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RESUMO 

 

A produção nacional de beterraba é uma das mais significativas dentro do mercado 

agrícola de hortaliças. No estado de Santa Catarina, seu cultivo vem crescendo nos 

últimos anos, em especial na região do Alto Vale do Itajaí, em sucessão a cultura da 

cebola, sendo mais uma alternativa de renda aos produtores. Durante o cultivo a 

beterraba está sujeita à ocorrência da cercosporiose, cujo agente etiológico é 

Cercospora beticola sendo este o principal problema fitossanitário da cultura. Diante 

disto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a influência da temperatura e do 

fotoperíodo na germinação de conídios de C. beticola in vitro. A pesquisa foi 

realizada no Laboratório de Microbiologia e Fitopatologia do Instituto Federal 

Catarinense, Campus Rio do Sul, em delineamento inteiramente casualizado com 

cinco repetições, avaliando-se a germinação de conídios de C. beticola inoculados in 

vitro incubados em câmaras do tipo B.O.D a temperaturas 10, 15, 20, 25, 30 e 35 ºC 

(±1°C) e na ausência de luz. Avaliou-se a germinação de 100 esporos, através da 

mensuração do tubo germinativo. Em um segundo momento repetiu-se o 

experimento incubando-se os conídios de C. beticola em B.O.D., a 25°C (±1°C) com 

níveis de fotoperíodos de 0, 6, 12, 18 e 24 horas, sendo avaliado a percentagem de 

germinação após 24 horas. Observou-se que a temperatura de 25ºC foi ideal para a 

germinação de conídios de C. beticola. Em contrapartida, temperatura abaixo de 

10ºC e acima de 35ºC restringem a germinação de conídios. A porcentagem máxima 

de germinação foi obtida na ausência de luz, observando a relação inversa entre o 

número de horas de luz e a porcentagem de germinação dos conídios. Estes 

resultados indicam que os conídios de C. beticola tem sua germinação favorecida, 

em dias com temperatura entre 25 e 30ºC nublados e com pouca luminosidade. 

Deste modo, as informações obtidas sobre a biologia do agente causal da 

cercosporiose da beterraba, permitem um maior entendimento da epidemiologia da 

doença, e tais dados podem ser utilizados para auxiliar na elaboração de um 

sistema de previsão da doença.   

 

Palavras-chave: Beta vulgaris ssp. Vulgaris. Cercosporiose da beterraba. Doença. 

Patógeno.  

 

 



ABSTRACT 

 

The national production of beet is one of the most significant in the horticulture. In the 

state of Santa Catarina, its production has been increasing in the last years, 

especially in the region of Alto Vale do Itajaí, in succession to onion crop, as another 

alternative of income to the farmers. During the growing season, beet is subject to 

the occurrence of Cercospora Leaf Spot, which etiological agent is Cercospora 

beticola, this is the main phytosanitary problem of beet crop. The aim of this research 

was to evaluate the influence of temperature and photoperiod on the germination of 

C. beticola conidia in vitro. The research was carried out in the Laboratory of 

Microbiology and Phytopathology of the Federal Institute Catarinense, Campus Rio 

do Sul, in a completely randomized design with five replicates, evaluating the 

germination of C. beticola conidia inoculated in vitro incubated in BOD chambers at 

temperatures of: 10, 15, 20, 25, 30 and 35 ° C (± 1 ° C) and in the dark. The 

germination of 100 spores was assessed, through the measurement of the germ 

tube. In a second moment the experiment was repeated by incubating C. beticola 

conidia in BOD at 25 ° C (± 1 ° C) with photoperiod levels of 0, 6, 12, 18 and 24 

hours, the germination percentage was assessed after 24 hours. It was observed that 

the temperature of 25ºC was ideal for the germination of C. beticola conidia. In 

contrast, temperatures below 10ºC and above 35ºC restrict the germination of 

conidia. The maximum percentage of germination was obtained in the absence of 

light, observing the inverse relationship between the number of light hours and the 

percentage of conidia germination. These results indicate that the conidia of C. 

beticola have their germination favored, in days with temperature between 25 and 

30ºC and cloudy. Thus, the information obtained on the biology of the causal agent of 

Cercospora leaf spot allows a better understanding of the epidemiology of the 

disease, and such data can be used to assist in the elaboration of a disease 

prediction system. 

 

Keywords: Beta vulgaris ssp. Vulgaris. Cercospora leaf spot. Disease. Pathogen. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção nacional de beterraba é uma das mais significativas dentro do 

mercado agrícola de hortaliças (FILGUEIRA, 2008). Apesar de não haver um 

levantamento sistemático pelo IBGE, existem no Brasil cerca de 10.000 hectares 

desta hortaliça, produzidos em mais de 100.000 propriedades. A região Sudeste é 

responsável por 45% da produção nacional, o que representa cerca de 250 mil ton 

ano-1, gerando renda para mais de 500.000 pessoas por ano (TIVELLI et al., 2011). 

Segundo o Ceasa/SC, em 2016 foram comercializadas cerca de 4,5 mil 

toneladas de beterraba, deste volume, cerca de 3,0 mil toneladas (75%) foram 

produzidas em municípios catarinenses (SANTA CATARINA, 2017). Na região do 

Alto Vale do Itajaí/SC, o cultivo da beterraba é normalmente praticado na 

primavera/verão por pequenos produtores em sucessão com a cultura da cebola. 

Este sistema torna a atividade de grande importância socioeconômica, tanto pela 

sua intensiva utilização de mão de obra, como pela boa rentabilidade, responsável 

pela sustentabilidade de pequenas propriedades agrícolas (MARCUZZO; 

NASCIMENTO, 2016). 

No entanto, o principal problema fitossanitário da cultura é a 

cercosporiose, cujo agente etiológico é Cercospora beticola. Os sintomas 

característicos iniciais da doença são pontuações que evoluem e tendem a alcançar 

de 4 a 5 mm, de formato circular, centro claro e bordas de coloração vermelho-

púrpura. À medida que as lesões aumentam, adquirem com tonalidade acinzentada, 

porém, com a necrose, o tecido lesionado cai e a folha torna-se perfurada 

(FILGUEIRA, 2008). O aumento do número de lesões e o crescimento da área 

induzem à senescência e à redução significativa da área foliar (MARCUZZO; 

HILLESHEIM; DUARTE, 2014). A planta repõe as folhas a partir de reservas da raiz, 

o que pode causar a redução de rendimento e da produtividade (PUIATTI; FINGER, 

2005). A ocorrência generalizada pode representar redução na produtividade de 

15% a 45% (MARCUZZO; HILLESHEIM; DUARTE, 2014). 

Atualmente o controle desta doença na região do Alto Vale do Itajaí 

consiste basicamente no predomínio do sistema convencional de produção, com o 

uso intensivo de fungicidas e que resulta em alto custo de produção, além de causar 

problemas sociais e ambientais. 
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Uma das maneiras de reduzir o uso de agrotóxicos é conhecer quais as 

condições que favorecem a ocorrência da doença, entre estes envolve o ambiente, o 

patógeno e o hospedeiro (BERGAMIM FILHO, 1995).   

A temperatura do ar regula a produção de proteínas responsáveis pela 

manutenção da célula fúngica em fitopatogenos. Também pode influenciar no 

crescimento da colônia, na esporulação, na germinação dos conídios, no período de 

incubação e no progresso da doença (SCHUMANN; D’ARCY, 2012). A qualidade e a 

intensidade luminosa no patógeno, podem afetar a produção de conídios, a 

pigmentação, o desenvolvimento sexual, a germinação, a formação de estruturas de 

resistência e a forma destes conídios (MINUSSI et al., 1977). Entretanto, não se 

conhece detalhes sobre a temperatura e fotoperíodo para a germinação de conídios 

de C. beticola.  

O conhecimento da biologia do patógeno é de importância para 

compreender o desenvolvimento da doença no campo, bem como para tomar 

medidas de manejo da doença. Diante disto, este trabalho teve como objetivo avaliar 

in vitro a influência da temperatura e do fotoperíodo na germinação de conídios de 

C. beticola. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA BETERRABA 

 

A beterraba (Beta vulgaris L.), pertencente à família Chenopodiacea pela 

United States Department of Agriculture (2017) e por Amarantaceae pelo Sistema 

APG (2017). É uma olerícola originária das regiões europeias e norte-africanas de 

clima temperado, tendo seu plantio mais garantido em locais de clima frio. É uma 

planta tipicamente bienal, com folhas cordiformes, medindo entre 5-20 cm de 

comprimento, exigi um período de frio intenso para passar à etapa reprodutiva do 

ciclo, quando ocorre a emissão do pendão floral, as flores podem ser verdes ou 

vermelhas, com cinco pétalas, medem entre 3 e 5 mm, e se agrupam em uma densa 

espiga. Após a polinização, realizada principalmente pelo vento, formam-se os 

glomérulos, estruturas de consistência corticosa, medindo cerca de 4 mm de 

diâmetro, dentro das quais se encontram, em média, quatro sementes botânicas 

(FILGUEIRA, 2008).  

Existem diversos biótipos desta hortaliça, sendo três deles de significativa 

importância econômica, sendo a beterraba açucareira, a forrageira e hortícola. Na 

beterraba açucareira, as raízes possuem altos teores de sacarose, sendo utilizadas 

para a extração de açúcar, e os subprodutos dessa extração podem ser empregados 

na alimentação animal ou como fertilizante orgânico e as folhas podem ser utilizadas 

como forragem. Na beterraba forrageira, as raízes e folhas são empregadas na 

alimentação animal. E a beterraba hortícola, também conhecida como beterraba 

vermelha ou beterraba de mesa, suas raízes e as folhas são utilizadas na 

alimentação humana, sendo este o biótipo mais cultivado no Brasil (TIVELLI et al., 

2011). 

A beterraba de mesa é desenvolvida a partir de uma típica parte tuberosa 

formada pelo entumescimento do hipocótilo. Apresenta coloração purpúrea, em 

decorrência do acúmulo de pigmentos denominados betalaínas, o que ocorre 

também nas folhas, nervuras e pecíolos. A raiz apresenta formato globular, sabor 

adocicado, e desenvolve se quase à superfície do solo (FILGUEIRA, 2008). 

Ainda, segundo Filgueira (2008), na maioria das regiões produtoras da 

região Sudeste e Sul do Brasil, o plantio ocorre principalmente durante o outono-

inverno, especialmente naquelas regiões de baixa altitude enquanto que em regiões 
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de altitude elevada, isto é superior a 800 metros, é possível plantar ao longo do ano, 

inclusive durante o verão. Sendo assim, as temperaturas mais adequadas para o 

desenvolvimento dessa planta estão dentro da faixa de 10 a 20 °C (PUIATTI; 

FINGER, 2005). O calor é um fator limitante para a maioria das cultivares. Assim, 

quando plantada sob temperatura e pluviosidade elevadas, ocorre a destruição 

prematura das folhas pela cercosporiose e os tubérculos apresentam má coloração 

interna, com anéis claros (distúrbio fisiológico). Em tais condições adversas, o sabor 

também é afetado, tornando-se menos doce (FERREIRA; TIVELLI, 1989). 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DA CULTURA DA BETERRABA 

 

A produção nacional de beterraba é uma das mais significativas dentro do 

contexto nacional do mercado agrícola de hortaliças, sendo uma das 17 hortaliças 

propagadas por sementes mais importantes no Brasil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DO COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS, 2007). Segundo o Censo Agropecuário 

(IBGE, 2009) no país, existem 21.937 estabelecimentos agrícolas que produzem 

177.154 toneladas de beterraba.   

No ano de 2006, os cinco principais Estados produtores totalizavam mais 

de 75% da quantidade produzida do país. Esses Estados são: Paraná que concentra 

a maior produção (20,0%), São Paulo (17,0%), Minas Gerais (15,5%), Rio Grande 

do Sul (15,0%) e Bahia (8,0%) (IBGE, 2009). 

Segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira do Comércio 

de Sementes e Mudas (2010), os produtores de beterraba movimentam 256,5 

milhões de Reais por ano. No atacado e no varejo, o valor da cadeia produtiva desta 

hortaliça atingiu 420,6 e 841,2 milhões de reais respectivamente em 2010. 

Apesar de não haver um levantamento sistemático pelo IBGE, existem no 

Brasil cerca de 10.000 hectares desta hortaliça, produzidos em mais de 100.000 

propriedades, tendo grande importância econômica nacional com destaque de 

produção na região sudeste, esta sendo responsável por 45% da produção nacional, 

o que representa cerca de 250.000 ton/ano, gerando renda para mais de 500.000 

pessoas por ano (TIVELLI et al., 2011).  

Segundo a Ceasa/SC, em 2016 foram comercializados cerca de 4,5 mil 

toneladas de beterraba, deste volume total, cerca de 3,0 mil toneladas (75%) tiveram 

como origem municípios catarinenses. Toda essa produção foi comercializada a um 



15 

 

preço médio de R$ 1,65kg. De toda a produção do estado comercializada em 2016 

na Ceasa, os municípios que mais contribuíram foram: Águas Mornas, com 1,2 mil 

toneladas (41,21%); Antônio Carlos, com 0,96 mil toneladas (31,80%) e Urubici, com 

0,16 mil toneladas (5,46%) (SANTA CATARINA, 2017).  

Na região do Alto Vale do Itajaí, o cultivo da beterraba é praticado 

normalmente por pequenos produtores após a cultura da cebola, o que faz com que 

a atividade tenha uma grande importância socioeconômica, tanto pela sua intensiva 

utilização de mão de obra, como pela boa rentabilidade, responsável pela 

sustentabilidade de pequenas propriedades agrícolas (MARCUZZO; NASCIMENTO, 

2016). 

Segundo o relatório técnico da Epagri do Levantamento de espécies de 

hortaliças cultivadas na região do Alto Vale do Itajaí, na safra de 2014 totalizavam 

em 362 famílias concentradas em dez municípios diferentes correspondendo a uma 

área de 1600,2 hectares que cultivaram a cultura da beterraba. Segundo o Ranking 

das cinco principais hortaliças, no indicador avaliado área de cultivo, a cultura da 

beterraba aparece em primeiro lugar, enquanto no numero de famílias que cultivam 

hortaliças, a beterraba aparece em segundo lugar, ficando apenas depois da cultura 

da batata doce (VIEIRA NETO; MENEZES JÚNIOR, 2015). 

 

2.3 IMPORTÂNCIA ALIMENTAR 

 

No Brasil, nos últimos anos, vem aumentando o consumo doméstico da 

beterraba, seja na forma de saladas in natura, seja em conservas ou industrializada 

na forma de alimentos infantis, sucos, corantes e desidratada. Atualmente, a escala 

comercial dessa raiz tuberosa é bem menor, quando comparada à de outras 

hortaliças mais tradicionais, como a batata, o tomate, a cebola, a cenoura e o 

repolho (TIVELLI et al., 2011). 

Suas raízes são principalmente utilizadas na alimentação humana, 

embora suas folhas também possam ser consumidas. São consideradas de 

qualidade, as raízes, quando suavemente doces e, após a cocção, tenras, sem 

estrias ou anéis brancos (SANTA CATARINA, 2017). Recentemente tem aumentado 

a demanda para consumo humano da parte aérea da beterraba, esta constituída das 

folhas e dos talos, sendo mais rica em ferro, sódio, potássio, vitamina A e do 

Complexo B, em níveis significativamente maiores aos das raízes, o que revela a 
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importância de seu aproveitamento na alimentação humana (TIVELLI et al., 2011). 

Acredita-se no aumento no consumo das folhas, à medida que as folhas jovens 

passarem a fazer parte do mix de folhas para saladas, com outras hortaliças, no 

segmento de “baby leaf” e microverdes (“microgreens”) (SANTA CATARINA, 2017). 

Conforme consta no relatório de mercado agrícola na Ceasa/SC, a 

beterraba contém, na parte aérea e nas raízes, elementos que lhe proporcionam 

excelente valor nutritivo (SANTA CATARINA, 2017). Entretanto é a raiz a parte da 

planta mais utilizada na alimentação, onde se concentra a maior parte dos 

nutrientes, constituindo-se numa excelente fonte de potássio, fósforo, sódio, 

magnésio, cálcio e vitamina C, conforme segue na tabela 1: 

 

Tabela 1 – Composição nutricional da beterraba por 100 gramas de parte comestível 

Alimento Unidade de medida Beterraba cozida Beterraba crua 

Umidade (%) 91 86 

Energia (kcal) 32 49 

Proteína (g) 1 2 

Lipídeos (g) 0 0 

Carboidrato (g) 7,2 11,1 

Fibra Alimentar (g) 1,9 3,4 

Cinzas (g) 0,8 0,9 

Cálcio (mg) 15 18 

Magnésio (mg) 17 24 

Manganês (mg) 0,19 1,23 

Fósforo (mg) 30 19 

Ferro (mg) 0,2 0,3 

Sódio (mg) 23 10 

Potássio (mg) 245 375 

Cobre (mg) 0,04 0,08 

Zinco (mg) 0,4 0,5 

Tiamina (mg) 0,09 0,04 

Vitamina C (mg) 1,2 3,1 
Fonte: Tabela brasileira de composição de alimentos (2006). Adaptado pelo autor (2017). 

 

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, no período de 

2008-2009, revelam que, no Brasil, a aquisição alimentar domiciliar per capita/ano 

de beterraba, na área urbana, está em cerca de 496 gramas/hortaliças, com 

diferenças consideráveis entre as grandes regiões geográficas. A região do país que 

mais consome beterraba é a Centro-Oeste, com um consumo de 817 gramas por 



17 

 

habitante ao ano, seguido da Região Sul (805g), da Sudeste (450g), da Norte (348g) 

e por fim da Nordeste (338g). 

 

2.4 CERCOSPORIOSE DA BETERRABA – Cercospora beticola 

 

2.4.1 Características gerais da doença 

 

Na cultura da beterraba a principal doença é a cercosporiose ou mancha 

de cercospora, causada por C. beticola. A doença causa a destruição total do limbo 

foliar e consequente redução na produtividade. A ocorrência generalizada desta 

doença pode representar uma redução na produtividade de 15% a 45%. A doença 

encontra condições favoráveis quando as condições de alta umidade relativa do ar 

são maiores que 90% e a temperatura entre 22 e 26 ºC. Apesar da disponibilidade 

de controle químico, a cercosporiose normalmente inviabiliza a comercialização das 

plantas através de maços em decorrência da aparência das folhas doentes e 

senescentes (PUIATTI; FINGER, 2005). 

 

2.4.2 Etiologia 

 

O agente causal da doença da cercosporiose da beterraba é Cercospora 

beticola. Os fungos do gênero Cercospora Fres. (pertence ao reino fungi, Subdivisão 

Deuteromicotina, Classe Hyphomycetes, Ordem Hyphales), apresentam conidióforos 

escuros, simples, provenientes de agregados que irrompem o tecido da folha, sobre 

os quais crescem os conídios, hialinos, filiformes e multicelulados. São 

principalmente parasitas de plantas superiores, causando doenças foliares 

(WEILAND; KOCH, 2004). 

Foi diagnosticado primeiramente por Saccardo em 1876, a espécie C. 

beticola causando manchas foliares em beterraba açucareira (CARUEL, 1876). A 

fase sexual de C. beticola é desconhecida. Estudos moleculares comparando 

características genéticas dessa espécie com outras do mesmo gênero que 

apresentam fase teleomófica conhecida, sugerem que essas espécies possuem 

ancestralidade distintas e que a função sexual se perdeu durante o processo 

evolutivo (GOODWIN; DUNKLE; ZISMANN, 2001). Ressaltando que a forma perfeita 
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do fungo (telemórfica) tem apenas importância taxonômica, e não é essencial no 

ciclo do patógeno. 

Os conidióforos e os conídios são produzidos nas lesões da doença na 

planta. Os primeiros têm coloração marrom-clara, e sobre esses formam-se os 

conídios hialinos, densamente septados e de formato aciculado, os quais medem 

entre 2,5-4 μm de largura e 50-200 μm de comprimento (AGRIOS, 2005). 

 

Figura 1 – Corte histológico transversal de uma lesão esporulante de conídios de 

Cercospora beticola em aumento de 1200x . Barra =100 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Felipini (2011). 

 

Figura 2 – Conídio visualizado com auxilio de microscópio óptico com objetiva de 10 

vezes em laboratório do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 
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2.4.3 Hospedeiros 

 

O fungo C. beticola é um patógeno quase exclusivo de espécies da 

família Chenopodiaceae, embora existam registros em alguns hospedeiros de outras 

famílias, como Malvaceae, Pedaliaceae e Polygonaceae. As principais culturas 

afetadas são a Acelga, Batata yacon, Batata-doce, Beterraba, Cará, Gengibre, 

Inhame, Mandioca, Mandioquinha-salsa, Nabo e Rabanete (AGROLINK, 2017). 

 

2.4.4 Sintomas 

 

Os sintomas característicos são observados nas folhas mais velhas por 

serem mais suscetíveis (WEILAND; KOCH, 2004). Inicialmente são pequenas 

pontuações que evoluem podendo alcançar de 4 a 5 mm de formato mais ou menos 

arredondado, centro claro e bordas com perímetro de coloração vermelho-púrpura 

(Figura 3) (MARCUZZO; HILLESHEIM; DUARTE, 2014). 

 

Figura 3 – Sintoma inicial da cercosporiose apresentando manchas circulares com 

centro claro e bordas vermelho-púrpura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte. Elaboração do autor (2017). 
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A medida que as lesões aumentam se tornam com tonalidade 

acinzentada (figura 4), porém com a necrose, o tecido lesionado cai e a folha torna-

se perfurada (Figura 5) (MARCUZZO; HILLESHEIM; DUARTE, 2014). 

 

Figura 4 – Evolução das lesões de cercosporiose com tonalidade acinzentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

Figura 5 – Sintoma da cercosporiose com e sem perfurações do centro do tecido 

lesionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

O aumento do número de lesões e o aumento da área induzem 

juntamente com o acúmulo de fitotoxinas a completa senescência e redução 

significativa da área foliar (Figura 6) (MARCUZZO; HILLESHEIM; DUARTE, 2014). 
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Figura 6 – Sintoma severo da cercosporiose com coalescência das manchas e 

senescência da folha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor( 2017). 

 

A planta repõe as folhas a partir de reservas do tubérculo o que pode 

causar perda no rendimento, o que pode causar perda de rendimento e esse 

processo é repetido várias vezes durante o ciclo de crescimento da planta (Figura 7) 

(MARCUZZO; HILLESHEIM; DUARTE, 2014). 

 

Figura 7 – Desenvolvimento de folhas novas decorrente da senescência foliar 

causada pela doença 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor ( 2017). 
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2.4.5 Epidemiologia 

 

O patógeno é considerado necrotrófico, podendo sobreviver em restos 

culturais, sementes e/ou mudas contaminadas, plantas hospedeiras como acelga, 

couve-chinesa, beterraba-açucareira e plantas remanescentes (MARCUZZO; 

HILLESHEIM; DUARTE, 2014). 

A disseminação dos conídios do patógeno é dada através do vento e de 

gotículas de água, que ao se depositarem sobre a planta, e em condições 

ambientais favoráveis, germinam, emitindo tubo germinativo o qual penetra a partir 

do estômato (WEILAND; KOCH, 2004).  

 

Figura 8 – Ciclo esquemático da Cercosporiose da beterraba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte. Marcuzzo, Hillesheim e Duarte (2014). 
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Após a penetração, as hifas crescem intercelularmente no mesófilo foliar, 

se ramificando diversas vezes. No processo de colonização estão envolvidas 

celulases e pectinases. Toxinas como a cercosporinia e beticolina são produzidas 

pelo patógeno, de modo a necrosar o tecido vegetal na vizinhança das hifas 

ramificadas e obter seus nutrientes. Isso ocorre, principalmente, sobre a face abaxial 

da folha, onde se torna o local de reprodução dos novos conidióforos e conídios. Os 

conídios novamente são dispersos pelo vento e pela água de chuva e/ou irrigação 

para iniciar novos ciclos de infecção que levam em torno de 12 dias para apresentar 

novos sintomas (MARCUZZO; HILLESHEIM; DUARTE, 2014). 

Epidemias da doença são registradas com maior frequência em períodos 

com alta umidade relativa, maior que 90% e temperaturas entre 22 e 26ºC (TIVELLI 

et al., 2011). 

Dados obtidos in situ por Haveroth (2015a), avaliando o efeito da 

temperatura e do molhamento foliar na severidade da doença, constatou que o 

molhamento foliar de 48 horas e a temperatura de 25°C, é o momento, mas propício 

para o desenvolvimento de Cercospora beticola. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Avaliar em condições in vitro a influência da temperatura e do fotoperíodo 

na germinação de conídios de Cercospora beticola 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a germinação de conídios de C. beticola em diferentes 

temperaturas; 

 Avaliar a germinação de conídios de C. beticola em diferentes 

fotoperíodos; 

 Verificar quais as melhores condições para a germinação dos conídios 

de C. beticola. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Microbiologia e Fitopatologia do 

Instituto Federal Catarinense - IFC/Campus Rio do Sul, SC (Latitude: 27º11’07’’ S e 

Longitude: 49º39’39’’ O, altitude 650 metros). 

O inóculo de C. beticola utilizado foi isolado a partir de plantas de 

beterraba da cultivar cv. Stays Green, com sintomas da doença, através de 

isolamento monospórico. O isolado foi multiplicado em placas de Petri contendo o 

meio de cultura extrato de tomate (200 g de extrato de tomate, 3,0 g de CaCO3, 20 g 

de ágar e 1000 ml de água destilada), utilizando-se a técnica de repicagem por 

esfregaço (Figura 9A) (MARCUZZO; HAVEROTH; NASCIMENTO, 2015). 

Posteriormente as placas foram incubadas em câmaras de germinação do tipo 

Demanda Biológica de Oxigênio (B.O.D.) a 25°C e fotoperíodo de 12 horas durante 

o período de sete dias (Figura 9B). 

 

Figura 9 – Técnica de repicagem por esfregaço (A) e a placa de Petri após sete dias 

de incubação (B). 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

Após o período de incubação, com o auxílio de uma alça de platina 

removeu-se parte do micélio que foi adicionado em água esterilizada visando a 

obtenção de uma suspensão com uma concentração em câmara de Neubauer de 

1x105 conídios/mL (Figura 10A). Espalhou-se com auxílio de alça de Drigalski 100 µL 

da suspensão de conídios de C. beticola em placas de Petri com meio de cultura 
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Agar-água 1%. As placas inoculadas foram incubadas por 24 horas em câmaras 

B.O.D. (Demanda Biológica de Oxigênio) ajustadas para as temperaturas de 10, 15, 

20, 25, 30 e 35°C (±1ºC) na ausência de luz. Após o período de incubação, aplicou-

se algumas gotas de azul de metileno 0,33% e com movimentos circulares 

espalhou-se as gotas a fim de cobrir toda a superfície do meio Agar-água com o 

corante. Com auxílio do microscópio óptico utilizando a objetiva de 10 vezes, 

realizou-se a contagem de 100 conídios aleatórios na placa, que foram classificados 

em germinados (com emissão do tubo germinativo maior que a largura do esporo) 

(Figura 10B) e não germinados. 

 

Figura 10 – Contabilização de conídios em câmara de Neubauer (A) e imagem 

obtida através do microscópio ótico do conídio com a presença do tubo germinativo. 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 
 

A partir da obtenção da temperatura ótima de germinação, repetiu-se o 

ensaio seguindo a mesma metodologia de inoculação, incubando-se os conídios de 

C. beticola em B.O.D., a temperatura de 25°C (±1ºC), com fotoperíodos de 0, 6, 12, 

18 e 24 horas. Os critérios para germinação foram os mesmos descritos 

anteriormente. 

O experimento foi conduzido segundo o delineamento inteiramente 

casualizado com cinco repetições em cada tratamento. Cada repetição foi 

constituída de uma placa de Petri. A análise estatística foi realizada por meio do 

Software SASM-Agri, utilizando-se o teste de média de Tukey a 5% de significância.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 TEMPERATURA 

 

Observou-se influência da temperatura sobre a germinação dos conídios 

de C. beticola onde houve comportamento quadrático da porcentagem de 

germinação dos conídios em função dos níveis de temperatura, de tal modo que a 

máxima germinação foi de 57,4% e ocorreu na temperatura de 25,54°C (Gráfico 1). 

Isso reflete o que acontece no campo, pois a temperatura ideal para o 

desenvolvimento da cercosporiose varia entre 22 e 26ºC (TIVELLI et al., 2011). 

A temperatura é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento 

de fitopatógenos, pois ela regula a síntese proteica, a taxa de crescimento da 

colônia, esporulação, germinação dos conídios, período de incubação e o progresso 

da doença (SCHUMANN; ARCY, 2012). 

 

Gráfico 1 – Curva da germinação de conídios de C. beticola sob diferentes 

temperaturas. IFC - Campus Rio do Sul, 2017. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 
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As temperaturas extremas resultaram em baixa porcentagem de 

germinação de conídios, indicando que o frio (10 a 15°C) e o calor (35°C) são 

condições subótimas para o estabelecimento deste patógeno. Resultados 

semelhantes foram relatados por Racca e Jörg (2007), quando avaliaram o efeito da 

temperatura na esporulação de C. beticola constatando decréscimo quando a 

temperatura passou de 30 para 35°C.  

Na região do Alto Vale do Itajaí, as condições térmicas ótimas para C. 

beticola ocorrem durante a primavera/verão e coincidem com o ciclo da beterraba, 

favorecendo a germinação dos conídios e consequentemente a ocorrência da 

doença. Ressalta-se que a função resultante do efeito da temperatura na 

germinação de esporos foi de -0,226x2 + 11,56x – 90,27, (r2= 0,502), ficando dentro 

do intervalo proposto por Tivelli et al. (2011), onde foi constatado que a temperatura 

ideal para o desenvolvimento da cercosporiose variando entre 22 e 26ºC. 

Em estudos envolvendo a produção de conídios de espécies de 

Cercospora, as temperaturas ideais foram de 25 e 27ºC (BRUNELLI et al., 2006). 

Para outras espécies de Cercospora, como C. zeae-maydis, a máxima germinação 

de conídios foi obtida na faixa entre 22 e 30ºC (BECKMAN; PAYNE, 1983). Na 

metodologia utilizada por Souza et al. (2011), com C. coffeicola, utilizou-se a 

temperatura de 25ºC para obtenção de conídios. Ou seja, a temperatura ideal varia 

com a espécie e até mesmo dentro da espécie.  

A germinação dos conídios diferiu significativamente para as 

temperaturas de 10, 15 e 35ºC (Tabela 2), onde houve a maior percentagem de 

conídios não germinados, confirmando a influência da temperatura para a 

germinação dos conídios. Observa-se ainda que a maior percentagem de conídios 

germinados se concentra na temperatura de 30°C, indicando uma boa adaptação do 

patógeno a essa temperatura. Este comportamento diferencia do observado por 

Tivelli et al. (2011), onde foi constatado que a temperatura ideal para o 

desenvolvimento da cercosporiose varia entre 22 e 26ºC. 

A germinação in vitro de conídios de C. beticola aumentou a medida que 

a temperatura passou de 25 para 30°C, sendo este aumento significativo. Dados 

obtidos in situ por Haveroth, Nascimento e Marcuzzo (2015b) avaliando o progresso 

temporal da cercosporiose em função da temperatura e da duração do molhamento 

foliar na severidade da doença, corroboram com este comportamento do patógeno, 
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onde observou-se um acréscimo da severidade da cercosporiose a medida que a 

temperatura passa de 25 para 30°C.  

 

Tabela 2 – Percentagem de conídios germinados e não germinados de Cercopora 

beticola submetidos a diferentes temperaturas de incubação. IFC - Campus Rio do 

Sul, 2017. 

Temperatura (°C) Germinados (%) Não Germinados (%) 

10 14,6d 85,4a 

15 21d 79a 

20 29,4c 70,6b 

25 67b 33c 

30 82a 18d 

35 19,4d 80,6a 

CV (%) 10.01 6.37 
Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (Tukey 5%). 
Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

Mediante a isso, C. beticola tem sua germinação favorecida em 

temperaturas médias de 25 a 30°C e isto acontece durante a primavera/verão na 

região do Alto Vale do Itajaí/SC durante o ciclo da beterraba, favorecendo a 

germinação dos conídios e consequentemente a ocorrência da doença.  

 

5.2 FOTOPERÍODO 

 

O fotoperíodo teve efeito inibitório sobre a germinação dos conídios, onde 

observa-se que os maiores percentuais de germinação de conídios foram obtidos na 

ausência de luz (Gráfico 2). Com base na equação linear de (y = -1,28x+82,24 com 

r2= 0,97), tem-se que a taxa de germinação de conídios foi de 82,24% para o 

fotoperíodo de zero horas. Resultados semelhantes foram obtidos por Eli e 

Marcuzzo (2016), onde conídios de Botrytis squamosa tiveram sua germinação 

favorecida por menores períodos de luz. 

De acordo com Minussi et al. (1977), a qualidade e a intensidade 

luminosa, no patógeno, podem afetar a produção de conídios, a pigmentação, o 

desenvolvimento sexual, a germinação, a formação de estruturas de resistência e a 

forma de conídios. 
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Gráfico 2 – Curva da germinação de conídios de C. beticola sob diferentes 

fotoperíodos. IFC - Campus Rio do Sul, 2017. 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

A maior percentagem de conídios germinados foi no fotoperíodo de zero 

horas. As menores percentagens de conídios não germinados, foram obtidas ao 

fotoperíodo de 18 e 24 horas, os quais não se diferiram entre si (Tabela 3). 

Resultados similares foram obtidos por Borges Neto, Gorgati e Pitelli (2004), onde 

avaliou-se a influência do fotoperíodo no desenvolvimento do Fusarium 

graminearum, observando-se que o maior desenvolvimento do patógeno ocorreu no 

escuro (fotoperíodo de 0 horas de luz).  

Nota-se na tabela 3, que nos fotoperíodos de 0, 6, 12, 18 e 24 horas, 

obteve-se respectivamente 83,2; 74,2; 67; 66,2 e 53,8% de germinação. Sendo que 

ao se passar o fotoperiodo de 0 para 24 horas resultou em decréscimo de 29,4% de 

conídios germinados. Resultados divergentes foram obtidos por Loureiro et al., 

(2002), onde a utilização alternada de 12 horas de luz e 12 horas de escuro 

mostrou-se a mais adequada para a germinação de conídios de Sporothrix 

insectorum. Silva et al. (2012), pelo contrario, não observaram influência do 

fotoperíodo na esporulação de Trichoderma. 
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Tabela 3 – Percentagem de conídios germinados e não germinados Cercopora 

beticola submetidos a diferentes horas de fotoperíodo de incubação. IFC - Campus 

Rio do Sul, 2017. 

Fotoperíodo (horas) Germinados (%) Não Germinados (%) 

0 83,2a 16,8d 

6 74,2b 25,8c 

12 67c 33b 

18 56,2d 43,8a 

24 53,8d 46,2a 

CV (%) 3.09 6.23 
Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (Tukey 5%). 
Fonte: Elaboração do autor(2017). 

 

Com base na Tabela 3, é possível inferir que o patógeno C. beticola tem 

sua germinação favorecida por menores períodos de luz, assim em dias nublados e 

com pouca luminosidade, é propício para sua germinação, e consequentemente 

desenvolvimento da doença. Estudos com Cercospora coffeicola, demostram que a 

maior germinação foi observada na temperatura de 17ºC e na intensidade luminosa 

de 320 µmol.m-2.s-1, atingindo 52% de germinação, e independente da intensidade 

luminosa, a germinação é reduzida com o aumento da temperatura, chegando  em 

menor germinação com temperatura de 32ºC que foi a máxima temperatura 

estudada neste experimento (SILVA, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se o efeito da temperatura e do fotoperíodo na germinação de 

conídios de Cercospora beticola. Notou-se uma maior taxa de germinação de 

conídios na faixa de temperatura de 25 a 30°C, obtendo-se pela equação da curva a 

temperatura de 25°C como ideal para a germinação dos conídios de C. beticola. 

Obteve-se também que temperaturas médias abaixo de 10°C e acima de 35°C 

restringem a germinação dos conídios.  

Por meio dos dados obtidos, pode-se inferir que o crescimento do 

patógeno é favorecido no escuro. Tendo uma percentagem de germinação máxima 

a zero horas de fotoperíodo, sendo reduzida gradativamente a medida que aumenta-

se o número de horas luz, indicando que os conídios de C. beticola tem sua 

germinação favorecida em dias nublados e com pouca luminosidade.  

As informações obtidas em relação a temperatura e o fotoperíodo na 

germinação dos conídios de C. beticola permitem um maior conhecimento da 

biologia do agente causal da cercosporiose da beterraba, auxiliando assim no 

entendimento da epidemiologia da doença a campo. Os dados obtidos podem 

auxiliar na elaboração de um sistema de previsão da doença. 
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