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FORMAÇAO DE PICN1DIOS, PATOGENICIDADE E MORFOLOGIA DE 

HendersonuZa toruZoidea NATTRASS, ASSOCIADA A ALGUMAS 

PLANTAS FRUT1FERAS 

X 

Candidata: Anne-Lore Schroeder 

Orientador: Prof. Dr. Hiroshi Kimati 

RESUMO 

Fungos do genero Hendersonuia� constantemente 

associados ã mumificação de goiabas e morte dos ponteiros de 

figueira e goiabeira, foram estudados morfologicamente e iden 

tificados como sendo H. toruloidea Nattrass. Mediram-se os 

picnidiÕsporos hialinos de cinco isolados, variando em media 

de 14,1 a l8,9µm de comprimento e 4,8 a 6,9 µm de largura. 

Alguns picnidiÕsporos bisseptados sempre foram 

nestes isolados. 

encontrados 

A temperatura Õtima para o crescimento micelial 

desta espécie em meio de BDA estã entre 25-300C, ocorrendo 

completa inibição aos 400C. A luz fluorescente contlnua favo 

receu o crescimento do micélio, independentemente do meio de 

cultura utilizado. 



xi 

A esporulação foi estimulada pelo ferimento no 

micelio com um fura-rolha, quando incubado sob luz fluoresceD 

te continua. O maior numero de picnfdios ocorreu no meio sa

bouraud-ma1tose-ãgar (SMA), quando se efetuaram ferimentos no 

micelio. A esporulação também foi aumentada pela superposição 

do papel de filtro na superficie dos meios. Nestas condições, 

os meios de Czapek e de batata-cenoura-ãgar e as fontes de 

carbono e nitrogênio, maltose e nitrato de sõdio, respectiva

mente, deram os melhores resultados. A relação C/N influiu no 

tipo e numero de picnidios. 

Com relação a patogenicidade dos diferentes iso 

lados testados, houve var1açao significativa entre eles. Os 

métodos de inoculações atraves de ferimentos nos hospedeiros 

(figueira) e de folha-destacada deram resultados satisfatõ-

rios. A mumificação de frutos de goiaba foi obtida 

em frutos destacados da planta. 

somente 



PYCNIDIA FORMATION, PATHOGENICITY ANO MORPHOLOGY OF 

Hendersonula toruloidea NATTRASS, ASSOCIATED TD SOME 

FRUIT TREES. 

X Í Í 

Candidate: Anne-Lore Schroeder 

Adviser: Prof. Dr. Hiroshi Kimati 

SUMMARY 

Fungi of genus Hendersonula, constantly 

associated to mumification of guava fruits and to diebacks of 

guava and fig plants, were morphologically studied and iden-

tified as H. toruloidea Nattrass. Non-septate, hyaline 

picnidiospores of 5 isolates measured in average 14.l to 

18.9 µm long and 4.8 to 6.9 µm in diameter. Some dark 

biseptate spores were also found. 

The optimal temperature for micelial growth 

of this species in potato-dextrose-agar was observed to be 

within the range of 25-300C. Complete inhibition of growth 

occurred at 400C. Continous fluorescent light favoredmicelial 

growth independently of the culture medium used. 
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Sporulation of H. toruloidea was stimulated by 

cutting the rnicelium with a cork borer when incubation was 

perforrned under fluorescent light. The greatest nurnber of 

pycnidia occurred in sabouraud maltose-agar (SMA) when miceliurn 

wounding was performed. Sporulation was also enhanced by 

placing a piece of paper on the mediurn surface. Under this 

condition, Czapek 1 s and potato-carrot-agar were the best 

media for sporulation. The best sources of nitrogen and 

carbon were sodiurn nitrate and maltose, respectively. The C/N 

ratio influenced on the pycnídia type and nurnber of pycnidio. 

With respect to the pathogenicity of the 

different isolates tested, there was a significant variation 

arnong them. Inoculation techniques involving wounding of the 

fig branches of young plants and the rnethod of the detached leaf 

gave satisfactory results. Mumification was reproduced 

in detached guava fruits. 

only 



1. INTRODUÇAO

-

Fungo do genero Hendersonula tem sido re1atado 

no Brasil, associado ã morte de ramos e plantas,em Pinus (LAS-

CA e ABRAHAO, 1971), em pinheiro-do-Parani (LASCA E CARDOSO, 

1974) em em criptoméria (PITTA et alii� 1981). Fungo do mesmo 

ggnero tem sido observado no Estado de São Paulo, associado a 

podridão da manga, podridão seca da goiaba e morte de ramos de 

goiabeira e figueira. Visando melhor caracterizar o fungo 

Hendersonula associado com essa sindrome nesses hospedeiros , 

foram feitos estudos morfolõgicos e fisiolÕgicos sobre o mesmo. 

tnfase foi dada aos estudos de esporulação visto que o ponto 

crltico da identificação é a obtenção dos picnidios e picnidiÕ� 

poros. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

O fungo Hendersonula toruloidea descrito por 

NATTRASS (1933) no Egito, pertence a ordem Sphaeropsidales da 

classe dos Deuteromicetos. Este fungo foi isolado de ramos de 

ameixeira, damasqueiro e macieira que apresentavam sintomas 

de morte dos ponteiros e gomose. O fungo apresenta dois est�

gios de reprodução assexuada, picnidial e Torula, formando res 

pectivamente picnidiósporos e artrõsporos, sendo este ultimo 

tipo o mais freqílente em meios de cultura bem como na nature

za. O estãgio picnidial segundo NATTRASS (1933) forma pi� 

nidios que podem ser agrupados ou isolados; picnidiÕsporos PQ 

dem ser oblongos ou ovais, inicialmente hialinos sem septos e 

quando maduros com dois septos, raramente um septo, sendo a 

cê1ula central mais escura e terminais hialinas. Devido essa 

variação de cor e numero de septos dos picnidiõsporos, o fun

go pode ser facilmente confundido com outros gêneros. BRODRICK 
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e WESTHUIZEN (1978) classificaram o agente causal da podridão 

mole da manga, provisoriamente como Hendersonia creberrima em 

vista de existir a hip6tese que Hendersonula cypria Nattrass 

- -

e Hendersonia creberrima Sydow e Beutter, serem uma so espe-

c i e. 

Segundo ROGER (1953) estes generos podem ser 

diferenciados pelo tipo de picn1dio em que Hendersonia forma 

picn1dios isolados, nunca acompanhados de um estroma e Hender 

sonula forma picn1dios agrupados, tendo seus 15culos reunidos 

por um estroma comum. A diferença de Hendersonula em relação 

a Hender>sonina baseia-se no fato de que o primeiro forma espo

ros de um sõ tipo e o segundo forma esporos elipsoidais fili

formes. 'SUTTON (1973) na sua chave de classificação, nem con 

sidera Hendersonia e Hendersonina; inclui apenas o genero 

Hendersonula e a espécie Hendersonula toruloidea Nattrass. 

Na literatura entre espêcies de Hendersonula 

sao citadas na literatura como: H. pini (PETRAK e SYDON, 

1927), H. macrosperma (HOHNEL, 1927), H. pinicola (DEARNESS, 

1930), H. cypria (NATTRASS, 1937), H. agathi (YOUNG, 1948) e 

H. opuntiae (VERGARA, 1967); porem sem duvida, a espécie mais

citada e H. toruloidea Nattrass. 

No Brasil, a primeira constatação do genero 

Hendersonula foi em Pinnus elliottii por LASCA e ABRAHÃO 
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(1971), porem sem especificar a espêcie. 

Hendersonula toruloidea foi constatada em di

versas partes do mundo: Califõrnia (CALAVAN e WALLACE, 1954; 

OGAWA, 1954; SOMMER, 1955; FOOT et alii., 1955; PAXTON et alii .,

1964); em Israel (ACHILEA e SZTEJNBERG, 1976); na Jamaica 

(MEREDITH, 1963), no Estado de Washington (DAVINSON, 1972 ); no 

Sudão (GIHA, 1975); no Iraque {NATOUR e EL-HAIDERI, 1967 ; AL

-HANSSAN et alii, 1970; SHAWKAT et alii., 1979); no Paquistão 

(KHAN, 1955 e 1959; KHAN e BOKHRI, 1970; AL-ZARARI et alii.,

1979); no L1bano (HARTMANN e NIENHAUS, 1974); na Tndia (MATHUR 

e SINGH, 1959 e 1964; WANGIKAR et alii ., 1969; LAXMINARAYANA e 

REDDY, 1975, SINGH e MISRA, 1980). 

Entre as culturas econômicas citadas como hos

pedeiras desse fungo encontram-se Citrus spp (CALAVAN e WALLA

CE, 1954; KHAN, 1959; HARTMANN e NIENHAUS, 1974), nogueira da 

Persia (Juglans regia) (WILSON, 1949; FOOT et alii., 1955; PAX 

TON, 1964), amendoeira (Prunus- amygdalus) (ENGLISH et alii.,

1975; AL-ZARARI et alii., 1979), figueira (Ficus carica) (PAX

TON et alii., 1964), goiabeira (Psidium guajava) (MATHUR e 

SINGH, 1959), videira (Vitis vinifera) (NATOUR e EL-HAIDERI, 

1967; WANGIKAR et alii., 1970), pessegueiro (PrunB persica) 

{AL-ZARARI et alii ., 1979), amoreira (Morus alba) {KHAN, 1955) 

e ameixeira (Prunus spp) (NATTRASS, 1933; AL-ZARARI, 1979),da 

masqueiro (Prunus armeni aca) (NATTRASS, 1933), mangueira 
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(Mangifera indica) (PANDEY et alii
., 

1981), inhame (Discorea 

spp) {OKAFOR, 1965), caquizeiro (Diospyros kaki) (AL-ZARARI et 

alii., 1979), macieira (Malus domestica) {AL-HASSAN et alii ., 

1970 e LAXMINARAYANA e REDDY, 1975), cajueiro (Anacardium 

occidentale) (SINGH e MISRA, 1980), Arbutus menziesii (DAVIN

SON, 1972), Pinus elliottii (LASCA e ABRAHAO, 197l);Araucaria 

angustifolia (LASCA e CARDOSO, 1974); Cryptomeria japonica 

(PITTA et alii., 1981); Ficus benghalensis (GIHA, 1975); e 

Eucalyptus spp. {AL-ZARARI et alii., 
1979). 

CAMPBELL (1976) relatou ter encontrado H. toru 

loidea em pele e unhas de pacientes humanos. 

Os principais sintomas associados a H. toruloi 

dea sao: gomose (NATTRASS, 1933, CAVALAN e WALLACE, 1954; HARI_ 

MANN e NIENHAUS; 1974), morte dos ponteiros (NATTRASS, 1933; 

CAVÃLAN e WALLACE, 1954; MATHUR e SINGH, 1959; SINGH e MISRA, 

1980), murcha de ramos (WILSON, 1949; PAXTON et alii
., 

1964; 

N ,1\ T O U R e E L - H A I' D E R I , 1 9 6 7 ; S H A t,J K A T , e t a l i i ., 1 9 7 9 ) , c a n c r o 

(r_NGLISH et alii
., 

1975; DAVINSON, 1972), apodrecimento de raiz 

íLASCA e ABRAHAO, 1971), podridão de armazenamento (MEREDITH, 

1963; OKAFOR, 1966; LAXMINARAYANA e REDDY, 1975) e manchas fo 

liares (PANDEY, 1981). 

A espécie H. toruloidea tem sido associada a 

diferentes hospedeiros, entretanto, existem poucos relatos a 
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respeito da patogenicidade do fungo. A comprovaçao da patoge

nicidade foi feita pela primeira vez em nogueira da Persia 

(WILSON ,1947) e, depois, em outras plantas tais como pesse -

gueiro e damasqueiro (WILSON, 1949L citros (CALAVAN e WALLACE, 

1954), figueira (PAXTON et alii
., 

1964), videira (NATOUR e EL

HAIDERI, 1967); Arbutus menziezii (DAVINSON, 1972), amendoei

ra (ENGLISH et aZii
., 

1975) e amoreira (SINGH e MISRA, 1980). 

Para o isolamento do fungo e obtenção do estã-

gio Torula., diversos meios de cultura foram utilizados tais 

como; extrato de ameixa seca-ãgar (NATTRASS, 1933), BDA (Nt 

TOUR e EL-HAIDERI, 1967; GIHA, 1975; ENGLISH et aZii.,
1975) 

glucose-extrato de levedura-agar (OKAFOR, 1965) e farinha de 

milho-ãgar (WILSON, 1949). 

O estãgio picnidial foi encontrado em ramos 

de damasqueiro e por inoculação de artrôsporos em ramos de sal 

gueiro e algodoeiro sob condições de câmara umida (NATTRASS, 

1933). Em ramos de nogueira da Persia, na Califórnia (WILSON, 

1949), obteve-se o estãgio pícnidial por inoculações de ar

trosporos apôs 5 meses. CALAVAN e WALLACE (1954) obtiveram 

apenas alguns picn1dios em meio de BDA, apôs 20 semanas sob 

temperatura ambiente e tambem em troncos de plantas c1tricas. 

PAXTON et alii (1964) citam a obtenção de picn1dios, mas nao 

mencionaram sefoi em meio de cultura ou na natureza. 
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Os fatores de predisposição ã penetração e co

lonização ainda foram pouco estudados. SOMMER (1955) ao estu

dar diversos fatores, considerou que a injuria solar em ramos 

de nogueira teve efeito maior na severidade da doença, confir 

mando as observações anteriores de WILSON (1947) e CALAVAN 

e WALLACE (1954). PAXTON e WILSON (1965) consideraram a inju

ria solar mais importante do que a simples ruptura do perider 

ma, alem de concluírem que o ferimento e essencial 

penetração do fungo. Segundo DAVINSON (1972) quando 

para a

existe 

um Õtimo de \emperatura, ocorre a formação de cancro em ramos 

não injuriados em Arbutus menziesii, embora tenha observado 

uma relação direta entre injuria e severidade da doença. EN

GLISH et alii (1975) observaram alta severidade da doença 

em amendoeira somente em épocas quentes. FAWCETT (1936) asso

ciou injuria por geadas como fator predisponente ã doença em 

citros. PAXTON e WILSON (1965) observaram que temperaturas no 

turnas altas exerciam um desenvolvimento maior e mais rãpido 

de cancros em nogueira da Pérsia. SOMMER (1955) observou que 

a germinação dos esporos ocorria somente a uma umidade supe

rior de 90 por cento, num Õtimo de temperatura (30 °C) e para 

explicar a ocorrência da doença em êpocas quentes, essa umida 

de necessariamente seria fornecida pelo prõprio tecido do 

hospedeiro. 

Para o crescimento do micélio, o Õtimo de 

temperatura foi constatado entre 30-35 °C por diversos pesqui-
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sadores (NATTRASS, 1933; WILSON, 1947; CALAVAN e WALLACE, 

1954; PAXTON et aZii, 1964; e AL-HASSAN et aZii, 1970). Entr� 

tanto, DAVINSON (1972) obteve o õtimo de 20-25 ° c e inibição 

aos 35° c, discordando dos dados obtidos por NATTRASS (1933) e 

CALAVAN e WALLACE (1954} que obtiveram um crescimento vigoro

so aos 40° c. Nas temperaturas mais baixas (l4-15°C) AL-HASSAN 

et alii (1970) e DAVINSON (1972) concordam quanto ao 

crescimento nestas temperaturas. 

lento 

Fatores ambientais influenciam na reprodução 

dos fungos agindo sobre estãgios sucessivos que vão desde o 

início do desenvolvimento ate a completa maturação dos corpos 

de frutificação e esporos (HAWKER, 1966). As condições que 

permitem a formação de esporos são quase sempre em faixas mais 

estreitas do que aquelas para crescimento micelial. 

As injurias mecânicas no micelio, como ferime� 

to por agulha ou outro material cortante e, bem assim, raspa

gem no mesmo, podem intensificar a esporulação. No caso de 

Alternaria solani> com tais ferimentos a que se seguiu expo

sição ã luz ultravioleta, notou-se incremento na produção de 

c o n i d i os ( C O C H R AN E , l 9 5 8 ) . 

O efeito da luz na esporulação de fungos e

excessivamente complexo (HAWKER, 1957). A luz nao somente es

timula ou inibe a iniciação e desenvolvimento dos esporos e 
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esporõforos em muitos fungos, como pode, tambêm, influenciar 

na taxa de crescimento micelial ou na taxa de crescimento de 

esporos e esporõforos, alterando assim sua morfologia. No ca

so de algumas espêcies de Fusarium, a luz incrementou o compri 

menta dos macrocon1dios, mas propiciou diminuição no numero 

de septos. Segundo COCHRANE (1958) a luz vis1vel e próxima 

a ultravioleta, pode refletir em três aspectos na esporulação 

de fungos: efeito indutor, inibitõrio ou neutro. O efeito in

dutor da luz fluorescente na esporulação de muitos fungos, se 

deve ã presença do espectro ultravioleta em quantidade relati 

vamente pequena (LEACH, 1962). Este est1mulo somente ocorre 

se outros fatores não forem limitantes (LEACH, 1971). 

A nutrição ê talvez um dos fatores mais impor

tantes no crescimento e reprodução (HAWKER, 1957). A influên

cia do elemento nutritivo pode variar dependendo da quantidª 

de total, de sua natureza ou de sua concentração no meio 

(HAWKER, 1976). A concentração inicial do material alimentar 

favorecendo esporulação, raramente corresponde ao õtimo de 

crescimento vegetativo, como por exemplo, o tipo de fonte 

de carbono que da o mãximo crescimento ê raro que seja o mais 

adequado para produção de esporos (HAWKER, 1957). O tipo de 

fonte de carbono, segundo COCHRANE (1958) influi fortemente 

na forma de estruturas reprodutivas sexual ou assexual. Altas 

�oncentrações de nitrogênio suprimem a esporulação (COCHRANE, 

1958) e esse efeito pode estar freqUentemente relacionado se-
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gundo HAWKER (1976) ao acumulo de produtos metabólicos tõxi -

cos. Com relação ã fonte de nitrogênio, muitos dos fungos 

são capazes de utilizar nitratos e sais de amônia. Alguns re

querem algumas formas de nitrogênio orgânico como aminoãcidos 

específicos, devido serem incapazes de sintetizã-los (HAWKER, 

1976). O fato de formas de nitrogênio como a peptona, serem 

superiores aos compostos inorgânicos na indução de estruturas 

reprodutivas, se deve ã presença de traços de vitaminas nos 

compostos orgânicos (HAWKER, 1957). A relação C/N pode in-

fluenciar no tipo e forma de esporos produzidos. O fato de 

Botrytis cinerea produzir quantidade maior de conidiÓs quando 

a relação glucose e peptona ê alta e inibir essa produção quaQ 

do hã alta concentração de glucose, favorece a formação de 

esclerõdios e não conidios (HAWKER, 1957). 

Sabe-se oue a oresença de oanPl de filtro favg 

rece a esporulação de diversos fungos. SEALL (1976) utilizan

do os meios de farinha de aveia, farinha de soja, V-8 e BOA, 

notou que o papel de filtro, favorecia a esporulação de 

Phomopsis- sojae. Tambêm MACHADO (1980) estudando fatores que 

influem na esporulação de Macrophomina phaseolina constatou 

este efeito benêfico e levantou a hipôtese de que o fungo 

utilizava a celulose do papel de filtro para sua nutrição e 

de ser este o responsãvel pelo incremento de picnidios. A ce

lulose e um composto de disponibilidade lenta para a maioria 

dos fungos, entretanto, pode ser a melhor fonte de carbono pª 
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ra alguns (COCHRANE, 1958). 

Com relação a Hendersonula toruloidea nenhum 

trabalho foi encontrado quanto ã fisiologia de reprodução 

deste fungo. 
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3. MATERIAL E MtT0D0S

3.1. Levantamento de fungos associados ã morte de pontei 

ros de goiabeira e figueira, e goiabas mumificadas 

As amostras do presente trabalho, foram coleta 

d�s nos pomares da Estação Experimenta1 do IAC, em Limeira, 

Estado de São Paulo. 

As coletas de ramos e goiabas mumificadas fo

ram realizadas em dois per,odos: abril de 1982 e julho de 

1983. No primeiro levantamento, foram utilizados apenas fru

tos mumificados, num total de 100 frutos e, no segundo levan 

tamento, ramos com morte de ponteiros e os respectivos frutos 

mumificados. Destes, 25 frutos e 20 ramos foram utilizados no 

isolamento. A desinfecção foi feita imergindo fragmentos em 

ãlcool 950 GL por alguns segundos, para logo a seguir serem 

flambadas. O meio de cultura utilizado foi o de âgar-âgua 



l3 

(ãgar 15 g e ãgua destilada q.s.p. 1000 ml), segundo TUITE 

(1969), e as placas incubadas a 250C em estufa. Para sua iden 

tificação, os isolados foram cultivados em meio de BOA (extr� 

to de batata 200 g; dextrose 20 g; agar 12 g; agua destilada 

q.s.p. 1000 ml) conforme TUITE (1969) e colocados sob quatro

limpadas fluorescentes de 40 watts, a 40 cm das placas.Outros 

meios entre os quais o meio de Czapek 1 s, meio m1nimo de Ponte 

corvo, meio farinha de aveia-agar, meio de farinha de milho

-agar, tambêm foram empregados para a caracterização dos iso

lados. 

3.2. Influência de meios de cultura e ferimento do micélio 

no crescimento e formação de picnidios de Hendersonula

toruloidea na presença e ausência de luz 

Foram testados os meio de BOA, Czapek 1 s, suco 

V-8 e SMA, na presença e ausência de luz, com e sem ferimento

do micêlio. O isolado 22, proveniente de goiabas mumificadas, 

foi utilizado neste e nos demais experimentos. 

O meio de BOA foi feito conforme descrito no 

experimento anterior. O meio de Czapek foi feito segundo KEL 

MA N ( l 9 6 7 ) e t i n h a a s e g u i n te e o n s t i tu i ç ã o : N a N O 3 , 3 g ; K H 2 P O 4, 

1 g; MgS04 7H20, o;s g; FeS04 . 7H20, 0,01 g; sacarose 30g; 

ãgar 15g; e agua destilada, q.s.p. 1000 ml. O meio suco V-8-ã 

gar constituido de suco V-8, 200 ml; CaC03, 3 g; agar 15 g e 
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-

agua destilada q.s.p. 800 ml foi obtido conforme o descrito 

por DIENER (1955). O meio de Sabouraud-maltose-ãgar (SMA)con� 

tituiu-se de peptona, 10g; extrato de levedura, 10g; maltose, 

40g; ãgar, 15 g e ãgua destilada q.s.p. 1000 m1, conforme 

FARROW (1954). Tais meios, apôs esterilizados em autoclave a 

uma atmosfera de pressão por 20 minutos, foram vertidos em 

placas de Petri, tipo Pyrex Cover de 9 cm de diâmetro, usando 

-se o mesmo procedimento nos demais meios utlizados nos expe

rimentos a seguir. 

A inoculação de fungo foi feita atravês de mi

celio de 5mm de diâmetro, estes obtidos dos bordos das coloni 

as cultivadas em meio de BDA e transferidos para o centro das 

placas. Apôs a inoculação, todas as placas foram colocadas sob 

luz fluorescente cont,nua em temperatura ambiente de aproximi 

damente 28°C. As placas pertencentes aos tratamentos ausência 

de luz, foram envolvidos com papel aluminizado e 

junto aos demais tratamentos. 

colooados 

Apõs 72 horas de incubação, realizou-se feri-

mentos do micélio com um fura-rolha de 5 mm de diâmetro em 

quatro direções, a partir do centro para os bordos, formando 

assim quatro ferimentos por direção, denominando-se de Pi, P2, 

P3 e P4 para os ferimentos 1, 2, 3 e 4, sendo os P1 prõximos

ao centro. 
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Nos tratamentos sem ferimento seguiu-se o mes 

mo mêtodo, porem demarcando na hora da avaliação as direções 

e os respectivos ferimentos. Nesta ocasião efetuou-se medi

çoes das col&nias do micélio nos tratamentos. 

A formação dos picnldios foi avaliado apõs 21 

dias de incubação, atravês da contagem do numero de picnidios 

em cada posição de ferimento, Utilizou-se do microscõpio este 

reoscõpico com 60 vezes de aumento. 

-

Os dados foram analisados pelos testes nao pa-

ramêtricos conforme CAMPOS (1983) sendo o delineamento esta 

tistico inteiramente ao acaso, com 32 tratamentos e três rep� 

tições, sendo cada repetição representada por uma placa. 

3.3. Influência de três meios de cultura e da superposição 

de papel de filtro na formação de picnidios de Render

sonula toruloidea 

Foram testados os meios SMA, suco V-8-ãgar e 

meio Czapek's. A composição, preparo dos meios e autoclavagem 

foram descritos no experimento anterior. O papel de filtro 

utilizado era do tipo Whatman nQ 1 de 9 cm de di�metro e este 

rilizado em autoclave por 20 minutos a uma atomosfera de pre! 

são. O inôculo constituiu-se de discos de micélio de 5 mm> 

cultivado em meio de BDA. Para iluminação neste experimento 
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foi utilizado o mesmo suporte de lâmpadas fluorescentes, con 

forme descrito no experimento anterior, bem como nos demais 

ensaios. A temperatura ambiente era de aproximadamente 280C. 

A formação dos picn1dios foi avaliada 
-

apos 19

dias de incubação, contando-se o nGmero de picn1dios em seis 

campos de observação por placa, utilizando-se do mesmo micro� 

cõpio estereoscópico do ensaio anterior, com 60 vezes de au

mento. 

O delineamento estat,stico foi inteiramente ao 

acaso, com seis tratamentos e três repetições, e os dados fo

ram submetidos a testes não param�tricos. 

3.4. Influência de seis meios de cultura e da superposição 

de papel de filtro na formação de picn1dios de Hender

sonula toruloidea 

Foram testados os meios de farinha de soja-�

gar; batata-cenoura-âgar; farinha de aveia-âgar, polpa de goi 

aba com casca; polpa de goiaba sem casca e extrato de malte-1 

gar. Estes foram submetidos a luz fluorescente, com ou sem su 

perposiçao do papel de filtro Whatman nQ 1 de 9 cm de diâme 

tro, previamente esterilizado em autoclave, conforme descri

ção do ensaio anterior. 
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O meio de farinha de soja-ãgar, constitui-se de 

farinha de soja, 60g; ãgar, 12 g e ãgua destilada q.s.p. 1000 

ml, sendo preparado conforme a descrição de MACHADO (1980). O 

meio batata-cenoura-ãgar (PCA), constituido de batata, 20 g; 

cenoura, 20 g; ãgar, 20 g e ãgua destilada, q.s.p. 1000 ml, 

foi feito segundo BRODRICK e WESTHUIZEN (1976). O meio de fa

rinha de aveia-ãgar foi preparado segundo TUITE (1969) tendo 

a seguinte composição: farinha de aveia, 60g; ãgar, 12 g; a

gua destilada, q.w.p. 1000 ml. 

Para o preparo dos meios de polpa de 

com e sem casca, utilizou.se um fruto verdoengo, 

sua textura através de um pressiõmetro de 6 mm de 

goiaba, 

medindo-se 

diâmetro 

dando a media de 4,5 em cinco leituras efetuadas. A composição 

dos meios era de 40 g de polpa de goiaba, 15g de ãgar e 1000 

ml de agua destilada q.s.p. sendo que um continha a casca e 

outro nao, O pH foi de 5,5 a 6,0, para os meios de goiaba com 

e sem cascq, respectivamente. O extrato de malte-ãgar consti 

tutu-se de extrato de malte 15 g; ãgar 20 g e ãgua destilada 

q.s.p. 1000 ml, conforme BRODRICK e WESTHUIZEN (1976).

A autoclavagem, inõculo e tipo de incubação f� 

ram semelhantes ao experimento anterior, sendo que a temper� 

tura ambiente era de 28 a 30DC, aproximadamente. 

A formação dos pincidios foi avaliada aos 18 
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dias de incubação, em 10 campos de observação, ao acaso, com 

o aumento e tipo de microsc6pio estereoscõpiro anteriormente

citado. 

O delineamento estatistico foi inteiramente ao 

acaso, com 12 tratamentos e quatro repetições, sendo cada uma, 

representada por uma placa. Os dados foram também submetidos a 

testes não paramétricos. 

3.5. Influência de diferentes fontes de nitrogênio no cres 

cimento e formação de picnidios de HendersonuZa toru

Zoidea 

Foram testadas quatro fontes de nitrogênio, ten 

do como meio basal, o meio minimo de Pontecorvo modificado 

(KIMATI; 1975). As fontes utilizadas foram nitrato de sõdio 

(6 g/1) peptona (6,05 g/1); caseina hidrolizada (6,1 g/1); e 

sulfato de am6nto (4,6 g/1). 

Estes meios de cultura foram superpostos ou 

nao com papel de filtro esterilizado e inoculados com discos 

de micélio, submetidos ã luz fluorescente continua, em tempe

ratura ambiente, aproximadamente a 270c. 

O meio mínimo de Pontecorvo modificado, consti 

tuiu-se de NaN03 6,0 g; KH2P04 1,5 g; KCl 0,5 g; MgS04 . 7H20 
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0,5 g; solução de micronutrientes 1 ml; ãgar 15 g e agua des

tilada q.s.p. 1000 ml. 

As medições do diâmetro das colônias foram fei 

tas a cada 12 horas, através de duas leituras. Somente foram 

avaliadas as placas sem papel, em vista da dificuldade de vi

sualização dos bordos das colônias nas placas que continham o 

papel de filtro. 

A avaliação dos picnídios foi realizada apos 

21 dias de incubação, atraves da contagem do numero de estru

turas picnidiais em 10 campos de observação por placa, utili

zando-se o mesmo microscõpio estereoscõpico e aumentos descri 

tos no ensaior anterior. 

O delineamento estatístico foi inteiramente ao 

acaso, com oito tratamentos e três repetições. A anãlise dos 

dados foi realizada atravês dos testes não paramétricos. 

3.6. Influência de diferentes fontes de carbono no cresci-

mento e formação de picnídios de Hendersonula toru-

Zoidea 

Foram testados cinco fontes de carbono, tendo 

como meio basal o meio mínimo de Pontecorvo modificado, des 

crito no experimento anterior. As fontes de carbono utilizadas 
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foram: glucose, sacarose, malto se, amido e lactose na dosagem 

de 6 g/1. Estes meios foram superpostos ou nao com papel de 

filtro, esterilizados e inoculados com discos de micélio, e 

submetidos a luz fluorescente contínua, em temperatura ambien 

te de aproximadamente 270c. 

A avaliação do crescimento micelial, foi feita 

através de duas leituras do diâmetro das colônias a cada 12 

horas, somente nas placas sem a superposição do papel, 

mesma razão jã explicada no experimento anterior. 

pela 

Aos 21 dias, avaliou-se o numero de picnidios, 

através da contagem em 10 campos por placa, utilizando-se o 

microscõpio estereoscÕpico ja citado e caracterizado no exp� 

rimento anterior. 

O delineamento estatístico foi inteiramente ao 

acaso, com 10 tratamentos e tres repetições. A analise dos da 

dos foi feita através de testes não paramétricos. 

3.7. Influência de diferentes níveis de carbono e nitrogê

nio na formação de picn1dios de Hendersonula toruloi

dea 

Foram usados como fonte de carbono e nitrogi 

nio a maltose e o nitrato de sõdio, respectivamente, em três 
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niveis de concentração, tendo como meio basal, o meio minimo 

de Pontecorvo modificado, jã descrito anteriormente. 

Os niveis de concentração foram 5, 10 e 20 gr� 

mas de maltose e 3g, 6g e 12g de nitrato de sôdio, por litro 

de meio de cultura. 

Todos os tratamentos tiveram a superposição do 

papel de filtro sobre o meio, inoculados com discos de micélio 

submetidos ã luz fluorescente continua em temperatura ambien

te de aproximadamente 320C. 

Realizaram-se duas avaliações do numero de pi� 

nidios, aos 21 e 36 dias apôs a inoculação, a fim de verifi

car diferenças considerãveis em relação ao periodo de incuba

ção. Tais avaliações basearam-se no nümero de picnidios sim 
-

ples ou agrupados e no fato de ter ocorrido ou nao a exsuda 

ção, visto que, em alguns tratamentos, foi bem nitida esta di 

ferença. Efetuou-se a avaliação através da contagem ao acaso 

em 10 c&mpos por placa no microsc6pio estereosc5pico BAUSCH e 

LOMB, com aumento de 21 vezes. 

O delineamento estatistico foi inteiramente ao 

acaso, com 9 tratamentos e quatro repetições. A anãlise dos 

dados se fez através de testes não paramétricos. 
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3.8. Efeito de temperaturas na taxa de crescimento de três 

isolados de Hendersonula toruloidea

Foram utilizados três isolados, 22, 82 e H1; 

sendo que os isolados 22 e 82 eram provenientes de goiabas m� 

mificadas, isoladas em abril de 1982, do primeiro levantamen

to de fungos associados a goiabas mumificadas. O isolado H1 

foi obtido de fruto de mangueira com podridão peduncular, es 

te gentilmente cedido por Raquel Ghini e Hiroshi Kimati, do 

Departamento de Fitopatologia da ESALQ/USP. 

As temperaturas utilizadas foram: 15, 20, 25, 

30, 35 e 40°C e o meio de cultura foi o de BOA, na ausência 

de luz. O inõculo consitia de discos de micélio de 5 mm, obti 

dos dos bordos das colónias, incubados no meio BOA a 150C na 

ausência de luz. Apõs a inoculação de discos de micélio no 

centro de cada placa, colocou-se todas as placas em posição 

invertida, para se evitar a condensação de ãgua nas temperat� 

ras mais elevadas. 

As avaliações do di�metro da colônia, foram 

efetuadas duas vezes por dia, fazendo-se duas leituras do di� 

metro da colônia em cada placa. Calculou-se a taxa de cresci

mento para cada isolado. O delineamento experimental foi in 

teiramente ao acaso com cinco tratamentos e cinco repetições, 

tendo-se aplicado o teste Tukey. Como não houve crescimento a 
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400C em nenhum dos isolados, o referente a esse grau nao foi 

incluldo para an�lise estatlstica.Foi feita anãlise de regre� 

são para obtenção da curva de crescimento de cada isolado. 

3.9. Testes de patogenicidade de tres isolados de Henderso

nula toruloidea 

Nos diversos testes patog�nicos, utilizaram-se 

os tr�s isolados (22, H1 e 82), em diferentes tipos de inocu

lações em plantas ou partes, de figueira e goiabeira. 

Em goiabeiras adultas, inoculou-se suspensao 

de esporos (105 esporos/ml) e de micêlio nos estãgios de: bo

tão floral, estidio de pêtalas abertas, fruto de l cm e 2 cm 

de di�metro, aproximadamente, com e sem ferimento. Estas ino

culaçBes foram realizadas periodicamente, em vista da dificul 

dade de encontrar nümero suficiente desses estãdios de desen

volvimento, no momento das inoculações; assim, inoculou-se p� 

riodicamente entre julho de 1982 a fevereiro de 1983. Neste 

ensaio, foi utilizado apenas o isolado 22, obtido de goiabas 

mumiftcadas. 

Utilizaram-se tambem, plantas novas de goiabe! 

ras de 60 cm de altura, inoculando-se no lenho, atravês de 

dois cortes e a inserção de discos de micelio de 5 mm, obti-

dos dos bordos das col&nias, cultivados em meio de BDA, apos 
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72 horas de incubação. Os ferimentos foram a seguir vedados 

com fita crepe Scotch de 19 mm e cobertos com saco plãstico 

para formar uma câmara Ümida. Para cada isolado foram utiliz� 

das três plantas. As plantas testemunhas receberam o mesmo ti 

po de ferimento, porem, sem inoculaçâo do fungo. Paralelamen-

te, folhas de goiabeira foram inoculadas, com micelio aereo 

em três pontos, por folha, utilizando-se 5 folhas por planta. 

Os pontos inoculados eram cobertos com pedaços de fita crepe 

de aproximadamente l crn 2 . As f olhas haviam sido previamente 

desinfectadas, passando-se-lhes levemente algodão embedido em 

ãlcool 96 GL. Estas plantas foram cobertas, tambêm, com saco 

plãstico, tendo-se utilizado d uas plantas para cada isolado. 

O mesmo procedimento se deu para plantas de figueira, utili

zando-se, entretanto, apenas 3 folhas por planta da variedade 

Roxo de Valinhos, de um ano de idade aproximadamente. 

Para os testes de patogenicidade, aplicados 

atrav�s do mêtodo de folha destacada, foram utilizadas folhas 

novas de goiabeira, conforme recomenda TUITE (1969), e, para 

isso, três folhas foram previamente desinfectadas, para cada 

isolado, sendo inoculadas em três pontos da seguinte maneira: 

P1 - entre nervuras; P2 - na nervura secundãria; e P3 na ner

vura principal, próximo ao peciolo. A extremidade do peciolo 

da folha foi coberta com algodão umedicido em ãgua esteriliz� 

da. Como inôculo, foram utilizados picnidios formados no meio 

de BDA, com três semanas de incubação sob luz fluorescente. 
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As folhas foram colocadas em cubas de vidro redondas de 20 cm 

de diâmetro e 10 cm de profundidade. A câmara Ümida preparada, 

consistia de uma camada de algodão de 2 cm, umedecida com ãgua 

e s ter i l i z a d a e sobre p os ta por l ã mi nas mi c r os c õ p i c as, p r e v i ame� 

te flambadas. A incubação se deu a uma temperatura ambiente de 

aproximadamente 250c, no laboratõrio de Fitopatologia; a ava

liação consistia em medir-se o tamanho da lesão através do 

maior comprimento e largura, apôs 7 dias da inoculação. O mes 

mo procedimento foi realizado para folhas de figueira, para 

as quais, entretanto, não foram feitas as devidas medições 

das lesões. Neste caso, apenas o aspecto qualitativo foi re

gistrato através de fotografia. 

Alem dos testes acima mencionados, foram inocu 

ladas plantas de figueira de um ano aproximadamente, da varie 

dade Roxo de Valinhos. Estas plantas, bem como, as anteriores , 

foram cedidas pela Seção de Fruticultura da ESALQ/USP, pelo 

Prof. Vladimir Rodrigues Sampaio. Procedeu-se inoculações a

través de ferimento do lenho, seja por corte ou apenas com es 

tilete. Os cortes foram feitos na região apical (C1) e na re

gião basal (C2) e entre estes, mais ou menos no meio do ramo , 

o ferimento por punção com agulha histolÕgica (M). Nos Cortes,

feitos em bise1 no tecido da casca, introduziu-se um disco de 

mice1io de 5 mm, cultivado em meio de BOA a 250C em es-

tufa. No ferimento M, foi utilizado micélio aereo nos pon

tos inoculados os quais foram vedados com fita Scotch de 19mm 
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de largura. Antes de cada inoculação desinfectou-se a região 

do lenho com algodão embebido em âlcool 960 GL. As plantas 

testemunhas receberam o mesmo procedimento, porem sem a inocu 

lação do micélio. Foram utilizadas 5 plantas para cada isola

do. Neste ensaio, as plantas não foram cobertas com saco plã� 

tico e a avaliação das lesões foi feita medindo-se o seu com 

primento com rêgua, apos 15 dias da inoculação. De todas as 

lesoes formadas reisolou-se o fungo em estudo neste e nos de 

mais testes de patogenicidade. 

3.10. Estudo morfológico de isolados de Hendersonula toru

Zoidea 

Observou-se aspectos de colônias em relação a 

sua coloração, tipo de crescimento e periodo de iniciação da 

formação de picnidios. 

A avaliação do tamanho dos picnidiÕsporos foi 

feita atrav�s de 25 medições de comprimento e largura para C! 

da isolado. Foram utilizados cinco isolados, que apresentaram 

alguns picnidiÕsporos bisseptados; entretanto, as avaliações 

foram feitas apenas de esporos não septados e hialinos, pelo 

fato destes ocorrerem com maior freqílencia. A origem destes 

isolados e a seguinte: H1 e H2 fruto de mangueira; 22 e 83 

goiabas mumificadas; 13 de figueira. 
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A obtenção dos picnidios foi atraves de inocula 

çoes em ramos de goiabeira esterilizados e em meio de cultura. 

Os isolados 13 e 83 obteve-se em meio de BOA, sob luz continua 

a temperatura ambiente aproximadamente 270C. Os demais isola 

dos se obteve inoculando micelio em ramos novos de goiabeira. 

Estes ramos foram envolvidos com algodão nas duas extremida 

des e colocados em tubos de ensaio e a seguir autoclavados a 

uma atmosfera de pressão por vinte minutos. Ap5s autoclavados 

foram inoculados com micêlio e deixados ·sob luz fluorescente. 

continua, adicionando-se ãgua destilada ,o suficiente para de_!: 

xar o algodão umedecido. Picnidios com exsudação de esporos� 

corria normalmente apõs dois meses da inoculação, os quais u

tilizou-se para avaliação do tamanho no presente trabalho. 
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4. RESULTADOS

-

4. 1. Levantamento de fungos associados a morte dos pontei-

ros de goiabeira, figueira e goiabas mumificadas 

Aproximadamente 50% dos fungos associados as 

goiabas mumificadas e ramos de goiabeira com morte de pontei

ros, corresponderam ao isolado de Hendersonula. Os fungos que 

se apresentaram com menor frequência foram os dos gêneros Fu

sa�ium� Pestalotia e Colletotrichum (Tabela 1). 

Tambêm em ramos de figueira, com morte dos 

ponteiros, o gênero Hendersonula foi o mais frequente 

os isolados. 

entre 
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Tabela l - FreqUência dos fungos em amost ras 1 de go iabas mumi

ficadas e de ramos se cos de fiQueira 

Goiabeira Figueira To tal 
Fungos 

Fru to 2 Ramo Ramo Plaqueado 

HendeY'sonula 3 64 11 14 89 

Pesta lo tia 12 2 2 16 

Co l letotY'ichwn 5 o o 5 

FusaY'iwn 32 3 3 38 

TY'ichoderma 4 o o 4 

Asper•gi l lus 4 o o 4 

Ou tros4 12 7 3 22 

Cada amostra re presenta 4 a 5 sub-amostras. 
2 Numero to tal de amostras nos dois levantamentos. 
3 Identificação baseada em aspe ctos morfolÕgicos das colônias. P arte des 

tes isolados foram estudados quanto ãs cara cteristicas dos esporos. 
4 Fungos não identificados. 

4.2. I nflu ência de meios de cul tura e ferimento do  micélio 

no crescimento  e f o rma ção de picnidios de HendeY'sonu

l a  toY'uloidea na presença e a usência de luz 

Os resul tados deste ensaio estão a presentados 

resumidamente nas Tabelas 2 e 3, e os dados o ri ginais no ApêQ 

dice 2. 
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Ta bela 2 - Efeito da luz no crescimento micelial de H. toru

loidea em diferentes meios de cultura 

Diâmetro da colônia (mm) 1

ausência de luz presença de luz 

BDA 

Czapek 

V-8

SMA 

63, 5 

53, 3 

73 ,8 

51 ,o 

1 Media de duas leituras de trê s repetições após 

em temperatura ambiente de aproximadamente 28°C 

72 

89,3 

81 ,4 

89,8 

88,9 

horas de inoculação, 

Na ausência da luz , o diâmetro das colô nias foi 

menor, independentemente do meio de cultura utilizado (Tabe

la 2) e também não houve formação de picnidios seja nos tra

tamentos com ou sem ferimento do micêlio. 

Na presença da luz, alem de um crescimento mi 

celial mais rãpido, portanto um maior diâmetro das colônias, 

houve efeito favorãvel dos ferimentos do micélio, formando 

maior quantidade de picnidios, em todos os meios de cultura 

testados, No meio SMA formou-se maior quantidade ainda de pi� 

n1dios, m�xime nos tratamentos com ferimento. 

Quanto a distribuição de picnidios nos meios 

de cultura, houve gradativo aumento destes para os bordos 
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das p lacas, sendo e s te f ato bem caracterizado no meio Cazapek, 

por o utro 1 a do, no meio de BOA, houve uma concentra ção maior 

de p icn1dios na região central da placa, princip almente, nos 

tratamentos se m ferimento do m icélio. 

Tabela  3 - Efeito de meios de cultura e f eriment o do micelio na for

maçã o  de picn1dios de Hendersonula toruloidea na presenç a 

de luz 

NQ de picnidios nos tratamentos 
sem ferimento com ferimento Meios 

de 
Cultura --P

1 

l

Medias 

BDA 

Czapek 

V-8

SMA

Medias 

12 ,0 2

1,3 

4,3 

22,0 

9,9 

4,0 

2,3 

4,7 

28,3 

9,8 

2,3 

8,0 

36,3 

13 ,o

2,3 

23,3 

9,6 

38,3 

18,4 

12, 3 

3,7 

7,3 

73,7 

24,3 

8,3 

6,3 

11 , 3 

68,3 

23,6 

9,3 

12,3 

14,7 

72,0 

27,l 

16 ,7 

24,3 

22,0 

67,0 

32,5 

8,4 

9,9 

10,3 

50,7 

1 P1, P2, P3 e P4 correspondem ã posição dos ferimentos a partir do centro aos 
bordos da p 1 aca. 

2 Media correspondente a três repetições, cada uma constitu1da de 4 observações 
ao microscópio estereoscópio Wild M5 63207, de 60 vezes de aumento, avaliação 

feita 3 semanas apôs a instalação do experimento. 

4.3. lnflu�ncia de três  meios de cultura e da superp osição 

de p ape l de fi ltro na formação de picn1dios de Henderso

nula toruloidea 

Os resultados des te ensaio, estão apresentados 

resumidamente na Tabe la 4 e o s  dados originais no Ap�ndice 2. 



Tabela 4 - Efeito de três meios de cultura e da 

de papel de filtro Whatman nQ l na  

picnidios de Hendersonula toruloidea

Meios 
de 

Cultura 

SMA 

V-8

Czapek 

Medias 

NQ de picn1dios nos tratamentos 

sem papel 

4,5 

5,2 

5,3 

5,0 

com papel 

16,0 

12,4 

34,5 

21 , O 

32 

superposição 

formação 

Medias 

1 O ,3 

8,8 

19 ,9 

de 

Media de três repetições, cada uma representada por uma placa; as obse� 

vações foram efetuadas em seis campos do microscópio estereoscópio Wild 

M5 - 63207, com 60 vezes de aumento, apõs 19 dias de inoculação. 

A presença de papel, aumentou c onsideravelmen-

te a formação de picnidios. Pel o teste de Wilcoxon, o 

foi significativo ao  nivel de 0,05%. 

efeito 

Pelo teste de Kruskal-Wallis, os meios, na  au

sência de papel, não diferiram  estatisticamente entre si. 

Na presença de papel, o meio de Czapek produ

ziu maior quantidade de picnidios e esta diferença em relação 

o meio V-8 de menor produção f oi significativa ao nivel de 1%

pelo teste de Krusbal-Wallis. Entre os meios de Czapek e SMA 

não constatou-se diferenças significativas. 
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4.4. Influência de seis meios  de cultura e da superposição 

de papel de filtro na  form ação de pic n1dios de Hender

sonula toruloidea 

Os resultados d es te ens aio es tão a presenta dos 

resum idame nte na  Tabela 5 e os d a d os originais no Apêndice. 

Tabela 5 - Efeito de seis meios de cultura  e superpos i çao 

do  papel de filtro  W hatm a n  nQ l, n a  forma ção de pie 

n1dios de Hendersonula toruloidea

NQ 
Meios de cultura 

Farinha de s oja-agar 

Batata-cenoura-ãgar 

Farinha de aveia-ãgar 

Polpa de goiaba e/casca 

Polpa de goiaba s/casca 

Extrato de m alte-ãgar 

Medias 

de picn1dios nos 

sem papel 

2,5 

6,6 

3, 5 

l , 5

o ,o

0,0 

2,4 

tratamentos 

com papel 

7,4 

25,7 

15,5 

15,3 

13,3 

9,7 

14,5 

Medias 

5,0 

16,2 

9,5 

8,4 

6,7 

4,9 

1 M�dia de 10 observações por placa com quatro repetições, cada. uma, cons
titu1da por uma p1âca. Uma observação corresponde ao numero de picn1-
dios por campo ao microsc6pio estereosc6pio Wild M5-63207, com 60 vezes 
de aumento. 

O efeito do p apel nos meios na form a ção d os 

pic n1dios foi s ig nificativo ao n1vel de 05 ,% pelo tes te de 

Kru sbal-Wallis. 
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Na ausência de papel de filtro, o meio batata

cenoura-ãgar, produziu quantidade significati vamente maior de 

picn1dios, ficando em segundo lugar os meios de farinha de 

aveia-ãgar e farinha de soja-ãgar, sendo que estes últimos nao 

diferiram estatisticamente entre si. No meio de polpa de goi9 

ba com casca, a produção de picn1dios foi inferior ã verifi-

cada nos meios acima referidos, enquanto que nos meios com 

polpa de goiaba sem casca e de extrato de malte, nao foi 

observada a formação dessas estruturas. 

Quanto ã produção de picn1dios em meios de 

cultura, na presença de papel, o melhor foi o de batata-cenou 

ra-agar; os de produção a n1vel intermediãrio foram os meios 

de farinha de 
-

aveia-agar, polpa de goiaba com casca e po 1 pa 

de goiaba sem casca; os menos eficientes foram os de extrato 

de malte-ãgar farinha de e soja-agar. 

Pelo teste de Kursbal-Wallis, foram constata-

dos essas diferenças significativas ao n1vel de 1% seja nos 

meios com ou sem papel. 

4.5. Influência de diferentes fontes de nitrogênio no cres 

cimento e esporulação de Hendersonula toruloidea

Os resultados deste ensaio estão apresentados 

na Figura 1 e Tabela 6. Os dados originais encontram-se no 

Apêndice. 
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Nas diversas fontes nitrogenadas testadas para 

o crescimento do fungo, através de leituras a cada 12 horas,

feitos dos diametros das colôni as, pode-se afirmar que houve 

um menor crescimento no meio com nitrato de sõdio com tambem 

observa-se na Figura 1. Porem, os dados não foram submetidos 

ã anâlise estat1sti ca. 
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Tabela 6 - Efeito de fontes de ni trogênio e da super posi ção 

do papel de filtro (What man nQ l) na formação de 

pic n i dios de Hendersonula toruloidea na 

d e  luz 

N9 de picnídios nos tratamentos 2

for mação 

Fontes de Medias 
Nitrogêni o 1 sem papel com papel 

Nitrato de sõdio 18,7 34,5 26,6 

Peptona 0 ,5 9,5 5 ,0 

Caseína hidrolisada 1,0 12 , 7 6,9 

Sulfato de amônia l , 6 1 3,7 7,7 

Médias 5,5 17,6 

1 O meio basal e constituido pelo meio mínimo de Pontecorvo modificado. 
2 Média de 3 repetições, sendo cada uma representada por uma placa, com 

10 campos de observação ao microscõpio estereoscõpio Wild MS-63207 , 

com 60 vezes de aumento. 

Jã na formação d e  pic n1dios , ocorreu o inver so, 

ou seja, o nitrato de sÕdio produ ziu maior numero de es trutu 

ras reprodutivas signi ficativas ao nivel de 5% na aus ênc ia do 

pap�l de filtro, entretanto na presen ça do papel não foram 

constatadas diferen ças s ignificativas entre as fon tes ni trog� 

nadas, pelo teste de Krusbal-Wallis. 

A superposição d o  papel de filtro nos meios , 

influenc iou numa maior esporulação, i ndepen dente do meio uti

lizado, sendo significativo pelo teste de Wilcoxon ao nivel de 

0,6%. 
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4.6. Influência de diferentes fontes de carbono no cresci 

mento e formação de picn1dios de Hendersonula toruloidea

Os resultados deste ensaio estão apresentados 

resu midamente na F igu ra 2 e Tabela 8 e os dados originais no 

Apêndice 5. 
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Figura 2 - Crescimento do mic�lio de Hendersonula toru

loidea em cinco fontes de carbono na 5a. ava

liação (60 h) 
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Tabela 7 - Efei to de diferentes fontes de carbono e superposf 

ção do papel de fi ltro na formação de p icn1dios de 

Hendersonula toruioidea 

Fontes de 
NQ de picn1dios nos tratamentos2

Medias 
Carbono1 sem papel com papel 

Glucose 7,7 12,4 1 O, l 

Sacarose 5,7 13 ,2 9,5 

Maltose 7, l 3 5,6 21 ,o

Amido 2,3 22,3 21 ,3 

Lactose 2, 1 24,4 13,3 

Medias 5,0 21,6 

O meio basal e constituído pelo meio mínimo de Pontecorvo modificado. 
2 Media de 10 campos (aumentos de 60 vezes) no microscõpio estereoscõpio 

Wild M5-63207/placa, media de 3 repetições, avaliado apôs 3 semanas 

de incubação. 

Como mostra a Figura 2, o c resc i mento micelial 

foi levemente menor na fonte de glucose. O miceli o  nas diver-

sas fontes de carbono era de c oloração cinzenta e nos meios 

com glucose e sacarose na presença do papel era mai s esbran 

quiçado. 

Na ausência do papel, o numero de picnidios 

formados era s ign ificativamente menor ao  nível de 0, 5% pelos 

testes de Krusbal-Wi l l i s, bem como eram menos desenvolvidos. 
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As melhores fontes de carbono nesse caso foram a maltose e a 

glucose; com niveis intermediãrios a sacarose e por ultimo, o 

amido e a lactose. Essas diferenças são sgnificativas ao 

vel de 2,5% pelos testes estatísticos. 

n 1 -

Na presença do papel, não foram constados dife 

renças significativas entre as fontes de carbono. Entretanto 

foi observado variação no tamanho dos picnídios bem como a 

freqílência de exsudação de esporos. Assim, a fonte de maltose 

favorecia um maior tamanho e maior numero de picnídios 

cirros. Nos meios com sacarose e glucose, praticamente 

ocorreram prim5rdios de picnídios. 

com 

so 

4.7. Influência de diferentes níveis de carbono e nitrogê 

nio na formação de picnídios de Hendersonula toruloidea

Os resultados deste ensaio estão apresentados 

resumidamente nas Tabelas 8 e 9 e os dados originais no Apê� 

dice 6 e 7. 

Nos picnídios agrupados sem exsudação, a rela 

çao 5:3 difere significativamente ao nível de 5% da relação 

10:12. Entre os demais tratamentos não foram constatadas dife 

renças significativas, o mesmo ocorrendo nos picnídios agrup� 

dos. 
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Ta bela 8 - Efeito da relação maltose  e nitrato d e  s õdio (C/N) 

na for ma ção de pic n1dios agrupados de Hendersonula

toruloidea 

NaN03
( g/ 1 ) 

3 

6 

.12 

Media de 

N9 de picn1dios nas dosagens de maltose (g/l)l 

sem exsudaçao com exsudaçao 
5 10 20 5 10 20 

19,0 5,3 16,5 8,5 22,8 17,0 

7,7 3,0 7,0 10,8 19 ,8 14,0 

3,0 0,5 6,5 9,0 6,5 23,0 

quatro repetições, cada uma representada por uma placa, sen-

do o meio total em 10 campos de observação ao  microscõpio estereoscõ

picoBauch e Lomb, modelo 0,7 x 3x, com 21 vezes de aumento, apõs 21 

dias de incubação. 

Ta bela 9 - Efeito da relação m a ltose  e nitrato de  sõdio (C/N) 

n a  for mação de p ic nídios s i mple s  de  Hendersonula

toruZoidea 

N9 de picnídios nas dosagens de maltose ( g/ 1 ) 
NaN03 sem exsudaçao com exsudaçao 
( g/1) 5 10 20 C:: 10 20 ._J 

3 36,5 37,5 22,5 17,3 19 ,o 17,3 

6 59,5 49,8 31 , 3 11 ,5 27,3 10,8 

12 90,5 46,0 30,8 13,3 21 , 5 5,5 

Media de quatro repetições, cada uma representada por uma placa, sen 

do observado o nQ total em 10 campos ao microscõpio estereoscõpico 

Bauch e Lomb modelo 0,7 x 3x, com 21 vezes de aumento, apôs 21 dias 

de incubação. 
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Nos picnidios simples sem exsudação a relação 

5/12 difere significativamente ao nivel de 5% da relação 20/3. 

Entre os demais tratamentos não se constataram siferenças sii 

nificativas. Para os picnidios simples com exsudação nao 'fo

ram constatadas diferenças entre as vãrias relações carbono/ 

nitrogênio. 

Nas avaliações aos 35 dias, somente foi consta 

tada diferença significativa para picnidios simples com exsu

dação. 

4.8. Efeito de Temperaturas na taxa de crescimento de três 

isolados de HendersonuZa toruZoidea

A taxa de crescimento a 150C para os três iso

lados testados difere significativamente ao nivel de 1% de to 

das as taxas correspondentes a 200,250, 300, e 35oc,sendo que 

entre elos não constou-se diferenças significativas. 

Como não houve crescimento a 400C em ,nenhum 

dos isolados, o referente o esse grau nao foi incluido na anã 

lise estatistica. 

A anãlise de regressao revelou os seguintes re 

sultados. 



o 

� 
E 
E 

z

w 
� 
u 

o:: 2u 
wo

�l

� 

10 

5 

o 

--H1
--- B2 

········-· 22

.-·····-·····. 
_.·· ,,.- - - ·�. 

... ,,,, '·. 
:/ '· ..

j '\· .. 
. \'·, 

/ �--
/ \. I \. 

f \ 
f \ 

( \ 
1 � 

/' � 

//1-,-............,.---.---,----r--+----15 20 25 30 35 .t.O 

TEMPERATURA {ºC) 
Figura 3 - Taxa de crescimento de três isolados de 

HendePsonula toPuloidea em 6 temperaturas 

42 

a) Isolado H1 constatou-se significância ao ni

vel de 1% para a regressão quadrãtica, sendo 

9 =-i0,4421 + 6,4464x - 0,l183x 2 . 

a equaçao 

b) Isolado 82 constatou-se alta significância

para a r egressão linear e quad rãtica ao nivel de 1%, sendo a 

equação y = -51,7518 + 5,5144x - 0,101Qx2. 
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c) Isolado 22 constatou-se sign if icânc ia ao ni

ve l de 5% p ara a regres são quadrãt ic a, 

y = 64 ,4371 + 6 ,4967x - 0,11 87x 2

sendo a equaçao 

Os d ados origin ais e as anãlises e ncontram-se 

no Apêndice 8. 

4.9. Testes de p atogenic idade c om três isolados de Hender-

sonula toruloidea 

Os resultados deste experimento estão apresen 

t ados nas T abelas 10 e l l  e os dados originais no Apêndice. 

T abe la 10 - Patogen ic idade de t rês isolados de Hendersonula

toruloidea e m  p lant as de figo 

T ra tamen tos 

Isolado 22 

Isolado H1 

Isolado 82 

Testemunha 

Comprimento das les ões (mm) 

e/ M 

73, 6 
2 

43 ,4 

66,0 74,8 

17,6 7,0 

8,9 l , 6

C2 

59,0 

73,2 

1 7 ,0 

9,2 

Mêdias 2

58 ,7 

71 , 5 

l3 ,9 

6,4 

1 C7, Me c
2 

correspondem aos pontos de inoculação, sendo C1 e C2 feri

mentos com corte na casca da região apical e basal, respectivamente e 

M ferimento com estilete na região mediana da p lanta. 
2 Media de 5 repetições correspondendo cada uma delas a uma p lanta 

incubada por 15 dias. 
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Figura 4. Caracterlsticas culturais e patog�ni.cas de Henderso

nula toruloidea. A. Crescimento micelial e esporula 

ção em BOA. B. Patogenicidade em folha destacada de 

goiabeira. C e D em folhas e ramos de figueira. 
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Conforme a Tabela 10 observou-se que os isola 

dos H1 e 22 apresentaram maiores lesões no ramo de figo (Fig� 

ra 4D) e não diferiram estatisticamente entre si quando inocu 

lados com discos de micélio através de corte, mas constatou

-se diferença significativa ao nivel de 1% quando inoculados 

com micélio aéreo no tratamento com ferimento Tipo M, onde o 

isolado H1 apresentou lesão de comprimento maior. 

Em relação ao isolado 82, as lesões foram bas 

tante menores sendo essa diferença significativa ao nivel de 

1% em relação aos isolados H1 e 22 (Tabela 10). 

Em relação ao teste patogênico em folhas des

tacadas de figueira (Figura 4C), os resultados foram semelhan 

tes. 

No que se refere a folhas destacadas de goi� 

beira (Tabela 11), o isolado Hl foi o mais patogênico. consi 

derando os pontos de inoculações no P1 (entre nervuras) os 

isolados Hl e 82 apresentaram lesões de maior tamanho, não di 

ferindo estatisticamente entre si; no P2 (na nervura secundã

ria) os isolados 22 e 82 não diferem estatisticamente entre 

si, o mesmo acontecendo no P3. Em relação ao isolado H1, po

rem, constatou-se diferença significativa ao n1vel de 1% {Ta

be 1 a 11 ) . 
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Tabela 11 - P atogenicidade em folhas de goiabei ra, com três

isolados de Bendersonula toruloidea, pelo método

de folha destacada

Pontos e i nocu l ação1

Tratamentos Medias 
P1 P2 P3 

Isolado 22 12, 7 18,3 12,0 14,3 

Isolado H1 115,3 84,3 63,0 87,5 

Iso1ado 82 122,3 49,3 20,7 64, l 

Testemunha 0,0 0,0 0,0 

1 P1 - entre nervuras; Pz - na nervura secundãria; e P3 - na nervura

principal prõximo ao peciolo. 
2 Tamanho da lesão, em mm2 .Media de três repetições apôs 8 dias de 

incubação. 

Nas goiabeiras adultas, inoculadas em diversos 

estãdios de florescimento e frutificação, não ocorreu a mumi

ficação de frutos. 

Nas p lantulas d e  goiabeira, inoculadas atraves 

de ferimentos no lenho com insersão de discos de micelio, não 

houve aparecimento de sintomas. 

Pelo método de inoculação em folhas de figuei

ra e goiabeira mantidas na casa de vegetação, formaram-se a

p�s dois meses de inoculação pequenas lesões de ate l cm de 

diâmetro; não porêm, em todas as inoculações efetuadas. 
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4.10. Estudo morfolõgico de i solados de BendersonuZa toru

Zoidea 

Os i solados de BendersonuZa toruZoidea apreseo 

taram colônias de cor variãvel, sendo geralmente br anca a acin 

zentada nas culturas jovens e, escurecendo na me di da que iam 

envelhecendo, ati ngindo tons ci nza escuro a p reto e, ocasional 

mente, esver deado. Em meio de BOA, o mic élio aéreo era profuso, 

com superficie i r regular, ã med i da que se iniciava a formação 

de picnidios  (Figura 4A).

Tabela 12 - Tamanho de picni d i õsporos BendersonuZa toruZoidea

(em micr ômetro s). 

Comprimento ( 11m) 
Isolados

1
----------

Media 

16,8 

16,6 

14, l 

17,9 

18,9 

Variação 

(19,0-13,8) 

(18,4-13,8) 

( l 6, 6-1 O, 7 )

( 19, 9-16, 3) 

(20,2-15,8) 

Desvio 
padrão 
(µ!TI) 

1 t2 

1 , 6 

l , O

1, 6 

Lar gura ( µm) 

Media Variação 

6,5 

6,4 

4,8 

8, 1 

6,9 

(7,6-5,0) 

(7,4-5,0) 

(5,5-3,8) 

(9,2-7,l) 

(9,0-5,7) 

Desvio 
padrão 
( µm) 

0,6 

0,6 

0,5 

0,6 

0,8 

1 Os picni diÕsporos dos i solados H1, 22 e H2 foram obtidos de picnidios

formados em ramos de goiabeira esterilizados enquanto os i solados 13 e 

83 originaram-se em meio de BOA. Todos foram obtidos sob luz fluores

cente contínua. 
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Quanto ao aspecto de tipos de picnidios, obse� 

varam-se picnidios simples e agrupados, ocorrendo ex sudação 

de esporos em alguns meios utilizados e isolados estudados. O 

inicio da formação de picnidios variava segundo as condições 

de meio de cultivo. 

Em relação ao tamanho dos picnidiÕsporos de 

Hendersonula� as medições do comprimento e largura estão apr! 

sentados resumidamente na Tabela 12. As medias de comprimento 

e largura foram variãveis, dependendo do isolado sendo Hl e 

22 semelhantes entre si e o H2 menor. Os isolados 13 e 83 fo 

ram diferentes dos outros três isolados estudados, apresenta� 

do mator comprimento e/ou largura. 
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5. DISCUSSÃO

Dos generos de fungos encontrados no levanta-

mento (Tabela l), observa-se que os mais freqaentes (HendePs� 

nula, FuscaPium, PestaZotia e CoZZetotrichum) podem ser even

tuais agentes patogênicos associados aos sintomas de seca dos 

ramos (goiabeira e figueira) e mumificação dos frutos 

beira). 

Efetivamente, HendersonuZa e citada como age� 

te dessa síndrome em goiaba (SINGH, 1959) e em figueira (PAX

TON, 1964); CoZZetotrichum e citado como agente da antracnose 

da goiabeira, que afeta principalmente folhas e ramos novos e 

frutos em qualquer fase de desenvolvimento (GALLI, 1980) e da 

antracnose dos frutos da figueira (KIMATI; 1980); PestaZotia 

ª tida como fungo parasítico (BARNETT, 1972), e VALDEBENITO 

(comunicação pessoal) provou a patogenicidade em frutos madu

ros de goiabeira. Com Relação ao Fusarium não foi encontrada 
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nenhuma referência. Tendo em vista o maior indice de ocorren

cia de Hendersonula e a maior semelhança da sindrome da doen

ça, presumiu-se-lhe a identidade etiológica. O fungo Henderso

nula, embora relatado com certa freqõencia em outros paises 

(CALAVAN e WALLACE, 1954; KHAN, 1955; OKAFOR, 1966; DAVINSON, 

1972), principalmente pelo estãgio Torula, no Brasil foi cons 

tatado somente a partir de 1971 e apenas em quatro hospedei -

ros: Pinus (Pinus eZZiottiiJ por LASCA e ABRAHÃO, 1971; pinho 

-do-paranã (Araucaria angustifoZiaJ por LASCA E CARDOS0,.1974;

criptoméria (Cryptomeria japonica) por PITTA et alii, 1981 ; 

fruto de mangueira por GHINI (comunicação pessoal). O fato de 

ter sido tão pouco pesquisado no Brasil, pode ser devido a sua 

dificil classificação, pois nas condições usuais de laboratõ-

rio, é com dificuldade que o fungo atinge esporulação. 

disso, ê facilmente confundido com outros gêneros. 

Alem 

Com relação aos resultados obtidos nos experi

mentos sobre esporulação de H. toruZoidea, observa-se concor 

dincia com as afirmações genéricas que se fazem em livros te! 

tos de fisiologia de fungos (LILLY e BARNETT, 1951; HAWKER, 

1957; COCHRANE; 1958; GRIFFIN, 1981), isto e, meios de cultu

ra, luz, ferimento e outros fatores podem ter grande influên 

eia na esporulação. Segundo COCHRANE (1958), a mais abrangen

te generalização sobre esses efeitos ê que a reprodução 

ini'ciada por fatores que paralizam o crescimento de um micelio 

estabelecido, sem prejudicar tão dastricamente o seu metabo-
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1ismo; sendo a mais importante evidência os estudos sobre o 

efeito da -luz, especialmente o da radiação ultravioleta. Nes

se aspecto, os resultados do primeiro experimento sobre espo

rulação de H. toruloidea, mostrando que sõ na presença de 

luz ocorre esporulação, podem ser interpretados como tendo a 

mesma explicação, pois conforme LEACH (1971), a luz fluores

cente vis1vel comum, abrange espectro de luz ultravioleta.Por 

outro lado, o crescimento, contrariamente ao que se esperava, 

não foi inibido e sim estimulado na presença de luz. Isto po

de ser devido, porem, ao incremento da temperatura. 

A influência favorãvel da luz na esporulação 

de muitos fungos imperfeitos e amplamente conhecida (MARSH 

et alii
., 

1959; LIL LY e BARNETT, 1951; HAWKER, 1957; COCHRANE, 

1958; LEACH, 1971). Apesar do reconhecido efeito da luz na es 

porogênese, não se conhecem os mecanismos de ação. Segundo 

LEACH (1965), em fungos fotossensTveis por ele estudados,sub§ 

tâncias esporogênicas são induzidas a se formarem pela açao 

de luz ultravioleta. r possível que H. toruloidea se enquadre 

dentro deste grupo, uma vez que a anãlise do espectro de ra

diação das lâmpadas fluorescentes e luz do dia, revela presen

ça de radiações com comprimento de onda de 31 O nm (LEACH, 1971 ), 

pico de absorção de substâncias esporogênicas isoladas por 

TRIONE et alii (1966). 

Outra evidência apontada por COCHRANE (1958) 
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para a generalização anteriormente feita e que a mutilação 

grosseira por raspagem ou corte, induz esporulação em alguns 

fungos, como na Alternaria solani. Na presente pesquisa, con

seguiu-se resultado semelhante com H. toruloidea
> 

porem, so

mente quando as culturas feridas foram submetidas ã luz. 

Em todos os ensaios subsequentes de esporula

çao de H. toruloidea> a influência mais evidente foi a da 

superposição do papel de filtro no meio agarizado (Tabelas 4, 

5, 6 e 7). Era esperado o efeito favorãvel do papel em confor 

midade com os relatos da literatura em outras espécies fungi

cas {LUKENS, 1960; Me DONALD e MARTENS, 1963; REIS, 1973), se 

bem que KIMATI (1975) tivesse concluído que o efeito favorã -

vel ou desfavorãvel do papel de filtro, depende da concentra

çao do meio de cultura. A presença de celulose no papel de 

filtro foi especulada como sendo a responsãvel pelo aumento 

da superfície de esporulação (REIS, V973). Pode, entretanto, 

ter outras explicações, pois o efeito indutor do papel de fil 

tro na esporulação de Alternaria zinniae foi conseguido por 

Me DONALD e MARTINS (1963) cobrindo com ãgar-ãgua discos de 

papel de filtro impregnados de suco V-8. NAKAMURA (1975) le

vantou a hipõtese de o papel de filtro fornecer nutrientes au 

sentes no meio BOA. 

Segundo HAWKER (1957), nutrição e, talvez, o 

mais importante fator individual no controle de crescimento e 
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reprodução dos fungos, e a natureza, a concentração e quanti

dade total do suprimento alimentar desempenham papel importaD 

te na determinação do in1cio da formação dos esporÕforos ou 

esporos, na quantidade destes, e na sua forma e tamanho. Nos 

experimentos do presente trabalho, os resultados confirmam e� 

sas afirmações genéricas e, dentre os meios naturais utiliza

dos, o que satisfez melhor as exigências nutricionais foi o 

de batata-cenoura-ãgar. 

Na anãlise nutricional não é de estranhar o fa 

to de se ter encontrado maltose como a melhor fonte de carbo

no (Tabela 7) e nitrato de sódio como a melhor de nitrogênio 

(Tabela 6), pois, conforme HAWKER (1957), a natureza do su

primento alimentar e importante para influenciar a esporula -

ção e, segundo COCHRANE (1958), cada organismo deve ser estu

dado individualmente pois não existe nenhuma "formula'' para 

esporulação. Com relação ã melhor fonte de carbono, entretan

to, foge a regra apontada por HAWKER (1966) de muitos fungos 

que para formarem esporos assexuais são favorecidos por hexo

ses. 

Segundo LILLY e BARNETT (1957), e muito impor

tante um equil1brio apropriado entre os constituintes do meio 

no crescimento e esporulação de fungos. Neste sentido, a quaD 

tidade relativa de uma fonte nitrogenada em função da quanti

dade da fonte de carbono agindo pelo fator carbono/nitrogênio, 
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desempenha importante papel na esporulação dos fungos em ge

ral (HAWKER, 1957}. Os resultados do ensaio C/N se ajustam 

nesse contexto geral e mostram, especificamente, que a rela

ção C/N pode influenciar na maior ou menor quantidade de pic

nidios simples e/ou agrupados a serem obtidos (Tabelas 8 e 9). 

Com relação ao Õtimo de temperatura (em torno 

de 25 a 30
°
C) determinado pela sua taxa de crescimento, para 

três isolados de Hendersonula toruloidea, o fungo se asseme

lha ãquele estudado por DAVINSON (1972}, porem, outros auto

res (NATTRASS, 1933; WILSON, 1949; e CALAVAN e WALLACE, 1954) 

obtiveram o õtimo de temperatura, entre os 30 e 35° c. Na tem

peratura mãxima testada no presente trabalho, 40 ° c ,  nenhum dos 

isolados se desenvolveu, porem, todos se desenvolveram a 35° c, 

o que vai contra os resultados de DAVINSON (1972 ), cujo fungo

foi inibido a 35°C, e de NATTRASS (1933) e de CALAVAN e WALLA 

CE (1954), cujos isolados tiveram crescimento vigoroso a 39-

40 0C. Não obstante estas diferenças apontadas, e preciso 

lembrar que, como jã chamava atenção COCHRANE (1958), os Õti

mos e os espectros de temperaturas, são vãlidos somente sob 

condições especificadas de tempo, meio e método de medidas. 

Com relação aos testes de patogenicidade leva

dos a efeito no presente trabalho, o fato de o fungo nao se 

ter mostrado patogênico em flores, frutos e ramos novos de 

goiabeira com e sem ferimento, pode ser devido ao seu habito 
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de parasita facultativo, conforme é considerado por PAXTON 

e WILSON (1965). Esses autores, considerando, ainda, que a 

associação desse fungo a muitos hospedeiros, nos quais fre

quentemente cresce sobre ramos mortos, não tinha sido comple

mentado com testes de inoculação, chamam a atenção para a ne

cessidade de satisfazer todos os postulados de Koch. Os resul 

tados positivos da inoculação em ramos de figo, com ferimento 

e em folhas destacadas de goiabeira e figueira, vem comprovar 

que realmente H. toruloidea ê um parasita facultativo. Esses 

resultados estão de acordo com trabalhos mais recentes de 

ENGLISH et alii (1975) que, em amendoeira, consideram H. toru

loidea como um invasor secundãrio, muito sensível a temperat� 

ra e capaz de causar infecção apreciãvel somente no verão. Es 

ta afirmativa encontra respaldo no trabalho de DAVINSON (1972) 

que estudando a influência do tipo de ferimento e de tempera

tura na relação H. toruloidea encontrou grande efeito dos tr9 

tamentos, sendo que somente a 25° C, testemunhas sem ferimento 

desenvolveram lesão. 

O método de folhas destacadas tem sido emprega

do em testes de patogenicidade, estudo de raças, avaliação de 

fungicidas entre outros; pois além de apresentar a vantagem 

de economicidade de espaço, material vegetal, inõculo,facili

ta a observação (YARWOOD, 1946 e TUITE, 1969). O método tem 

sido empregado em diversos hospedeiros e para diferentes pat§ 

genes, conforme relata MORAES e SALGADO (1982). A importância 
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do uso de folhas novas para os testes, recomendado por TUITE 

(1969) e retificado por diversos autores (MISRA e MISRA,1976; 

MELOUK e BANK, 1978; e FOSTER et alii� 1980). O apodrecime� 

to e a senescência relativamente rãpida das folhas destacadas 

de vãrias espécies vegetais, tem sido considerado como fato

res mais limitantes para estudos que requerem período de tem

po mais longo (YARWOOD, 1946). No presente trabalho, para a 

prova de patogenicidade o metodo se mostrou bastante satisfa

tório. 

Hendersonula toruloidea descrito por NATTRASS 

(1933), apresenta a característica de ter dois tipos de conI 

dios, os artrõsporos (estãgio Torula) e os picnidiõsporos (e� 

tãgio picnidial). Este autor, apõs dois anos de levantamentos 

periõdicos encontrou somente em alguns ramos mortos de abri

coeiros o estãgio picnidial. Considerou ser o estãgio Torula

o mais frequente e não obteve picnídios em meios de cultura.

Alem dos artrÕsporos do tipo Torula, WILSON (1949), observou 

que seus isolados são semelhantes ao descrito por NATTRASS 

(1933) e denominou Exosporina fawcetti como estãgio conidial 

de H. toruloidea para ramos de nogueira de Pérsia. Mais re

centemente, PANDEY (1981) observou o estãgio Scytalidium de H.

toruloidea causando manchas foliares da mangueira. Dos inume

ros isolamentos realizados na presente pesquisa, nao se cons

tatou artrõsporos dos tipos acima mencionados. Entretanto, 

considera-se os isolados obtidos serem H. toruloidea pelas 
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suas características morfo-fisiolõgicas, visto que no re1ato 

de PUNITHALIGAM e WATERST0N (1970) do CMI da Inglaterra citam 

que "eventualmente" o micélio forma o estãgio Torula. 

Diversos fatores podem influir nos aspectos 

morfolõgicos de esporos e corpos frutiferos segundo HAWKER 

(1957), tais como temperatura, conteudo de agua no substrato, 

pH do meio, etc. Isso talvez justifique as variações dos cara� 

teres morfo1Õgicos encontrados na literatura e no presente trª 

balho. f possível que, pelo fato de HendersonuZa toruloidea 

formar um maior quantidade picnidiÕsporos hialinos, raramente 

do tipo escuro com dois septos, tenha proporcionado confusões 

com outros gêneros. Assim como Macrophoma allahabadensis des

crita por KAP00R e TAND0N (1970) como sendo uma nova espécie 

causando podridão de frutos de goiabeira seja a H. toruloide� 

pois não diferem muito nas suas dimensões e os mesmos 

de picnídios (simples ou agrupados) estão presentes. 

tipos 
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6. CONCLUSOES

O fungo estudado e Hendersonula toruloidea

Nattr�s. Apresenta picnidiÕsporos sem septos e com l ou 2 se� 

tos; de dimensões 14,l a 18,9 µm de comprimento e 4,8 a 6,9 

µm de largura; picn1dios isolados ou agrupados. r patogênico 

a folhas-destacadas de goiabeira e figueira em ramos de figuel 

ra, frutos verdes e maduros de goiaba destacadas da planta. A 

melhor esporulaçâo se deu em meios de Sabouraud-maltose-igar 

com ferimento do micélio e nos meios de Czapek e de batata-ce 

noura-ãgar na presença de papel de filtro, sob luz fluorescen 

te continua. Cresce melhor na faixa de 25-300C, sendo compl� 

tamente inibido a 4QOC. Sua melhor esporulação e com maltose 

como fonte de carbono e nitrato de sõdio como fonte de nitro

gênio, tendo a relação C/N influência no tipo e numero de pi� 

n1dios formados. 
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1. Dados originais referentes  ãs Tabelas 3.

Posição NQ de picnTdios em diferentes meios1

do 
ferimento BOA Czapek's V-8 SMA 

na 
placa 2 Sem ferimento 

pl 17 10 9 o 3 1 2 3 8 14 27 25 

P,.., 7 2 3 2 4 1 2 6 6 24 27 34 

P3 2 2 3 5 5 5 6 4 14 36 38 35 

P4 l 3 3 23 16 31 8 9 12 41 42 32 

Posição NQ de picnTdios em diferentes meios 1

do 
ferimento BDA Czapek's V-8 SMA 

na 
placa2 Com ferimento 

Pl 11 12 14 6 5 o 5 6 11 78 82 61 

p2 6 8 11 7 12 o 9 12 13 67 67 71 

P3 7 10 11 12 10 15 12 20 12 70 70 76 

P4 22 13 15 18 20 35 27 19 30 74 66 61 

1 NQ total de picnTdios de 4 leituras para cada posição por repetição. 
2 Posição das leituras efetuadas nas placas, onde P1 e o ponto mais central e 

P4 nos bordos das placas. 
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2.Dados originais referentes ã Tab ela 4 e sua anã1 ise estatística

NQ de pi cn1 dios nos tratamentos/repetição1

sem papel com papel 

SMA 3,7 4,8 5,0 15.8 16,8 15,2 

V-8 5,2 5,8 4,7 11 , 5 13,2 12,5 

Czapek's 4,8 5,0 6,2 34,8 37,0 31,7 

1 Media do nQ de picnídios por repetição/tratamento em 6 campos de observa 
çao. 

a) A presença do papel de filtro foi significativo ao nível de

2 1%, onde H1 = 15,16 e x  = 15,09, pelo teste Kruskal-Wallis.

b) Aplicando o teste de Wilcoxon, para verificar a formaçã o  dos

picnidios, com ou sem papel independente do meio utilizado,

verificou-se que hã diferença significativa ao nível de 0,05%

onde W = 45, sendo R{i) = 45 e R(i) = 126, sem e com papel, 

respectivamente. 

c) Analisando os meios entre si na ausência de papel, nao se

constatou diferenças entre os meios pelo teste Kruskal-Wallis.

d) Analisando os meios entre si na presença de papel, foi signi

ficativo ao nível de 0,4%, pelo teste Kruskal-Wallis, onde

H1 = 7, 2 pelo teste de comparações múltiplas, ao nível de 1%

e d.m.s. = 17,0 hã diferenças significativas entre V -8 e

Czapek 1 s.
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2.Dados originais referentes 
-

Tabela a 5 e sua ana 1ise estatistica

N9 de picn1d1os nos tratamentos/repetição 
Meios de cultura 

sem papel com papel 

Farinha de soja-ãgar 25 28 26 22 98 55 61 83 

Batata-cenoura-agar 75 65 54 70 173 268 259 327 

·Farinha de aveia-agar 52 34 31 21 140 159 129 192 

Polpa de goiaba e/casca 15 18 13 12 169 178 142 124 

Polpa de goiaba s/ casca o o o o 166 105 155 104 

Extrato de malte-ãgar o o o o 112 89 99 86 

a) A presença do papel de filtro Whatman nQ 1 foi significati -
2 vo ao nivel de 0,5%; H1 = 5 8,37 e x  = 26,76, pelo teste

Kruska 1-Wa 11 is. 

b) Formação de picnidios sem papel de filtro, foi significati

e) 

vo ao  nível de 0,5%, sendo H1 = 2 2 Jl e x 2 
= 16,75 para o

teste Kruskal-Wallis. Pelo teste de c omparações mültiplas,

ao nivel de 1%, onde d.m.s. = 16,8, foi significativo para

todos tratamentos, exceto o meio  farinha de soja-agar e fa

rinha de ave ia-ãgar, quando comparados entre si.

Formação de picnidios com papel de filtro, foi significati

vo a o  n ive l de 0,5%, onde Hl 
= 1 8,89 e x 2 

= 16,76 pelo

te de Kruskal-Wallis. Pelo teste c omparaçoes multiplas, 

n1vel de 1 % ' onde d.m.s. = l 6, 8, nao diferem entre

meios farinha de ave ia-ãgar, polpa de goiaba com 

casca- agar. 

si 

e 

tes-

ao  

os 

sem 
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4.Dados originais referentes ã Tabela 6 e sua anãlise estat1stica

NQ de pícn1dios nos tratamentos/repetição 1

Meios de cultura 
sem papel com papel 

Nitrato de sódio 139 231 192 312 378 

Peptona 13 l l 116 90 78 

Cas. hidrolizada 3 19 9 115 128 138 

Sulfato de amônia 12 14 23 169 173 69 

1 NQ total de picn1dios por repetição/tratamento em 10 campos de observa
çao. 

a) A presença do papel de filtro foi significativo ao  n1vel de

2 1% e o H1 = 19,77 e x7 = 1 8,48. 

b) Pelo teste de Wilcoxon, os tratamentos com papel sao supe

riores em relação  aos tratamentos sem papel ao n1vel de 0,6%

onde W* = 2,52.

c) Analisando-se os meios entre si na ausência de papel, foi 

2 significativo ao n1vel de 5%, onde H1 = 8,11 e x3 = 7,81.

Pelo teste de comparaçoes m�ltiplas, ao  n1vel de 5% onde 

d.m.s. =. 7,56, foi significativo a diferença para nitrato

de sõdio em relação ã peptona .  

d) Analisando-se meios entre si na presença de papel, onde 

2 H1 = 5,6 5  e x3 = 4,11, não se constatou diferenças signifi-

cativas entre os tratamentos. 
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5.Dados o rigina is re ferentes a os resultados a presentados na Tabe

la 7 e Figura 2 e sua a nãlise est a t,stica

Numero de leitura 
Diâmetro das colônias nos tratamentos 1 (mm) 

Glucose Sacarose Maltose Amido Lactose 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

18,2 

38,2 

50,8 

63,0 

76,4 

83,4 

88,0 

21 ,4 

37,2 

46,2 

59,2 

68,2 

79,2 

84,4 

88,0 

16,7 

28,8 

41,0 

68,8 

79,4 

86,4 

89,0 

22,8 

39,0 

50,2 

67,4 

76,6 

88,6 

90,0 

19,6 

36,8 

50,8 

69,0 

81,2 

88,2 

90,0 

1 Media de duas leituras do diâmetro da colônia a cada 12 horas em cinco 

repetições, sem papel de filtro sob luz cont,nua. Foi utilizado para o 

grãfico a 5 a. leitura do diâmetro das colônias. 

N9 de picn1dios nos tratamentos 1

Fontes de carbono 
sem papel com papel 

Glucose 63 92 77 157 65 150 

Sacarose 52 72 47 160 131 104 

Maltose 73 70 69 196 402 469 

Amido 16 31 23 310 118 241 

Lactose 28 16 20 258 217 258 

1 N9 total de picn1dios em 10 campos de observação por repetição, cada 
uma, representa uma placa. 
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Os dados foram submetidos ã anãlise estatísti

ca nao paramétrica. 

a) A presença de papel foi significativa ao nível de 0,5% pelo

teste Kruskal-Wallis, sendo o valor H1 = 2 5,87.

b} O comportamento das diferentes fontes de carbono na ausência

de papel foi significativo ao nível de 2,5%, sendo o valor

de H1 = 11, 21 e x
2 

= 11,14. Pelo teste d.e comparações múlti

plas, não hã diferença significativa entre glucose e maltose;

sacarose e maltose; amido e lactose; entre as demais compara

ções hã significância ao nível de 1%, onde d.m.s. = 11,9.
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6. Dados originais referentes a Tabela 8 e sua anãlise estatistica

Relação tfQ de pich1dios agrupados em estroma/repetição1

C/N sem exsudaçao com exsudaçao 
(g/1) I II III IV I II III IV 

5:3 27 15 11 '23 4 19 3 8 

10:3 6 3 9 3 31 11 27 22 

20:3 46 10 3 7 8 22 25 13 

5: 6 7 9 4 11 7 14 6 16 

l O: 6 1 5 1 5 22 11 19 27 

20:6 3 3 17 5 13 14 15 14 

5: l 2 o 10 l l 2 13 19 2 

l O: 1 2 o 1 l o 11 l 8 6 

20: l 2 11 7 5 3 10 20 52 10 

1 NQ total de picnidios observados em 10 campos de observação. 

a) Picn1dios agrupados em estroma sem exsudação pelo teste

Kruskal-Wallis foi significativo ao n1vel de 5%, onde H1 = 

1 8,99 e x8 = 16,92 e pelo teste comparações múltiplas, cons

tatou-se diferenças significativas ao n1vel de 1% entre a 

relação C/N 3:5 e 1 2:10, entre os demais tratamentos nao 

foi constatado diferenças significativas, sendo o d.m.s. 2 

23,11. 

b ) Picnidios agrupados em estroma com exsudação, pela anãli-

se do teste Kruskal-Wallis, não foi significativo e o va

lor de H1 = 14,58 e x�= 15,51 para a = 0,05. 
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?.Dados originais referentes a Tabela 9 e sua análise estatistica 

Relação Pi cni di os simples 
C/N sem exsudaçao com exsudaçao 

{g/11 I II III IV I II III IV 

5:3 32 34 42 38 21 l O 37 l 

10:3 37 21 52 40 20. 38 7 21 

20:3 43 20 1 9 8 1 9 26 l 5 9 

5:6 80 35 87 36 17 18 8 3 

10:6 65 61 49 24 35 48 23 3 

20:6 30 27 36 32 11 l 2 l l 9

5:12 139 64 67 92 l O 23 l 5 5

l O: l 2 44 24 46 70 32 14 30 10 

20:12 46 9 52 1 6 1 7 10 4 

a) Sem exsudação, pelo teste Kruskal-Wallis, foi significativo

ao nível de 5%, onde H1 = 16,46 e x8 = 15,51 e pelo teste

de comparações multi plas constatou-se diferenças significa

tiva entre os tratamentos 12:5 e 3:20, entre os demais tra

tamentos não foi constatado diferenças significativas e o

d.m.s. = 23,ll.

b) Com exsudação, pelo teste Kruskal-Wallis, nao foi consta-

2
tado diferença significativa, pois, H1 = 9,78 e x8 = 10,22

para a. = 0,25.
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8. Dados originais referentes ã Figura 3 e sua anãlise estatística

1) Taxa de crescimento do isolado H1 em d iferentes temperaturas

em mm/dia

Repe- Temperaturas (
º
C)

tições l 5 20 2 5  30 35 

1 8,63 1 26,25 35,63 19, 13 24,38 

2 9, l8 19, 13 20,43 25,88 14,06 

3 9,75 21, 38 27,38 32,70 21, 75 

4 6,38 16,50 22,50 23,25 19,80 

5 13,88 21,75 32,25 26,25 22,88 

1 Media de 4 repetições por temperatura. 

Anãlise de variância 

Causas de variação GL SQ QM F 

Temperaturas 4 973,254 243 ,3135 11,94** 

Res1duos 20 407,6097 20,3805 

Total 24 1380,8637 

Comparações múltiplas (Teste de Tukey) 

5% = 8;540 

l % = 10,6 80 
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Anãlise de regressão 

GL SQ QM F 

Regressão linear l 350,9130 72, 06* 

Regressão quadrãtica 1 612,0018 125,79** 

Desvio da regressao 2 9,7399 4,8699 

Total 4 973,2547 

Equação Y = -60,4421 + 6,4464x - 0,1183x 

2) Taxa de crescimento do isolado 82  em diferentes temperatu

ras em mm/dia

Repe- Temperaturas (ºC) 
tições l 5 20 25 3 0  

l 6,75 19, 50 28,50 19,88 

2 9, 19 15, 94 21 , 19 22,31 

3 9,38 21 ,00 20,62 18, 00 

4 8, 19 15, 38 22, 50 22,88 

5 7, 12 22,50 24,00 34,88 

6 7,50 15, 56 20,25 19, 12 

Total 49, 13 109,88 137, 06 137 ,07 

Médias 8, 19 18,31 22,84 22,84 

* Media de 4 repetições/temperatura.

Anãlise de  variância 

Causa da variação 

Temperaturas 

Res'iduos 

Total 

GL 

4 

24 

28 

SQ 

860,8630 

333,6606 

1194, 5236 

Comparações múltiplas (Teste de Tukey) 
5% = 6,348 
1% = 7,870 

QM 

215,2158 

13,9025 

3 5  

21, 75 

17,07 

18 ,75 

17 ,81 

16,88 

13, 12 

105,38 

17,56 

F 

15,48** 
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Anãlise de regressão 

GL SQ QM F 

Regressão linear 1 325,2216 
** 

1898,00 

Regressão quadrãtica l 535,3000 3124,02 
**

Desvio da regressão 2 0,3427 0,1714 

Total 4 860,8643 

Equação? = -51,7518 + 5,5144x 0,1010x2

3) T axa de crescimento do iso lado 22 em diferent es temperatu ras

em mm/dia

Repe- Temp e ratu ras (
º

e) 

tições l 5 2 0 25 30 35 

l 1,875 17,625 26. 250 18,000 26,250 

2 5,440 14,250 23,625 21,940 19,313 

3 7, 125 19,875 28,875 18,000 19,875 

4 5,250 ll,375 19,875 23,250 20,250 

5 5,625 27,375 27,000 16,875 20,625 

6 6, 188 13,690 26,060 12,570 

7 8,250 26,250 22,875 10,500 

Total 39,753 130,440 125,6250 147,000 129,383 

Media 5,679 18,634 25,125 21,000 18,483 



Causas da variação 

Temperaturas 

Residuos 

Total 

Análise de variância 

GL 

4 

28 

32 

SQ 

1369,5284 

545,0892 

1914,6176 

Comparações múltiplas (Teste de Tukey) 

5% = 6,871 

1% = 8,472 

Anãlise d e  regressão  

GL SQ 

Regressão linear l 78,2545 

Regressão quadrãtica 1 123,3738 

Desvio de regressa o 2 10,3468 

Total 4 211 ,9751 

Equação: y = -64,4371 + 6,4967x - 0,l187x2

QM 

342 ,3821 

19,4675 

QM 

5,1734 

82 

F 

17,59** 

F 

15, 13 

23 ,s5* 
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9. Dados originais referentes a Tabela 10 e sua anãlise estatistica

Trata
mentos 

c1 

Isolado 22 M

c, 

Isolado 82 M

Testemunha M 

33 

59 

43 

78 

90 

85 

10 

9 

17 

7 

l 

9 

Comprimento das lesões (mm) 

II 

80 

7 

27 

42 

67 

84 

22 

4 

13 

7 

2 

8 

III 

95 

14 

55 

46 

37  

53 

13 

4 

16 

10 

2 

12 

IV 

60 

47 

75 

90 

110 

70 

23 

7 

18 

11 

2 

9 

V 

100 

90 

95 

74 

70 

74 

20 

11 

21 

7 

8 

Medias 

73,6 

43,4 

59,0 

66,0 

74,8 

17,6 

7,0 

17,0 

8,4 

l , 6

9,2

a) Considerando-se C 1, Me c
2
, constatou-se diferenças signifi

cativa entre os tratamentos do n1vel de 0, 5%, sendo H1 = 48,

e x2 = 2 6 , 7 6 , p e 1 o t e s t e d e K r u s k a 1 - �J a 11  i s . P e 1 o t e s te 

de comparações múltiplas de grandes amostras, o d.m.s.=41,3 

ao n1vel de 1%. 

b) Considerando-se somente c 1, constatou-se diferença significª

tiva entre os tratamentos ao nivel de 0,5%, sendo H1 = 15,8 7

e x 2 = 12,84, pelo teste Kruskal-Wallis. Pelo teste de compª
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raçoes multip1as de grandes amostras, o d.m.s. = 11,6 ao 

nivel de 1%. 

c) Considerando-se somente M, constatou-se diferenças signifi

cativas entre os tratamentos ao n1ve1 de 0,5%, sendo 

2 H1 = 14,63 e x  = 12,84. Pelo teste de comparações multi-

plas de grandes amostras, o d.m.s. = 11,6 and n1vel de n;. 

d) Considerando-se somente c2 , constatou-se diferenças signi

2 ficativas ao n1vel de 0,5%, sendo H1 = 16,24 e x  = 12,84. 

Pelo teste de comparaçoes multiplas de grandes amostras, o 

d.m.s. = 11,6 ao nivel de 1%. 
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1 0. Dados originais referentes a Tabela 11

Trata-
Tamanho das 1esões (mm)

Medias 
mentos I II III 

P1 9 9 20 12, 7 

Isolado 22 P2 28 9 18 18,3 

P3 6 9 21 12 ,o 

P1 156 100 90  115,3 

Isolado H1 P2 56 80 117 84,3 

P3 100 45 44 63,0 

Pl 143 42 182 122 ,3 

Isolado 82 P2 42 16 90 49,3 

P3 12 25 25 20,7 

P1 o o o o 

Testemunha P2 o o o o 

P3 o o o o 

a) Constatou-se diferenças significativas a o  nível de 0,5%,

sendo H1 = 31,6 e x
2 

= 26,76, quando foi considerado as po-

sições independentemente dos isolados, pelo teste de 

Kruskal-Wallis. Pelo teste de comparações múltiplas de 

grandes amostras, o d.m.s. = 32,2 ao nível de 1%. 

b) Considerando-se somente P1, constatou-se diferenças signifi

cativas entre os tratamentos ao nível de 2,3%, onde H1 = 9,63 

e x
2

= 9,35. Pelo teste de comparações múltiplas de grandes 
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amostras, o d.m.s. = 9,2 ao nivel de 1%. 

c) Considerando-se somente P2, constatou-se diferenças signifi

cativas entre os tratamentos ao nível de 3,3%, onde H1 = 8,87

e x 2 = 7,81. Pelo teste de comparações mültiplas de grandes

amostras, o d.m.s. = 9,2 ao nivel de 1%.

d) Considerando-se somente P3 constatou-se diferenças signifi

cativas ao nivel de 1,9% onde H1 = 10,15 e x 2 
= 9,35. Pelo

teste de comparações multiplas de grandes amostras, o

d.m.s. = 9,2 ao nivel de 1%.


