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1. INTRODUÇÃO 

O estabelecimento racional da silvicultura só será 

possível com o conhecimento básico das técnicas florestais, dos 

meios adversos que a cercam e mais especificamente, do aspecto 

fitossanitário das essências florestais que aqui são cultivadas ou 

vivem em povoamentos naturais. 

Para chegar ao conhecimento das causas que produ-

zem as anomalias patológicas ê necessário examinar os sintomas ou 

fenômenos anormais no curso de seu desenvolvimento provocado por 

microrganismos. 

Na literatura nacional consultada, não foi encon-

trada nenhuma referência com doenças fúngicas de Corynelia oreo-

phila parasitando o Podocarpus sellowii e Podocarpus lambertii, co 

letado no município de Piraquara, motivando desse modo o desen— 

volvimento do presente trabalho. 

Baseado neste fato, foi desenvolvido o presente 

trabalho, enfatizando a ocorrência do fungo Corynelia oreophila 

(Speg.) Starb. em Podocarpus sellowii Klotz e de Corynelia bra-

siliensis Fitzp. em Podocarpus lambertii Klotz. 

Paralelamente foi desenvolvido um estudo comparati. 

vo entre as duas espécies etiológicas e respectivos hospedeiros, 

quanto a sintomatologia, as dimensões microscópicas de suas as-

cas, ascosporos dos seus ascocarpos na forma perfeita e as dimen-

sões dos conidios e alguns detalhes dos picnidios na forma imper-

feita de ambas as espécies. 

Ainda com relação a estas doenças, procurou-se es-

tudar e estimar os prejuizos causados por esses microrganismos 

em acículas nas duas espécies vegetais e, finalmente, o estudo da 

temperatura ótima para o desenvolvimento desses dois agentes etio 

lógicos em meio de cultura sintético. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A bibliografia sobre Covynelia oveophila (Speg.) 

Starb. em Podooavpus sellowii Klotz. e de Covynelia bvasiliensis 

em Podooavpus lambevtii Klotz é muito escassa e se torna difícil 

ter uma idéia panorâmica do assunto. 
12 Foi SACCARDO quem primeiro descreveu o genero 

3 
Covynel^a porem foi FITZPATRICK que fez o primeiro trabalho ex-

pressivo neste sentido. Utilizando-se de materiais procedentes de 

diversos países, ele fez descrições adequadas e separações das es 

pécies. Estudando as coleções de muitas coleções de materiais, 5 
FITZPATRICK classifiou o gênero Covynelia em 7 espécies confor-

me se vera posteriormente. 

Das 7 espécies classificadas por FITZPATRICK^, se 

dará ênfase âs espécies C. oveophila e C. bvasiliensis que ocor-

rem no Brasil, parasitando Podooavpus spp.. . 4 
Com relaçao ao fungo C. oveophila, FITZPATRICK 

examinou materiais de diversos países, sendo que a primeira cons-

tatação foi observada sobre Podooavpus angus ti folia, procedente 

da Argentina e coletada em 189 7. Posteriormente foi identificado 

este mesmo fungo sobre o mesmo hospedeiro procedente da Bolivia 

e depois do Chile, Brasil, Colombia, parasitando várias espécies 

de Podooavpus. 

Também o fungo C. bvasiliensis foi constatado pela 

primeira vez pelo mesmo autor em material procedente de São José 

dos Campos no Estado de São Paulo, em 1896, parasitando o Podo-

oavpus lambevtii. 19 
Em 1935, VIEGAS descreveu Covynelia bvasilien-

sis sobre P. lambevtii, em material coletado na localidade de 
Campos do Jordão, Estado de São Paulo. 
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Segundo FITZPATRICK foi feita a seguinte descri-

ção das chaves do gênero Covynelia. 

2.1 CHAVES PARA AS ESPÉCIES DE CORYNELIA 

A) Ápice do ascocarpo formado, não definitivamente lo 

bulado; a deiscência ocorre ao longo de uma fenda rasa e transver 

sal, a qual cruza o ãpice mas não se extende muito para os lados, 

as ascas com 8 ascosporos. 

1. Ascocarpo maduro com forma clavada muitas vezes 

curvado, a parte apical com aspecto felpudo caracter!stico 

C. uberata 

2. Ascocarpo turbinado, curto, ápice liso e arre— 

dondado C. nipponensis 

3. Ascocarpo geralmente com forma de barril ou ci-

lindrico; os lados marcados por arestas longitudinais, o ãpice al 

gumas vezes comprimido lateralmente formando um bico 

C. trópica 

B) Ãpice do ascocarpo definitivamente lobulado; a 

deiscência ocorre entre os lóbulos ao longo de profundas ranhu-

ras que se estendem pelos lados. 

1. Ascas basicamente com 8 ascosporos, ascas com 

menos ascosporos ou ausentes são raras. 

a. Ãpice do ascocarpo tipicamente trilobado 

C. oreophita 

b. Ãpice do ascocarpo tipicamente bilobado 

C. brasiliensis 

2. Ascas basicamente com 3 ascosporos; ascas com 

8 ascosporos, ocorrem raramente. 
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a. Ãpice do ascocarpo tipicamente trilobulado 

6 . C. jamaieensi-s 

b. Ápice do ascocarpo tipicamente bilobulado 

7. C. portovicens-Ls 

2.1.1. Covynelia ubevata Fries 

O estroma forma um aglomerado de ascocarpos irre-

gularmente distribuídos; o ascocarpo maduro mede aproximadamente 

01 mm de comprimento, com forma de altere, muitas vezes curvado 

nas zonas mais finas do meio para dar um aspecto não equilateral; 

a parte terminal globosa, comprimida lateralmente para formar uma 

aresta apical marcada por uma linha ou por uma ranhura ao longo da 

qual ocorre a deiscência; em paralelo com estas linhas em ambos 

os lados está o ápice geralmente cortado em várias fendas secunda 

rias; as fendas intervenientes com a tendência de formar escamas 

que dão aspecto pronunciadamente felpudo, não presente em outras 

espécies; a linha de deiscência cruza o ápice do bico terminal glo 

boso, não continuando muito para baixo; quando em deiscência, os 

lóbulos muitas vezes muito abertos, expõem a superfície interna 

mais clara da parede; as ascas, com 8 ascosporos, medem 34 - 44 x 

20 - 26yi; os ascosporos medem 9 - 14yi (na maioria 12) de diâme-

tro. 

2.1.2. Corynet-ia nippoensis Fitzp. 

0 estroma é âs vezes circular, mas com mais fre-

quência é alongado no sentido longitudinal na folha, rompente por 

uma fenda transversal, gerando um aglomerado de ascocarpos conten 

do até 40 indivíduos na superfície da acícula; os ascocarpos são 
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turbinados, e de maneira nenhuma mostram a deiscência; o ápice é 

suave extenso arredondado e atravessado por uma fenda rasa, que 

evidentemente marca a linha de deiscência; as ascas medem 30-42 

x 17-27 p, com 8 ascosporos; os ascosporos medem 9-llp de diâme— 

tro. 

2.1.3. Corynelia trópica (Auersw. & Rab.) Starb. Ark. 

O estroma é efuso ou em séries lineares ao longo 

da nervura ou margem da folha, frequentemente confluente forman-

do uma longa e fina camada estromãtica; os ascocarpos novos são 

cónicos ou irregulares devido ã aglomeração, menos uniforme que 

em outras espécies, geralmente tomando a forma característica de 

barril ou cilindro; em alguns ascocarpos indefinidamente cons— 

tritos na zona mediana, e em outros retendo a forma cênica até a 

maturidade; quando em forma de barril, a extremidade superior ê 

menos achatada e umbilicada nos primeiros estágios, os lados são 

marcados por meia dúzia ou mais ranhuras paralelas longitudinais 

e toda a superfície é áspera parecendo rachada; o ápice em deis-

cência abre-se muito; as vezes os lábios tem aparência amarronza-

da e pulverulenta. 0 ápice do ascocarpo apresenta um rompimento 

típico nesta espécie. Ascas com 8 ascosporos, exceto em casos ra-

ros de anormalidade; os ascosporos medem 9-13 p (geralmente 11) de 

diâmetro. 

2.1.4. Corynelia oreophila (Speg.) Starb. 

O material de C. oreophila foi coletado em 1897 

na Argentina em Podocarpus angustifolia e posteriormente sobre o 

mesmo hospedeiro na Bolívia. 
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O estroma é coberto por um grupo irregular de esco 

carpos ou vistos como uma camada estéril, proeminente e caracte-

risticamente áspera, rodeada por uma única fileira de indivíduos 

aproximadamente horizontais e radiais como na C. bvasitiensis ; 

o ascocarpo é característico em forma, assemelhando-se mais ao 

de C. jamaieencis; a metade inferior, e subcilíndrica, diminuin-

do um pouco para cima, sua superfície ê áspera como do estroma; 

a metade superior lisa e brilhante tipicamente trilobado e tris-

sulcado, formando um triângulo de seção transversal, diminuindo 

um pouco para baixo, dando as ascocarpo uma zona central compri-

mida; o ápice subtruncado e deprimido no centro; as três ranhu-

ras unidas nesta depressão percorrem longitudinalmente entre os 

lõbulos; a deiscência ocorre ao longo de todo o comprimento das 

fendas, formando a metade superior do ascocarpo com três fendas 

profundas; os três lóbulos separados e afastados radialmente dão 

um aspecto de três dentes, rara é a ocorrência de oscocarpos bi-

lobados ou quadrilobados; não foram observados ascocarpos fecha-

dos ou cuneiformes com a idade, como na espécie C. bvasitiensis ; 

as ascas medem 32-42 x 22-30p , tipicamente com 8 ascosporos al-

guns com 6, ainda menos com 5 e um único com 2 ascosporos, mas 

tal variação não ê correlacionada com o número de lóbulos dos as 

cocarpos; os ascosporos medem 10-13,5 p (geralmente 12-13) de dia 

metro. 

2.1.5. Covynelia bvasitiensis Fitzp. 

Os ascocarpos âs vezes cobrem toda a superfície do 

estroma formando um aglomerado irregular, mas mais tipicamente 

restringidos a sua margem, formando uma simples fila de ascocar 

pos horizontais, ou radiais; a metade inferior do ascocarpo 
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consideravelmente áspera e de forma semelhante ao da C. oreophi_ 

la; a metade superior mais lisa e tipicamente bilobada; indiví-

duos trilobados ocorrem, mas são menos comuns que na C. portori 

censis; ascocarpos quadrilobados ou pentalobados não foram ob-

servados; os peritêcios são semelhantes aos da C. portoricensis} 

mas mais robustos e com menos tendência para compressão lateral; 

o ascocarpo em deiscência abre-se muito e, após a disseminação 

dos ascosporos frequentemente ficam bem abertos e vazios, mos-

trando a cor mais clara de um marrom avermelhado da superfície in 

terna da parede; os lóbulos recurvados, no entanto, com tendên 

cia de se juntarem novamente fazendo com que o ascocarpo vazio 

e mais velho fique firmemente fechado; o ápice desses ascocarpos 

mais velhos e fechados são totalmente diferentes do que antes da 

deiscência porque os lóbulos não retornam a sua antiga posição 

e ao contrário se juntam de tal modo como a formar uma cunha de-

finida; as ascas tipicamente com 8 ascosporos; os ascosporos me-

dem 11-12p de diâmetro. 

2.1.6. Corynelia jamaioensis Fitzp. 

0 estroma gera vários ascocarpos agregados e irre-

gulares, formando uma fileira marginal de ascocarpos radiais; o 

ascocarpo ê parecido com o da C. oveophila3 mesmo que geralmente 

um pouco menos trilobado como naquela espécie, mas são mais nume 

rosos os ascocarpos quadrilobados, ocasionalmente são encontra 

dos alguns pentalobados; peritêcios bilobados ainda não foram ob 

servados; a deiscência ocorre ao longo das ranhuras; as ascas me 

dem 28-42 x 15-27 p, geralmente com 3 ascosporos; algumas com 2 

ascosporos; as ascos com mais de 3 ascosporos são raras; os as-

cosporos normais e maduros medem ll-15p de diâmetro. 
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Nas propriedades dos ascocarpos trilobados é a es-

pécie que mais se aproxima da C. oreophila, mas a tendência de 

formar maior número de lóbulos ê mais pronunciada. Os caracteres 

das ascas e dos ascosporos são essencialmente os mesmos que na 

Co povtovicencis. 

2.1.7. Corynelia portovicencis Fitzp. 

Os ascocarpos são basicamente bilobados, mas um ou 

mais ascocarpos trilobados muitas vezes foram localizados no cen 

tro do agregado dos bilobulados; os ascocarpos quadrilobados ain 

da não foram vistos; os ascocarpos trilobados muito semelhantes 

aos de C. oveophila; os bilobados muito semelhantes aos de C. 

brasiliensis3 mas um pouco mais comprimidos e finos, também com 

a tendência de serem mais achatados lateralmente na parte lobada 

superior; a parte inferior do ascocarpo ê áspera, subcilíndrica 

e diminuindo para cima; a parte superior mais suave, brilhante, 

e diminuindo para baixo dando ao ascocarpo uma zona mediana mais 

afinada; os peritêcios tribolados, apicalmente subtruncados e 

centralmente deprimidos com as três ranhuras se encontrando na 

depressão e percorrem os lados longitudinalmente entre os lóbu-

los; os peritêcios bilobados são claviformes em cima, o ápice ê 

arrendondado e não angular cruzado por uma ranhura proeminente 

que segue para baixo nos lados mais largos; a deiscência de per_i 

têcios trilobulados ê como na C. oreophila3 ficando a metade de 

cima do ascocarpo profundamente trifendada; a deiscência de peri. 

técios bilobados em alguns casos ocorre ao longo da fenda intei-

ra, afastando os lóbulos um do outro e expondo assim muito o in-

terior do ascocarpo, que em outros casos ocorre somente no ápice, 
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sendo formada uma fenda relativamente pequena; os lóbulos, em am 

bos os casos observados, não se fecham novamente com a idade co-

mo na C. brasiliensis ; as ascas não se diferenciam nos dois ti-

pos de ascocarpo; ascas tipicamente com 3 ascosporos, frequente 

mente 2 ascosporos; e ocasionalmente 1 ascosporo; ascas com 8 

ascosporos são raros; os ascosporos medem 10.5 - 16.5 ji (geralmen 

te 12-13.5) de diâmetro. 

As quatro espécies, C. oreophila3 C. brasiliensis3 

C. jamaicensis e C. portoricensis são conhecidas do Hemisfério 

Ocidental e, evidentemente, são mais relacionadas entre si do 

que o restante do gênero. Em todas o ápice do ascocarpo é defin_i 

tivamente lobulado, com ranhuras entre os lóbulos que percorrem 

os lados. As espécies C. oreophila e C. brasiliensis, contém em 

suas ascas 8 ascosporos típicos; foram encontradas somente no 

continente da América do Sul e América Central. 

As outras duas, C. jamaicensis e C. portoricensis3 

com as ascas contendo poucos ascosporos, foram encontrados somen 

te na índia Ocidental. Ainda que admissivelmente bem relaciona— 

das, as quatro espécies hoje são bem demarcadas e não existem da 

dos de coleções anteriores para indicar entre elas,espécies in-

termediárias. 

2.1.8. Posição Sistemática de Corynelia - de ENGLER, se-
1 R gundo VERNA 

Divisão: Fungi 

Classe : Ascomycetes 

Sub-classe: Euascomycetidae 

Ordem: Pseudosphaeriales 

Família: Coryneliaceae 
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Gênero: Corynelia 

2.2. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS HOSPEDEIROS DO GENERO 

Corynelia NO BRASIL. 

19 13 
Segundo RIZZINI e SCHULTZ , existem no Brasil 

apenas duas espécies de Poãocarpus: Poãocarpus lambertii Klotz 

e Poãocarpus sellowii Klotz. 

Segundo RIZZINI10 e VEILLON17, a distribuição do 

P. lambertii no Brasil se estende desde o Estado de Minas Gerais 

até o Rio Grande do Sul. 

Em Minas Gerais, no sul da serra da Mantiqueira for 

mam bosques mixtos juntamente com a Araucaria angus ti folia Bert. 

O. Kuntze. Do Estado de Minas Gerais se estende até o Rio de Ja-

neiro e Rio Grande do Sul. 

No Paraná ê encontrado no primeiro e segundo pla-

nalto, formando sub-bosques de A. angus ti folia, Ocotea porosa e 

Ilex paraguariensis. Outras vezes, formam bosques homogêneos en-

contrados principalmente no primeiro Planalto. 

O P. sellowiij se encontra também nas áreas ante-

riores e ao sul de Mato Grosso; nas imediações da capital Fede-

ral; a leste de Espírito Santo, Sergipe, Paraná e ao norte do Pa 

rã. Foi também observado em Rondonia mas não no Rio Grande do 

Sul. No Paraná o Poãocarpus sellowii se encontra com maior fre-

quência na encosta da Serra do Mar e se estende até Santa Catari 

na. No Paraná encontrado com frequência vegetando esparsamente em 

sub-bosque de pinheiros e erva-mate. 
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POSIÇÃO SISTEMÁTICA DE PODOCAEPUS - DE ENGLER, SE-

GUNDO JOLY7 

Divisão: Gymnospermae 

Classe: Coniferopsida 

Ordem: Coniferales 

Família: Podocarpaceae 

Gênero: Podocarpus. 
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3.1. COLETA DO MATERIAL 

A coleta do material foi efetuada em três localida-

des distintas como segue: 

3.1.1. MANANCIAL DA SERRA 

Esta localidade pertence ao primeiro planalto do 

Paraná, município de Piraquara, determinado pelas coordenadas geo 

gráficas 25°27' de latitude sul e 49°02' de longitude oeste, com 

altitude de 850 metros s.n.m. 

Nesta localidade foi coletado o material fitopatolõ 

gico em Podocarpus sellowii. 

3.1.2. GUATUPÊ 

Esta localidade pertence também ao primeiro planal-

to do Paraná, município de São José dos Pinhais, determinado pe-

las coordenadas geográficas 25°261 de latitude sul e 49011' de 

longitude oeste, com altitude de 900 metros s.n.m. 

Segundo HOLZMANN+ a temperatura média anual é 17°C, 

a precipitação anual ê de 1.455 mm. 

Nesta localidade foi coletado o material fitopatoló 

gico em Podocarpus lambertii. 

+ HOLZMANN, M. Comunicação pessoal. 
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3.1.3. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Situada no município de Piraquara, primeiro planaJL 

to do Paraná, determinada pelas coordenadas geograficas 25 22' 

de latitude sul e 49O07' de longitude oeste, com altitude aproxi 
* 

mada de 850 metros s.n.m. Segundo HOLZMANN a temperatura média 

anual é de 16,6° C com precipitação anual de 1.292 mm. Nesta lo-

calidade foi coletado o material fitopatolõgico em P. lambertii. 

3.2. LOCAIS DE PESQUISAS E EXPERIMENTO 

A pesquisa do material coletado foi desenvolvida no 

laboratório de fitopatologia do Setor de Ciências Agrárias da Uni 

versidade Federal do Paraná, incluindo a identificação do mate-

rial doente, os danos por ele causados e preparo de herbários fi. 

topatolõgicos e de mostruários. 

3.3. DIAGNOSE 

Para a caracterização dos agentes etiológicos foi 

feito um estudo dos sintomas e sinais através de exames diretos 

e indiretos como o de isolamentos, inoculação, cortes histológi_ 

cos e a sua identificação utilizando-se da classificação de SAC-

CARDO12, FITZPATRICK3 e ROGER11. 

3.3.1. DIAGNOSE INDIRETA 

O isolamento foi feito obedecendo ás técnicas já 
14 1 consagradas na fitopatologia segundo SILVEIRA , CHAVES , FER-

2 16 6 RARIS , VALIELA e GAUMANN e compreendem três fases distintas: 

* HOLZMANN, M. - Comunicação pessoal. 
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la. - escolha do órgãos afetados 

2a. - desinfecção dos tecidos afetados 

3a. - isolamento propriamente dito. 

la. - escolha a acículas infectadas 

Sabe-se que o sucesso de um isol mento está condi-

cionado â escolha dos órgãos lesados. Desse modo, foram selecio-

nadas acículas mais jovens, porque nestas as lesões eram também 

mais novas. 

No caso de C. oreophila e de C. bvasiliendis, o 

isolamento foi conduzido a partir do tecido vegetal juntamente 

com as hifas vegetativas assim como diretamente dos peritécios, 

retirando-se os ascosporos. 

2a. - desinfecção das acículas infectadas 

Inicialmente foi feita a lavagem em água e em se-

guida removeu-se os seus ascocarpos. A seguir as acículas foram 

colocadas num copo de Beker de 100 ml, adicionando-se a ele uma 

solução aquosa a 2% de hipoclorito de cálcio, durante 2 minutos, 

vertendo-se em seguida. Este tratamento tem por finalidade elimi 

nar muitos microrganismos saprõfitos existentes junto da lesão. 

A fim de eliminar o excesso de desinfetante, as 

acículas foram lavadas com água destilada esterelizada, por 6 ve 

zes consecutivas, no mesmo copo de Beker inicialmente utilizado. 

3a. - Isolamento propriamente dito 

O material desinfetado foi colocado em placas de 
Petri esterelizadas e cortados em seções de 1 a 2 mm de diâmetro. 
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Com um cabo de Kolle e alça de platina flambada em chama à álcool, 

as seções foram transportadas para placas de Petri contendo um 

dos seguintes meios de cultura: 

i) - Meio de cultura natural 

Agar-bata-dextrose (ABD) 

agar 25 gramas 

batata 400 gramas 

glicose 20 gramas 

ãgua destilada 1000 ml 

ajustar o pH para 6,0 

ii) - Meio de cultura sintético 

agar-batata-dextrose (Difeo) 

batata 200 gramas 

bacto-dextrose 20 gramas 

bacto agar 15 gramas 

Desta concentração tomou-se 39 gramas e diluiu—se 

em 1.000 ml de água. Esta solução foi ajustada para o pH igual 

a 5,6. 

3.3.2. INOCULAÇÃO 

Tendo-se isolado asseticamente o microrganismo nos 
meios de cultura acima referidas, foi feita a inoculação do se-
guinte modo: 

Tomou-se dois exemplares de Poãocarpus sellowii, e 

outras duas de Poãocarpus lambertii com aproximadamente 1 ano de 
idade, sadias, lavando-se com ãgua esterelizada as aclculas a se 
rem inoculadas. 
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Em seguida foi feita a inoculação pelo método de 

contato direto com o micélio do material isolado e pulverizaçãode 

uma pensão de ascosporos, de C. oreophila e C. brasiliensis prê-

germinados em tubos de ensaio contendo suco de laranja segundo a 
* 9 

técnica de MILLAR e inoculados sobre P. sellowii e P. lambertii 

respectivamente. A planta testemunha recebeu apenas água destila-

da esterelizada. 

As plantas assim tratadas foram cobertas com sacos 

de polietileno e mantidas ao abrigo da luz solar por um intervalo 

de 4 8 horas. Apôs a incubação foram retirados os sacos de polietL 

leno e as plantas foram colocadas em casa de vegetação â tempera-

tura ambiente. 

3.3.3. REISOLAMENTO 

Teve por finalidade comparar o isolado anterior com 

o do reisolamento, para obter o mesmo agente etiológico, e comple 

tar o postulado de KOCH. 

3.3.4. DIAGNOSE DIRETA 

Para a diagnose direta do agente etiológico foram 

adotadas as seguintes técnicas fitopatológicas: preparações de lâ 

minas através do método de esmigalhamento e cortes histológicospe 

lo método de congelação. Todas estas preparações foram coradas ccm 

Azul de Amann, quando utilizadas para uso semipermanente e com 

lactofenol de Amann para uso permanente. 

3.3.5. PREPARAÇÕES MICROSCÓPICAS 

Preparações de lâminas para uso imediato foram fei-
tas com o seguinte corante: 
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Azul de Amann: 

Ácido lãtico 10 ml 

Glicerina 20 ml 

Água destilada 20 ml 

Fenol cristalizado puro 10 g 
e 

Azul de algodão 0,5 g 

Preparações de lâminas para uso permanente com Lac 

tofenol de Amann: 

Ácido lãtico 10 ml 

Glicerina 20 ml 

Água destilada 10 ml 

Fenol cristalizado puro 10 g 

3.3.6. CORTES HISTOLÓGICOS 

Os cortes histológicos foram feitos pelo método de 

congelação dos órgãos lesados e dos peritêcios, com espessuras 

que variam de 15 e. 25 micras e posteriormente coradas com Azul 

de Amann. 

3.3.7. SINTOMATOLOGIA 

Neste tópico procurou-se evidenciar os sintomas, o 

que consistiu basicamente na distinção entre a planta sadia e 

planta doente, tanto externa quanto internamente. 

Procurou-se descrever os efeitos produzidos pelo mi 

crorganismo e desse modo caracterizar os seus sintomas em todas 

as fases de desenvolvimento, bem como os seus sinais. 

Observar os sintomas primários, resultantes da ação 

direta do patõgeno sobre o hospedeiro e como sintomas secundários 

aqueles, que são exibidos pela planta, distantes do local de ação 

do patõgeno. 
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3.3.8. MOSTRUÁRIOS FITOPATOLÓGICOS 

A fim de complementar os estudos fitopatológicos de 

laboratório, procedeu-se a montagem de mostruários com o mate-

rial tipo, segundo o processo Drumond-Pollaci, obedecendo a se-

guinte técnica: 

i) - Fixar o material em solução de sulfato de co-

bre a 5% durante 24 horas; 

ii) - lavar durante 4 horas em agua corrente para 

eliminar o excesso de sulfato de cobre. 

iii) - conservação em solução de acido sulfuroso (5 a 

6%) na proporção de 15 cc de ácido sulfuroso para 1000 cc de água 
«s 

destilada; 

iv) - fechar o cilindro com lúteo, utilizando os se-

guintes elementos e proporções: 
Lüteo 

Breu 300 gramas 

cera de abelha 60 gramas 

lanolina 1 grama. 

3.4. ESTIMATIVA DE DANOS 

A fim de dimensionar os prejuizos causados por C0 
oreophila em P. sellowii e de C. brasiliens-is em P. lambertii3 
foi efetuado um estudo objetivando determinar aproximadamente o 

percentual dos danos sobre as acículas, assim como os efeitos so 

bre o desenvenvolvimento da árvore. 

Considerando que o ataque é predominantemente fo-

liar, foi desprezada a incidência mínima observada em alguns ra-

mos finos nas duas espécies. 
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16 Segundo VALIELA o método mais adequado para ana-

lisar o percentual de ataque ê através da percentagem da infec 

ção, que ê dado pela seguinte fórmula: 

_ . . ãrea total infectada Percentagem de infecção = 
área total das acículas 

3.5. ESTUDO DE TEMPERATURA ÓTIMA 

Sabendo-se que o estudo de uma doença vegetal, cor-

relaciona os fatores de planta, patógeno e meio ambiente, procu 

rou-se determinar este último parâmetro e deste estudando ape-

nas a temperatura, excluindo os outros fatores, como a luz e urni 

dade. 

A fim de determinar a temperatura ótima de C. oveo_ 

phila e C. brasili-ensi-s foi feito um experimento em delineamento 

completamente ao acaso com as seguintes características: 

Local: Laboratório de Fitopatologia do Setor de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Paraná. 

Data de início: 01/08/78 

Data do término: 12/08/78 

Número de tratamentos: 4 

Número de repetições: 5 

Nível das temperaturas em graus centígrados: 

A = 5°C 

B = 15°C 

C = 25°C 

D = 35°C 

O experimento foi conduzido em placas de Petri com 

10 centímetros de diâmetro, contendo meio de cultura sintético 
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ABD (Difco), previamente preparadas em laboratório do seguinte 

modo: foram pesadas 39 gramas deste meio, dissolvendo-se em água 

destilada ém um balão de vidro e em seguida esterilizado em au-

toclave a 115°C durante 15 minutos. Após a esterilização, quan-

do o meio de cultura estava em torno de 40°C, foi distribuído 

em placas de Petri esterilizadas, numa quantidade de 15 ml para 

cada placa de Petri. O pH foi deter inado após a esterilização a 

partir de uma amostra, e submetida ao potenciômetro. 

A semeadura para essas placas foi feita no dia se-

guinte, a partir do micélio desenvolvido também em placas. 

Foram cortadas seções quadradas com 5 mm de lado 

e apenas um quadrado (inoculo) foi colocado no centro de cada uma 

das 20 placas. 

Em seguida essas placas foram etiquetadas, identifi 

cadas e colocadas em estufas nas temperaturas acima indicadas e 

constantes. 

As leituras foram feitas a intervalos de 24 horas 

em forma linear milimétrica até 240 horas após a semeadura. 

Os dados obtidos a 120 e 240 horas foram analisa 

dos estatisticamente, para se testar a hipótese nula de não ha-

ver diferença entre as médias. Os testes foram feitos ao nível de 

5% de probabilidade. 
Os dados originais foram transformados através da 

- 8 fórmula — _ j-— > sugerida por MARKUS . 

As médias foram comparadas através do teste SNK 
(Student, Newman e Keels) , citada por STEEL e TORRIE1".5 
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4. RESULTADOS 

4.1. HERBÁRIO FITOPATOLÕGICO 

Amostras de Podocarpus seltowii juntamente com C. 

oreophila, procedentes da localidade de Manancial da Serra, fo-

ram devidamente herborizadas e acondicionadas em papel vegetal, 

recebendo o número 15 na sua identificação e depositado no her— 

bário fitopatolõgico no Departamento de Fitotecnia e Fitossanita 

rismo da Universidade Federal do Paraná. Amostras de Podocarpus 

lambertii juntamente com C. brasitiensis foram preparadas nas 

mesmas condições anteriores procedentes das localidades da Esta 

ção Experimental do Setor de Ciências Agrárias da UFP e Guatupê, 

recebendo respectivamente os números 16 e 17. Esses exemplares 

também se encontram no mesmo local do herbário n9 15. 

4.2. MEIOS DE CULTURA 

Após 48 horas de crescimento em meio de cultura na 

tural Agar-batata-dextrose, a C. oreophila e C. bvasiliensis evjL 

denciaram inicialmente um crescimento branco, passando para uma 

coloração parda; no meio sintético ABD houve um crescimento idên-

tico, porém com uma tonalidade mais clara, em circunstância do 

próprio meio, que se apresentava mais vítreo. 

4.3. INOCULAÇÕES 

A infecção das acículas foi lenta, isso provável— 

mente em função da baixa temperatura registrada desde a inocula-

ção até a infecção e reprodução dos sintomas característicos. 
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Nas acículas, os primeiros sintomas começaram a 

aparecer 25 dias após a inoculação; inicialmente com clorose ar-

redondada ou ovoide de forma característica, outras de modo difu 

so, com o centro mais escuro e saliente. 

A clorose progride, estendendo-se algumas vezes no 

sentido longitudinal das acículas, mas com maior frequência no 

sentido transversal da acícula. 

A ãrea necrótica apresenta inicialmente uma colora-

ção castanho claro, passando para uma coloração mais escura. 

Na zona de transição entre o tecido saio e o doente 

aparece uma saliência, mais elevada que o tecido necrosado. 

As lesões aparecem isoladas ou confluentes atingin-

do até 17 mm de diâmetro. 

Quando as lesões aparecem num dos bordos da acícula, 

observa-se o seu torcimento em função da paralização do crescimen 

to neste local. 

Nos ramos, os sintomas começaram a surgir no mesmo 

período com pequenas manchas aquosas, mais verdes que o tecido sa 

dio. 

A medida que a doença evolue, estas áreas tornam-se 

necróticas, o concomitantemente a epiderme vai se elevando, rom— 

pendo-se no sentido longitudinal do ramo, formando cancros. 

4.4. REISOLAMENTO 

O reisolamento do patõgeno tornou-se bastante fá-
cil . fazendo-se diretamente do estroma. Após 48 horas houve a for-
mação de colonias semelhantes ao de isolamento. 
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4.5.1. SINAIS 

A identificação foi efetuada através dos seus sin 

tomas e principalmente através dos caracteres morfológicos dos 

peritécios das duas ascas e dos ascosporos com as seguintes dis-

criminações : 

Pequenas pontuações pretas foram emergindo do e^ 

troma, que se projetaram livremente na superfície das acículas, 

formando ascocarpos. 

Os peritécios são pretos, ligeiramente ásperos, 

coreáceos, anfígenos, com número variável de ascocarpos em cada 

agregado, conforme pode-se observar na Figura 1. 

Quando é grande o número de peritécios eles for-

mam um aspecto radial, porém quando em menor número há uma ten-

dência de se desenvolverem junto ã superfície da acícula. 

Os peritécios são mais ou menos cilíndricos, sen 

do a metade inferior subcilíndrica e áspera, a metade superior ê 

lisa e brilhante, tipicamente trilobado, conforme pode-se obser 

var na Figura 2. 

0 ápice do peritécio ê deprimido no centro; as 

três ranhuras unidas nesta depressão percorrem verticalmente e 

equidistantemente entre os lóbulos do peritécio. 

A deiscência dos ascosporos ocorre ao longo das 
ranhuras que separam os lóbulos em três partes iguais e mais ou 
menos afiladas, conforme ilustra a Figura 3. 



Figura 1 - Vários agrupamentos de ascocarpos de C. or eophiZa 

em P. seZZowii . x la. 

24 
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Em cortes histológicos de um peritêcio de C. oveo-

phila pode-se observar algumas ascas maduras e a saída de ascos 

poros conforme ilustra a Figura 4. 

Os peritécios com dois ou quatro lóbulos são raros, 

porém quando presentes apresentam características morfológicas 

diferentes. Assim, no caso do peritêcio com quatro lóbulos as 

suas extremidades arredondadas, semelhantes aos de C. brasiUensis„ 

- Forma perfeita: 

A forma perfeita ou sexual, evidencia ascas hiali_ 

nas, clavadas ou ovais com longos pedicelos, conforme pode-se ob 

servar nas Figuras 5 e 6. 

As ascas medem em média 46 x 36 micra e contêm 8 
4 

ascosporos. Embora a literatura de FITZPATRICK cite a eventual 

ocorrência com menor número de ascosporos, não foi observada tal 

particularidade. Os ascosporos são globosos, inicialmente hilia 

nos passando a marron claro quando atingem a maturidade; o epis-

pório é espesso e equinulado e endospório fino nitidamente demar 

cado. Os ascosporos podem ainda tomar formas poligonais pela com 

pressão dos outros ascosporos no interior do peritêcio. 

Os ascosporos medem em média 12 a 13 micra de diâ-

metro. 

- Forma imperfeita: 

A forma imperfeita ou assexuai ocorre em picnídios 

irrompentes com os conidios sustentados por esterigmas, confor— 

me pode-se observar na Figura 7. Os conidios são hialinos, unice 

lulares, globosos ou ovoides, medindo de 6 a 12 micra de diâme-

tro, em média 9 micra, podendo-se observar sua morfologia na Fi-

gura 8. 0 micélio é endofítico, hialino, sendo esta última parti 

cularidade observada na Figura 9. 
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Figura 2 - Detalhe de um agrupamento de ascocarpos trilobados 

de C. o l' eo phi Za , antes da sua deiscência. x 40 



Figura 3 - Peritécios de C. oreophila , apos a sua deiscência, 

mostrando os três lóbulos, característica típica da 

espécie. x 46. 

Figura 4 - Corte histológico de um peritécio de C. oreophila , 

mostrando intername nte a lgumas ascas e a saída de 

ascosporos maduros através da abertura apical. x 

160. 
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Figura 5 - Corte histológico mostrando o conjunto de ascas e 

de ascos~oros de C. o ~eophiZa . x 660 . 
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Figura 6 - Detalhe de uma as ca mostrando os 8 ascosporos , cara~ 

terística típica de C. o~eophiZa e ainda a delimita 

ção do epíspório e do endospório dos ascosporos . 

x 1320 
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De posse desses elementos morfológicos e utilizan-

- 1 2 3 do-se da chave de classificaçao de SACCARDO e FITZPATRICK , o 

agente etiológico foi classificado como pertencente a classe dos 

Ascomycetes, ordem Pseuãosphaeviales} família Covyneliaceae, ge-

nero Covynelia3 espécie oreophila. 
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Fi gu ra 7 - Corte histológico de um picnidio de C. oreophi~ pode~ 

do-se ainda observar alguns conídios hialinos , glob~ 

50S, sustentados sobre esterigmas . x 400 

, . 
• I • 

• 
• 

• 
• 

. " 

• 

Figura 8 - Conídios hialinos , globosos ou ovoides de C. oreophi 

Za . x 1600 . 
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Figura 9 - Fotomicrografia , mostrando as hifas hia1inas de 

C. oreophila . x 1600 . 
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4.5.2. SINTOMAS 

- Nas acícuias: 

As manchas são facilmente encontradas nas acícu— 

las e são mais frequentes nas jovens do que nas velhas. 

O sintoma inicial caracteriza-se por formar uma 

pontuação clorótica com o centro mais escuro e saliente confor-

me mostra a Figura 10. 

Pela evolução da doença a clorose aumenta de tama-

nho estendendo-se principalmente no sentido transversal da acícu 

la. 

Contudo, em alguns casos, esta clorose não ê bem 

evidente em torno da infecção. 

As áreas cloróticas vão necrosando a partir do cen 

tro da infecção no sentido radial, mais no sentido transversal 

da nervura principal. 

As áreas necróticas são arredondadas, porém há uma 

tendência de se desenvolverem no sentido transversal da acícu-

la, chegando a atingir 5 mm de diâmetro. Estas características 

são observadas na Figura 11. 

O tecido necrosado apresenta inicialmente uma colo 

ração castanho claro, passando para o castanho escuro, levemente 

deprimidas. Na zona de transição entre o tecido sadio e o doen-

te aparece uma saliência mais elevada que o tecido necrosado. 

Ê muito frequente a confluência de duas ou mais 

lesões, causando uma área necrótica irregular que pode atingir 

vários milímetros, conforme pode-se observar na Figura 12. 

O tecido necrosado apresenta-se quebradiço e algu 

mas vezes se desprende do tecido sadio, dando â acícula um as-



Figura 10 - Lesões típicas de Corynelia oreophila , com seus 

sintomas e sinais, principalmente nas acículas 

mais jovens. x 1 

Figura 11 - Detalhe comparativo de uma acícu l a sadia na parte 

inferior de uma doente na parte superior de Cory 

nel ia or eophila , mostrando as manchas necróticas 

caracterí sticas. x 2 
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Figura 12 - Comparação entre uma acícula sadia (à direita) e 

duas atacadas pelo fungo, C. o peophila . x 1 

34 
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pecto perfurado. Quando as lesões necróticas aparecem num dos 

lados da acícula, ocorre o torcimento pela paralização do cres-

cimento neste local. Quando o ataque é severo pode haver uma de£ 

folha dos ramos. 

As plantas mais atacadas, observadas no local, fo-

ram aquelas que se apresentavam mais expostas ã radiação solar 

do que aquelas que vegetavam em lugares sombreados. 

- Nos ramos; 

As lesões são maiores, mais alongadas, podendo a-

tingir até 25 mm no sentido longitudinal do ramo. Os ramos finos 

são algumas vezes quase que totalmente envolvidas pelo agente 

etiológico, sem entretanto evidenciar a clorose em torno da área 

necrótica ,como nas acículas. 

Inicialmente aparece a elevação da epiderme que se 

rompe deixando aparecer o corpo frutífero do agente etiológico. 

Pela evolução da doença a necrose se desenvolve em 

todos os sentidos, mas principalmente no sentido longitudinal do 

ramo, formando no inicio fissuras e, finalmente, de cancros, que 

neste caso deixa muitas vezes o lenho exposto. 

Em cortes histológicos pode-se observar, no limite 

da área necrótica, um avermelhamento do tecido do hospedeiro. 

De um modo geral pode-se dizer que as árvores doen 

tes são menos desenvolvidas, principalmente porque apresentam uma 

clorose generalizada. 

4.6. DIAGNOSE DE Covynelia bvasiliensis 

A identificação deste material teve procedimento i_ 

dêntico ao da C. oveophila, apresentando as seguintes característi 

cas: 
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4.6.1. SINAIS 

O estroma é disperso, circular ligeiramente alonga 

do, irrompente antes da delimitação do peritécio. O peritécio é 

carbonoso, coreáceo, áspero, medindo 1 milímetro de comprimento, 

tipicamente com 2 lóbulos, conforme observa-se nas Figuras 13 e 

14; entretanto foram encontrados muitos peritêcios trilobados con 

forme pode-se observar na Figura 15. Em um único agrupamento po-

dem ser encontrados de 5 a 100 peritêcios com maior frequência de 

5 a 20. A metade inferior do peritécio é áspero subcilíndrico e 

a metade superior mais liso, lateralmente comprimido em forma de 

cunha. Os lóbulos se separam e se curvam, mostrando a superfície 

interna ligeiramente mais clara do que a superfície externa. Os 

lóbulos recurvados entretanto geralmente tendem a se fechar nova 

mente. 

- Forma perfeita: 

Os peritêcios contêm ascas hialinas, clavadas ou 

ovoides, pediceladas, conforme observa-se na Figura 16; medem 46 

x 27 micra de diâmetro e contém 8 ascosporos. Os ascosporos são 

inicialmente hialinos, passando posteriormente a coloração cas-

tanha, quando atingem a maturidade, de forma globosa, algumas ve 

zes poligonais, pela compressão das outras ascas no interior do 

peritécio. Medem em média 12 micra de diâmetro. 

- Forma imperfeita: 

A forma imperfeita ou assexuai ocorre em picnidios 

irrompentes, conforme observa-se na Figura 17; os conídios são 

hialinos, unicelulares com formas globosas ou ovoides, sustenta-



Figura 13 - Peri técios de isce nte s de c. b r asiZiensis . x 32 . 

Figura 14 - De t a l he dos peritéci os de C. brasi Zi e ns is , mostran

do o s do i s l óbulos da espéc i e e a i nda a abertura api 

cal por o nde f l uem as ascas e os ascosporos . x 46 . 

3 7 



38 

Figura 15 - Peritécios bi1oba dos e tri1obados de C. brasiLiensis 

no mesmo agregado. x 65. 

Figura 16 - Corte histo1ógico de C. bras i Li ensis , mostrando uma 

asca e 8 ascosporos característicos da 

x 660. 

espécie 
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dos em esterigmas. Medem em média 5,7 micra de diâmetro, com medi. 

das extremas variando de 3,0 a 6,0 micra de diâmetro. O micélio 

é endofítico, hialino, septado. 

Com as características acima descritas, fez-se a 

classificação utilizando-se da chave de classificação de SACCAR 
12 5 

DO e FIZPATRICK . 0 agente etiologico pertence a classe dos As -

comycetes, ordem Pseuãosphaeviales, família Covyneliaceae 3 gênero 

Covynel-La, espécie bvasitiensis. 
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Figura 17 - Corte histo1ógico de um picnidio de C. brasiliensis . 

x 400. 



4.6.2. SINTOMAS 

- Acículas 

As lesões iniciais são filiformes ou arredondadas 

medindo 1 a 17 mm de comprimento por 1 a 2 mm de largura, confor 

me observa-se na Figura 18. 

No início aparece um sintoma de coloração amarela 

da passando finalmente a uma coloração palha. Pela evolução da 

doença o tecido fica necrosado, deprimido, mais ou menos de for-

ma circular ou alongada, podendo atingir até 8 mm de diâmetro. As 

figuras 19 e 20 caracterizam estes sintomas. 

Em torno da necrose aparece uma clorose que se pro 

jeta no sentido longitudinal da acícula. Nessa espécie vegetal , 

o fungo muitas vezes causa lesões alongadas e paralelas. As ací 

cuias jovens são mais suscetíveis do que as velhas e nestas o pa 

tSgeno, muitas vezes causa seca parcial ou total da acícula. Al-

gumas vezes, em casos de ataque severo, pode haver a queda de a-

cícuias. 

- Ramos 

Inicialmente aparece a elevação da epiderme poden 

do-se observar sob a mesma o estroma de coloração amarelada. 

Pela progressão da doença no hospedeiro, formam— 

se necroses de aspecto corticoso, de coloração castanha e de for 

ma elíptica. Em lesões velhas o tecido necrosado se rompe, dei— 

xando exposto o lenho, formando nestas circunstâncias verdadei-

ros cancros que medem 10 x 3 mm de diâmetro. Esta particularida-

de observa-se na Figura 21. Não aparece a clorose em torno da man 

cha necrótica como nas acículas. 
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Figura 18 - Diagnose comparativa: a esquerda urna acícula sadia , 

a direita duas acículas doentes por C. brasiliensis . 

x 0,5 

Figura 19 - Aspecto da incidência genera lizada de C. brasilie~ 

sis sobre acículas e ramo de P . lambertii . x 1 



Figura 20 - Detalhe sintoma tológico de C. brasiliensis , mostra~ 

do a clorose e os peritécios sobre P. lambertii .x 1 

Figura 21 - Formação de cancros causados por C. brasiliensis 

sobre o ramo de P . lambertii . x 2 . 

43 
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Quando há coalescência de lesões, estas determinam 

a morte dos ramos mais finos. 

4.7. ESTUDO COMPARATIVO DE C. oveophila C. bvasilien-

sis em P. sellowii e P. lambevtii RESPECTIVAMENTE. 

Embora exista muita semelhança nos dois agentes e-

tiolõgicos aqui estudados ê importante estabelecer as diferenças, 

quanto a disposição dos peritécios e a sintomatologia por eles pro 

duzidos sobre seus hospedeiros. 

A C. oveophila apresenta os seus peritécios dispôs, 

tos em agregados circulares, enquanto que a C. bvasiliensis tem 

os seus peritécios dispostos com muita frequência em formas linea 

res, como também pode apresentar maior número de peritécios em 

seus agregados. Esta particularidade pode ser observada na Figura 

22. 

Por outro lado a C. bvasiliensis apresenta, uma 

frequência maior de peritécios atípicos do que a C0 oveophila, oon 

forme observa-se na Figura 23. 

No aspecto sintomatolõgico, a C. oveophila causa 

manchas necróticas circulares ou alongadas, sendo que neste caso 

elas são transversais ã nervura principal da acícula e produz ha-

los cloróticos frequentemente bem evidentes, conforme pode-se ob-

servar na Figura 24. 

As manchas necróticas velhas se desprendem do teci_ 

do sadio, ficando a acícula perfurada, podendo também em alguns 

casos causar deformação, quando a incidência for em um dos lados 

da acícula. 
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Figur a 22 - Nesta fig ura observa- se as duas espécies vegetai s e 

os do i s agentes etiológicos . A direita duas ac í cu 

las de P . lamb e ~ t i i , mos trando os peritécios de C. 

b~as ili e nsis di spostos no sentido longitudina l das 

acícul as . A esquerda , ac í c ulas de P . s el l owii e os 

peri técios de C. o ~eoph i la di s postos em agrupamen

t os l i geiramente circulares . 0 , 5 . 

Figura 23 - Agru pamento de pe ritécj.os de C. b ~a r, i l i e ns 1: s , mos 

t r ando com maior freouênci a neritécios bilobados e 

a l g uns tri l obados . x 32 . 
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Figura 24 Sintomas e sinais de C. oreophila em P . sellowii. x 1 
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A C. brasiliensis produz necrose em acículas de 

P. lambertii, no sentido longitudinal da mesma, sendo os halos me 

nos evidentes ou mesmo ausentes em alguns casos. 

Causa muitas vezes a morte apical da acícula ou de 

toda ela e em casos de grave incidência determina a queda premat~ 

ra das mesmas. 

Ainda no aspecto sintomatológico observa-se em P . 

lambertii, maior incidência de C. bra s i l i ensi s sobre os ramos do 

que na outra espécie, conforme observa-se na Figura 25 . 

Figura 25 - Sintomas e sinais de C. brasiliensis sobre acículas 

e ramos de p , lambertii. x 0,5 
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4.8. ESTIMATIVA DE DANOS DA ÁREA FOLIAR POR Corynelia 

oreophila em P. sellowíi 

Foram coletadas várias amostras de diversas árvo-

res e destas amostragens tomou-se novamente ao acaso cerca de 150 

acículas. Essas acículas foram medidas, calculando-se a respecti-

va área, sendo também medidas cerca de 60 manchas necróticas para 

cálculo de área, bem como a frequência de manchas necróticas em 

cada acícula. 

QUADRO 1: Relação de acículas com as respectivas frequências de 
manchas necróticas. 

N9 de acículas Frequência de manchas Total de 
necróticas por acícula manchas 

1 0 0 
19 1 19 
19 2 38 
20 3 60 
18 4 72 
14 5 70 
13 6 78 
11 7 77 
6 8 48 
6 9 54 
5 10 50 
2 11 22 
3 12 36 
3 13 39 
2 14 28 
2 16 32 
1 18 18 
1 21 21 
1 23 23 
1 25 25 
1 26 26 
1 29 29 

Tbtal 150 865 
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As áreas das superfícies foliares e das manchas 

necróticas foram calculadas através de fórmulas para superfície 
- - 2 geométricas, obtendo-se uma média aritmética de 647,1 mm para 

«• 2 -
acícula e de 11,5 mm a média para a mancha foliar. 

De posse desses dados estimou-se uma superfície fo 

liar total igual a 
150 x 647,1 = 97.065,0 mm2 

Do mesmo modo estimou-se uma área necrótica total 

igual a 

865 x 11,5 = 9.947,5 mm2 

De posse desses valores, pode-se avaliar o grau de 

infecção, através da fórmula: 

área total infectada Percentagem de infecção = 
area total das acículas 

j • * ~ 9.947,5 x 100 -n Percentagem de infecção = = 10,24% 97.065,0 

4.9. ESTIMATIVA DE DANOS DA ÃREA FOLIAR POR Corynelia 

bvasiliensis em P. lambertii. 

Foram coletadas várias amostras de diversas árvo-

res e destas amostragens tomou-se novamente ao acaso cerca de 150 

acículas, sendo todas medidas assim como cerca de 60 manchas ne-

cróticas e calculadas as respectivas áreas, bem como a frequência 

de áreas necróticas em cada acícula. 
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QUADRO 2: Relação de acículas com as respectivas frequências de 

manchas necróticas. 

n9 de acículas Frequência de manchas 
necróticas por acícula 

Total de 
manchas 

20 0 0 

51 1 51 

26 2 52 

12 3 36 

3 4 12 

10 5 50 

7 6 42 

5 7 35 

2 8 16 

9 9 81 

1 10 10 

1 12 12 

2 13 26 

1 18 18 

Total 150 441 

As áreas das superfícies foliares e das manchas 

necróticas, foram calculadas através de fórmulas para superfície 
2 geometricas, obtendo-se uma media aritmética de 227,6 mm para 

2 

acícula e de 7,8 mm para a mancha necrótica. 

Deste modo, considerando-se que a área média de ca 

da acícula é de 227,6 mm estimou-se uma superfície foliar total 

igual a 
150 x 227,6 = 34.140 m2 
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Do mesmo modo estimou-se uma ãrea total de man-

chas necróticas igual a 

441 x 7,8 = 3439,8 mm2 

De posse desses valores pode-se calcular o grau de 

infecção através da fórmula: 

^ . , . _ ãrea total infectada Percentagem de infecção = — 
area total das acículas 

j • * 3439,8 x 100 __0 Percentagem de infecção = = 10,07% 34.140,0 

4.10. TEMPERATURA ÕTIMA PARA O DESENVOLVIMENTO DO MICÊ-

LIO DE C. oreophila. 

A análise estatística dos dados obtidos indicou a 

existência de diferença significativa entre pelo menos um par de 

médias dos tratamentos testados, tanto após 120 como também 240 

horas, rejeitando-se por conseguinte a hipótese nula. Os quadros 

3 e 4 mostram os resultados da análise da variância para 120 e 

240 horas respectivamente. 
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QUADRO 3: Análise da variância de desenvolvimento médio de micé-

lio de C. oveophila em meio de cultura ABD, apôs 240 

horas. 

CAUSAS DA GL SQ QM CAUSAS DA GL SQ QM F 
VARIAÇAO 

Tratamentos 3 19,4522 6,4841 44 .5031* 

Erro Exp. 16 2,3305 0,1457 

TOTAL 19 21,7827 

QUADRO 4: Análise da variância de desenvolvimento médio de micê-

lio de C. oreophila em meio de cultura ABD , apôs 240 

horas. 

CAUSAS DA GL SQ QM CAUSAS DA GL SQ QM F 
VARIAÇÃO 

Tratamentos 3 2.756,20 918,7333 47 ,2964* 

Erro Exp. 16 310,80 19,4250 

TOTAL 19 3.067,00 

O teste SNK, usado para comparar as médias, demons 

trou que o crescimento â temperatura de 25°C (tratamento C) foi 

superior a todos os demais, em ambos os intervalos de tempo testa 

dos. O tratamento B (15WC) foi por sua vez estatisticamente supe-

rior aos tratamentos A e D (5 e 35°C respectivamente). Finalmente, 

o tratamento D foi estatisticamente superior ao tratamento A. 
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A figura 26 mostra, através dos dados originais , 

o crescimento de Covynelia oveophila nas 4 temperaturas testa—-

das, nos diversos intervalos de tempo. 

4.11. TEMPERATURA ÓTIMA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO MICÉ-

LIO DE C. brasiliensis. 

A analise estatística dos dados obtidos, mostrou 

também a diferença significativa entre pelo menos um par de mé-

dias dos tratamentos testados, tanto após 120 como também a 240 

horas, afastando desta maneira a hipótese nula. Os Quadros 5 e 6 

mostram os resultados da análise da variância para 120 e 240 ho-

ras respectivamente. 

QUADRO 5: Análise da variância de desenvolvimento médio de micê-

lio de C. brasiliensis em meio de cultura ABD após 240 

horas. 

CAUSAS DA GL SQ QM CAUSAS DA GL SQ QM F 
VARIAÇAO 

Tratamentos 3 23,9981 7,9994 186,03269* 

Erro Exp. 16 0,6884 0,0430 

TOTAL 19 24,6 86 5 
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LEGENDA 

5°C 

15°C 
25°C 

Figura 26 - Velocidade de crescimento de Covynelia oreoph-ila em 

meio sintético ABD em temperaturas de : 5, 15, 25 e 

35°C. 



QUADRO 6: Análise da variância de desenvolvimento médio de micê 

lio de C. brasiliensis em meio de cultura ABD apôs 240 

horas. 

CAUSAS DA 
VARIAÇÃO 

GL SQ QM F 

Tratamentos 

Erro Exp. 

3 

16 

2. 043,80 

94,40 

681,2667 
5,90 

115,4689* 

TOTAL 19 2. 138,20 

O teste SNK, usado para comparar as médias, de-

monstrou que o crescimento â temperatura de 25°C (tratamento C) 

foi superior aos demais tratamentos nos intervalos de 120 e 240 

horas. O tratamento B (15°C) foi por sua vez estatisticamente su 

perior aos tratamentos A e D (5 e 35°C respectivamente). O tra-

tamento D foi estatisticamente superior ao tratamento A. 

A figura 27 mostra, através dos dados originais, 

o crescimento de Corynelia brasiliensis nas 4 temperaturas testa 

das, nos diversos intervalos de tempo. 
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LEOENDA 

6 * C 

/ • 

/ 
/ 

/ / 
/ • 

I / ' 

Figura 27 - Velocidade de crescimento de Covynelia bvasiliensis 

em meio sintético ABD em temperatura de: 5, 15, 25 

e 35°C. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. ASPECTO ETIOLÓGICO DAS DUAS ESPÉCIES DE Corynelia 

Os agregados de C. brasiliensis caracterizam-se por 

formar com frequência maior numero de peritêcios, quando compara 

dos com a C. oreophila. Também muitos peritêcios atípicos são ob 

servados em C. brasiliensis, esta poderia ser confundida com a 

Co portoricensis que tem tipicamente 3 lóbulos. A didferença en 

tre estas duas últimas espécies reside no fato de que a C. brasi_ 

liensis contêm tipicamente 8 ascosporos. 
4 

Segundo FITZPATRICK a C. oreophila se assemelha 

também com a C. portoricensis quanto ã forma de seus peritêcios, 

porém a unidade diferencial é que a C. oreophila contém tipica-

mente 8 ascosporos em suas ascas, enquanto que na C. portoricen 

eis existem tipicamente 3 ascosporos. 

Ainda no estudo comparativo, em seu aspecto morfo-

lógico a C. brasiliensis apresenta os peritêcios tipicamente bî  

lobados, enquanto que na C. oreophila os peritêcios são tipica-

mente trilobados. 

Os peritêcios de C. oreophila formam agregados li-

geiramente circulares e na C. brasiliensis observa-se com mais 

frequência uma progressão no sentido longitudinal das aciculas , 

conforme pode-se observar nas duas acículas da direita na Figu-

ra 23. 

Os conídios e os ascosporos de C.oreophilasão maio 

res do que na C. brasiliensis. 

Em ensaios preliminares de germinação dos ascospo 
ros observou-se que aqueles deixados em suspensão com suco de la 



ranja foram notadamente superiores a aqueles deixados em 

pensão com ãgua destilada. 

5.2. DIFERENÇAS SINTOMATOLÔGICAS 

Em estudo comparativo no aspecto sintomatolõgico a 

C. oreophila causa clorose e posteriormente manchas necróticas 

no sentido transversal das acículas de P. sellowii; por outro la 

do a C. brasiliensis tem uma tendência a formar manchas necró-

ticas arredondadas ou alongadas no sentido longitudinal da acl-

cula. 

Nos materiais observados constatou-se que a inci— 

dência de C. brasiliensis sobre os ramos de P. lambertiié. muito 

maior do que a C. oreophi la sobre P. sellowii. 

5.3. HOSPEDEIROS 

3 

Segundo FITZPATRICK os hospedeiros de C.oreopfola 

são: Podoaarpus angustigolia, P. sellowii} P. saligna e P. ma-

cros tachy s . 

Em inoculação de C.oreophila, conseguiu-se provo-

car patogenicidade sobre P. lambertii. 

0 único hospedeiro de C. brasiliensis, conhecido ê 

o P„ lambertii,contudo é provável a ocorrência em outra espécie, 

ainda não identificada. 

5.4. TEMPERATURA ÕTIMA PARA O CRESCIMENTO DO MICÉLIO DE 

C. oreophila e de C. brasiliensis. 

Os resultados demonstram que 25°C ê a temperatura 

mais favorável ao desenvolvimento das duas espécies de Corynelia. 

58 

sus-
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Os extremos de temperatura, 5 e 35°C, foram os tratamentos onde 

o desenvolvimento das duas espcies foi menor. A comparação do 

crescimento nessas temperaturas extremas, mostrou um desenvolvi-

mento inicial maior â temperatura mais alta. Ao final do expe-

rimento estudado, o crescimento ã temperatura de 5°C era supe-

rior ao crescimento ã temperatura de 35°C. 

Esta alternância é justificada pelo fato de que o 

meio de cultura foi perdendo gradativamente a umidade através da 

evaporação constante â temperatura mais alta, chegando ao estado 

de dessecamento, consequentemente houve maior dificuldade da re-

tirada dos elementos nutritivos por parte do micêlio, como tam-

bém a perda da turgescência do micêlio. 

0 teste demonstrou claramente que a temperatura õti 

ma foi de 25°C, o que aliás possibilitou a reafirmação de que a 

maioria dos fungos fitopatogênicos se desenvolvem melhor nesta 

temperatura ou próximos a ela. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1. CONCLUSÕES 

a)- Apesar do grande número de amostras examinadas não 

foram encontradas as duas espcies etiológicas sobre o mesmo hos-

pedeiro; tal fato, deve-se provavelmente às localizações distan-

tes em que se encontram vegetando essas duas espcies vegetais. 

b)- Relativamente â sintomatologia produzida por esses 

dois agentes etiológicos sobre as acículas das duas espécies de 

PodocarpuSj pode-se dizer que sobre P. sellowii a sintomatologia 

é caracterizada pelas manchas inicialmente cloróticas e finalmen 

te necróticas, que se estendem geralmente no sentido transversal 

ao da nervura principal. Por outro lado a C. brasiliensis forma 

clorose e posteriormente necrose frequentemente no sentido longjL 

tudinal da acícula. Os halos cloróticos causados por C. brasilien 

sis são menores do que a C. oreophila sobre Podocarpus sellowii. 

c) - Nos ramos de P. lambertii a C. brasiliensis forma 

uma coalescência muito maior do que a C. oveophila sobre Podo — 

oarpus sellowii, envolvendo muitas vezes os ramos mais finos e 

determinando o secamento desses mesmos ramos. 

d)- Através do ensaio executado em laboratório, deter-

minou-se que a temperatura ótima para a C. oveophila e C. bva-

siliensis estã em torno de 25°C. Considerando apenas os primei-

ros dias de tratamento, quando houve maior homogeinidade no tra-

tamento. Por outro lado fixando-se o ponto ótimo a 25°C e varian 

do para ambos os extremos, pode-se dizer que as temperaturas en-

tre esta última temperatura e 15°C, assumem crescimentos maiores 

do que ã temperaturas intermediárias entre 2 5 e 3 5°C. 
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e)- Graficamente observa-se em ambas as espécies de 

Corynelia que houve um crescimento mais rápido para o tratamento 

de 25°C. Também observou-se no mesmo gráfico que houve inicial— 

mente um crescimento mais rápido para o tratamento de 35°C em re 
~ o -

laçao a temperatura de 5 C, porem no final do ensaio houve uma 

inversão de valores. Esta alternância ê justificada pelo fato de 

que o meio de cultura foi perdendo gradativamente a umidade atra 

vês da evaporação constante a temperatura mais elevada, chegando 

'ao estado de dessecamento. 

f)- A percentagem de infecção foi estimada em 10,24% pa 

ra o Podocarpus sellowii e de 10,07% para o Podocarpus lambertii. 

Isto representa uma diminuição da área fotossintética nas acícu 

las das respectivas espécies de Podocarpus. 

6.2. RECOMENDAÇÕES 

a)- Continuar o levantamento fitopatolSgico desses hoj; 

pedeiros em outros municípios, no Estado e no Brasil, para se 

ter uma idéia completa da distribuição das duas espécies estuda 

das. 

b) - Proceder ensaios com inoculações cruzadas das duas 

espécies de Corynel-ia estudadas sobre outros gêneros e espécies 

de coníferas. 

c)- Continuar com o levantamento fitopatolõgico florejs 

tal, particularmente objetivando a identificação de outros gêne-

ros da família Coryneliaceae. 
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7. RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo principal 
a identificação dos agentes patológicos sobre espécies de Podoaar 
pus3 em materiais coletados pelo autor nas seguintes localidades: 

a)- Manancial da Serra: Município de Piraquara , 
foi coletado o Podoearpus sellowii, conhecido vulgarmente por pi-
nheiro do mato. 

b)- Fazenda Experimental do Setor de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal do Paraná: município de Piraqua 
ra, nesta localidade foi coletado o Podoearpus lambert-ii , conheci, 
do vulgarmente por pinheirinho bravo. 

c)- Guatupê: município de São José dos Pinhais , 
foi coletado o Podoearpus lambertii. 

Como na literatura consultada não foi mencionada 
a sintomatologia nas duas espécies de Podoearpus, procurou-se dar 
ênfase nesse sentido. Outro aspecto, não menos importante, foi a 
descrição da C. oreophila sobre P. sellowii que ainda não havia 
sido descrita no Brasil. 

Uma outra particularidade deste trabalho foi a 
descrição da forma imperfeita ou assexuai de C. oreophila e C. 

3 

brasxtxensis, pois embora FITZPATRICK houvesse mencionado tal 
ocorrência não foram suficientemente descritas. 

Para a identificação do patõgeno foram feitas 
diagnoses diretas e indiretas. 

Para a diagnose direta limitou-se a preparação 
da lâminas a partir de cortes histológicos do seu sistema vegeta-
tivo e de reprodução e para diagnose indireta foram enfocados ain 
da o seu isolamento e sua patogenicidade. 
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No aspecto etiológico foram estudadas as formas 

perfeita e imperfeita nas duas espécies patológicas já citadas . 

Na forma perfeita foram descritos os peritécios, a coloração e 

forma das ascas e dos ascosporos, bem como as suas respectivas dĵ  

mensões. 

Na forma imperfeita foram descritos os picnidios, 

os conidios e conidiõforos. 

Ainda neste aspecto foi feita uma comparação dos 

sintomas resultantes da atividade patológica de C. oreophila e de 

C. brasiliensis , respectivamente sobre P. sellowii e P. lambertii 

evidenciando as características de cada uma delas. 

Procurou-se evidenciar a semelhança dos órgãos 

de reprodução, no caso as ascas e os ascosporos, e por outro lado 

as diferenças que elas exibem entre si e caracterizam o ponto fun 

damental para a diferenciação entre as duas espécies, ou seja , 

o número de lóbulos em cada uma das espécies já citadas. 

Outro aspecto desse trabalho foi determinar a 

temperatura ótima para o desenvolvimento das hifas dos dois agen-. 

tes etiológicos a partir dos isolados de C. oreophila e de C. bra 

siliensis desenvolvidos em meio de cultura ABD em placas de Pe-

tri a 4 níveis de temperatura. O ensaio executado mostrou que a 

melhor temperatura foi de 25°C, segundo a análise estatística. 

Numa tentativa de verificar os danos causados por 

Co oreophila e C. brasiliensis sobre as duas espécies de Podocar 

pus, foram medidas cerca de 150 acículas de cada uma das espécies 

e cerca de 6 0 manchas necróticas de cada um dos agentes patolõg_i 

cos. 
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Os dados coletados foram submetidos a fórmula de 

percentagem de infecção, e obteve-se 10,24% de diminuição de ãrea 

foliar para Podoearpus sellowii e de 10,07% para Podoearpus lam-

bertii. 
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8. SUMMARY 

The main objetive of this research work was to 

identify the pathogenic agents living on Podocarpus lambertii and 

Podocarpus sellowii, from material colected by the author in 

three different sites in Parana State. 

The synthomatology of the disease caused by 

Corynelia oreophila and Corynelia brasiliensis on both Podocar-

pus species was, for the first fine described. It was also 

observed the atack of Corynelia oreophia on Podocarpus sellowii 

a fact not mentioned in the literature up to the present. 

It was also described the imperfect or asexual 

form of C. oreophila and C. brasiliensis because although FITZ-
3 

PATRICK had commented the subject, his description was not com 

plete. 

With respecto the perfect or sexual form, a 

description of the perithecium, color and shape of the ascus and 

ascospores as well as its dimensions, was presented. 

Regarding the asexual form, the pycnidia and 

especially the conidia and conidiophore were described in detail. 

A laboratory experiment was carried out in 

order to test the influence of different temperatures on the 

growth of the hyphas of both fungi species. 

Four temperature levels (5, 15, 25 and 35°C ) 

were tested. Results showed that the optimum temperature was 

25°C. 

Foliar surface infection was also mensured for 

both Podocarpus species. Results showed that approximate! 10.24% 
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and 10,07% of the foliar surface of Podoearpus sellowii and 

Podoearpus lambertii respectively were infected. 
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A P Ê N D I C E 



QUADRO 7: Velocidade do desenvolvimento, em mm, de C. oreophila em meio ABD com intervalo de 24 horas. 

Horas de 
intervalo 

T R A T A M E N T 0 s Horas de 
intervalo A B c D 
Horas de 
intervalo 

A1 A 2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 °1 °2 °3 °4 °5 

48,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
72,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 7,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 4,0 6,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 
96,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 9,0 7,0 5,0 11,0 10,0 8,0 6,0 14,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 
120,00 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 7,0 10,0 9,0 8,0 7,0 16,0 14,0 10,0 6,0 19,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
144,00 1,5 2,0 1,0 2,0 2,5 8,0 12,0 14,0 11,0 10,0 18,0 18,0 12,0 16,0 23,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,5 
168,00 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 13,0 15,0 14,0 11,0 11,0 23,0 20,0 13,0 18,0 29,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,5 
192,00 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 18,0 17,0 17,0 12,0 14,0 25,0 22,0 18,0 19,0 35,0 4,0 5,0 3,0 4,0 3,0 
216,00 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 20,0 21,0 19,0 13,0 14,0 28,0 25,0 23,0 22,0 40,0 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0 
240,00 5,0 5,0 4,0 5,0 6,0 21,0 25,0 20,0 15,0 18,0 32,0 35,0 27,0 25,0 45,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,0 

-j o 



QUADRO 8: Velocidade do desenvolvimento, em mm, de C. brasiliensis em meio ABD com intervalo de 24 horas. 

Horas de 
intervalo 

T R A T A M E N T 0 S Horas de 
intervalo A B C D 
Horas de 
intervalo 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 °2 °3 °4 °5 

48,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
72,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 5,0 5,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
96,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 7,0 8,5 10,0 11,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 
120,00 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 7,0 9,0 9,0 8,0 9,0 11,0 12,0 15,0 17,0 17,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 
144,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 15,0 14,0 10,0 11,0 13,0 15,0 18,0 20,0 19,0 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 
168,00 2,5 2,5 2,0 2,0 2,5 12,0 16,0 16,0 11,0 12,0 15,0 18,0 20,0 23,5 22,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 
192,00 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 13,5 18,0 18,0 12,0 14,5 18,0 20,0 23,0 26,0 25,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 
216,00 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 14,0 19,0 20,0 13,0 16,0 21,0 23,0 25,5 28,0 29,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 
240,00 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 16,5 20,5 21,0 14,0 18,0 24,5 26,5 29,0 32,0 34,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 


