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Classificação de doenças de Plantas

▪HOSPEDEIRO
▪PATÓGENO

▪PROCESSO FISIOLÓGICOS
DA PLANTA
George Mc New (1960)

Classificou as doenças de plantas
em 6 GRUPOS

Brusone do Arroz. Magnaporthe oryzae (Piricularia oryzae)
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Classificação de doenças de Plantas
Processos Fisiológico

Doenças

I – Acúmulo de nutrientes em
sementes, frutos, tubérculos
desenvolvimento de tecidos
embrionários.

I – Doenças que destroem
As sementes, frutos,
Tubérculos

I – Podridão de
orgãos de
reserva.

II – Crescimento de tecidos jovens
da plântula.

II – Doenças que causam
Danos nas plântulas

II – Damping
off

III – Absorção de água e minerais
do solo

III – Doenças que causam
Danos as raízes

IV – Transporte de água e minerais
através do sistema vascular

IV – Doenças que causam
Danos ao xilema e floema

V – Fotossíntese

V – doenças que interfere na
fotossíntese
VI – Altera a utilização da

Grupos

III – Podridão
De raíz e colo
IV – Sistêmicas.

VI – Consumo de Energia
armazenada

energia

V – Manchas,
Ferrugens,
Oidio, Mildio
VI – Viroses
Galhas,
Carvões

Classificação de doenças de Plantas
Doenças do Grupo I – Podridão de Órgãos de Reserva

MOLE

Mela de frutos. Rizoctonia solanii

Podridão Mole de frutos. Pectobacterium spp. ( Erwinia spp)

2

22/02/2014

GRUPO. I

Bolor azul. Penicillium italicum
Morfo cinzento. Botrytis cinera

Colletotricum gloeosporioides

GRUPO. I
Podridão SECA

Graviola Lasiodiplodia theobromae – Podridão Seca
Fusarium solani

Antracnose. Colletotrichum lindemuthianum

Podridão parda – Monilinia fructicola
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GRUPO. I
Podridão SECA

Aspergillus ochraceus (Ochratoxina)
Aspergillus flavus (Aflatoxina)

GRUPO. I

Podridão SECA EM
ABÓBORA

Podridão seca da abóbora causada pelos fungos. Fusarium sp., e Alternaria sp
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GRUPO. I

Cladosporium spp.

Classificação de doenças de Plantas. GRUPO. I
Podridão Mole
1- Erwinia sp (Pectobacterium spp.)
2- Rhizoctonia sp.
3- Monilia fructicola
4- Botrytis cinera
5- Lasiodiplodia theobromae
6- Rhizopus stalonifer
7- Penicillium italicum
8- Colletotricum sp.

Podridão Seca
1- Colletotricum gloeosporioides
2- Penicilium veridicatum
3- Penicilium verrucosum
4- Aspergilus spp
5- Aspergillus ochraceus
6- Cladosporium
7- Fusarium spp
8- Alternaria spp.
9- Penicilium spp.
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CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS
DE PLANTAS
DOENÇAS DO GRUPO II

Grupos ll.

Damping – Off.
É a ocorrência de morte de sementes
Durante a fase de germinação ou
posterior a fase de plântula.
Sementes atacadas antes de
germinarem, escurecem e morrem.
Sementes atacadas depois de emergirem
as primeiras plântulas, estas morrem,
devido ao enfraquecimento do tecido
vegetal junto a linha do solo.
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Grupos ll.

Condições do Ambiente
Favorável ao Damping- off.
1- Estresse hídrico
2- Excesso de água no solo
3- Impedimento físico no solo
4- Variação Térmica entre dia
e noite.

Mancha púrpura – Cercospora kikunchii

Esses fatores atrasam ou
Dificultam o processo de
Germinação.
Escleródios de Scletotinia esclerotiorum

Grupos ll.

Prejuízos :
Densidade desejável do plantio é afetada
Negativamente. Porque?
O patógeno irá colonizar os tecidos tenros,
Da nova plântula.
Falha na germinação das

SEMENTES

Fusarium semitetectum. Algodão
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Grupos ll.

A ocorrência de Dampin-off é comum
e pode ser observada em muitos plantas
cultivadas ou silvestre.
Os sintomas exibidos pelas plantas afetadas
são os mesmos, pois os patógenos, atacam
o vegetal sempre no inicio do
seu desenvolvimento.

Os Oomicetos
Pythium
Phytophthora
Os FUNGOS
Rhizoctonia

Os patógenos desse grupo não apresentam
especificidade em relação a hospedeiros.
Quem são esses patógenos????
Xanthomonas
As Bactérias
Ralstonia solanacearum

Sclerotinia
Fusarium
Colletotricum
Phoma
Helminthosporium
Cercospora
Botrytis

Grupos ll.

Rizoctonia solani. Feijão Caupi

Rizoctonia solani em Café
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• CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS DE
PLANTAS DOENÇAS DO GRUPO III

Grupos llI.

Podridão de Raízes e do Colo
▪ Afeta o Sistema Radicular
▪ Afeta a absorção de água e nutrientes
▪ Interferir no desenvolvimento da planta
Plantas jovens: Menor resistência e podem
morrer rapidamente;
Plantas adultas: Maior resistência, quando
atacadas, tem sua
produtividade reduzida.

Cancro do colo e das raízes em Pêra. Phytophthora cactorum
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Grupos llI.
Podridão de Raízes e do Colo
A velocidade de
desenvolvimento da doença
Depende:
▪ Inóculo presente no solo
▪ Ocorrência de fatores
ambientais favoráveis;
▪Capacidade de reação da
planta ao patógeno

Inóculo no solo. Apotécio de sclerotinia sclerotiorum

Grupos llI.
Sintomas nas Raízes
▪ Escurecimento de raízes novas
Nas extremidades, surgem lesões
Necróticas
Inicio do processo de podridão.
▪ Lesões marrom a marrom avermelhado,
Posteriormente escuras ou negras;

Podridão de raízes. Rizoctonia solani

▪ Perda de turgidez da raízes;
▪ Submetidas a pressão desintegram-se.

Podridão seca de raízes de Fusarium solani
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Grupos llI.
Podridão de raízes em café e Macadamia – Morte da Planta

Colônia de Rosellinia bunodes. Café

Colônia de crescimento de Rosellinia pepo. Macadamia

Grupos llI.
Sintomas no Colo
▪ Lesões deprimidas sugem acima e
abaixo da superfície do solo;
▪ Nas lesões podem ser visualizadas as
Estruturas fungo (Hifas, escleródios)
Rizomorfas
▪ Caules tenros:
A planta é susceptível ao tombamento ou
Estrangulamento.
▪ Caule Lenhoso:
Ocorre fendilhamento, escamamento
Resinose do coqueiro
(Ceratocystis paradoxa C. Moreau)
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Grupos llI.
Patógenos Associados a Podridão de Raiz e colo
Fungos:
Pythium
Phytophthora
Sclerotinia
Bactérias:
Sclerotium
Ralstônia solanacearum
Fusarium
Rosellinia
Phoma
Dothiorella

Morte súbita no Cítros
Apodrecimento de raízes, ausência de
radicelas. Uma das causas da Morte súbita

A Morte Súbita dos Citros (MSC) - Afeta laranjeiras doces e tangerinas Cravo e
Ponkan eporta-enxertos como limoeiros Cravo, Volkameriano e Rugoso.
Suspeita-se que seja causada por variantes do vírus da Tristeza do Citros (CTV)
e/ou pelo CSDaV (Citrus Sudden Death associated virus), transmitido por vetor
aéreo. Está presente no Triângulo Mineiro e no Norte e Noroeste de São Paulo.
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Doenças do grupo IV
MURCHAS

Doenças do Grupo IV – Doenças Vasculares

Causas para ocorrência de Murchas

▪ Deficiência hídrica do solo
▪ Absorção insuficiente de água pelas
raízes.
▪ Destruição parcial do sistema radicular
provocado por patógenos ou insetos,
compromete a absorção de água
na quantidade exigida pela planta.
▪ Colapso do sistema de transporte em
função do ataque de patógenos,
impede o fluxo normal da seiva
bruta através dos vasos do xilema

pode levar a planta a morte.
Murcha de Fusarium em Mamona.
Fusarium oxysporium fsp., ricini – Clamidosporos e
escurecimento dos vasos.

13

22/02/2014

Grupo IV

Inseto: Diaphorina citri

Bactérias: Candidatus liberibacter ameriicanus
Candidatus liberibacter asiaticus

Grupo IV

Greening
ORIGEM: China
Afeta a produção de citros na
Ásia e África.
Brasil: 2004 (SP, MG)
SINTOMAS:
Frutos deformados e
Assimétricos;
Diferença na maturação num
mesmo fruto.
Mancha circular verde clara
na casca do fruto.
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Grupo IV
Clorose Variegata dos Citrus - CVC

Planta com sintoma de CVC – Seca de ramos, frutos pequenos, manchas amarelas nas folhas

Vasos do xilema de árvores com CVC, obstruído por células bacterianas de Xylella fastidiosa

Grupo IV
Clorose Variegada dos citros
Xylella fastidiosa
Sintomas:
▪ Folhas Maduras aparecem sintomas de clorose
▪ Frutos são pequenos, duros, amadurecem
precocemente.
▪ Redução na produção
▪Seca dos Ramos
▪Entupimento dos vasos,

Folha de citrus, com sintomas de CVC

Transmissão: 11 Espécies de Cigarrinhas

Acrogonia citrina

Oncometropia facialis

Dilobopterus costalimai

Folha de citrus com deficiência de Zinco
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Grupo IV

Seca de Ceratocystis
Hospedeiros: Manga,
Cacau, Eucalipto
Sintomas:
Seca de ramos e
folhas que progride em
direção ao tronco e
raízes, escurecimento
dos vasos, resulta na
morte da árvore.
Transmissão por
Insetos, mudas, solo .

Peritécio de Ceratocystis fimbriata.

Escurecimento de vasos em Eucalipto

Grupo IV
Seca de Ramos

Sintomas:
▪ Podridão das raízes
▪ Ausência de radicelas
▪Folhas amarelas
▪Queda de Folhas
▪Seca de ramos
▪Escurecimento de vasos
▪Exudação negro brilhante
na base da planta,
▪Morte súbita da planta

Agentes bióticos e abióticos
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Origem das doenças do Grupo IV

Origem Fungica:
Fusarium spp
Ceratocystis sp.
Verticillium sp.
Origem Bacteriana:
Ralstonia
Xanthomonas
Xylella
Clavibacter
Candidatus liberibacter

Escurecimento dos vasos

Teste do copo mostrando a exudação das células bacteriana

Doenças do grupo V
Grupo heterogêneo de patógenos (P. facultativos e P. obrigados)
Processo Interferido: fotossíntese
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V a Manchas foliares e crestamentos
Patógenos: Helminthosporium, Alternaria, Cercospora, Venturia,
Colletotrichum Cladosporium, Botrytis, Xanthomonas
Sintomas:manchas necróticas e crestamentos
Sobrevivência: sementes, restos de cultura, solo, tecidos de plantas
Tipo de parasitismo: facultativos
Disseminação:sementes, respingos de água e vento
Penetração:
bactérias: ferimentos e aberturas naturais
fungos: direta e ferimentos
Mecanismo de ataque: toxinas e enzimas= morte e decomposição dos
tecidos vegetais
Controle:variedades resistentes, rotação de culturas, medidas
sanitárias, proteção química

V a Manchas foliares e crestamentos

Alternaria solani

Cercospora beticola
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V b Mildios
Patógenos:

Plasmopora

viticola,

Peronospora

manshurica,

Pseudoperonospora cubenses, Phytophthora infestans
Sintomas: anasarca e eflorescência esbranquiçadas
Sobrevivência: sementes, solo, restos de culturas, plantas voluntárias,

plantas perenes
Tipo de parasitismo: parasitismo refreado (não causam a destruição
imediata do hospedeiro até a esporulação), parasitas obrigatórios
Penetração:aberturas naturais, ferimentos ou diretamente através da
epiderme
Disseminação: água e ventos.

V b Mildios

Míldio - Plasmopara vitícola na folha

Míldio
Phytophthora infestans de Bary
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V c Oidios
Patógenos: Ordem
Erysiphales, Erysiphe, Podosphaeria,
Uncinula, Sphaeroteca
Sintomas: confundem-se com os sinais
Tipo de parasitismo: obrigatórios
Sobrevivência: tecidos vivos (micélio e conídios na própria
planta ou planta alternativa
Disseminação: vento
Penetração: Direta (apressório) e por aberturas naturais
Mecanismo de ataque: haustório que invadem as células
epidérmicas, apresenta especificidade varietal ; acelera a
respiração e diminui a fotossíntese;

V c Oidios

Espécie Uncinula necator (Schw.)Burr

Sphaerotheca fuliginea = Oidium erysiphoides
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V d Ferrugens
Patógenos: uredinales
Sintomas: pústulas (nas folhas predominantemente)
Parasitismo: Obrigatório(não tem fase saprofítica no ciclo vital)
Disseminação: vento
Penetração: penetração por estômatos
Sobrevivência: tecidos vivos em hospedeiros intermediários

V d Ferrugens

Ferrugem da goiabeira (Puccinia psidii)

Ferrugem comum (Puccinia sorghi)
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Grupo VI
Processo Interferido; Uso de fotossintetizados

VI a Carvões e cáries
Patógenos:ordem Ustialginales Tilletia , Ustilago, Sphacerotheca,
Entyloma Urocystis
Sintomas: Sinais (massas pulverulentas negras de esporos)
Sobrevivência: sementes e solo

Penetração: órgãos florais e meristemas (apresentam um longo
período entre a infecção e a esporulação. O Patógeno converte o
tecido hospedeiro em tumor de onde retira os nutrientes.
É prejudicial as plantas pela retirada de nutrientes e também pelas
modificações que causa no desenvolvimento de meristemas e
grãos.
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VI a Carvões e cáries

Doença sistêmica causada pelo
fungo Ustilago scitaminea

Ustilago maydis

VI b Galhas

Patógenos: Agrobacterium tumefaciens, A. rhizogenes,
Plasmodiophora brassicae, Pseudomonas savastanoi
Sintomas: Intumescência decorrente de hipertrofia e
hiperplasia celular
Penetração: ferimentos
Sobrevivência: solo
Tipo de parasitismo: facultativo e obrigatório
Disseminação: água e solo

23

22/02/2014

VI b Galhas

Plasmodiophora brassicae em couve-flor

VI c Vírus
Parasitismo a nível genético interferindo na expressão
gênica, síntese de proteínas e amino-ácidos.
Sintomas; mosaico, incarquilhamento, bronzeamento,
nanismo...
Sobrevivência: plantas hospedeiras sementes,
vetores...
Disseminação:vetores, sementes material propagativo,
práticas culturais, vetores, polén.
Infecção: passiva através de microferimentos
Colonização: local ou sistêmica
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VI c Vírus

Espécies de tospovírus na família Bunyaviridae.

Cowpea aphid-borne mosaic vírus (CABMV)
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