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Levantamento de doenças fúngicas em frutíferas nativas 
de clima subtropical no noroeste do Rio Grande do Sul 

Betina Lopes Mendes de Araujo1, Felipe Suzin Bez2, Carla Azambuja Centeno Bocchese1* 

 

RESUMO 
 

No estado do Rio Grande do Sul (RS), especificamente na região norte, em que o 
clima predominante é subtropical, há uma riqueza de espécies nativas que 
historicamente foram negligenciadas ou pouco utilizadas, como: guabiroba, butiá, 
entre outros. O uso econômico dessas espécies possibilita a geração de emprego e 
renda para os pequenos agricultores, por meio da coleta de frutas das espécies 
nativas em suas propriedades. Para o uso e exploração dessas espécies necessita- 
se de estudos e informações técnicas organizadas que permitam avançar na 
estruturação de todos os elos dessa cadeia produtiva. Esta pesquisa teve por objetivo 
diagnosticar os fungos associados a sintomas de doenças que possam comprometer 
o potencial produtivo das fruteiras nativas. Para tal foram coletadas informações e 
amostras de plantas com sintomas característicos de doenças com potencial dano às 
fruteiras nativas, no município de São José do Ouro-RS. A análise e identificação das 
estruturas fúngicas presentes nas lesões das amostras, foi realizada utilizando 
estereomicroscópio e microscópio em comparação com a bibliográfica através das 
características morfológicas observadas. Dessa forma, foram analisadas 26 amostras 
diferentes de 13 espécies de frutíferas nativas: amoreira, araçá, araucária, araticum, 
butiazeiro, cerejeira do mato, goiabeira, guabiju, guabiroba, jabuticabeira, 
maracujazeiro, guamirim e pitangueira. Os principais sintomas de doenças 
encontrados foram manchas foliares; foram 12 gêneros fúngicos identificados, sendo 
3 gêneros/espécies predominantes: Colletotrichum gloeosporioide (18%); 
Cephaleuros mycoidea (15%) e Puccinia spp. e Puccinia psidii (15%). Com este 
levantamento, torna-se mais acessível o diagnóstico e mais rápido o tratamento de 
doenças em pomares de frutíferas. 

 
Palavras-chave: Fungos. Diagnóstico. Espécies nativas. 

 
ABSTRACT 

 
In the state of Rio Grande do Sul, specifically in the northern region, where the 

predominant climate is subtropical, there is a wealth of native species that have 
historically been neglected or little used, such as: guabiroba, butiá, among others. The 
economic use of these species allows the generation of jobs and income for small 
farmers, through the collection of fruits of the native species on their properties. For 
the use and exploitation of these species, studies and organized technical information 
are needed to allow the progress in structuring all the links of this productive chain. 
This research aimed to diagnose fungi associated with disease symptoms that may 
compromise the productive potential of native fruit trees. To this end, information and 
samples of plants with characteristic symptoms of diseases with potential damage to 
native fruit trees were collected in the municipality of São José do Ouro. The analysis 
and identification of fungal structures present in the sample lesions was performed 
using a stereomicroscope and microscope compared to the bibliographic through 
observed morphological characteristics. Thus, 26 different samples of 13 species of 
native fruit were analyzed: mulberry, araçá, araucaria, 
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araticum, butiazeiro, cherry tree, guava, guabiju, guabiroba, jabuticabeira, passion 
fruit, guamirim and pitangueira. The main symptoms of diseases found were leaf spots; 
13 fungal genera were identified, with 3 predominant genera / species: 
Colletotrichumgloeosporioide (18%); Cephaleuros mycoidea (15%) and Puccinia spp. 
and Puccinia psidii (15%). With this survey, diagnosis and treatment of diseases in fruit 
orchards is more accessible. 

 
Keywords: Fungi. Diagnosis. Native species. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O Brasil é um dos maiores produtores de frutas do mundo, possuindo uma área 

extensa, com diversidade de clima, solo e altitude, que permitem que diferentes frutas 
sejam produzidas o ano todo. A vasta diversidade de frutíferas nativas ocorrentes no 
Brasil é utilizada desde os povos indígenas antigos. Essas espécies realizaram um 
papel essencial na alimentação dos desbravadores, principalmente por fornecer 
vitaminas e minerais que são essenciais para a saúde. Porém, a importância para o 
potencial oculto destas frutas só foi constatada após a convenção da biodiversidade 
realizada no Brasil no ano de 1992, quando foi dada ênfase aos recursos genéticos 
nativos e ao seu uso, concedendo maior valor agregado as espécies que até então 
eram colocadas em segundo plano pelo meio agrícola (VIEIRA, 2006). Logo, deve-se 
explorar e divulgar a importância das espécies nativas, visando eliminar o sentido de 
inferioridade que ainda atinge essas espécies (KÖHLER, 2014), visto que 
progressivamente, a sociedade está buscando uma alimentação mais saudável, 
explorando novos sabores, o que vem favorecendo o uso e consumo das fruteiras 
nativas. 

As frutas nativas ostentam valores diferenciados em função de seu sabor, 
aroma, valor nutricional agregado, disponibilidade de frutas, facilidade ou dificuldade 
de colheita e conservação pós-colheita (VIEIRA, 2006). No Rio Grande do Sul, há 
aproximadamente 200 espécies nativas; o uso limitado dessas espécies na 
alimentação se deve principalmente à falta de conhecimento do consumidor em 
relação às mesmas (KÖHLER, 2014). 

A geração de renda nas propriedades é propósito que motiva a exploração das 
espécies nativas, principalmente na produção alimentar (CETAP, 2015), podendo 
repercutir economicamente no turismo regional. Contudo, a exploração e produção de 
frutíferas nativas exigem conhecimentos, que possam permitir uma produção 
sustentável com boas práticas de manejo. Existem instituições como o Centro de 
Tecnologias Alternativas Populares (Cetap), o Centro Ecológico, Universidades, entre 
outras organizações que fomentam em pequenas propriedades agrícolas, o cultivo e 
exploração de frutíferas nativas. Os produtores podem comercializar seus produtos in 
natura ou na forma processada, como picolés, sorvetes, geleias, licores, sucos, doces, 
entre outros produtos (KOHLER; BRACK, 2016). 

Como em qualquer outra planta, a presença de doenças, especialmente 
fúngicas pode acarretar danos severos à produção e inviabilizar a exploração 
econômica. Os fungos são os maiores causadores de doenças em frutíferas nativas 
(HELLWIG; UENO, 2009). Por isso, a identificação e o reconhecimento dos gêneros 
fúngicos que podem estar presentes e afetar as frutíferas nativas são de relevante 
importância para: avaliar o percentual de perda da produtividade causada por doenças 
e propor o manejo apropriado para cada uma, garantindo e potencializando 
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a produção, bem como conservando e mantendo a diversidade das espécies nativas. 
O levantamento das doenças ocorrentes nas fruteiras nativas de maior 

ocorrência na região auxiliará na elaboração do manejo integrado para o controle das 
mesmas, contribuindo para aumento da produtividade e qualidade dos frutos ofertados 
pelos produtores. Por isso, o objetivo da pesquisa foi levantar e diagnosticar os fungos 
associados a sintomas de doenças que possam comprometer o potencial produtivo 
das principais fruteiras nativas de clima subtropical ocorrentes na região norte do 
estado do RS, no município de São José do Ouro, que possuem potencial para 
exploração, geração de emprego e renda para a agricultura familiar. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As espécies nativas analisadas foram a amoreira (Rubus erythrocladus), o 
araçá (Psidium cattleyanum), a araucária (Araucaria angustifolia), o araticum (Rollinia 
sylvatica), o butiazeiro (Butia eriospatha), a cerejeira do mato (Eugenia involucrata), a 
goiabeira (Acca sellowiana), o guabiju (Myrcianthes spungens), a guabiroba 
(Campomanesia xanthocarpa), o guamirim (Myrcia bombycina), a jabuticabeira (Plinia 
cauliflora), o maracujazeiro (Passiflora edulis) e a pitangueira (Eugenia uniflora). A 
coleta de amostra foi feita em pontos e períodos distintos (de janeiro a outubro de 
2019) coletando-se as partes da planta supostamente infectadas, acondicionando-as 
em sacos plásticos limpos e armazenadas em caixa de isopor. O isolamento e 
identificação dos patógenos foram baseados no Manual de Fitopatologia, segundo 
Amorim, Rezende e Bergamin Filho (2011), com a utilização de estereomicroscópio 
(marca Opton, Modelo TIM 2B, com sistema de zoom) e microscópio (marca Bioval, 
biológico binocular, L-1000B) realizados no Laboratório de Fitopatologia da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul na unidade de Vacaria. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Foram coletadas 26 amostras de 13 espécies diferentes de frutíferas nativas. A 

frutífera predominante na região é o butiazeiro, apresentando um índice de coleta de 
15% sobre as demais frutíferas, seguido do araticum e da goiabeira, ambos com 12% 
de frequência relativa (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Relação e frequência de amostras de frutíferas nativas coletadas no norte do RS, ano de 

2019. 

Frutíferas Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Amoreira 1 4% 

Araçá 2 8% 

Araucária 1 4% 

Araticum 3 12% 

Butiazeiro 4 15% 

Cerejeira do mato 2 8% 

Goiabeira 3 12% 

Guabiju 2 8% 

Guabiroba 2 8% 

Guamirim 1 4% 

Jabuticabeira 2 8% 

Maracujazeiro amarelo 1 4% 

Pitangueira 2 8% 

Total 26 100% 

Fonte: Autores (2019) 

 

O butiazeiro é uma espécie muito comum em toda a região sul do Brasil, 
possuindo muito potencial a ser explorado, a parte mais utilizada da planta é o fruto, 
o qual pode ser consumido “in natura”, na forma de suco, polpa, sorvetes, licores, 
entre outros, podendo ser utilizado também como uma opção de reposição florestal 
obrigatória e consequentemente explorado economicamente (RIO GRANDE DO SUL, 
2019). Essa frutífera é símbolo do RS, e no estado há trabalhos de incentivo  de 
manter a cultura, trazendo atrativos e desenvolvimento regional, como é o caso da 
rota dos butiazais. Para esta frutífera diagnosticou-se que a doença  predominante 
nas amostras foi a mancha foliar, passível de tratamento. 

A goiabeira, uma das frutíferas mais presentes na região e que é muito 
apreciada pelos consumidores, pelo seu sabor e também pela sua qualidade 
nutricional. A goiabeira se insere na mais importante espécie da família das Myrtaceae 
(SILVA, 2010), foram identificados quatro gêneros fúngicos nas amostras de 
goiabeiras. 

Seguindo o protocolo da literatura (AMORIM, REZENDE; BERGAMIN FILHO, 
2011), foram identificados no total 12 gêneros fúngicos nas amostras das 26 frutíferas 
coletadas. O gênero que acomete mais expressivamente as frutíferas nativas 
estudadas é o Colletotrichum gloeosporioide, presente em 18% das amostras coletas, 
seguido de Cephaleuros mycoidea, Puccinia spp. e Puccinia psidii, com frequências 
relativas (FR) de 15% (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Relação de gêneros fúngicos encontrados em amostras de frutíferas nativas estudadas, ano de 2019 

Gêneros Fúngicos Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Alternaria sp. 1 3,03% 

Stigmina sp. 1 3,03% 

Cercospora sp. 1 3,03% 

Fumagina 1 3,03% 

Lasiodiplodia theobromae 2 6,06% 

Cercospora eugeniae 2 6,06% 

Pestalotia sp. 2 6,06% 

Meliola sp. 3 9,09% 

Diplodia sp. 4 12,12% 

Puccinia spp. e Puccinia psidii 5 15,15% 

Cephaleuros mycoidea 5 15,15% 

Colletotrichum gloeosporioide 6 18,18% 

Total 33 100,00% 

Fonte: Autores (2019) 

 

No levantamento realizado a parte da planta que mais apresentava danos 
devido à presença de doenças fúngicas foram as folhas, representando 96% das 
amostras analisadas, os outros 4% compreendiam os frutos. 

O número de gêneros fúngicos identificados em uma mesma amostra variou de 
um a quatro. Nas amostras de butiazeiro, foram identificados os fungos Diplodia sp. e 
Stignima sp.. Na cerejeira do mato o gênero Puccinia spp. e Puccinia psidii. As duas 
amostras de araçá estavam afetadas por Cephaleuros mycoidea. Já nas amostras de 
araticum, quatro fungos foram identificados: Colletotrichum gloeosporioides, 
Lasioplodia theobromae, Meliola sp. e Cercospora sp. (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Fungos identificados por amostras de frutíferas nativas do norte do RS, ano de 2019 
 

Amostra Fungos identificados 

 
Amoreira 

 
Alternaria sp. 

 
Puccinia spp. 

 
Araçá 

 
Cephaleuros mycoidea 

 
Araticum 

 
Cercospora sp. 

 
Lasiodiplodia theobromae 

Meliola sp. 

Colletotrichum gloeosporioides 

 
Araucária 

 
Pestalotia sp. 

 
Butiazeiro 

 
Diplodia sp. 
Stigmina sp. 

 
Cerejeira do mato 

 
Puccinia spp. 

 
Puccinia psidii 

 
Goiabeira 

 
Colletotrichum gloeosporioides 

Meliola sp. 

Cephaleuros mycoidea 

 
Cercospora sp. 

 
Guabiju 

 
Meliola sp. 

 
Cephaleuros mycoidea 

 
Fumagina 

 
Guabiroba 

 
Cephaleuros mycoidea 

 
Guamirim 

 
Pestalotia sp. 

 
Jabuticabeira 

 
Puccinia spp. 

 
Colletotrichum gloeosporioides 

 
Maracujazeiro 

 
Colletotrichum gloeosporioides 

 
Pitangueira 

 
Cercospora eugeniae 

Fonte: Autores (2019) 

 

Após a identificação dos fungos infectantes, foi possível diagnosticar as 
doenças que acometiam as frutíferas, entre elas predominantemente a antracnose 
(Colletotrichum gloeosporioide); a mancha de algas (Cephaleuros mycoidea) e a 
ferrugem (Puccinia spp. e Puccinia psidii). 

A antracnose foi a doença mais predominante no estudo, sendo causada pelo 
fungo Colletotrichum gloeosporioide. Esta doença é caracterizada por manchas 
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necróticas, queima e queda de flores (FERRARI, 2011), podendo ocorrer também nos 
ramos das plantas, causando secamento e provocando a morte da planta. Nos frutos 
inicia com pontos escuros na casca, progredindo para manchas que aumentam e 
causam a necrose do tecido, evoluindo até atingir a polpa da fruta, ocorrendo o 
apodrecimento da mesma. As condições ideais para desenvolvimento da doença são 
altas temperaturas e chuvas frequentes (BOHNEBERGER, 2009). Silva et. al. (2010) 
relata que a antracnose é uma das principais doenças da goiabeira e do araticum, 
estes estudos vão ao encontro do diagnosticado nesta pesquisa em frutíferas de clima 
temperado do norte do RS. 

A doença mancha de algas, consideravelmente diagnosticada neste trabalho, 
causada pelo fungo Cephaleurus mycoidea, é caracterizada por manchas circulares 
que se distribuem sobre as nervuras e podem atingir o limbo foliar, está presente em 
folhas adultas, nas quais deixa uma crosta cinzenta depois da queda de suas 
estruturas (CHAVES, 2001). 

Por sua vez, a ferrugem é uma doença muito comum em todas as culturas, nas 
frutíferas nativas estudadas foi ocasionada pelo fungo Puccinia spp. e Puccinia psidii; 
esse é o agente causal da ferrugem das mirtáceas, que infecta principalmente os 
tecidos jovens das frutíferas, sendo favorecido na presença de temperaturas amenas 
(15-25ºC) e umidade elevada (APARECIDO, 2009). Essa doença é responsável por 
grandes perdas produtivas, seu dano atinge toda a área verde da planta, levando a 
formação de manchas de coloração amarelada e pústulas que rompem a epiderme, o 
que consequentemente interfere na formação dos fotoassimilados (LISBOA; KINNUP; 
BARROS, 2011). 

No Brasil, a ferrugem se torna um problema, principalmente devido ao clima 
favorável para a ocorrência da mesma, benéfico para todo o ciclo do patógeno, 
tornando a produção limitada nas fruteiras que são infectadas (APARECIDO, 2009). 

Estudos mostram que em hospedeiros, principalmente da ferrugem (Puccinia 
psidii), as partes mais afetadas são as folhas jovens, sendo que em alguns casos os 
frutos também apresentam danos, sendo possível que a infecção atinja as duas partes 
da planta (FIGUEIREDO, 2001), quando a planta é atacada nos frutos ocorre à 
formação de manchas necróticas que formam um ambiente ideal para a entrada  de 
microrganismos os quais causam a podridão dos frutos (BRUN; MUNIZ, 2006). No 
caso de algumas mirtáceas os sintomas e sinais são observados somente nos frutos 
(APARECIDO, 2009). 

A podridão seca causada pelo fungo Lasioplodia theobromae, vem 
estabelecendo problemas para a fruticultura, principalmente pela sua capacidade de 
infectar frutos colocando-o entre os mais eficientes patógenos disseminados por meio 
de sementes e causador de doenças na pós-colheita, os principais sintomas são seca 
descendente; cancro em ramos, caules e raízes; lesões em estacas, folhas, frutos e 
sementes, além de causar morte em mudas e enxertos. Em alguns casos já relatados, 
Lasioplodia theobromae foi encontrado associado com o Colletotrichum 
gloeosporiodes (OLIVEIRA; PRATES; BARBOSA, 2013). O que enfatiza a importância 
de se reconhecer os sintomas das doenças e ter um monitoramento das mesmas. 

Os produtores necessitam ficar atentos aos sintomas e sinais presentes nas 
plantas para contatar profissionais que os auxiliem a realizar o melhor manejo, não 
prejudicando a produção destas culturas em potencialidades exploratórias. 
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4 CONCLUSÃO 
 

Este estudo apresentou as principais doenças diagnosticadas em frutíferas 
nativas de clima subtropical do norte do estado do RS, senda elas a antracnose 
(Colletotrichum gloeosporioide) com 18% de frequência, a mancha de algas 
(Cephaleuros mycoidea) e a ferrugem (Puccinia spp. e Puccinia psidii), ambas com 
15% de frequência. Essas doenças podem afetar a produtividade das frutíferas e 
rentabilidade da produção. A identificação e diagnóstico das doenças são de extrema 
importância para o sucesso da produção. Considerando que a exploração econômica 
das frutíferas nativas em diversos setores está em ampla expansão, o diagnóstico 
apresentado neste trabalho é de suma importância para facilitar o trabalho dos 
envolvidos na produção de frutíferas nativas. 
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