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RESUMO GERAL
SANTOS, P. F. Aspectos epidemiológicos do mofo-branco em feijão comum. 2013. 71f.
Dissertação (Mestrado em Agronomia: Fitossanidade) – Escola de Agronomia e
Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.1
Para melhor compreender a epidemiologia de Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)
de Bary, causador do mofo-branco do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) foi
conduzido um experimento de campo a fim de relacionar densidade de inóculo antes da
doença (apotécios), severidade da doença, produtividade e quantidade de escleródios
formados após a infecção. O campo experimental foi instalado em Goianira, GO, com o
cultivo da cv. Pérola, irrigada por aspersão, e constituído de parcelas tratadas com controle
químico (fluazinam), biológico (Trichoderma harzianum) e manejo integrado
(T. harzianum + fluazinam). Parcelas sem controle químico ou biológico constaram as
testemunhas. Os resultados foram submetidos às análises de variância e de regressão e,
quando necessário, ao teste de Tukey (5%). O número de apotécios e o número de novos
escleródios formados após a infecção de S. sclerotiorum foram relacionados com a
severidade e a produtividade da cultura, por modelos lineares simples. O manejo integrado
obtido com o controle químico + biológico possibilitou melhores resultados do que na
aplicação das medidas de controle de forma isolada. Destacaram-se a redução de 35,3%
para 0,9% da severidade da doença, e redução em 80% do número de novos escleródios em
tratamentos com o manejo integrado da doença, em comparação à testemunha. Do total de
novos escleródios produzidos, 64% foram encontrados junto aos grãos limpos, 31% no
solo e 5% no resíduo de trilhagem. Outro estudo com o objetivo de verificar o efeito da
temperatura e do período de molhamento foliar na infecção e no desenvolvimento de
lesões de S. sclerotiorum foi conduzido em plantas de feijão comum cv. Jalo Precoce. A
partir de infecções por flores colonizadas com o micélio do patógeno, foi conduzido um
ensaio em condições controladas. Para avaliações do período de incubação e do tamanho
das lesões em folíolos, as plantas foram inoculadas e submetidas às temperaturas de 10°,
15°, 20°, 25° e 30°C e períodos de molhamento foliar (DPM) de 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28h,
com fotoperíodo de 12h. Temperaturas de 20° e 25°C, em combinação com DPM de no
mínimo 12 horas foram favoráveis a infecção do feijão comum cv. Jalo Precoce por
S. sclerotiorum. As plantas foram infectadas a 10ºC, mas não desenvolveram sintomas nos
intervalos de tempo estudados. A temperatura e o período de molhamento foliar
influenciaram significativamente o tamanho de lesões de S. sclerotiorum em feijoeiro
comum cv. Jalo Precoce, sendo gerada uma superfície de resposta (p<0,01) a partir do
modelo y = -88,083 + (5,544*DPM) + (1,753*Temperatura) (R2=0,14). Desta forma, um
melhor entendimento sobre a dinâmica da doença, do desenvolvimento do patógeno e das
condições ambientais favoráveis á infecção discutidos neste trabalho podem fornecer novas
orientações ao manejo da doença em campo, assim como subsidiar sistemas de suporte à
tomada de decisão envolvendo a previsão do mofo-branco em feijoeiro comum.
Palavras-chave: densidade de inóculo, manejo integrado de doenças, molhamento foliar,
Phaseolus vulgaris, Sclerotinia sclerotiorum.
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GENERAL ABSTRACT
SANTOS, P. F. Epidemiological aspects of white mold on common bean. 2013. 71f.
Dissertation (Master in Agronomy: Plant Protection) – Escola de Agronomia e Engenharia
de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.2
To better understand the epidemiology of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de
Bary, causal agent of white mold on common beans (Phaseolus vulgaris L.) a field trial
was carried out to assess the relationship between inoculum density before disease onset
(apothecia), disease severity, yield and number of sclerotia formed after plant infection.
The experimental field was set in Goianira, GO, with the sprinkle irrigated cropping of
common bean cv. Pérola, and consisted of plots treated with chemical fungicide
(fluazinam), biological control (Trichoderma harzianum) and integrated management of
white mold (Trichoderma harzianum + Fungicide). Plots without any treatment were used
as control plots. The results were submitted to analysis of variance and regression and,
when necessary, to the Tukey's test (5%). The number of apothecia and number of new
sclerotia formed after infection with S. sclerotiorum were related to disease severity and
yield, by simple linear models. The integrated management obtained with chemical +
biological control achieved better results than the separate application of control measures.
The decrease of 35.3% to 0.9% severity of the disease, and 80% reduction in the number of
new sclerotia were recorded for the integrated management treatments, in comparison to
the control plots. From the sum of new sclerotia produced, 64% were recovered with the
harvested grains, and 31% and 5% were respectively found on soil surface residue or after
residue threshing. A second study aimed to estimate e the effects of temperature and leaf
wetness on infection and development of S. sclerotiorum lesions. This second trial was
carried out with ‘Jalo Precoce’ common bean plants. After inoculation with flowers
previously colonized by the pathogen’s mycelium, the trial was set under controlled
conditions. To assess the incubation period and lesion size in leaves, the inoculated plants
were submitted to temperatures of 10°, 15°, 20°, 25° and 30°C and leaf wetness periods
(LWP) of 4, 8, 12, 16, 20, 24 and 28h, under a 12h photoperiod. Temperatures of 20° to
25°C, in combination with LWP of at least 12 hours favored infection of ‘Jalo Precoce’
plants by S. sclerotiorum. Plants were infected at 10°C, but did not develop symptoms in
the studied time intervals. Temperature and leaf wetness affected significantly the size of
S. sclerotiorum lesions in common bean cv. Jalo Precoce, according to a response surface
(p<0.01), and the model y = -88,083 + (5,544*LWP) + (1,753*Temperature) (R2=0.14).
Thus, a better understanding of the disease dynamics, pathogen growth and environmental
conditions that favor plant infection discussed in this study may be useful to a better
management of the disease in the field, as well as subsidize decision support systems
concerning white mold forecast on common bean fields.
Key words: inoculum density, integrated disease management, leaf wetness, Phaseolus
vulgaris, Sclerotinia sclerotiorum.
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1 INTRODUÇÃO GERAL
O Brasil é o maior produtor mundial de feijão comum (Phaseolus vulgaris L.),
ssegundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No ano agrícola
2011/2012, considerando as três safras do grão, o país totalizou uma produção de 2,91
milhões de toneladas, com produtividade média de 895 kg ha-1(Conab, 2012). Entretanto,
sua produtividade média ainda é considerada baixa, em comparação ao potencial produtivo
da cultura, que pode superar 5.000 kg ha-1 (Menten et al., 2006).
As doenças são responsáveis por perdas de pelo menos 10% da produção
mundial de alimentos, representando uma séria ameaça à segurança alimentar da população
(Strange & Scott, 2005). Não fora deste risco, o feijoeiro comum é acometido por uma
série de doenças fúngicas, bacterianas e viróticas, além das doenças causadas por
nematóides. No grupo dos fungos, Bianchini et al. (2005) descrevem cinco patógenos
habitantes de solos brasileiros, causadores de doenças importantes na cultura do feijão:
Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Schlecht), causador da murcha de fusário; Fusarium
solani (Martius), agente da podridão radicular; Macrophomina phaseolina (Tassi),
podridão cinzenta da haste; Rhizoctonia solani (Kühn), agente da podridão radicular e
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary que causa a doença conhecida mundialmente por
mofo-branco.
O patógeno S. sclerotiorum é um fungo cosmopolita e inespecífico, de ampla
ocorrência em todo o mundo, com centenas de espécies de plantas hospedeiras (Boland &
Hall, 1994). Um dos fatores responsáveis por tornar seu controle mais difícil em relação às
outras doenças é a forma de sobrevivência do patógeno no solo, por meio de escleródios. O
escleródio é uma estrutura constituída de uma massa compacta de micélio que contém
reserva de nutrientes. Estas estruturas são produzidas nos tecidos infectados das plantas,
permitindo que o fungo sobreviva durante longos períodos de condições ambientais
desfavoráveis. Estes escleródios podem germinar de forma miceliogênica ou carpogênica,
neste segundo caso formando os apotécios (Adams & Ayers, 1979; Purdy, 1979; Sun &
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Yang, 2000). Assim, as infecções são iniciadas pelo micélio proveniente de escleródios ou
por ascósporos produzidos pelos apotécios, liberados no ar.
A germinação dos ascósporos de S. sclerotiorum na superfície das folhas e
hastes das plantas depende de uma fonte externa de carboidratos, e dessa forma o fungo se
utiliza das flores como fonte nutricional para seu desenvolvimento (Wu & Subbarao,
2008). As flores infectadas pelo patógeno que caem sobre partes da planta e favorecem as
infecções iniciais.
O patógeno pode ser transportado a longas distâncias em sementes infectadas.
Por esta razão é importante utilizar sementes sadias, garantindo assim que não hajam
escleródios misturados ao lote, ou sementes infectadas com o micélio do fungo. Em áreas
livres do patógeno, ou seja, onde S. sclerotiorum não está presente no solo, uma epidemia
de mofo-branco pode ser iniciada após o plantio de sementes contaminadas internamente
pelo micélio dormente do fungo, ou mesmo por meio de escleródios associados ao lote de
sementes (Tu, 1998). Por mais que a taxa de transmissão por micélio dormente na semente
seja relativamente baixa, é relevante a preocupação com a introdução do inóculo em novas
áreas de cultivo (Henning, 2004), pois, uma vez introduzido em uma nova área, é
extremamente difícil a sua erradicação.
Altas populações de plantas, espaçamentos estreitos entre linhas, períodos
prolongados de precipitação, elevada umidade relativa e temperaturas amenas são
favoráveis à incidência do mofo-branco (Purdy, 1979). A infecção pelo patógeno pode
ocorrer até temperatura diária máxima de até 29°C, e acima desse limite o patógeno parece
ter suas atividades paralisadas (Workneh & Yang, 2000).
A intensificação das chuvas está entre as alterações climáticas que podem
ocorrer com o advento do aquecimento global, o que pode favorecer a formação de orvalho
no dossel das plantas, culminando em um ambiente ainda mais favorável ao
desenvolvimento de S. sclerotiorum. Além disso, a epidemiologia do mofo-branco pode ser
afetada por outras variáveis climatológicas, pois se sabe que o vento e os respingos de
chuva desempenham papel relevante também na disseminação de ascósporos (Rogers et
al., 2009). Além disso, a germinação de ascósporos e a infecção das plantas hospedeiras de
S. sclerotiorum seguem o padrão de outras doenças foliares, dependendo de combinação
entre temperatura e duração de umidade relativa do ar próximo da saturação, ou a duração
do molhamento foliar (Vale et al., 2004). Da mesma forma, a irrigação durante o cultivo de
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terceira safra também propicia condições para que esta doença se estabeleça, devendo ser
manejada adequadamente (Napoleão et al., 2006a).
O período de molhamento foliar é importante em infecções por S. sclerotiorum,
pois além de formar uma película de água sobre as folhas, aumentando a umidade local,
facilita também a aderência das flores infectadas sobre as diversas partes da planta. Assim,
a adesão de flores em folhas, por exemplo, tem sido documentada como um pré-requisito
para a infecção por S. sclerotiorum (Jamaux et al., 1995; Heran et al., 1999). Também
existem evidências de que o número de flores aderentes está associado com a incidência da
doença (Hoyte, 2000).
Deste modo, percebe-se que as condições ambientais são muito importantes na
incidência e na severidade de epidemias de S. sclerotiorum, sendo necessário quantificar a
interação entre os fatores ambientais que afetam o ciclo de vida do patógeno, para suportar
o desenvolvimento de sistemas de previsão da doença (Sun & Yang, 2000). Além das
variáveis ligadas à infecção das plantas, luz, temperatura e umidade do solo estão ligadas à
produção de apotécios e são considerados os três fatores mais importantes para a
germinação carpogênica de escleródios (Abawi & Grogan, 1979).
Para o manejo integrado deste patógeno geralmente é utilizado o controle
químico, biológico e diversas práticas culturais. A resistência genética tem sido bastante
estudada (Kim & Diers, 2000; Cunha et al., 2010), mas ainda não existem no mercado
genótipos resistentes ao mofo-branco. A utilização de fungicidas é importante no controle
da doença, mas por ter custo relativamente alto é preciso ser bem planejada, conhecendo o
ciclo da doença e as condições ambientais favoráveis à sua instalação, para que fungicidas
aplicações sejam feitas na época correta.
Geralmente é recomendada uma aplicação de fungicida no início da floração e,
se as condições climáticas continuarem favoráveis à doença, outras aplicações se fazem
necessárias (Vieira et al., 2001). O uso racional de fungicidas também pode ser orientado
por sistemas de previsão de doenças, e a previsão confiável de ocorrência de mofo-branco
pode ajudar na tomada de decisões em áreas com histórico de epidemias da doença. Nos
últimos anos, a conscientização geral sobre poluição do meio ambiente, bem como as
condições econômicas enfrentadas por muitos produtores tem levado ao crescente interesse
em otimizar o uso de agrotóxicos. Devido a esta demanda, diversos modelos ou sistemas
de previsão de doenças para S. sclerotiorum tem sido disponibilizados, ou estão em
processo de desenvolvimento (Clarkson et al., 2007).
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Diante disso, objetivou-se com o presente trabalho avaliar em campo variáveis
relacionadas ao desenvolvimento de epidemias de mofo-branco e à multiplicação do
patógeno após a infecção do feijoeiro comum, estimando as relações entre densidade de
inóculo, severidade da doença, produtividade e número de novos escleródios formados.
Objetivou-se também avaliar em ambiente controlado o efeito da temperatura e da duração
do período de molhamento foliar na infecção e no desenvolvimento de lesões de mofobranco em feijoeiro comum.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
O fungo S. sclerotiorum foi descrito pela primeira vez em 1837 como Peziza
sclerotiorum por M. A. Libert. Durante um longo período este binônimo sofreu várias
alterações e, só então no ano de 1981 o nome deste patógeno foi aceito e conservado como
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, conforme revisão de Bolton et al. (2006). O
primeiro registro de sua ocorrência no Brasil aconteceu em 1921 em lavouras de batata no
Estado de São Paulo (Chaves, 1964), e com a transmissão do patógeno por meio de
sementes, está presente em todas as principais regiões agrícolas do país.
A doença conhecida como mofo-branco também pode ser chamada de podridão
da haste de esclerotínia ou podridão branca de esclerotínia conforme a planta hospedeira.
Este patógeno é polífago e cosmopolita, tendo como hospedeiros mais de 408 espécies de
plantas, pertencentes a 278 gêneros e 75 famílias (Boland & Hall, 1994), dentro das quais
estão a alfafa, a ervilha, a batata, o fumo, a hortelã, a soja, o girassol, o tomate, o algodão,
a canola e o feijão comum. No Brasil, Reis & Nascimento (2011), identificaram novos
hospedeiros de S. sclerotiorum em hortaliças da família Apiaceae, relatando pela primeira
vez na região de Cerrado do Brasil, a ocorrência de mofo-branco em coentro, salsa e
mandioquinha salsa, de modo que com alguma frequência se registra novas hospedeiras
e/ou a expansão do patógeno em novas áreas.
A ocorrência de danos severos às culturas, a falta de elevados níveis de
resistência e a dificuldade de controle de doenças causadas por S. sclerotiorum tem
motivado centenas de atividades de pesquisa em todo o mundo com este patógeno.
Segundo Purdy (1979), as perdas na produtividade das culturas podem chegar a 100% sob
condições muito favoráveis. Sclerotinia sclerotiorum é um fungo necrotrófico, possui
micélio constituído por hifas hialinas, septadas, multinucleadas e ramificadas (Agrios,
2005), inserido no filo Ascomycota, subfilo Pezizomycotina, classe Leotiomycetes, ordem
Sclerotiniales, família Sclerotiniaceae e gênero Sclerotinia (Lumbsch & Huhndorf, 2010).
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O patógeno produz estruturas de resistência denominadas “escleródios”, que
podem ficar dormentes no solo por muitos anos. Os escleródios são formados a partir da
agregação de hifas que se enovelam formando uma estrutura compacta e rígida coberta por
uma casca escura, composta principalmente por melanina. Essa característica do patógeno
é de suma importância para a sua sobrevivência no solo durante condições ambientais
adversas. Segundo Purdy (1979) escleródios de S. sclerotiorum podem germinar de forma
miceliogênica (com o crescimento de hifas) ou carpogênica (produção de apotécios).
Os apotécios oriundos da germinação carpogênica de escleródios formam os
esporos do fungo, chamados de ascósporos, que por são produzidos dentro de ascos.
Quando maduros os ascósporos são ejetadosdos ascos e liberados no ar, na proporçãode
milhões de ascósporos por apotécio. Segundo Clarkson et al. (2003), a liberação de
ascósporos ocorre por mais de dez dias no campo, a uma taxa de 1.600 esporos h-1 e estes
são cobertos por uma mucilagem pegajosa, que ajuda na adesão ao hospedeiro. Steadman
(1983) relata que neste período de vida funcional, um apotécio pode liberar mais de dois
milhões de novos esporos. Assim, ao serem lançados e disseminados pelo vento, os
ascóporoes se constituem o inóculo primário da doença (Amorim et al., 2011). No caso de
escleródiosque germinam miceliogenicamente, são formadas hifas que podem infectar
diretamente os tecidos da planta que tocam o solo (Le Tourneau, 1979; Bardin & Huang,
2001).
2.2 MOFO-BRANCO DO FEIJOEIRO COMUM
O feijão comum tradicionalmente está entre as espécies mais utilizadas na
culinária brasileira. Além de ser um alimento importante sob o ponto de vista nutricional,
tem também forte apelo social, pois é uma fonte barata de proteína para alimentação
humana. Apesar da área de produção de feijão se concentrar em algumas regiões do Brasil,
esta espécie é cultivada em praticamente todo território nacional (Ferreira & Peloso, 2005).
Segundo estudo realizado por Wander (2005), a produção nacional de feijão no período de
1974 a 2004 aumentou em função do acréscimo de produtividade por área. Esse acréscimo
de produtividade se deve graças às novas cultivares, às melhorias no manejo da adubação e
ao manejo de insetos-pragas, plantas daninhas e doenças que constantemente incidem sobre a
cultura. No entanto, é interessante salientar que a cultura no país ainda possui baixa
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produtividade de grão, devido ao baixo nível tecnológico de muitas lavouras, que inclui a
baixa utilização de sementes certificadas e fiscalizadas.
O mofo-branco é uma das principais doenças que ocorrem nas lavouras de
feijão comum, e recebe esta denominação devido aos sinais característicos do patógeno,
especialmente a produção de micélio branco e cotonoso sobre hastes, folhas e outros
órgãos de plantas suscetíveis. Os prejuízos causados pelo patógeno em lavouras em
diversas regiões estão relacionados com a redução da produtividade e queda da qualidade
da semente. Ricardo et al. (2009) estimaram um dano econômico total de 36 milhões de
reais na terceira safra de 2007 no Estado de Goiás, causado pelo mofo-branco.
O processo de infecção do feijoeiro comum por S. sclerotiorum envolve
diversas etapas e a fase mais vulnerável da cultura é o estádio de florescimento pleno.
Inicialmente, após a germinação carpogênica dos escleródios, os apotécios com ascos
maduros liberam os ascósporos durante vários dias e estes são levados pelo vento e
depositados sobre as flores (Schwartz & Steadman, 1978; Abawi & Grogan, 1979;
Steadman, 1983). Os ascósporos germinam e infectam as pétalas senescentes, que servem
como fonte de nutrientes para o desenvolvimento do patógeno. As pétalas colonizadas
caem sobre o solo ou sobre hastes e folhas, iniciando o ciclo da doença (Clarkson et al.,
2003). O fungo se desenvolve a partir do tecido senescente e passa para as folhas e hastes
saudáveis. Os sintomas externos mais visíveis na planta são a presença de lesões
encharcadas nos órgãos afetados, de coloração parda e consistência mole, com o micélio
branco do patógeno, de aspecto cotonoso, cobrindo os tecidos afetados (Leite, 2005).
Uma vez instalado na planta, o patógeno se utiliza de um arsenal de
mecanismos no processo de patogênese. O ácido oxálico (AO) é um importante fator de
virulência de S. sclerotiorum que inicia o processo patogênico (Cessna et al., 2000;
Guimarães & Stotz, 2004). Em decorrência do acúmulo de AO, o pH extracelular torna-se
ácido, o que aumenta a atividade de enzimas que atuam na degradação da parede celular,
desencadeando a fase necrotrófica do fungo (Rollins & Dickman, 1998). A partir da
secreção de pectinases, β-1,4 glucanase, glicosidases, celulases, xilanases e cutinases, o
patógeno penetra e coloniza o hospedeiro (Riou et al., 1991; Gargouri et al., 2004; Ellouze
et al., 2008). Cessna et al. (2000) relatam que o aumento desse ácido desfavorece a
atividade da enzima polifenoloxidase produzida pela planta e pode limitar a produção dos
compostos fenólicos que protegem a oxidação das substâncias pécticas da parede celular,
inibindo assim os mecanismos de defesa da planta.
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Além disso, segundo estudo de Guimarães & Stotz (2004), o AO atua também
no acúmulo de moléculas osmoticamente ativas para induzir a abertura estomática e inibir
o fechamento estomático. Este processo torna a planta ainda mais vulnerável à infecção
pelo patógeno, pois a entrada das hifas fúngicas é facilitada pela abertura dos estômatos,
sendo uma porta de entrada crucial para o fungo penetrar e assim colonizar o tecido. Kim
et al. (2011) relacionaram espécies reativas de oxigênio (EROs) com a sinalização,
desenvolvimento e patogenicidade bem sucedida de S. sclerotiorum. Os autores relatam
que ocorre a utilização de EROs pelo fungo em processos iniciais de infecção e para
formação de escleródios.
Após ter se estabelecido nos órgãos florais, a infecção pode se espalhar
rapidamente para as folhas, pecíolos, entrenós e também para plantas adjacentes por meio
do contato com plantas doentes. Em caso de cultivares de crescimento prostrado as vagens
podem tocar o solo e são assim infectadas por micélio oriundo de folhas e flores
senescentes colonizadas que se encontram no solo. Os escleródios caídos no solo e em
restos de culturas são fonte de inóculo para um novo ciclo de infecção nas próximas safras
do feijoeiro comum.
A disseminação de S. sclerotiorum entre as lavouras ocorre pela dispersão dos
ascósporos no ar e também pelo transporte de escleródios por meio de máquinas agrícolas.
Os escleródios aderidos a estas máquinas podem ser transportados para lavouras livres da
doença, distribuindo assim o agente patogênico para novas áreas. Além disso, pode ocorrer
a sobrevivência de micélio dormente ou de escleródios aderidos a sementes (Leite, 2005).
Segundo observações de Tu (1998), o micélio dormente, presente nos cotilédones das
sementes, pode manter sua viabilidade por mais de três anos e, após semeadura sob
condições favoráveis de umidade e temperatura, entra em atividade e mata as sementes,
produzindo novos escleródios que podem germinar na mesma safra. Dessa forma,
sementes infectadas podem ser potenciais veículos de transmissão da doença para lavouras
sem histórico de mofo-branco.
2.3 EFEITO DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS SOBRE Sclerotinia sclerotiorum
O desenvolvimento de uma doença de planta depende da interação entre um
hospedeiro suscetível, um patógeno virulento e o ambiente favorável. Dessa forma,
qualquer alteração em um destes fatores poderá mudar a dinâmica do ciclo da doença.
Neste tema específico, diversos estudos têm mostrado a influência de fatores ambientais
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sobre a epidemiologia do mofo-branco (Caesar& Pearson, 1983; Young et al., 2004; Mila
& Yang, 2008).
O crescente aumento da importância do mofo-branco nos agroecossistemas
cultivados com feijão comum tem instigado a comunidade científica a realizar novas
pesquisas, com intuito de obter novas informações que possam auxiliar no manejo da
doença, a fim de diminuir os prejuízos causados aos produtores. Assim, estudos sobre a
influência de variáveis ambientais envolvendo S. sclerotiorum podem determinar quais as
faixas de temperatura, umidade, dentre outros fatores, são favoráveis para que ocorra a
infecção pelo fungo.
A maior parte da vida de S. sclerotiorum ocorre no solo, na forma de
escleródios. Os escleródios podem sobreviver por muitos anos de forma dormente no solo,
e dependem de fatores climáticos favoráveis para então germinarem. Os escleródios
formados no hospedeiro após a infecção voltam ao ambiente do solo e, num novo ciclo,
sobrevivem a condições ambientes adversas aguardando novos hospedeiros suscetíveis. A
germinação miceliogênica de S. sclerotiorum após o período dormente dos escleródios, por
exemplo, está condicionada a fatores ambientais como umidade e temperatura (Huang et
al., 1998). Além disso, fatores tais como os nutrientes do substrato no qual este é formado,
a sua idade, luz, pH e aeração do solo e a profundidade em que se encontram também
podem influenciar a germinação dos escleródios (Philips, 1987).
Rollins & Dickman (2001) verificaram que a esclerogênese também é afetada
pelo pH do meio, sendo que em condições de pH neutro ou alcalino a formação de
escleródios é inibida. Em condições de laboratório, Sun & Yang (2000) avaliando efeitos
da intensidade de luz sobre germinação de escleródios, verificaram que sob alta
intensidade de luz poucos dias foram necessários para o aparecimento dos primeiros
apotécios. Por outro lado, quando escleródios foram submetidos à baixa intensidade de luz,
várias semanas foram necessárias para a germinação carpogênica.
De modo geral, afirma-se que S. sclerotiorum encontra condições ótimas de
crescimento em temperaturas amenas (15°C a 25°C) e mesmo em ambientes com alta
umidade, em temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 32°C, o fungo apresenta baixa
atividade (Purdy, 1979). Em estudos com a cultura da cenoura, Foster et al. (2011)
identificaram que a umidade, a temperatura e o potencial matricial do solo estão
estreitamente associados com o desenvolvimento de apotécios e ascósporos.

22

2.4 MANEJO DO MOFO-BRANCO EM FEIJOEIRO COMUM
2.4.1 Controle cultural
É praticamente impossível erradicar S. sclerotiorum das áreas infestadas e, para
um manejo eficaz da doença, a redução do inóculo inicial é fator crucial. A vasta gama de
hospedeiros e a falta de cultivares resistentes dificultam a rotação de culturas e tornam o
manejo da doença um grande desafio para os produtores de feijão comum do Brasil.
Mesmo assim, os produtores podem optar por diversas práticas culturais para compor o
manejo integrado da doença e permitir a sua ocorrência em níveis mínimos, com redução
de custos envolvidos no seu controle. Neste sentido, a rotação de culturas pode ser uma
ferramenta de manejo da doença em campos com histórico de mofo-branco. O método
consiste no plantio sequencial de distintas espécies de plantas na mesma área de cultivo ao
longo dos anos (Bedendo et al., 2011).
O mofo-branco tem aumentado sua intensidade nas lavouras de feijão do
Brasil, devido ao cultivo sequencial de plantas dicotiledôneas como a soja, o nabo
forrageiro, o girassol, a ervilhaca e a ervilha (Reis & Tomazini, 2005), todas hospedeiras
do patógeno. Dessa forma é de extrema importância a rotação com plantas não hospedeiras
de S. sclerotiorum. A rotação com gramíneas tem sido considerada eficiente na redução do
mofo-branco em algumas culturas. Rousseau et al. (2006) afirmam que a rotação por três
anos consecutivos com milho e soja apresentou efeito supressivo ao mofo-branco.
A adoção do sistema de plantio direto (SPD) tem feito parte das práticas de
manejo com finalidade de minimizar as perdas de produtividade causadas por níveis
severos da doença. O controle cultural pela cobertura do solo com palhada pode inibir a
formação de apotécios, conforme demonstrado em condições experimentais (Ferraz et al.,
1999; Ferguson et al., 2001). Em contrapartida, existem várias controvérsias cerca das
vantagens da adoção do SPD. Napoleão et al. (2005) demonstraram que a intensidade do
mofo-branco do feijoeiro comum é menor no sistema de plantio direto do que quando
comparado ao plantio convencional. Porém, segundo Steadman (1983) e Yorinori &
Homechin (1985), a rotação de culturas pode se mostrar ineficaz na redução dos níveis da
doença por conta da longa sobrevivência do fungo no solo, da reprodução em plantas
daninhas hospedeiras e do grande número de ascósporos produzidos pelos apotécios.
Os resultados dos experimentos de Ferraz et al. (1999) indicaram que solos
ricos em matéria orgânica geralmente favoreceram a germinação carpogênica de
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escleródios. Ao mesmo tempo, estes resultados contrastam com evidências de que o mofobranco pode ser controlado por adição de matéria orgânica (Singh et al., 1991; Mineev &
Durynina, 1992; Asirifi et al., 1994).
A rotação de culturas com alguma gramínea que de preferência produza massa
verde abundante, como milho ou braquiária para o plantio direto na palha, pode reduzir o
contato direto das flores com o inóculo do patógeno, reduzir a disseminação dos
ascósporos e a emissão dos apotécios pela barreira física formada pela palhada (Görgen et
al., 2010). Com efeito, a presença de palhada pode bloquear a produção de apotécios, que
necessitam de luz para completar o seu desenvolvimento. A redução da luminosidade sobre
o solo pode atrasar em várias semanas a produção de apotécios e reduzir seu tamanho (Sun
& Yang, 2000).
Durante o cultivo de gramíneas adensadas, a formação de apotécios ocorre sob
uma cultura não-hospedeira e leva ao esgotamento uma grande quantidade de escleródios
no solo, que em geral não germinam novamente (Lobo Junior, 2010). Até mesmo o
controle biológico parece ser beneficiado pela alta presença de matéria orgânica, pois
Görgen et al. (2009) demonstraram a redução do inóculo inicial de S. sclerotiorum com a
interação entre cobertura do solo com Urochloa ruziziensis (R. Germ. & C. M. Evrard)
Crins (syn. Brachiaria ruziziensis) e a aplicação de Trichoderma harzianum (Persoon),
com benefícios para safras subsequentes.
Entre os trabalhos realizados com manejo cultural de S. sclerotiorum, alguns
têm demonstrado que o aumento do espaçamento entre linhas ou a redução na população
de plantas pode diminuir a incidência de mofo-branco (Vieira et al., 2012). Macena et al.
(2011) observaram que o aumento do espaçamento entre plantas de feijão promoveu a
redução no número de escleródios, incidência e severidade da doença. O aumento do
espaçamento favorece a boa aeração e maior penetração da radiação ultravioleta no solo,
para a qual o fungo é bastante sensível (Demant, 2010). Paula Júnior et al. (2009)
concluíram que a redução de 12 para seis plantas de feijão comum por metro linear não
afetou a produtividade, mas diminuiu a severidade da doença significativamente. Além
disso, cultivares de feijão comum de porte prostrado, em cultivo convencional, podem
apresentar maior severidade e incidência do mofo-branco (Napoleão et al., 2005).
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2.4.2 Controle químico
Apesar de ser comumente utilizado, o controle químico apresenta problemas. A
dificuldade maior em relação à aplicação de fungicidas é conseguir uma aplicação
uniforme na parte inferior do dossel da planta no período de floração, que coincide com a
liberação dos ascósporos e com a maior parte das lesões. Em feijoeiro comum, o nível de
controle está diretamente relacionado com o número de flores dentro do dossel que são
atingidas pelo fungicida (Morton & Hall, 1989). Mueller et al. (2002) evidenciaram a
dificuldade na penetração do fungicida no dossel da planta de soja sob alta incidência da
doença, mas verificaram também que sob baixa incidência, as pulverizações com
fungicidas foram capazes de penetrar o dossel e reduzir a incidência do mofo-branco em
média de 50%.
Ainda são poucos os fungicidas registrados no Brasil para o controle do mofobranco no feijoeiro comum. Dentre os produtos registrados encontram-se os que possuem
ingredientes ativos como fluazinam, tiofanato metílico, clorotalonil, mancozebe,
procimidona, iprodiona e cloreto de benzalcônio (Agrofit, 2013). O controle químico deve
ser preferencialmente realizado de forma preventiva, visando a diminuição do inóculo
inicial e à proteção das plantas. As pulverizações devem ser realizadas quando há queda
das primeiras flores da cultura e presença de apotécios no solo. Os fungicidas devem
atingir todos os alvos, como hastes, ramos, folhas, flores e pétalas, com cobertura
adequada.
Estudos de cerca de 30 anos atrás mostraram que o uso do controle químico no
manejo de S. sclerotiorum era ineficiente (Hunter et al., 1978; Steadman, 1979) e,
independentemente do aperfeiçoamento das estratégias de manejo do mofo-branco neste
período, o uso de fungicida atualmente é o principal meio de controle utilizado no manejo
deste fitopatógeno. Para otimizar os efeitos dos fungicidas, é importante monitorar o
desenvolvimento da cultura e da doença, para se definir o momento ideal de aplicação e a
necessidade de outras intervenções. Devido à agressividade do fungo, à ausência de
cultivares resistentes, ampla gama de hospedeiras e sobrevivência no solo, a implantação
de medidas eficazes de manejo da doença precisam se antecipar à germinação de
escleródios e à liberação dos ascósporos pelos apotécios, devendo ser, portanto,
preventivas.
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O tratamento de sementes com fungicidas geralmente é feito com a intenção de
evitar as infecções no momento da germinação da cultura. O tratamento de sementes é
eficiente na ausência de propágulos viáveis do fungo na superfície das sementes. Quando
utilizados fungicidas sistêmicos, estes protegem a plântula por algum tempo do
tombamento causado pelo fungo. Embora o tratamento de sementes elimine o inóculo
presente, o método é ineficaz para o controle em campos já infestados por escleródios
(Mueller et al., 1999).
2.4.3 Controle biológico
O controle biológico de doenças causadas por S. sclerotiorum é uma alternativa
que tem ganhado importância crescente nos últimos anos. Em condições de campo,
escleródios são parasitados e/ou degradados por uma série de microrganismos antagônicos.
Vários destes micoparasitas, como Coniothyrium minitans Campbell, Ulocladium atrum
Preusse e Trichoderma spp. Persoon foram propostos como agentes de biocontrole para
este patógeno (Ayers & Adams, 1981; Agrios, 2005; Jones et al., 2011). Estes agentes de
controle biológico destroem ou inibem a formação de novos escleródios, de modo a reduzir
acentuadamente a população do fungo no solo.
Além disso, a fim de aliviar a pressão sobre o ambiente pelo uso intensivo de
químicos no controle de S. Sclerotiorum, o controle biológico tem sido uma alternativa que
alia o manejo da doença com o desenvolvimento de uma agricultura sustentavél. Bactérias
do gênero Pseudomonas podem inibir a germinação de ascósporos de S. sclerotiorum em
pétalas de canola (Fernando et al., 2007), e Bacillus subtilis atua na redução de escleródios
no solo (Zeng et al., 2012). Há uma vasta gama de opções para biocontrole de patógenos,
eS. sclerotiorum tem sidodestaque entre os principais alvos dos antagonistas.
O gênero Trichoderma é um exemplo de microrganismo amplamente estudado
no controle de S. sclerotiorium e outros patógenos de solo. Ferraz et al. (2011) observaram
que solos com maior incidência de Trichoderma spp. apresentaram menor viabilidade de
escleródios de S. sclerotiorum, fato que reforça o potencial deTrichoderma spp. no
controle biológico. Demant (2010) salienta que por ser um microrganismo, Trichoderma
spp. possui suas limitações, como, por exemplo, sensibilidade às altas temperaturas, à
radiação ultravioleta e à baixa umidade relativa. Dessa forma, segundo este autor,
recomenda-se que o biofungicida seja aplicado nas lavouras sempre que possível no final
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da tarde ou à noite, seguido por irrigação, quando possível, pois a irrigação não somente
assegurará a sobrevivência do fungo, mas também auxiliará na distribuição do mesmo no
solo sob o dossel das plantas.
2.4.4 Resistência genética
O manejo do mofo-branco está concentrado em práticas agronômicas mas, no
entanto, sob condições favoráveis para desenvolvimento do patógeno, estas práticas podem
encontrar certas limitações. Indiscutivelmente, o uso de variedades resistentes será a
melhor alternativa no controle da doença, por ser uma alternativa eficiente e estável, mas
em curto ou médio prazo não há perspectiva para seu uso neste patossistema.
A resistência genética a S. sclerotiorum é complexa, tem baixa herdabilidade e
é restrita a algumas linhas que têm mostrado apenas resistência parcial (Kim &Diers, 2000;
Vuong et al., 2008). A resistência parcial ou mecanismo de escape está relacionado com as
características da planta que propiciam condições menos favoráveis ao desenvolvimento do
patógeno e é um fator que já se pode contar para o manejo da doença em campo. Dentre os
mecanismos de escape se enquadram características como resistência ao acamamento,
altura da planta, período de floração, maturidade e arquitetura do dossel. Também foi
relatado que alguns dos locos de características quantitativas (QTLs) identificadas para
resistência a S. sclerotiorum estavam associados a estes mecanismos de escape (Kim &
Diers, 2000).
Em experimentos de campo realizados por Lobo Junior et al. (2009), foi
demonstrado que cultivares de feijão comum de porte ereto desenvolvem menor severidade
do mofo-branco em comparação às de crescimento prostrado. Foi possível observar que
menores severidades ocorreram em cultivares de ciclo precoce ou semi-precoce. De modo
contrário, o florescimento precoce é altamente favorável a infecções precoces e este
período extenso de florescimento durante várias semanas aumenta as chances de infecção
das plantas. Portanto, a seleção de determinadas características morfológicas ou
fisiológicas podem integrar programas de melhoramento visando à produção de cultivares
resistentes ao mofo-branco (Hayes, 2010). Assim, o escape à doença é uma estratégia que
deve ser utilizada juntamente com outros métodos de controle no manejo do mofo-branco
do feijoeiro comum.
Várias evidências indicam que o ácido oxálico (AO) atua na patogênese de
S. sclerotiorum, enquanto que a tolerância ao AO tem sido correlacionada com a tolerância
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à doença (Cessna et al., 2000; Guimarães & Stotz, 2004; Kim et al., 2008; Walz et al.,
2008). Com efeito, uma alternativa potencial para o desenvolvimento de uma variedade
resistente ao fungo é a introdução de genes que produzam enzimas capazes de degradar o
AO. São conhecidas três classes de enzimas que podem catabolizar o ácido oxálico:
oxalato oxidase (Lane et al., 1991), oxalato descarboxilase (Mehta & Datta, 1991) e oxalilCoA descarboxilase (Lung et al., 1994). Mesmo assim, ainda não foram desenvolvidas
variedades com resistência genética a S. sclerotiorum em feijão comum. Surgiu então nos
últimos anos a proposta de transformação do feijão comum com um transgene, a fim de
interferir diretamente nos mecanismos de patogenicidade do fungo, tornando a planta
resistente (Lu, 2003; Livingstone et al., 2005). Existem também trabalhos que relatam a
resistência parcial ou graus maiores de resistência encontrados em Phaseolus coccineus
(Steadman et al. 1974, Hunter et al. 1981, 1982).
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3 ESTRATÉGIAS DE MANEJO DO MOFO-BRANCO E SEUS IMPACTOS SOBRE
COMPONENTES DA EPIDEMIOLOGIA DE Sclerotinia sclerotiorum EM
FEIJOEIRO COMUM IRRIGADO POR ASPERSÃO
RESUMO
Neste estudo em campo foram avaliadas as relações entre densidade de inóculo
(apotécios de Sclerotinia sclerotiorum), fonte de inóculo (escleródios), severidade do
mofo-branco, produtividade do feijoeiro comum cv. Pérola e quantidade de novos
escleródios formados após a infecção, conforme a aplicação de tratamentos como controle
químico (fluazinam), biológico (Trichoderma harzianum) e a interação entre controle
biológico e químico (T. harzianum + fluazinam). Parcelas sem controle químico ou
biológico constaram as testemunhas. O delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado, com repetições desbalanceadas com no mínimo 19 repetições, e
resultados submetidos às análises de variância, de regressão e ao teste de Tukey (5%). A
interação entre controle biológico e químico (T. harzianum + fluazinam) foi o tratamento
mais eficiente em reduzir o inóculo do patógeno e a severidade do mofo-branco, além de
aumentar a produtividade do feijão comum em 27%, comparado à testemunha. De modo
geral, esta estratégia também foi superior ao uso de medidas isoladas. A produtividade e a
severidade da doença foram inversamente proporcionais, respectivamente, ao número de
novos escleródios formados e ao número de apotécios m-2 (p≤0,01). Do total de novos
escleródios produzidos, 64% foram encontrados junto aos grãos, 31% no solo e 5% no
resíduo de trilhagem. A severidade e a produtividade da cultura foram relacionadas
respectivamente ao número de apotécios presentes durante o ciclo do feijão comum e ao
número de novos escleródios formados após a infecção de S. sclerotiorum. Os resultados
permitem uma melhor compreensão da dinâmica da doença com ênfase na multiplicação
do patógeno. Além disso, eles também endossam a adoção do controle biológico junto a
um fungicida específico como prática recomendada para o manejo integrado do mofobranco, por atuar sobre diversos componentes do patossistema relacionados ao inóculo
inicial e à taxa de progresso da doença.
Palavras-chave: controle biológico, controle químico, epidemiologia, manejo da doença,
Phaseolus vulgaris, Trichoderma harzianum.
3 STRATEGIES FOR WHITE MOLD MANAGEMENT AND THEIR IMPACTS
ON Sclerotinia sclerotiorum EPIDEMIOLOGY COMPONENTS SPRINKLE
IRRIGATED COMMON BEAN
ABSTRACT
The relationships between inoculum density (apothecia of Sclerotinia
sclerotiorum), inoculum source (sclerotia), white mold severity, yield of common bean cv.
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Pérola and amount of new sclerotia formed after infection were assessed, on treatments
such as fungicide (fluazinam), biological control (Trichoderma harzianum) and the
interaction between biological and chemical control (T. harzianum + fluazinam). Plots
without chemical control or biological were the control plots. The experimental design was
completely randomized unbalanced, with at least 19 replications, with results submitted to
analysis of variance, linear regression and Tukey's test (5%). The interaction between
biological and chemical control was the most effective treatment on reducing the
pathogen’s inoculum and severity of white mold, with an increased yield of common bean
by 27%, in comparison to the control. Generally, integrated management was also superior
to the use of single measures. The productivity and disease severity were inversely
proportional, respectively, to the number of new sclerotia formed and to the number of
apothecia m-2 (p ≤ 0.01). Of the total of new sclerotia produced, 64% were found among
the harvested grains, and 31% and 5% respectively on soil surface and plant residues after
threshing. The severity and productivity of the crop were respectively related to the
number of apothecia present during the common bean cycle and the amount of new
sclerotia formed after infection with S. sclerotiorum. The results allow a better
comprehension of the disease dynamics with emphasis on the boost of soil infestation.
Moreover, these results endorse the adoption of biological control connected to the
spraying of a specific fungicide as a best practice for the integrated management of white
mold, by affecting several pathosystem components related to initial inoculum and the rate
of disease progress.
Key words: biological control, chemical control, epidemiology, disease management
Phaseolus vulgaris, Trichoderma harzianum.
3.1 INTRODUÇÃO

O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é um dos alimentos mais tradicionais
da população brasileira, com grande importância social e cultural, sendo consumido por
todas as classes sociais do país. Esta leguminosa é uma ótima fonte de proteínas e está
sujeita a várias doenças que, se não manejadas adequadamente, podem diminuir
drasticamente sua produtividade. Dentre as doenças que incidem sobre a cultura, o mofobranco causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary tem se destacado como
causador de perdas significativas de produtividade em diversas regiões produtoras de feijão
comum do Brasil (Paula Júnior et al., 2006).
O patógeno é de difícil controle devido à sua capacidade de sobreviver dormente
na forma de escleródios no solo por vários anos. Estas estruturas de resistência são rígidas e
em função de fatores ambientais favoráveis podem germinar de forma micélio ou
carpogenicamente, iniciando então o processo de infecção (Adams & Ayers, 1979; Sun &
Yang, 2000). A persistência do escleródio no solo e seu alto potencial para infectar plantas
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por cultivos sucessivos justificam a importância desta doença, que torna o cultivo do feijão
comum em áreas infestadas um grande desafio para os agricultores. A germinação
carpogênica de escleródios é de extrema importância na epidemiologia do patógeno, pois os
apotécios formados liberam ascósporos, que são carregados pelo vento e depositados sobre
flores e outras partes da planta. Apotécios podem permanecer funcionais de cinco a 10 dias
sob condições de sombreamento no campo e produzem cada um até 30 milhões ascósporos
durante o seu período de vida útil (Schwartz & Steadman 1978; Steadman 1979). Conforme
verificado em campos de girassol por Holley & Nelson (1986), a densidade de escleródios
está diretamente relacionada com a severidade da doença.
Para diminuir as perdas de produtividade em campos de feijão comum,
recomenda-se o manejo integrado para o controle da doença. O controle químico, biológico,
e cultural estão entre as premissas para minimizar as perdas em produtividade por alta
incidência do mofo-branco. O controle químico tem se destacado entre as alternativas de
controle, mesmo apresentando certas limitações, principalmente porque a sua eficiência está
diretamente relacionada ao número de flores protegidas pela pulverização. Porém, nem
sempre o alvo é atingido de forma eficiente.
O mofo-branco é uma doença monocíclica e para seu manejo são recomendados
métodos que reduzam o inóculo inicial ou a sua fonte, como por exemplo, o banco de
escleródios no solo. Neste sentido, fungos e bactérias antagonistas podem realizar
parasitismo de escleródios e assim favorecer o controle da doença. Dentro do complexo de
fungos antagonistas que podem exercer papel fundamental no parasitismo de escleródios, o
gênero Trichoderma Persoon tem se destacado (Menêzes et al., 2007). A maior frequência de
fungos do gênero Trichoderma está correlacionada negativamente com a viabilidade de
escleródios de S. sclerotiorum em solos no Centro-Oeste brasileiro (Ferraz et al., 2011),
atuando como importante via de controle biológico para o manejo da doença. Atualmente, o
controle biológico tem sido integrado ao manejo de doenças com a aplicação de formulações
de Trichoderma spp. para o controle de S. sclerotiorum no feijão comum e em outras
diversas culturas (Abdullah et al., 2008; Louzada et al., 2009; Figueirêdo et al., 2010;
Carvalho et al., 2011).
Adicionalmente a esta prática, a taxa de progresso da doença também pode ser
reduzida, por exemplo, com métodos que alterem o microclima sobre o dossel,
desfavorecendo o desenvolvimento das lesões. A favorabilidade da ocorrência do mofobranco tem sido estudada com o desenvolvimento de algoritmos de previsão de risco,
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propostos em diversas culturas para predizer a ocorrência de apotécios, ascósporos e início
de epidemias por S. sclerotiorum (McLaren et al., 2004). Variáveis ambientais, culturais e
características do ciclo do patógeno, tais como a precipitação, umidade do solo, umidade do
ar, densidade de plantas, hábito de crescimento, número de flores, densidade de inóculo e
histórico da área também têm sido utilizados individualmente ou em combinações a fim de
avaliar o risco de doença ou a necessidade de aplicações de fungicida (Hunter, 1984;
Thomas, 1984; Stewart &Stevensen, 1989). Estes fatores de risco, por sua vez, são
incorporados a modelos preditivos. Em revisão feita por McDonald & Boland (2004), os
autores relatam que epidemias de S. sclerotiorum em lavouras de feijão estão associadas com
a infecção das flores pelos ascósporos (tratados como o inóculo primário), e a sua previsão é
baseada na umidade do solo, precipitação, floração da cultura, além da presença e número de
apotécios.
No entanto, há aspectos da epidemiologia do mofo-branco pouco estudados no
feijão comum, e poucos relatos tratam da relação entre densidade de inóculo e severidade da
doença, formação de novos escleródios e impactos na produtividade. Deste modo, o objetivo
deste estudo foi avaliar em experimento de campo o efeito de práticas de controle do mofobranco e seus efeitos sobre variáveis relacionadas à epidemiologia do patógeno em feijoeiro
comum irrigado, estimandorelações entre densidade de inóculo (apotécios), fonte de inóculo
(escleródios), severidade da doença, produtividade e quantidade de novos escleródios
formados após a infecção.
3.2 MATERIAL E MÉTODOS
Área experimental e infestação
Os experimentos foram conduzidos de Junho a Outubro de 2012 na Fazenda
Palmital, área experimental da Embrapa Arroz e Feijão, situada no município de Goianira,
Goiás, (16º26’04, 18”S; 49º24’06, 80”W; 735 m). O solo da área foi classificado como
argiloso, pH=6,6 e teor de matéria orgânica igual a 20gdm-3. O plantio do feijão comum
cv. Pérola foi realizado no dia 20 de Junho de 2012 utilizando o espaçamento de 0,50 m
entre linhas, 240 mil sementes ha-1 e adubação de plantio com 400 kg ha-1 (NPK 5-25-15)
recomendados conforme análise de solo. Um sistema de irrigação de aspersão por
autopropelido foi utilizado para proporcionar condições ideais de umidade para o
desenvolvimento da cultura e da doença.
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A área foi infestada inicialmente com escleródios de S. sclerotiorum em 2009 e,
desde então, reinfestada anualmente, pela distribuição homogênea de resíduos do
beneficiamento de soja infestados com escleródios. A distribuição dos escleródios na área
experimental no ano de 2012 foi realizada com auxílio de um distribuidor de fertilizante
costal, logo após a semeadura, obtendo uma média de 145 escleródios m-2, conforme
metodologia utilizada por Huang et al. (2000).
Aplicação dos tratamentos
Diferentes tratamentos foram aplicados nas parcelas para se obter um gradiente
de níveis da doença com efeitos sobre as variáveis estudadas. Dessa forma, o campo
experimental constituiu de parcelas tratadas com diferentes alternativas de controle de
mofo-branco no feijoeiro comum. Foram testados: controle químico (fluazinam 1,0 L ha-1),
biológico (T. harzianum) e a interação entre controle biológico e químico (T. harzianum +
fluazinam). Estas diferentes estratégias foram adotadas para verificar seus efeitos sobre o
patógeno no solo sem proteger diretamente a planta (controle biológico), proteger a planta
sem afetar o patógeno no solo (controle químico), enquanto que o manejo integrado foi
adotado como método para atuar tanto no banco de escleródios quanto na proteção das
plantas. Parcelas sem controle químico ou biológico foram utilizadas como testemunhas.
Nas parcelas tratadas com controle biológico, a suspensão de conídios de T.
harzianum foi ajustada para a concentração de 2,0 × 109 conídios mL-1 e aplicada nas
respectivas parcelas no início do estádio R5 (pré-floração) do feijoeiro comum, com o
auxílio de pulverizador costal propelido a CO2. O pulverizador é composto por uma barra
de quatro bicos tipo cônico cheio, espaçados 0,50 m, com 2,6 bar de pressão e volume de
calda de até 400 L ha-1. Logo após a aplicação foi aplicado irrigação de aproximadamente
cinco minutos com intuito de que os conídios de T. harzianum retidos no dossel da cultura
atingissem rapidamente o solo.
Para a aplicação do tratamento químico (fluazinam; 1,0 L ha-1) foi utilizado
também um pulverizador costal com o mesmo volume de calda. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado, com repetições desbalanceadas com no mínimo
19 repetições. Cada parcela experimental de 20 m² foi constituída por oito linhas de
plantio, distanciadas por 0,50 m e cinco metros de comprimento.
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Variáveis avaliadas
As avaliações foram iniciadas com a contagem do número de apotécios m-2
presentes na superfície do solo no período de plena floração (R6) do feijoeiro comum, nas
mesmas linhas em que posteriormente foi avaliada a doença. Para esta avaliação foram
realizadas duas contagens do número de apotécios presentes nas entrelinhas da cultura, em
uma área útil de 1 m2, sendo os valores médios estimados para cada parcela.
No estádio R7 do feijoeiro, foi avaliada a severidade do mofo-branco por meio
de escala de notas adaptada de Napoleão et al. (2005). Utilizou-se uma escala de 1 a 7,
sendo a nota 1 para todas as plantas sadias; 2 para 1% a 5% de área coberta por sintomas
(ACS); 3 para 6% a 20% da ACS; 4 para 21% a 50% da ACS; 5 para 51% a 70% ACS; 6
para 71% a 90% ACS; 7 para 91% a 100% da ACS. As atribuições das notas foram
realizadas por meio da abertura cuidadosa de 1 m linear do dossel da cultura nas duas
linhas centrais de cada parcela. Dois avaliadores atribuíram uma nota por meio de
avaliação visual e a nota final foi composta pela média aritmética das duas avaliações.
Seguindo procedimentos sugeridos por Madden (2007), os registros de notas da escala
foram retransformados para porcentagem conforme o ponto médio de cada nota, para uma
análise estatística mais adequada.
Ao final do ciclo da cultura todas as parcelas foram colhidas manualmente.
Foram colhidos 2 metros das duas linhas centrais de cada parcela, sendo posteriormente
realizada limpeza e trilha do material colhido. O feijão foi trilhado com uso de uma
trilhadeira elétrica e posteriormente, limpo, verificando-se a umidade e peso dos grãos para
estimativa da produtividade. À medida que se fez a colheita manual das plantas, também
foi realizada a contagem do número de escleródios presentes na superfície do solo entre as
linhas de plantas colhidas, perfazendo uma área de 1 m2. Os escleródios presentes nos
resíduos retidos pela trilhadora foram separados, sendo esta operação também feita para
estimar o número de escleródios juntos às sementes colhidas em cada parcela. Foram
eliminadas as impurezas misturadas com os grãos utilizando uma peneira que reteve os
escleródios com mais de 2 mm. Essas estruturas de resistência foram, então, separadas dos
grãos, contadas e pesadas. Assim, o número total de novos escleródios formados após a
infecção de S. sclerotiorum compreendeu o somatório destas três frações (escleródios no
solo, no resíduo da trilha e remanescentes aos grãos). A produção de todas as parcelas foi
calculada para sementes após ajuste em 13% de teor de água.
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Análise estatística
A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa estatístico SAS
(v.9.1, SAS Institute, Cary, NC, EUA) com o procedimento PROC GLM, e incluiu
verificações das pressuposições da análise de variância com o teste de Shapiro-Wilk
(α=0,05) para a normalidade dos resíduos, homogeneidade da variância com o teste de
Leneve (α=0,05), independência dos resíduos pelo teste de Durbin-Watson. (α=0,05). O
número de apotécios e o número de novos escleródios foram transformado em Exp(0.3) para
satisfazer as suposições de normalidade dos resíduos e homogeneidade da variância. O teste
de Tukey foi aplicado para separação de médias quando necessário. Modelos lineares
simples foram ajustados após análises de regressão com o auxílio do programa Sigma PlotTM
11 (SYSTAT Software Inc., Chicago, IL, EUA),com nível de significância de 5%.
3.3 RESULTADOS
Em todas as parcelas houve ocorrência da doença, com severidade variável de
até 90%. Nas testemunhas a densidade de apotécios foi em média 52,5 m-2. Este grande
número de apotécios encontrados demonstra que a infestação da área experimental foi
adequada para a condução dos ensaios, pois favoreceu o desenvolvimento do patógeno,
suficiente para o desenvolvimento de epidemia de mofo-branco. Em comparação com as
parcelas testemunhas, o tratamento T. harzianum + fluazinam reduziu drasticamente o
número de apotécios m-2, não diferenciando do fungicida (Tabela 3.1).
O tratamento integrado com controle biológico e químico também se destacou
na redução do número de novos escleródios formados e com relação à severidade do mofobranco, e respectivo aumento da produtividade em relação à testemunha. De modo geral,
os resultados deste tratamento foram superiores ao uso do controle biológico e químico
aplicados isoladamente.
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Tabela 3.1. Médias do número de apotécios de Sclerotinia sclerotiorum, novos escleródios
formados após ocorrência do mofo-branco, severidade da doença e
produtividade do feijoeiro comum cv. Pérola irrigado por aspersão, em
diferentes tratamentos aplicados na área experimental.
Tratamentos

Apotécios
(m-2)

Severidade Produtividade
Novos
(%)
(kg ha-1)
escleródios (m-2)

Testemunha

52,3 a

162,4 a

35,3 a

3.381 c

T. harzianum

33,4 a

47,8 a

9,2 b

4.230a b

Fluazinam

15,0 b

93,2 a

13,2b

2.939 c

T. harzianum + fluazinam
CV (%)

12,1 b
37,53

32,6 b
27,09

0,9 c
53,35

4.305 a
26,88

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si, de acordo com o teste de Tukey (5%).

Assim, foi possível perceber que a quantidade de apotécios produzidos nas
parcelas foi afetada pela aplicação do controle biológico e de fungicida. Apesar do controle
químico não ter sido aplicado direcionado ao solo, verificou-se em condições de campo
efeito sobre os apotécios. Foi encontrada uma relação positiva entre a severidade e o
número de apotécios nas parcelas tratadas com T. harzianum + fluazinam (Figura 3.1),
onde o número de apotécios explicou 14% da severidade (p=0,05), porém, nos demais
tratamentos não foram encontrados relação significativa entre severidade e número de
apotécios.
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Figura 3.1. Modelo de regressão linear simples entre a severidade do mofo-branco em
feijoeiro comum cv. Pérola irrigado por aspersão e o número de apotécios m-2
contabilizados nas parcelas tratadas com T. harzianum + fluazinam.
*Significativo ao nível α=0,05. Severidade da doença transformada em
porcentagem por interpolação da notas de 1 a 7, sendo nota 1 para todas as
plantas sadias e 7 para 91% a 100% da área coberta com sintomas adaptada de
Napoleão et al. (2005). IC- intervalo de confiança da linha de tendência
ajustada a equação a 95%. IP- intervalo dos valores preditos obtidos pela
equação a 95% de confiança.

Com relação ao número de novos escleródios formados após a doença, as
parcelas testemunhas totalizaram uma média de 162,4 escleródios m-2, enquanto que nas
parcelas tratadas com Trichoderma sp. e fungicida apresentaram, respectivamente, uma
média de 47,8 e 93,2 escleródios m-2 (Tabela 3.1). O número de novos escleródios foi a
variável que melhor se correlacionou com a produtividade nas parcelas testemunhas,
demonstrando a depreciação da produtividade em função da quantidade de fonte de
inóculo. O número de novos escleródios formados explicou 43% (p≤0,01) da
produtividade (Figura 3.2).
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Figura 3.2. Relação entre produtividade do feijoeiro comum cv. Pérola irrigado por
aspersão e o número de novos escleródios m-2 nas parcelas testemunhas.
**Significativo ao nível α=0,01. IC - intervalo de confiança da linha de
tendência ajustada a equação a 95%. IP - intervalo dos valores preditos obtidos
pela equação a 95% de confiança.
Quando se utilizou a interação T. harzianum + fluazinam foi encontrado uma
menor quantidade de escleródios formados em comparação com os demais tratamentos,
com média de 32,6 novos escleródios m-2. Este tratamento em que o número de escleródios
teve relação (p≤0,01) com o número de apotécios m-2, o modelo linear simples explicou
56% do número de novos escleródios m-2.
A metodologia de contagem de escleródios no solo, no resíduo e remanescentes
nos grãos após trilhagem e limpeza demonstrou ser importante na estimativa correta do
aumento da fonte de inóculo. Grande parte dos escleródios contabilizados estava junto aos
grãos após a limpeza (64%), enquanto no solo e no resíduo de trilhagem foram
encontrados, respectivamente, 31% e 6% do total de escleródios contabilizados (Tabela
3.2).
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Tabela 3.2. Quantidade e massa média de escleródios de Sclerotinia sclerotiorum
produzidos por m2 após a colheita de feijão comum cv. Pérola irrigado por
aspersão, no solo e em diferentes frações após a limpeza dos grãos.
Solo
Tratamentos

Grãos

Quantidade Quantidade

Testemunha
T. harzianum
Fungicida
T. harzianum+
fungicida
CV (%)
Médias seguidas por
(5%).

38,05a
15,86b
32,83ab

115,59a
28,73bc
54,87b

Massa
(g m-2)
1,07a
0,28b
0,47b

Resíduo da trilhadeira
Total
Massa
Massa
Quantidade
Quantidade
(g m-2)
(g m-2)
6,49a
0,029a 160,59a
1,10a
3,2ab
0,008a
47,87bc 0,29bc
5,54a
0,030a
93,25b
0,50b

16,48ab
14,75c
0,13b
1,45b
0,002a
32,67c
0,14bc
101,13
92,02
85,24
114,84
195,15
78,59
83,29
letras iguais na coluna não diferem entre si, de acordo com o teste de Tukey

A severidade média nos tratamentos testemunha foi de 35,3% da área coberta
com sintomas. O maior decréscimo na severidade da doença ocorreu na interação
T. harzianum + fluazinam, onde em média apenas 0,9% da área avaliada apresentaram
sintomas da doença no estádio R8, diferindo dos demais tratamentos (p≤0,001). Neste caso
também se observou uma relação linear positiva entre a severidade da doença e o número
de novos escleródios formados (p≤0,01) com o uso conjunto de controle químico e
biológico, sendo que a severidade explicou 31% dos novos escleródios formados,
enfatizando ainda mais a importância da fonte e do inóculo na capacidade do fungo em
causar doença e renovar o banco de escleródios (Figura 3.3). Apesar dos tratamentos com
Trichoderma spp. e fungicida aplicados de forma separada terem afetado o
desenvolvimento da doença de diferentes formas, não se verificou uma interação
significativa entre número de apotécios e escleródios formados com a severidade da
doença para estes tratamentos, provavelmente, devido à baixa severidade registrada nestes
casos.
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Figura 3.3. Modelos de regressão linear simples entre a severidade do mofo-branco em
feijoeiro comum cv. Pérola irrigado por aspersão e o número de novos
escleródios de Sclerotinia sclerotiorum formados nas parcelas tratadas como
manejo integrado por meio de T. harzianum + fluazinam. **Significativo ao
nível α=0,01. Severidade da doença transformada em porcentagem por
interpolação da notas de 1 a 7, sendo nota 1 para todas as plantas sadias e 7
para 91% a 100% da área coberta com sintomas, adaptada de Napoleão et al.
(2005). IC- intervalo de confiança da linha de tendência ajustada a equação a
95%. IP- intervalo dos valores preditos obtidos pela equação a 95% de
confiança.

A consequência de menores porcentagens de área coberta com sintomas de
mofo-branco nas parcelas com tratamento de T. harzianum + fluazinam resultou no
expressivo aumento na produtividade média de feijão, diferindo-se dos demais tratamentos.
O tratamento com a interação entre controle químico e biológico apresentou produtividade
média de 4.305 kg ha-1, não diferindo do tratamento T. harzianum que produziu uma média
de 4.230 kg ha-1. A relação entre produtividade e severidade foi significativa (p≤0,01)
somente para os tratamentos com controle químico (R2=0,28), como se observa na figura
3.4.

40

Produtividade (kg ha-1)

5000

y = 3230,542 - (22,059x)
R2 = 0,28**
4000

3000

- - - IC 95%
.......IP 95%
2000

1000
0

10

20

30

40

50

60

Severidade (%)

Figura 3.4. Modelos de regressão linear simples entre a severidade do mofo-branco e o a
produtividade do feijoeiro comum cv. Pérola irrigado por aspersão em
parcelas tratadas com controle químico (fluazinam). **Significativo ao nível
α=0,01. Severidade da doença transformada em porcentagem por interpolação
da notas de 1 a 7, sendo nota 1 para todas as plantas sadias e 7 para 91% a
100% da área coberta com sintomas, adaptada de Napoleão et al. (2005). ICintervalo de confiança da linha de tendência ajustada a equação a 95%. IPintervalo dos valores preditos obtidos pela equação a 95% de confiança.

3.4 DISCUSSÃO
A quantificação de inóculo no solo realizada neste estudo demonstrou ser
importante para avaliar o potencial do mofo-branco em causar infecções e de reabastecer a
área com novos escleródios. Os resultados indicam que o número de apotécios presentes no
solo durante o ciclo da cultura do feijão e a quantidade de novos escleródios formados após
a infecção de S. sclerotiorum estão correlacionados com a severidade e a produtividade da
cultura, e esta informação aparentemente não foi demonstrada anteriormente no Brasil.
Considerando-se que um apotécio pode descarregar simultaneamente de 10.000 a 30.000
de ascósporos maduros, e que pode produzir em cinco a 10 dias de vida funcional mais de
2.000.000 desses esporos (Steadman, 1983), a quantidade de inóculo inicial, de 52,5
apotécios m-2, evidentemente foi bastante expressiva. Os resultados aqui apresentados
possibilitam uma melhor compreensão da epidemiologia do mofo-branco e, neste sentido,
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escleródios e apotécios desempenham papel importante, pois a dinâmica da doença está
diretamente relacionada à dinâmica do inóculo (Michereff et al., 2005).
Todos os tratamentos utilizados foram capazes de reduzir a densidade de
apotécios e a produção de novos escleródios, mas as relações entre o inóculo e a
produtividade e severidade do mofo branco foram diferentes entre os mesmos. A
estimativa das relações entre patógeno e o hospedeiro necessita de uma interpretação
adequada dos resultados. Estas interações observadas em campo se desenvolvem num
sistema de grande complexidade que é o solo, onde características abióticas e bióticas não
quantificadas (nutrientes, matéria orgânica, compactação, etc.), atuam de modo direto e
indireto, sob diferentes intensidades e de maneira previsível ou não, sobre o
desenvolvimento de doenças (Michereff et al., 2005).
Conforme o modelo ajustado para estimar a relação entre número de apotécios
e severidade do mofo-branco nas parcelas tratadas com T. harzianum + fungicida (Figura
3.1) e a comparação de médias da Tabela 3.1, os resultados deste trabalho endossam a
importância dos apotécios na severidade do mofo-branco em lavouras de feijoeiro comum.
Estes resultados incluem a informação de que o manejo associado do controle biológico
junto ao controle químico influencia a epidemiologia da doença por meio da redução da
população de apotécios e consequente controle da doença em lavouras.
Outros estudos também investigaram a epidemiologia de S. sclerotiorum por
meio da quantificação direta de apotécios em culturas de feijão e soja (Abawi & Grogan,
1979; Boland & Hall 1988; Napoleão et al., 2006). Os resultados destes autores juntamente
com os deste presente estudo, envolvendo a associação de controle químico e biológico,
endossam a tese de que as relações quantitativas entre o número de apotécios dentro de um
campo de feijão e a severidade de mofo-branco podem ser úteis para prever a doença. É
possível então, que este componente possa alimentar sistemas de suporte à tomada de
decisão e manejo do mofo-branco, no futuro.
Por outro lado, modelos de previsão de mofo-branco muitas vezes assumem a
presença contínua do patógeno no campo, o que pode levar à incorreta previsão nas
condições brasileiras, considerando apenas as condições ambientais adequados para a
doença, pois não consideram a presença de inóculo (Bom & Boland, 2000). Para reduzir
este erro, o histórico da área tem sido incluído como medida indireta em previsões da
doença em feijão comum (Hunter et al., 1984; Stewart & Stevenson, 1989).
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Na cultura do feijão comum, já foi quantificada a presença de novos
escleródios após a colheita em áreas infestadas por S. sclerotiorum (Napoleão et al., 2005;
2006), mas estes estudos levaram em consideração somente o número de escleródios
presentes nos resíduos pós-colheita, que são os mais leves e assim saem da trilhadora junto
com a palhada, subestimando o número de escleródios que permaneceram sobre a
superfície do solo após a colheita. No entanto, a técnica de contagem direta de escleródios
no solo, apesar de muito trabalhosa, revela o elevado potencial de reinfestação de áreas
pelo patógeno após um ciclo do feijoeiro comum.
A contagem de escleródios presentes na superfície do solo é precisa, pois eles
podem ser visualizados na superfície do solo e diferenciados de outros fragmentos (Peltier
et al., 2012). Neste estudo, além do número de escleródios no solo, contabilizou-se também
o número de escleródios retidos nos resíduos e juntamente aos grãos após trilhagem e
limpeza. Parte destas estruturas de resistência volta ao ambiente do solo e sobrevivem em
condições adversas aguardando a próxima safra com culturas suscetíveis (McLaren &
Conner, 2004).
Além disso, outras frações de escleródios são transportadas com as sementes
podendo ser eliminadas pelo beneficiamento ou infestar os lotes de sementes a serem
semeados posteriormente (Teles, 2012). Por essa razão, é importante se conhecer o
potencial de renovação das fontes de inóculo provenientes de uma epidemia, com reflexos
no próximo ciclo da cultura.
A maior proporção dos novos escleródios encontrados neste estudo foi
estimada junto aos grãos após a limpeza (64%), evidenciando assim que grande parte das
estruturas de resistência está aderida internamente a hastes e/ou vagens das plantas, e dessa
forma são levados para o beneficiamento. Pensando nisso, muitos estudos de
epidemiologia de S. sclerotiorum podem estar subestimando a quantidade de fonte de
inóculo considerando somente a presença de escleródios no solo. No solo contabilizamos
31% do total de escleródios formados, e no resíduo se encontravam o restante de
escleródios (5%). Estas observações são importantes para o desenvolvimento de métodos
de detecção e quantificação de inóculo no solo, melhorando os métodos de análise da
dinâmica de população de S. sclerotiorum.
Considerando que o mofo-branco é uma doença monocíclica, onde apenas o
inóculo inicial é responsável pela quantidade de doença (Napoleão, 2005), e considerando
os resultados encontrados, o beneficiamento de sementes pode representar um grande
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passo para a redução da doença em novas lavouras, pois esse processo pode ajudar a
reduzir a quantidade de inóculo que retornaria para novas áreas de na forma de escleródios.
Adicionalmente, é importante salientar que a técnica de contagem direta de inóculo não
evidencia a viabilidade dos mesmos, sendo necessária a adoção de procedimentos
adicionais. Dentre estas avaliações pode se verificar a porcentagem de escleródios viáveis
através de germinação destes escleródios formados após a infecção, além do teste de
viabilidade dos escleródios pelo método do Neon (Napoleão et al., 2006b).
Considerando que a grande maioria das doenças causadas por patógenos
habitantes do solo não são eficientemente controladas somente por produtos químicos
(Mueller et al., 2002), a busca por alternativas de controle que incorporem o manejo
integrado se faz necessário. Mais do que a mera recomendação de tratamentos, as medidas
de controle químico, biológico e cultural somente serão bem sucedidas se baseadas em
estudos epidemiológicos. Neste contexto, estes conhecimentos da epidemiologia do mofobranco em feijão comum produzido em áreas irrigadas se tornam importantes armas na
estratégia para controle da doença.
3.5 CONCLUSÕES
Existem relações interdependentes entre o número de apotécios de S.
sclerotiorum, a severidade do mofo-branco e a produtividade do feijoeiro comum, numa
cadeia de eventos que afeta o desenvolvimento da doença e o rendimento da cultura.
O manejo integrado do controle biológico junto ao controle químico influencia
a epidemiologia de S. sclerotiorum por meio da redução da população de apotécios e de
escleródios com consequente controle da doença em lavouras.
A maior parte dos escleródios formados após a infecção de mofo-branco foi
separada dos grãos após a limpeza, sugerindo sua presença no interior de partes da planta
como hastes e vagens.
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4 EFEITO DE TEMPERATURAS E DO MOLHAMENTO FOLIAR SOBRE A
INFECÇÃO DO FEIJOEIRO COMUM POR Sclerotinia sclerotiorum
RESUMO
Este trabalho estimou os efeitos da temperatura e do período de molhamento foliar
na incidência e no desenvolvimento de lesões de Sclerotinia sclerotiorum em plantas de
feijão comum cv. Jalo Precoce, a partir de infecções por flores colonizadas com ascósporos
do patógeno. Foi conduzido um ensaio em condições controladas para avaliações do
período de incubação e do tamanho das lesões em folíolos de plantas submetidas às
temperaturas de 10°, 15°, 20°, 25° e 30°C, e períodos de molhamento foliar (DPM) de 4, 8,
12, 16, 20, 24 e 28h, com fotoperíodo de 12h. As temperaturas e os DPMs foram aplicados
em delineamento inteiramente casualizado com esquema de fatorial sendo cinco
temperaturas e sete períodos de molhamento mais uma testemunha (5 × (7+1)), resultando
em 40 tratamentos. Os resultados foram submetidos às análises de variância e de regressão
linear, obtendo-se também uma superfície de resposta para demonstrar a interação entre
temperatura e molhamento foliar sobre o tamanho das lesões. O modelo obtido para
estimar o tamanho de lesão (p<0,01) foi descrito como y = -88,083 + (5,544*DPM) +
(1,753 * Temperatura) com R2=0,14. Temperaturas de 20° e 25°C, em combinação com
DPM de no mínimo 12h foram as mais favoráveis à infecção. As plantas foram infectadas
a 10ºC, mas os sintomas não se expandiram no intervalo de tempo estudado. Estes
resultados podem auxiliar o desenvolvimento de sistemas de previsão de mofo-branco em
feijoeiro comum, sistemas estes que requerem o conhecimento adequado das interações
entre ambiente, patógeno e hospedeiro.
Palavras-chave: Epidemiologia, mofo-branco, Phaseolus vulgaris, previsão de doença.
4 EFFECT OF TEMPERATURE ON AND LEAF WETNESS INFECTION ON
COMMON BEAN INFECTION BY Sclerotinia sclerotiorum
ABSTRACT
The effects of temperature and leaf wetness on the incidence and development
of lesions Sclerotinia sclerotiorum were assessed in ‘Jalo Precoce’ common bean plants,
by means of infected flowers colonized with the pathogen’s ascospores. A trial was carried
out under controlled conditions, to estimate the incubation period and lesion size on
common bean leaflets, in plants submitted to the temperatures of 10°, 15°, 20°, 25° and 30°
C, and leaf wetness periods (LWP) 4, 8, 12, 16, 20, 24 and 28h under a12h photoperiod.
Temperatures and LWPs were applied in a completely randomized factorial scheme with
five different temperatures and seven periods of wetness plus one control (5 × (7+1)),
resulting in 40 treatments. The results were submitted to analysis of variance and to linear
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regression, with the elaboration of a response surface to demonstrate the interaction
between temperature and leaf wetness on their influence on white mold lesion size. The
obtained model to estimate the size of lesions (p<0.01) was adjusted as y = -88,083 +
(5,544*MWD) + (1,753*Temperature) with R2=0.14. Temperatures of 20° to 25°C, in
combination with at least 12h DPM were the most favorable to infection. The plants were
infected at 10º C, but the symptoms did not expand during the time interval on study.
These results may help the development of forecasting systems of white mold on common
bean crops, since such systems require proper awareness of the interactions between
environment, pathogen and host.
Key words: Epidemiology, white mold, Phaseolus vulgaris, disease prediction.

4.1 INTRODUÇÃO
O mofo-branco causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary é
uma doença altamente agressiva, cuja incidência e severidade podem variar a cada ano
devido à sua grande sensibilidade às condições ambientais. Estas condições ambientais
determinam a infecção de plantas em patossistemas envolvendo S. sclerotiorum e
diferentes hospedeiras como o feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), a soja (Glycine Max
L.), o algodão (Gossypium hirsutum L.) e diversas hortaliças. Como consequência do
ataque severo da doença, perdas na produtividade podem ser agravadas quando as
condições ambientais favoráveis ao seu desenvolvimento se mantêm por períodos
prolongados.
Segundo Vale et al. (2004), as infecções causadas por fungos habitantes de solo
são influenciadas principalmente pela temperatura característica do clima da região e não
pela variação diária de temperatura do ar em uma mesma estação de cultivo. Os mesmos
autores acrescentam ainda que a sobrevivência de inóculo, seja no solo ou na planta, é
favorecida por baixas temperaturas, pouca radiação solar e maior período de duração de
molhamento foliar, o que favorece a infecção. Estas condições determinam a germinação
de escleródios no solo (Huang et al., 1998), mas não necessariamente são as mesmas
adequadas à infecção das plantas por ascósporos.
Os ascósporos de S. scleotiorum podem germinar sobre a superfície do tecido
saudável, e infectam a planta desde que haja uma fonte exógena de nutrientes e água livre
sobre os tecidos (Bolton et al., 2006). Por esta razão a fase de florescimento é consideradao
estágio crítico para infecção das plantas, pois o fungo utiliza as flores como fonte de
nutrientes assim que elas senescem e caem sobre as folhas, pecíolos ou hastesde plantas
hospedeiras como o feijão comum e a canola (Inglis & Boland, 1990; Turkington &
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Morrall, 1993). Assim, cultivares de feijão com crescimento indeterminado e início
precoce do florescimento apresentam riscos elevados de infecção durante várias semanas
consecutivas, caso ocorram as condições ambientais necessárias à infecção.
Em outras hospedeiras como a soja também é relatada a fase da floração plena
ao início da formação dos grãos como a mais vulnerável à infecção por S. sclerotiorum
(Danielson et al., 2004). Após a colonização do tecido senescente, o fungo coloniza o
tecido em contato com as flores e se espalha para outras partes da planta. Até mesmo
vagens em contato com flores infectadas estão sujeitas a infecção, apresentando lesões
inicialmente encharcadas progredindo para apodrecimento das vagens e posterior produção
de escleródios dentro ou fora das vagens. Embora consideradas de pouca importância
epidemiológica, infecções de outras partes da planta podem ocorrer por meio de
ferimentos, pólen contaminado ou mesmo pelo contato de uma planta sadia com uma
doente (Huang et al., 1997; Grau & Hartman, 1999).
Segundo Abawi & Grogan (1979), para que ocorra infecção bem sucedida de S.
sclerotiorum são necessárias de 48 a 72 horas de água livre na superfície das folhas. Já a
temperatura do ar favorável ao desenvolvimento da doença encontra-se na faixa de 10 a
25°C (Huang & Kozub, 1991).Sob condições de molhamento foliar por períodos mais
extensos, maiores severidades ou taxas de infecção de plantas ocorrem devido à maior
disponibilidade de água livre para a infecção da planta (Caesar & Pearson, 1983).
O período de molhamento foliar então é determinante ao desenvolvimento da
doença, pois além de se formar uma película de água sobre as folhas, aumentando a
umidade local, facilita também a aderência das pétalas das flores infectadas sobre as
diversas partes da planta. Assim, adesão de flores caídas em folhas, por exemplo, tem sido
documentada como um pré-requisito para a infecção por S. sclerotiorum (Jamaux et al.,
1995; Heran et al., 1999), com evidências de que os números de flores aderentes estão
diretamente associados com a incidência do mofo-branco (Hoyte, 2000). Neste sentido,
aliado à temperatura favorável, o excesso de chuvas ou de irrigação torna o controle da
doença mais difícil. Ferraz et al. (1999), por exemplo, relataram perdas em torno de 60%
no Distrito Federal, onde muitas áreas de produção de feijão comum irrigado por aspersão
estão infestadas pelo patógeno.
Sob condições de alta umidade, o fungo pode colonizar os tecidos sadios após a
infecção de flores senescentes. Entretanto, em condições de tempo seco, o progresso da
doença pode ser retardado ou paralisado, podendo ser retomado quando as condições de
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alta umidade retornam (Görgen et al., 2009). Harikrishnan & Del Río (2006) verificaram
que o micélio de S. sclerotiorum pode permanecer viável em flores de feijão comum
infectadas por até 144 horas (seis dias) em condições desfavoráveis, e retoma o
desenvolvimento quando as condições favoráveis retornam.
Apesar de ser um assunto já abordado por diversos autores (Abawi & Grogan,
1975; Caesar& Pearson, 1983; Sun & Yang, 2000; Harikrishnan& Del Río, 2006), a
interação e o impacto das condições microclimáticas durante a infecção das flores e efeito
destas variáveis sobre componentes monocíclicos (Hau & Vallavieille-Pope, 2006) do
patossistema S. sclerotiorum × feijão comum ainda não é bem compreendido. Para isto, é
importante estimar de forma sistematizada a influência de fatores como a temperatura e
molhamento foliar sobre parâmetros como o período infeccioso e a taxa de expansão de
lesões do feijoeiro comum por S. sclerotiorum. A partir destas informações, é possível
compreender de melhor forma o desenvolvimento do mofo-branco e dar o suporte
necessário ao desenvolvimento de sistemas de previsão, mapas de risco da doença e
fornecer novos subsídios a programas de manejo integrado do mofo-branco. Considerando
a importância da integração de medidas de controle desta doença no feijão comum, este
trabalho teve como objetivo estudar o efeito da temperatura e da duração do período de
molhamento foliar no desenvolvimento de lesões de mofo-branco em feijão comum a partir
de infecções por flores contaminadas com o fungo.
4.2 MATERIAL E MÉTODOS
Produção de escleródios e apotécios
O experimento foi realizado no laboratório de Fitopatologia da Embrapa Arroz
e Feijão, em Santo Antônio de Goiás (GO). A produção dos escleródios de S. sclerotiorum
foi feita em meio de grãos de feijão comum, conforme metodologia adaptada de Garcia et
al. (2012). Em Erlenmeyer de 250 mL foram colocados 100 grãos de feijão cv. Pérola e
acrescentados 20 ml de água destilada. Os frascos com os grãos foram autoclavados a
121°C por 20 minutos e, após 16 horas de resfriamento receberam cinco discos de micélio
do isolado de S. sclerotiorum SS1370 (originado de Ponta Grossa, PR), mantidos em BDA
na coleção de fungos e microrganismos funcionais da Embrapa Arroz e Feijão. Para a
colonização dos grãos, os frascos foram mantidos em incubadora BOD à temperatura de
20°C e fotoperíodo de 12 horas, por 34 dias consecutivos. Os frascos foram agitados
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periodicamente durante sua incubação para facilitar a uniforme colonização dos grãos e
maximizar a produção de escleródios. Decorrido este período, os escleródios foram
separados dos grãos pela lavagem em água correntes sobre peneiras com malha de 2 × 2
mm. Após a lavagem, os escleródios foram secos, em condições de laboratório sobre papel
toalha por 48 horas e conservados em geladeira a 4ºC.
Vinte e cinco escleródios produzidos foram colocados em caixas “gerbox” de
acrílico transparente (11 cm × 11 cm × 3,5 cm) sobre uma camada de 200 gramas de solo
autoclavado para posterior germinação carpogênica e produção de apotécios. Ao solo foi
adicionada água destilada de tal forma que se atingisse 100% da capacidade de campo do
solo. Quando necessário, foi feita a reposição de água para manutenção deste nível de
umidade. As caixas foram cobertas com as respectivas tampas e mantidas a 20°C ± 2°C. A
germinação carpogênica foi iniciada quatro a seis semanas após, com o surgimento dos
primeiros estipes e o início da formação dos apotécios. Os apotécios tiveram sua formação
completada de sete a dez dias após o surgimento de estipes, e foram utilizados para o
preparo da suspensão de ascósporos para posterior inoculação das flores.
Testes de molhamento foliar em combinações com temperaturas
Plantas de feijão da cv. Jalo Precoce foram cultivadas em vasos contendo 2 kg
de Latossolo Vermelho adubados com 2g de NPK 5-15-30 kg-1 de solo, utilizando-se duas
plantas por vaso. As flores de feijão foram coletadas quando se encontravam abertas, para
que fosse realizada a inoculação destas com a suspensão de ascósporos. Foram utilizados
para o preparo da suspensão de ascósporos os apotécios produzidos em escleródios
multiplicados em meio feijão. Com o apoio de uma câmara de Neubauer, foi preparada
então a solução de ascósporos com concentração ajustada em 1,0 × 106 ascósporos mL-1 de
água destilada esterilizada. Esta suspensão foi pulverizada sobre as flores dispostas sobre
placas de Petri, com uso de um borrifador manual previamente desinfestado. Em seguida,
as flores inoculadas foram incubadas por um período de sete dias em incubadora BOD a
20°C ± 1°C.
Passado o período de incubação, já com as flores totalmente colonizadas pelo
patógeno (Figura 4.1), foi realizada a inoculação dos folíolos de feijão comum. A
inoculação foi realizada com auxílio de uma pinça esterilizada para a deposição de uma
flor infectada no centro de folíolos localizados no terço médio das plantas. O delineamento
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experimental utilizado foi inteiramente casualizado com três repetições onde cada parcela
foi composta por um trifólio inoculado, totalizando nove folíolos infectados.

Figura 4.1. Flores de feijão comum cv. Jalo Precoce distribuídas sobre placas de Petri,
imediatamente após a inoculação com suspensão de ascósporos de Sclerotinia
sclerotiorum (A). Flores completamente colonizadas pelo fungo S.
sclerotiorum após sete dias de incubação depois da inoculação com a
suspensão de ascósporos (B).

Antes de depositar as flores, as plantas de feijão foram borrifadas com água
destilada esterilizada para formar um ambiente úmido, fornecendo condições de
molhamento foliar para a infecção do patógeno na folha por meio da flor infectada. Os
vasos foram envoltos com sacos plásticos transparentes, previamente borrifados com água
destilada esterilizada no seu interior, de modo a formar uma câmara úmida (Figura 4.2).
Para sustentar o saco plástico e evitar a queda das flores aderidas aos folíolos, foi montado
um suporte com fios de arame liso galvanizado, formando uma armação em forma de balão
sobre os vasos para que os folíolos inoculados não fossem tocados pelo saco plástico que
envolveu as plantas. Amarrou-se o saco plástico firmemente na base do vaso para evitar
perda de umidade.
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Figura 4.2. Plantas de feijão comum cv. Jalo Precoce com armação de arame, prontas para
inoculação (A), e formação de câmara úmida pelo saco plástico envolto no
vaso, após inoculação das plantas com flores da mesma cultivar infectadas por
S. sclerotiorum (B).
Os vasos foram então mantidos às temperaturas de 10°, 15°, 20°, 25° e 30±
1°C em incubadoras BOD ou em salas climatizadas, e expostos a períodos de molhamento
foliar (DPM) de 4 h, 8 h, 12 h, 16 h, 20 h, 24 h e 28 horas, com fotoperíodo de 12 horas.
As combinações entre temperaturas e os períodos de molhamento foliar totalizaram 35
tratamentos, em um esquema de fatorial sendo cinco temperaturas, sete períodos de
molhamento mais uma testemunha onde foram utilizadas flores borrifadas com água
destilada (5× (7+1)).
Para a determinação da influência da temperatura e do molhamento foliar no
tamanho das lesões causadas por S. sclerotiorum procedeu-se a avaliação dos folíolos
imediatamente após a retirada da câmara úmida, onde foi verificada a infecção das plantas
e mensurado o tamanho das lesões. Foram consideradas plantas infectadas aquelas nas
quais se verificou o encharcamento do tecido foliar logo abaixo da flor, mesmo que sem
expansão da lesão. Em cada lesão, foram medidos com o auxílio de um paquímetro digital
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o maior e o menor comprimento da lesão; multiplicando estes dois valores, obteve-se a
área da lesão em mm2.
Análises estatísticas
Os resultados foram submetidos à análise de variância e análise de regressão
linear, usando o procedimento GLM do programa SAS (versão 8; SAS Institute, Cary, NC,
EUA), onde foram realizadas as verificações das pressuposições da análise de variância.
Em seguida, foram verificadas as significâncias das regressões pelo teste F ao nível de 5%
de probabilidade. Os valores da área das lesões foram transformados em exponencial a 0,1
(x0,1) para satisfazer as suposições de normalidade dos resíduos e homogeneidade da
variância. As análises de regressão linear e a geração de uma superfície de resposta foram
feitas para verificar o efeito da DPM e das temperaturas sobre a área média das lesões com
o auxílio do programa Sigma PlotTM 11 (SYSTAT Software Inc., Chicago, IL, EUA).
4.3 RESULTADOS
Foram observadas infecções pelo patógeno em todas as temperaturas, mas
somente nas temperaturas de 20° e 25°C obtiveram-se lesões expandidas (Figura 4.3). Nas
demais, a infecção foi observada somente na área abaixo das flores. Na temperatura de
10°C ocorreu infecção somente após 24h de molhamento, sendo que nesta temperatura o
fungo necessitou de um maior DPM para infectar as folhas de feijão cv. Jalo Precoce. Nas
temperaturas 15° e 30°C os sintomas iniciais surgiram a partir de 16 horas de molhamento
foliar. Os primeiros sintomas do mofo-branco surgiram após 12h de molhamento e a
incidência atingiu de 100% das plantas nos tratamentos sob 20°C e 25°C, sendo estes os
únicos tratamentos onde todos os folíolos avaliados apresentavam sintomas visíveis da
doença. Não houve diferença (p≤0,05) entre o tamanho das lesões nestas duas
temperaturas, mas houve diferença entre o período de molhamento foliar (DPM) em que
elas foram submetidas (p≤0,05).
Em média o tamanho das lesões a 20°C (175,0 mm2) foi superior aos das lesões
causadas pelo fungo submetido à temperatura de 25°C (152,9 mm2). Com efeito, as
condições mais favoráveis ao desenvolvimento do fungo em flores de feijão comum e
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consequentee infecções nas folhas foram observadas no tratamento
mento de 25°C e 28 horas de
DPM.

Figura 4.3. Face adaxial e abaxial de folhas de feijão comum cv. Jalo Precoce
apresentando aumento no tamanho das lesões causadas por S. sclerotiorum
após 20, 24 e 28 horas
horas de molhamento foliar nas temperaturas de 20 e 25°C.
As temperaturas de 20°C
20 e 25°C, em combinação com DPM de no mínimo 12h
foram as mais favoráveis à infecção. Quando se submeteu as plantas inoculadas a 30°C, as
flores aparentemente ficaram ressecadas
ressecadas e, provavelmente por isso, poucos folíolos
submetidos a este tratamento desenvolveram lesões do mofo-branco.
mofo branco. Porém, quando
submetidos à temperatura de 30°C, as plantas desenvolveram lesões a partir de 24 horas de
molhamento foliar. A duração do período de molhamento foliar apresentou efeito
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significativo (p≤0,05) sobre S. sclerotiorum do feijoeiro (Figura 4.4). Períodos de
molhamento foliar entre 20 e 28 h proporcionaram acentuado aumento de tecido doente.

Figura 4.4. Tamanho médio das lesões causadas por S. sclerotiorum em folíolos de
feijoeiro comum cv. Jalo Precoce, submetidas a períodos de molhamento foliar
de 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28 horas sob temperaturas de 20°C (A) e 25°C (B).

Foi possível observar a interação entre temperatura e período de molhamento
foliar sobre a área média das lesões de S. sclerotiorum em plantas de feijão após a retirada
da câmara úmida (Figura 4.5). O incremento da temperatura de 20°C para 25°C
proporcionou um aumento na severidade da doença, enquanto que a temperatura de 30°C
foi desfavorável para o desenvolvimento da doença. Períodos de molhamento inferiores a
12h não foram suficientes para o desenvolvimento dos sintomas em nenhuma das
temperaturas aplicadas.
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y = -88,083 + (5,544*DPM) + (1,753*Temp)
(R2= 0,14)
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Figura 4.5. Efeito da interação entre temperatura (10°, 15°, 20°, 25° ou 30°C) e período de
molhamento foliar (4, 8, 12, 16, 20, 24 ou 28h) no desenvolvimento de lesões
de S. sclerotiorum em plantas de feijão comum cv. Jalo Precoce.
4.4 DISCUSSÃO
O patógeno Sclerotinia sclerotiorum encontrou condições favoráveis para seu
desenvolvimento nas temperaturas de 20°C e 25°C, a partir de 12 horas de molhamento
foliar. Com este estudo podemos verificar que temperaturas de 10° e 15°C foram
desfavoráveis ao desenvolvimento de lesões, mesmo em condições de molhamento
prolongado como por 28 horas. Os resultados deste estudo mostraram que sob alta
temperatura (30°C) há um atraso no desenvolvimento das lesões, independentemente dos
períodos de molhamento utilizados. Se validado em campo, estes resultados podem
demonstrar a possibilidade de infecção de plantas em regiões sob baixa latitude.
Além disso, foi observado que na temperatura de 30°C as flores de feijão,
apesar de ressecadas e em um ambiente desfavorável para o desenvolvimento do patógeno,
permanecem infectadas com o patógeno viável. A formação de orvalho então se torna
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importante para a ocorrência do mofo-branco em feijão comum, assim como já definido
para infecções de doenças foliares como ferrugem (Uromyces appendiculatus) antracnose
(Colletotrichum lindemuthianum) e mancha angular (Pseudocercospora griseola), onde o
orvalho parece ser fator crítico para a ocorrência destas doenças, já que a presença ou
ausência de água líquida na superfície foliar determina a possibilidade de ocorrência da
infecção (Coelho et al., 2003; Dalla Pria et al., 2003a, 2003b). Estes resultados encontrados
corroboram com os estudos de Workneh & Yang (2000), que relataram que a infecção por
S. sclerotiorum em soja é favorecida por temperatura diária máxima de até 29°C, presença
de orvalho e alta umidade relativa, sendo que acima dessa temperatura, o patógeno parece
ter suas atividades paralisadas.
Sob temperaturas de 20°C e 25°C, o aumento das lesões foi diretamente
proporcional ao aumento do período de molhamento desenvolvido pelo patógeno. Isso
permite afirmar que o período de molhamento foliar está diretamente associado com o
aumento da infecção, sendo assim, fatores preponderantes para infecções de
S. sclerotiorum em feijoeiro comum.
Além de estudos em ambiente controlado, experimentos de campo também têm
sido relatados para a determinação de condições climáticas que favorecem o
desenvolvimento de doenças, a exemplo da mancha angular do feijoeiro comum (Coelho et
al., 2003). Assim como para S. sclerotiorum, o molhamento foliar neste patossistema é de
extrema importância para o desenvolvimento do patógeno, por favorecer o aumento da
severidade da doença (Dalla Pria, 1997) e a ocorrência de novas infecções (Coelho et al.,
2003).Em trabalhos realizados com colza (Brassica napus L.), pétalas infectadas com
ascósporos e depositadas em folhas apresentaram formações de apressórios de
S. sclerotiorum após 70 horas (Jamaux et al., 1995). Por este motivo,espera-se que as flores
de feijão comum possam ficar aderidas à superfície das folhas de dois a três dias, ou mais,e
permitir a infecção de folhas quando as condições ambientais favoráveis forem formadas.
Apesar de não ter sido avaliada a presença de apressórios em nosso estudo, foi possível
visualizar lesões típicas causadas pelo patógeno após 12 horas de molhamento foliar. Em
complemento a estas informações, a determinação da temperatura e período de
molhamento foliar mais favorável ao desenvolvimento de lesões pelo fungo se torna uma
informação importante na avaliação de riscos de infecção, levando-se em conta a fase de
floração.
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Foi observado durante as avaliações que a infecção por flores é variável, e isso
pôde ser observado com uma grande variação entre o tamanho de lesões de mofo-branco
em plantas submetidas às mesmas condições de temperatura e período de molhamento.Essa
variação pode ter ocorrido devido aos diferentes níveis de infecções entre uma flor e outra,
apesar dos cuidados tomados no preparo do experimento. Em estudos realizados por
Inglis& Boland (1990), flores mais velhas inoculadas com ascósporos de S. sclerotiorum
apresentaram menores taxas de infecções em comparação com as flores mais jovens. Além
do que, mesmo sendo coletadas durante o mesmo estádio fenológico, as flores não se
abrem de forma sincronizada. Em estudos anteriores sobre a relação entre a infecção de
flores e incidência de mofo-branco em oleaginosas, alguns autores também encontraram
esta variabilidade (Turkington et al., 1991a; Davies et al., 1999; Makowski et al., 2005),
constatando diferenças na infecção das flores entre amostras coletadas em diferentes fases
de floração (Turkington & Morrall, 1993).
Os resultados deste estudo podem auxiliar o desenvolvimento de sistemas de
previsão de mofo-branco em feijoeiro, sistemas estes que requerem o conhecimento da
interação ambiente, patógeno e hospedeiro. Outras experiências devem ser realizadas com
o acréscimo de novos intervalos, tanto de temperaturas quanto de períodos de molhamento,
além de novos modelos para ajuste, a fim de tornar mais refinada a previsão da doença.
4.5 CONCLUSÕES
Temperaturas de 20°C e 25°C, em combinação com período de molhamento
foliar de no mínimo 12 horas, são favoráveis à infecção do feijão comum por S.
sclerotiorum.
As plantas de feijão comum são infectadas por S. sclerotiorum sob temperatura
de 10ºC, mas não desenvolvem sintomas no intervalo de períodos de molhamento igual ou
menores que 28 horas.
O período de molhamento foliar exerce influência significativa sobre a
severidade de S. sclerotiorum em feijoeiro comum. E dessa forma, técnicas de manejo
podem ser recomendadas para o manejo da doença em campo, como por exemplo, evitar a
alta umidade no dossel das plantas na fase de florescimento.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O patógeno S. sclerotiorum tem causado perdas de produtividade no feijoeiro
comum, no Brasil e em outros países há décadas, e por este motivo o patógeno tem sido
amplamente estudado pela comunidade científica. Ainda existem lacunas na epidemiologia
do patógeno, e estudos como este nos fornecem informações importantes com relação a
peculiaridades deste fungo. Algumas questões ainda precisam ser ajustadas, como por
exemplo, a simulação eficiente do processo de infecção de plantas pelas flores conforme
acontece em campo, para suportar estudos de modelagem e simulação.
As atuais estratégias de manejo de S. sclerotiorum em feijão incluem aplicação
de fungicida, controle biológico e/ou cultural, mas geralmente todos estes métodos são
adotados independentemente da presença do inóculo na área. Dessa forma é possível
perceber que estratégias de manejo da doença devem ser direcionadas para a redução do
inóculo inicial ou para a prevenção das condições ambientais que favorecem a epidemia. A
utilização do manejo integrado conciliando controle químico e biológico é importante
neste processo, como foi demonstrado neste trabalho.
Estratégias agronômicas que reduzam o inóculo de S. sclerotiorum, que
incluem rotação de cultura com espécies não hospedeiras do fungo, sistema de plantio
direto e maior espaçamento entre plantas devem ser levadas a sério e incorporadas no
sistema de produção de feijão comum. Dessa forma, é importante transferir ao produtor
informações como estas, para que haja uma maior conscientização para se conseguir
manejar esta doença tão agressiva.
Vale ressaltar ainda que um desafio no manejo integrado do mofo-branco é a
conscientização dos produtores de feijão comum de que a semente infectada é a mais
importante porta de entrada do fungo em suas lavouras. Como foi demonstrada neste
estudo, a quantidade de escleródios transportados junto aos grãos é alarmante e só por
meio do manejo adequado, do monitoramento de campos de produção, de um
beneficiamento eficiente e da fiscalização sobre comercialização de sementes certificadas
pode-se evitar a disseminação do patógeno entre lavouras de todo país. Nas áreas já
infestadas por S. sclerotiorum, espera-se que a pesquisa agrícola possa continuar
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produzindo novos resultados que reduzam os riscos de perdas, e que permitam uma
produção mais segura de alimentos.
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