183 191 220 

 
Sadia 19 22 29 43 49 114 125 183 191 220 

Y cob. Doente 19 22 26 43 49 107 125 183 - 205 

 Sadia 19 26 29 43 49 107 125 183 - 205 

16/17 

Esp. Doente 19 23 31 48 52 111 132 183 191 197 

 
Sadia 19 23 31 48 52 111 132 183 191 197 

Y cob. Doente 19 23 31 48 52 111 132 183 191 197 

 Sadia 19 23 31 48 52 111 132 183 - 220 

Y desc. Doente 19 23 31 48 58 111 132 183 191 197 

 Sadia 19 23 31 48 52 111 132 183 197 220 
1
Estádios fenológicos baseados na escala fenológica BBCH proposta por Lorenz et al. (1994): 

09 - brotação; 11/12 - uma a duas folhas expandidas; 53 - inflorescência visível; 60/68 - 

florescimento; 71/79 - frutificação; 81/89 - maturação dos frutos; Col. - colheita da produção; 

93 - início da queda de folhas; 95 - 50% de queda de folhas; 97 - término da queda de folhas 
 

 Na safra 2014/15, verificaram-se as primeiras plantas sintomáticas aos 128 dias após a 

poda (DAP) (Figura 4.3A). Vinte e seis dias após o início da epidemia (154 DAP), 100% das 

plantas apresentaram sintomas em ambos os sistemas de condução. No período entre 100 e 

154 DAP, a temperatura média foi de 26 °C, o volume de chuva acumulado de 353,8 mm, e 
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molhamento foliar diário ≥5h ocorreu em 38 dias nas plantas conduzidas em espaldeira e 30 

dias no Y descoberto (Figura 4.4). No Y descoberto, a incidência de plantas doentes teve 

incrementos similares entre as datas avaliadas. Na espaldeira, embora o desenvolvimento da 

epidemia tenha sido mais lento nos 17 dias iniciais, em apenas 9 dias a incidência de plantas 

doentes passou de 16% (145 DAP) para 100% (154 DAP). A AACPD diferiu estatisticamente 

entre os sistemas de condução, evidenciando progresso da doença mais rápido no sistema em 

Y descoberto em relação à espaldeira (Figura 4.3B).  

  Na safra 2015/16, os primeiros sintomas da doença foram observados aos 131 e 141 

DAP nos sistemas em Y coberto e espaldeira, respectivamente (Figura 4.3C). No período que 

antecedeu a epidemia (100 a 140 DAP), a temperatura média foi de 26 °C, entretanto 

temperaturas máximas acima de 35 °C ocorreram em 9 dias. Entre os 100 e 140 DAP, o 

volume de chuva acumulado foi de 342 mm e DPM ≥5h ocorreu em 25 dias na espaldeira e 

16 dias no Y coberto. Dias consecutivos com chuvas entre 9 e 53 mm ocorreram entre os 135 

e 140 DAP (Figura 4.5). No Y coberto, 38 dias após o aparecimento das primeiras plantas 

sintomáticas, a incidência de ferrugem atingiu 100% das plantas. Na espaldeira, a incidência 

máxima foi de 81,97%, 50 dias após o início da epidemia. No período de avaliação da 

incidência de ferrugem (131 ao 191 DAP), verificaram-se temperatura média de 27 °C, 

volume de chuva acumulado de 480 mm e DPM acima de 5 h em 46 dias na espaldeira e 22 

dias no Y coberto. Temperaturas máximas acima de 35 °C ocorreram em 25 dias. A AACPD 

foi superior no Y com cobertura plástica, mostrando o desenvolvimento mais lento da doença 

no sistema em espaldeira (Figura 4.3D).  

  Na safra 2016/17, as primeiras plantas com sintomas foram observadas aos 134 DAP 

em todos os sistemas de condução avaliados. Vinte e oito dias após o início da epidemia, 

todas as plantas avaliadas apresentaram sintomas de ferrugem nas plantas em espaldeira e nos 

sistemas em Y (Figura 4.3E). Durante o período entre 100 e 162 DAP, a temperatura média 

foi de 24 °C, a chuva acumulada no período foi 454,9 mm e DPM ≥5 h ocorreu em 45 dias na 

espaldeira, 37 dias no Y descoberto e 14 dias no Y coberto. Temperaturas máximas acima de 

35 °C não foram verificadas até os 162 DAP (Figura 4.6). Os valores para a AACPD não 

diferiram entre os três sistemas de condução, mostrando que o progresso de ferrugem ocorreu 

de maneira similar entre os sistemas avaliados (Figura 4.3F).    
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Figura 4.3. Incidência cumulativa (percentagem) de ferrugem da videira nos sistemas de 

condução em espaldeira, Y descoberto e Y com cobertura plástica nas safras 2014/15 (A), 

2015/16 (B) e 2016/17 (C). Distribuição gráfica dos valores da área abaixo da curva do 

progresso de doença (AACPD) de incidência de ferrugem da videira nos três sistemas de 

condução nas safras 2014/15 (D), 2015/16 (E) e 2016/17 (F). Letras minúsculas diferentes 

representam diferenças significativas (P<0,05) entre os tratamentos   
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Figura 4.4. Variáveis ambientais coletadas na área experimental (A, B) e na estação 

meteorológica do campus “Luiz de Queiroz” em Piracicaba, SP (C). Duração do período de 

molhamento foliar (h) nos sistemas em espaldeira (A) e Y descoberto (B) e precipitação (mm) 

e temperaturas máximas, médias e mínimas (°C) (C) no período de 100 a 230 dias após a poda 

da safra 2014/15 

Fonte: Série de dados climatológicos do campus “Luiz de Queiroz” (dados de chuva e 

temperatura) 
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Figura 4.5. Variáveis ambientais coletadas na área experimental (A, B) e na estação 

meteorológica do campus “Luiz de Queiroz” em Piracicaba, SP (C). Duração do período de 

molhamento foliar (h) nos sistemas em espaldeira (A) e Y coberto (B) e precipitação (mm) e 

temperaturas máximas, médias e mínimas (°C) (C) no período de 100 a 230 dias após a poda 

da safra 2015/16 

Fonte: Série de dados climatológicos do campus “Luiz de Queiroz” (dados de chuva e 

temperatura) 
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Figura 4.6. Variáveis ambientais coletadas na área experimental (A, B, C) e na estação 

meteorológica do campus “Luiz de Queiroz” em Piracicaba, SP (D). Duração do período de 

molhamento foliar (h) nos sistemas em espaldeira (A), Y coberto (B) e Y descoberto (C), 

precipitação (mm) e temperaturas máximas, médias e mínimas (°C) (D) no período de 100 a 

230 dias após a poda da safra 2015/16 

Fonte: Série de dados climatológicos do campus “Luiz de Queiroz” (dados de chuva e 

temperatura) 

 

  Na safra 2014/15, a severidade média final de ferrugem foi de 2,16% nas plantas 

conduzidas em Y descoberto e 4,57% nas plantas em espaldeira (Figura 4.7A). No período de 

avaliação de severidade de ferrugem (147 a 198 DAP), o molhamento foliar médio foi de 10,6 
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e 10,3 h nos sistemas em espaldeira e Y descoberto, respectivamente. DPM ≥5 h ocorreu em 

41 dias na espaldeira e 39 dias no Y descoberto, e DPM ≥12 h ocorreu 21 dias na espaldeira e 

22 dias no Y descoberto. A temperatura média foi de 27 °C e o número de dias com chuva foi 

de 25, totalizando precipitação acumulada no período de 225 mm (Figura 4.4). A AACPD foi 

estatisticamente superior no sistema espaldeira quando comparado ao Y descoberto, indicando 

maior severidade da doença nas plantas conduzidas em espaldeira (Figura 4.7B).   

  Na safra 2015/16, a severidade no sistema em espaldeira foi nula. Embora a incidência 

de plantas doentes tenha sido de 81,97% neste sistema de condução, os sintomas foram 

observados em lesões esparsas presentes em poucas folhas por plantas. No sistema em Y com 

cobertura plástica, a severidade média final foi de 2,44% e a AACPD média de 46,16 (Figura 

4.7C,D). Durante o período de avaliação da severidade de ferrugem no Y coberto (149 a 205 

DAP), a temperatura média foi de 27 °C, a precipitação acumulada foi de 407 mm e o número 

de dias com molhamento foliar ≥5 h e ≥12 h foi de 14 dias e 4 dias, respectivamente (Figura 

4.5).  

  No ciclo 2016/17, a severidade máxima foi de 5,47%, 4,16% e 3,54% nos sistemas Y 

com cobertura plástica, espaldeira e Y descoberto, respectivamente (Figura 4.7E). A 

precipitação acumulada no período de avaliação da severidade de ferrugem (155 a 199 DAP) 

foi de 340 mm e a temperatura média de 25 °C. O molhamento foliar médio diário foi de 8,9h 

na espaldeira, 11,5 h no Y descoberto e 3,6 h no Y coberto, respectivamente. Molhamento 

foliar ≥5 h foi verificado em 31 dias na espaldeira, 33 dias no Y descoberto e 9 dias no Y 

coberto. A quantidade de dias com DPM ≥12 h foi de 15, 21 e 6 dias na espaldeira, Y 

descoberto e Y coberto, respectivamente (Figura 4.6). Os valores de AACPD dos dados de 

severidade não difeririam estatisticamente entre os sistemas de condução avaliados (Figura 

4.7F).  
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Figura 4.7. Severidade cumulativa (percentagem) de ferrugem da videira nos sistemas de 

condução em espaldeira, Y descoberto e Y com cobertura plástica nas safras 2014/15 (A), 

2015/16 (B) e 2016/17 (C). Distribuição gráfica dos valores da área abaixo da curva do 

progresso de doença (AACPD) de severidade de ferrugem da videira nos três sistemas de 

condução nas safras 2014/15 (D), 2015/16 (E) e 2016/17 (F) 

*Letras minúsculas diferentes representam diferenças significativas (P<0,05) entre os 

tratamentos 

 

4.4   Discussão 

 

  Em todas as safras avaliadas, a quantidade de folhas por ramo foi crescente até cerca 

de 60 DAP para todos os sistemas e parcelas, momento no qual realizou-se o desponte dos 
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ramos. Após esse período, o número de folhas permaneceu constante até, pelo menos, a 

colheita. Cardoso et al. (2010) verificaram padrão similar para o índice de área foliar (IAF) de 

plantas de videira conduzidas em Y com e sem cobertura plástica. Os autores observaram 

crescimento inicial lento e valores de IAF praticamente constantes até a colheita. A AAC do 

número de folhas/ramo foi estatisticamente inferior nas plantas em espaldeira em comparação 

aos sistemas em Y. Rodriguez (2016) verificou diferença estatística para a AAC do índice de 

área foliar em plantas de videira conduzidas em espaldeira e Y descoberto, sendo superior no 

sistema em Y. A quantidade de folhas varia de acordo com o comprimento dos ramos. Na 

condução das plantas de videira, o desponte de ramos é realizado quando os mesmos atingem 

o último fio de arame de condução. Assim, na espaldeira e no Y, os ramos crescem até cerca 

de 80 cm e 90 cm, respectivamente, onde o último fio de arame de condução está localizado. 

Portanto, a menor quantidade de folhas na espaldeira em comparação ao Y é função do menor 

comprimento do ramo.  

  Diferenças significativas na AAC do número de folhas por ramo foram observadas 

entre as parcelas doentes e sadias na terceira safra. Na espaldeira, as diferenças na AAC desta 

variável ocorreram em função da maior quantidade de folhas na parcela sadia em relação à 

doente (cerca de 1 folha a mais na maior parte do ciclo), não sendo, portanto, consequência da 

epidemia de ferrugem. Entretanto, a quantidade de folhas por ramo nos sistemas em Y foi 

similar na maior parte do ciclo produtivo, sendo que queda prematura de folhas foi verificada 

nas parcelas doentes a partir dos 154 DAP e 183 DAP no Y descoberto e coberto, 

respectivamente. Na literatura, a desfolha precoce é relatada como consequência de infecções 

severas do patógeno (Leu, 1988; Edwards, 2015), embora não haja dados quantitativos do 

nível de severidade para que isso ocorra. No presente estudo, a severidade média final foi de, 

no máximo, 5,47%, sugerindo que em níveis de severidade da doença iguais ou inferiores a 

este valor é possível a ocorrência de desfolha precoce nas plantas de videira. A desfolha 

precoce causada pela ferrugem da videira após a colheita causa a redução do vigor do porta-

enxerto das plantas em função da menor disponibilidade de carbono assimilado a ser 

armazenado pelas plantas (Nogueira Júnior et al., 2016). 

 De maneira geral, o desenvolvimento fenológico das plantas de videira ocorreu de 

maneira semelhante nas safras avaliadas, especialmente no desenvolvimento das plantas até a 

colheita. Maiores diferenças foram verificadas a partir do estádio 93, o qual caracteriza-se 

pelo início da queda de folhas. Nas três safras, o aparecimento dos primeiros sintomas de 

ferrugem da videira ocorreu próximo à colheita. Portanto, as pequenas diferenças na fenologia 

das plantas até a colheita não foram decorrentes da epidemia de ferrugem. Diferenças entre as 
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parcelas doentes e sadias para os estádios fenológicos finais foram observadas na terceira 

safra, para os sistemas em Y. No Y com cobertura plástica, a desfolha completa das plantas 

(estádio 97) ocorreu 23 dias antes na parcela doente em relação à sadia. Esse resultado 

corrobora com o observado para a AAC do número de folhas/ramo, em que se verificou 

diferença significativa entre as parcelas sadia e doente para esta variável neste sistema, 

evidenciando o efeito da doença na desfolha precoce das plantas. No Y descoberto, as plantas 

da parcela sadia demoraram mais tempo para atingir os estádios 95 e 97 em relação à parcela 

doente, resultado que vai de acordo com AAC do número de folhas/ramo. Cardoso et al. 

(2010) verificou que as folhas se mantiveram biologicamente ativas por um período superior 

nas plantas em Y coberto em relação ao sistema sem cobertura. Comiran et al. (2012) 

constatou que a cobertura plástica no sistema em latada acelerou o ciclo vegetativo das 

videiras até a maturação, mas retardou a queda de folhas. Além disso, os autores verificaram 

incrementos de IAF e duração da área foliar no sistema coberto. Comportamento similar foi 

observado na terceira safra avaliada do presente estudo.   

   De modo geral, condições climáticas favoráveis às infecções de P. euvitis foram 

verificadas a partir dos 100 DAP nas três safras avaliadas, com a ocorrência de temperaturas 

médias entre 20 °C e 30 °C, chuvas bem distribuídas e molhamento foliar adequado à 

infecção de urediniósporos do patógeno (DPM ≥5 h). Nas três safras avaliadas, as primeiras 

plantas com sintomas de ferrugem da videira foram verificadas próximas à colheita, entre os 

128 e 141 DAP, caracterizando a ferrugem como uma doença de final de ciclo. Pela 

ocorrência de condições ambientais favoráveis e pela presença de tecido vegetal suscetível às 

infecções do patógeno, é provável que o fator responsável pelo início das epidemias de 

ferrugem tenha sido a chegada de inóculo externo à área. Com exceção do sistema em 

espaldeira na segunda safra, a incidência de plantas sintomáticas foi de 100% em um período 

de 26 a 38 dias. O período de latência do patógeno pode variar de 6 a 14 dias (Angelotti et al., 

2008b; Alves, 2015), portanto, a ocorrência de ciclos secundários do patógeno poderia ter 

contribuído consideravelmente  no progresso da incidência da doença. Nas três safras 

avaliadas, no momento em que foi observado 100% de plantas sintomáticas, o progresso da 

severidade da doença foi inferior a 0,7%. Assim, aumento expressivo na severidade ocorreu 

ao final ou após o período de avaliação da incidência de plantas doentes, indicando que, 

provavelmente, o rápido progresso da incidência de ferrugem foi função de infecções 

primárias causadas pela dispersão de inóculo proveniente de fora da área. Embora seja 

possível que a chuva exerça maior influência na disseminação dos urediniósporos de P. 

euvitis (Primiano et al., 2017), o vento é considerado um importante agente de dispersão de 
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esporos (Leu, 1988), permitindo a dispersão de inóculo por longas distâncias em curtos 

períodos de tempo.  

  A presença de molhamento foliar acima de 5 a 6 h é descrito na literatura como fator 

limitante à ocorrência de infecções de urediniósporos de P. euvitis (Angelotti et al., 2011; 

Alves, 2015). Anteriormente à observação das primeiras plantas sintomáticas (a partir dos 100 

DAP), DPM ≥5 h ocorreu em pelo menos 42% do período nas plantas conduzidas nos 

sistemas em espaldeira e Y descoberto. Contudo, no Y coberto, molhamento foliar ≥5 h entre 

os 100 DAP e a observação dos primeiros sintomas foi menos frequente, especialmente na 

safra 2016/17, em que essa condição ocorreu apenas aos 100 e 111 DAP. É possível que 

infecções de urediniósporos de P. euvitis possam ocorrer em períodos de molhamento 

inferiores a 5 h, como ocorre para Puccinia polysora em milho, para o qual 2 a 4 horas de 

molhamento foliar e temperatura de 20 a 25 °C são suficientes para a ocorrência de infecções 

(Godoy et al., 1999).  Para a ferrugem do álamo (Melampsora medusae), períodos curtos de 

molhamento foliar (≥3 h) também são suficientes para a ocorrência da infecção de 

urediniósporos (May De Mio & Amorim 2002).  

    Na segunda safra, a incidência máxima de plantas doentes na espaldeira foi de 82% 

(50 DAP), sendo que os primeiros sintomas foram observados 10 dias após o Y coberto. 

Devido à baixa intensidade da doença neste sistema, a severidade de ferrugem não foi 

mensurada. Temperaturas acima de 35 ºC limitam o desenvolvimento da doença (Edwards, 

2015). Nesta safra, entre os 118 e 143 DAP, período que antecedeu a visualização dos 

primeiros sintomas, temperaturas máximas acima de 35 °C ocorreram em 11 dias. 

Temperaturas elevadas também ocorreram ao longo de todo o período de avaliação da 

incidência de ferrugem, o que pode ter interferido no progresso da doença nesta safra nas 

plantas conduzidas em espaldeira. A exposição à radiação solar pode prejudicar a viabilidade 

de esporos, como ocorre para urediniósporos de ferrugem da soja (Phakopsora pachyrhizi), os 

quais são sensíveis à radiação solar (Isard et al., 2006). No sistema em Y coberto, a radiação 

interceptada é 30 a 33% menor em relação ao sistema sem cobertura plástica (Chavarria et al., 

2007; Cardoso et al., 2010). Há, portanto, menor exposição dos urediniósporos à radiação 

solar no Y coberto, o que não ocorre no sistema em espaldeira. Ainda nesta safra, dias 

consecutivos com volumes de chuvas >9 mm ocorreram ao longo do período de avaliação de 

incidência. Para ferrugem asiática da soja, urediniósporos de P. pachyrhizi recém depositados 

nas folhas tem alta probabilidade de serem removidos do tecido foliar, caso chuvas ocorram 

subsequentemente (Dufault et al., 2010). Como a cobertura plástica protege as plantas da 

incidência direta de chuva, esse efeito é desconsiderado neste sistema de condução. Contudo, 
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na espaldeira, é possível a remoção de esporos pela chuva ocorra, o que pode ser interferido 

no progresso da doença na safra 2015/16.  

A AACPD dos dados de incidência na terceira safra não diferiu entre os sistemas, 

indicando progresso da doença de maneira similar entre os sistemas de condução neste ciclo 

de cultivo. Contudo, verificaram-se diferenças significativas para AACPD da incidência na 

primeira safra, entre os sistemas espaldeira e Y descoberto, e na segunda safra, entre a 

espaldeira e Y coberto. Em ambos os casos, a espaldeira apresentou AACPD menor, 

indicando progresso mais lento da incidência da doença nesse sistema. No sistema de 

condução conhecido como sprawl system, similar ao sistema em Y, verificou-se maior 

exposição foliar, menor densidade de vegetação e maior porosidade do dossel em relação a 

espaldeira (Fuente et al., 2013). Conforme já mencionado, é provável que o progresso da 

incidência da doença ocorreu em função de infecções primárias decorrentes da chegada de 

inóculo externo à área. Assim, uma hipótese é a de que a maior exposição foliar do sistema 

em Y tenha auxiliado na maior interceptação de esporos, contribuindo para o progresso mais 

rápido da doença neste sistema.  

  Nas três safras, as avaliações de severidade iniciaram-se próximo aos 150 DAP e 

foram finalizadas entre 198 e 210 DAP. Os valores médios máximos de severidade foram 

inferiores a 5,47% nas três safras. A severidade da doença é maior sob temperaturas entre 25 e 

30 ºC (Leu & Wu, 1983; Angelotti et al., 2014b; Alves, 2015). Considerando o período de 

avaliação da severidade em cada ano, as temperaturas médias permaneceram nesta faixa de 

temperatura nas três safras avaliadas, portanto, favorável ao desenvolvimento da doença. Nas 

safras em que foram avaliados os sistemas em Y descoberto e espaldeira conjuntamente 

(2014/15 e 2016/17), molhamento foliar ≥5 h ocorreu entre 71 e 80% do período nas plantas 

em espaldeira e Y descoberto, possibilitando a ocorrência de novas infecções durante 

praticamente todo o tempo avaliado. Períodos de molhamento foliar superiores a 12 h 

favorecem a infecção (Angelotti et al., 2014b; Alves, 2015). Nestas safras e sistemas de 

condução, períodos de molhamento foliar ≥12 h ocorreram em 34 a 48% do período de 

avaliação da severidade. Contudo, esse comportamento não foi observado para o sistema em 

Y com cobertura plástica. Neste sistema, dias com DPM ≥5 h ocorreram em 21 a 25% do 

período de avaliação da severidade da ferrugem nas safras 2015/16 e 2016/17. A quantidade 

de dias com DPM ≥12 h foi ainda menor, variando de 7 a 14% do período. Aparentemente, o 

menor período de molhamento foliar no Y coberto não foi uma limitação para o 

desenvolvimento da ferrugem da videira neste sistema.  
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  Para a AACPD dos dados de severidade, diferenças significativas entre os sistemas 

foram observadas apenas na primeira safra, na qual verificou-se maior severidade na 

espaldeira. Nesta safra, a maior severidade da doença nas plantas em espaldeira pode estar 

relacionada à quantidade de folhas presentes nas plantas no período de avaliação. A AAC para 

número de folhas diferiu estatisticamente entre o sistema em Y e espaldeira nos três anos 

avaliados, evidenciando maior número de folhas por ramo no sistema em Y. Entretanto, na 

primeira safra, o início da queda de folhas ocorreu aos 146 DAP no sistema em Y descoberto, 

enquanto na espaldeira a queda de folhas teve início aos 162 DAP.  Considerando o período 

de avaliação da severidade da doença (147 a 198 DAP), a queda de folhas em relação ao valor 

médio máximo de folhas (12 e 10 folhas no Y descoberto e espaldeira, respectivamente), foi, 

em média, 8% maior no Y descoberto do que na espaldeira. Assim, a menor proporção de 

folhas nas plantas do Y descoberto no período de avaliação da severidade da ferrugem pode 

ter prejudicado a quantificação desta variável neste sistema.  

Diversas alterações no microclima das plantas podem ocorrer com o uso da cobertura 

plástica, especialmente em relação à presença de água livre nas folhas, às temperaturas 

máximas, à velocidade do vento e à disponibilidade de radiação solar  (Chavarria et al., 2007; 

Cardoso et al., 2008). De acordo com Chavarria et al. (2007) e Pedro Júnior et al. (2013), a 

umidade relativa do ar é similar entre as áreas de Y coberto e descoberto, mostrando que esse 

fator pode não ser determinante para a ocorrência de doenças sob a cobertura plástica. A 

cobertura plástica evita o contato direto da chuva sobre o dossel das plantas, sendo que a 

presença de água livre nas plantas de videira sob cobertura plástica chega a ser nula durante o 

ciclo de cultivo (Chavarria et al., 2007). Contudo, em cultivos protegidos, a presença de água 

livre nas folhas pode ocorrer pela condensação do vapor de água da atmosfera ou pela gutação 

das folhas (Vida et al., 2004).  Considerando as três safras, a DPM média no período entre a 

poda e a completa queda de folhas foi de 9,6 h, 8,9 h e 4,5 h no Y descoberto, na espaldeira e 

no Y coberto, respectivamente. O molhamento foliar no sistema com cobertura plástica é 

praticamente a metade do valor observado para os demais sistemas. Ainda assim, o menor 

molhamento foliar no Y coberto não limitou a ocorrência e o progresso da ferrugem neste 

sistema. Modificações na temperatura sob cobertura plástica podem ocorrer, especialmente 

nas temperaturas máximas. De acordo com Chavarria et al. (2008), as temperaturas máximas 

e médias no Y com cobertura plástica têm incrementos médios de 1,16 °C e 0,54 °C, 

respectivamente, em relação ao sistema descoberto. Apesar dessa diferença nas temperaturas 

do ar na altura do dossel das plantas, os autores verificaram que a temperatura foliar nas 

plantas de videira foram similares entre o Y coberto e descoberto. A velocidade do vento 
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também sofre modificações com o uso de cobertura plástica, sendo reduzida em 88% a 90% 

no dossel das plantas em Y com cobertura plástica (Chavarria et al., 2007, 2008). Pelo fato do 

vento ser um importante veículo de disseminação de patógenos, Aita (1983) supôs que a 

atenuação na velocidade do vento sob a cobertura plástica poderia reduzir a incidência e a 

severidade de doenças por dificultar a dispersão de patógenos. Esse comportamento não foi 

observado no presente estudo.  

   Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que a ferrugem se caracteriza como 

uma doença de final de ciclo. A incidência de plantas doentes pode atingir 100% das plantas 

em períodos relativamente curtos, independente do sistema de condução. Além disso, o 

progresso temporal da incidência de ferrugem da videira é decorrente de infecções primárias 

causadas por inóculo proveniente de fora da área, sendo que ciclos secundários pouco 

contribuem no progresso temporal da incidência da doença. A doença pode ocasionar a 

desfolha precoce em plantas de videira com valores de severidade inferiores a 5,6%. Devido à 

rápida dispersão do patógeno e à possibilidade de desfolha prematura no ciclo de cultivo, 

atenção deve ser dada ao manejo da doença em vinhedos após a colheita. O molhamento 

foliar nas plantas conduzidas em Y sob cobertura plástica foi cerca de 50% menor do que o 

observado nos sistemas em espaldeira e Y descoberto. Entretanto, esse fator não influenciou 

no progresso temporal da doença sob a cobertura plástica. Embora o uso de cultivo protegido 

em vinhedos tenha sido apontado na literatura como um método eficaz no controle de doenças 

da videira como míldio e podridões de cacho (Chavarria et al., 2007; Pedro Júnior et al., 

2011; Du et al., 2015), para a ferrugem da videira, apenas o uso de cobertura plástica no 

sistema em Y não foi suficiente para o seu controle eficiente.  
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ANEXOS 

 

  

 

 

Figura A1. Localização da área experimental de videira em Piracicaba-SP 

(22°42'34.25"S, 47°37'38.18"O). ‘A’ representa o sistema de condução em espaldeira 

e ‘B’ o sistema de condução em’Y’  
Fonte: Google Earth, 2017 
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Figura A2. Plantas de videira Niágara Rosada conduzidas nos sistemas de condução em Y 

sem e com cobertura plástica (A) e em espaldeira (B) na área experimental de Piracicaba-

SP 

 

 

Figura A1. Estádios fenológicos da videira de acordo com a escala fenológica BBCH 

adaptada por Lorenz et al (1994): 00-gema dormente; 01-inchamento de gema; 05-gema 

algodão; 09-ponta verde/brotação; 11-primeira folha expandida; 13-três folhas expandidas; 

55-alongamento da inflorescência, flores agrupadas; 57-inflorescência totalmente 

desenvolvida, flores separadas; 61-início do florescimento, 10% de flores abertas; 63-30% de 

flores abertas; 68-80% de flores abertas; 71-frutificação; 73-bagas tamanho chumbinho; 75-

bagas tamanho ervilha; 77- início da compactaçao do cacho; 81-início da maturação, bagas 

iniciam o desenvolvimento de cor; 89-maturação dos frutos; 91-maturação dos sarmentos; 93-

início da queda de folhas; 97- término da queda de folhas 

Fonte: Meier (2001) 

B 
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Figura A3. Representação gráfica dos estágios fenológicos da videira baseados na escala BBCH proposta por Lorenz et al. (1994). 00-gema 

dormente; 01-inchamento de gema; 05-gema algodão; 08-ponta verde/brotação; 11-primeira folha expandida; 13-três folhas expandidas; 53-

inflorescência visível; 55-alongamento da inflorescência, flores agrupadas; 57-inflorescência totalmente desenvolvida, flores separadas; 60-

início do florescimento; 63-30% de flores abertas; 68-80% de flores abertas; 71-frutificação; 73-bagas tamanho chumbinho; 75-bagas tamanho 

ervilha; 77-início da compactação do cacho; 79-cacho compactado; 83-desenvolvimento de cor em bagas; 89-maturação dos frutos; 92-início 

da descoloração de folhas; 93-início da queda de folhas; 95-50% da queda de folhas 

 


