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RESUMO 

Um dos principais problemas fitossanitários da cultura da videira são as doenças do 

lenho. Na Região do Demarcada Douro a vinha assume grande importância, pois é em grande 

parte o suporte económico da região. Que seja do nosso conhecimento, este é o primeiro estudo 

das DLV nesta região e o objetivo baseia-se na identificação de fungos associados a videiras 

com diferentes sintomas de doenças na região. 

Neste trabalho, estudaram-se quais os fungos patogéneos envolvidos em videiras 

afetadas por estas doenças. De 21 videiras com sintomatologia das doenças do lenho da videira 

(DLV), efetuou-se o isolamento dos patogéneos em meio de cultura, fazendo a respetiva 

identificação morfológica. Foi também efetuada a extração de DNA das videiras sintomáticas, 

de zonas com sintomas distintos, seguindo-se a amplificação de DNA dos fungos por Nested 

PCR. Foi ainda efetuada a monitorização da evolução dos sintomas das videiras em estudo, no 

campo. 

Com base nas características dos esporos de fungos e das respetivas colónias 

identificaram-se Phaeoacremonium spp., Phaeomoniella chlamydospora, Campylocarpon spp. 

e ainda Phomopsis viticola. Relativamente à caracterização molecular, verificou-se que 

Botryosphaeria spp., Phaeomoniella chlamydospora e Campylocarpon fasciculare foram os 

fungos cujo DNA foi amplificado mais frequentemente. Foi também amplificado o DNA de 

Fomitiporia punctata, fungo pouco comum na Europa e Eutypa lata, que é considerado um 

fungo pouco expresso em Portugal. Por último, o registo da evolução dos sintomas no campo e 

a sua associação com os patogéneos identificados, comprovou a complexidade associada ao 

diagnóstico das DLV, uma vez que é difícil estabelecer uma relação direta entre um agente 

causador e um sintoma.  

Na Região do Demarcada Douro a vinha assume grande importância, pois é em grande 

parte o suporte económico da região. Que seja do nosso conhecimento, este é o primeiro estudo 

das DLV nesta região e o objetivo baseia-se na identificação de fungos associados a videiras 

com diferentes sintomas de doenças na região. 

 

Palavras-chave: Região Demarcada do Douro; Nested PCR; Esca; Doença de Petri; 

Escoriose Europeia; Pé Negro 
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ABSTRACT  

One of the main phytosanitary problems in the vine culture is the grapevine truck 

disease. 

In Douro Region, the vine culture assumes great importance, since it is, to a large extent, 

the economic support of the region. To our knowledge, this is the first study of GTD in this 

region. Therefore, the aim of this work is to identify the fungi associated with vines with 

different trunk disease symptoms in the Douro Region.  

 In this work, the pathogenic fungi involved in diseases that affect vines were studied. 

From 21 vines with grapevine trunk disease (GTD), fungi isolation was carried out in culture 

medium and morphological identification was performed. The DNA from symptomatic vines 

was extracted from zones with distinct symptoms, followed by DNA amplification of the fungi 

by Nested PCR. The monitoring of the evolution of grapevine symptoms was also carried in 

the field. 

Based on the characteristics of fungal spores and their colonies, we identified 

Phaeoacremonium spp., Phaeomoniella. chlamydospora, Campylocarpon spp. e and 

Phomopsis viticola. Concerning at molecular characterization, Botryosphaeria spp., 

Phaeomoniella chlamydospora e Campylocarpon fasciculare were found to be the fungi whose 

DNA was amplified more frequently. The DNA of Fomitiporia punctata and DNA of Eutypa 

lata, rare fungi in Europe and Portugal respectively, were also amplified. Finally, the 

monitorization of the evolution of symptoms in the field and its association with the pathogens 

identified, has confirmed the complexity associated with the diagnosis of GTD since it is 

difficult to establish a direct relationship between a causative agent and symptom. 

 

Key-words: Douro Region; Nested PCR; Esca; Petri disease; Botryosphaeria dieback; 

Black foot  
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1. INTRODUÇÃO 

A videira (Vitis vinifera L.) é considerada uma das culturas mais importantes a nível 

mundial não só pelo seu interesse para a agronomia, que se traduz essencialmente a nível 

económico, mas também porque está, desde sempre, associada ao desenvolvimento da 

cultura humana (Lopes et al., 2009; This et al., 2006). 

As doenças do lenho da videira (DLV) são atualmente uma das maiores preocupações 

para a indústria vitivinícola, uma vez que são doenças causadas por fungos capazes de 

fragilizar a videira, podendo levar à morte da planta, afetando a produção de vinhos e de uva 

de mesa (Fuente et al., 2016; Hofstetter et al., 2012) 

Um pouco por todos os países vitícolas o efeito das doenças do lenho é notório. Para 

além do aumento da área afetada pelas DLV, observa-se também uma evolução das doenças: 

atualmente consegue-se observar danos de doenças do lenho em videiras com 2/3 anos, 

contrariamente ao que se observava há algumas décadas, em que se só se detetava os 

sintomas desta patologia em videiras mais velhas (Bruno and Sparapano, 2007; Díaz and 

Latorre, 2013). 

 Em Portugal, as regiões mais afetadas são a Região dos Vinhos Verdes, do Douro, 

do Dão e do Alentejo, onde predominam essencialmente a esca,  a escoriose europeia e a 

escoriose americana em videiras mais adultas e a doença de Petri e o pé negro em videiras 

mais jovens. Contraria e comparativamente a outros países, a eutipiose não é tão frequente 

(Lozzia, 2006).  

A nível mundial, atualmente prevê-se que os próximos dez a quinze anos serão 

críticos para a produção de vinho, havendo até autores que defendem que as DLV serão a 

nova filoxera (Guest, 2015). Posto isto, torna-se necessário um maior estudo do problema, 

tanto dos agentes patogénicos bem como das práticas agrícolas que ajudem a mitigá-lo. 

Assim, o objetivo do presente trabalho é a identificação dos diferentes fungos patogénicos 

associados a videiras com sintomas de doenças do lenho, na Região Demarcada do Douro.  
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2. IMPORTÂNCIA DA VINHA NO MUNDO  

 A viticultura acompanha desde sempre a evolução do Homem. Para além de ser uma 

das culturas que é extremamente valorizada por todo o mundo, carrega consigo a tradição 

aliada a uma imensa história agronómica (Gespianos, 2017). Está relacionada com os 

primórdios do Homem e pensa-se ser indígena da Eurásia, onde terá surgido há 65 milhões 

de anos (This et al., 2006). 

 A família Vitaceae é composta por 13 géneros e aproximadamente 700 espécies 

dispersas pelo mundo, das quais Vitis vinifera é a espécie mais representativa do género para 

a produção de vinho (Almadanim et al., 2007; Rossetto et al., 2002). 

Em 2015, de acordo com os dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho 

(OIV), a área total de vinha era cerca de 7,5 milhões de hectares (ha), onde a Espanha, China, 

França, Estados Unidos da América, Itália e Turquia detêm 60% do total. Apesar deste valor 

estar a aumentar progressivamente na Europa, em termos globais verifica-se que na Turquia 

e no Irão, este valor tem vindo a diminuir desde 2000. Por outro lado, tem-se também notado 

um aumento significativo da área destinada à viticultura na China, destacando-se como o 

segundo país com maior área depois da Espanha (FAO, 2017; OIV, 2016). Na Fig. 1 

observar-se o crescimento da área de vinha no mundo.  

 
Fig. 1 - Distribuição da área de vinha no mundo (OIV, 2016) 

 Para além da área, a produtividade é outro fator em que se observa uma crescente 

evolução. Em 2014, a produção mundial de uvas (Fig. 2) atingiu os 73 700 milhões de quilos 

(Kg) onde a China lidera seguida dos Estados Unidos, França e por fim Itália. É de realçar 

que apesar da China ser o maior produtor mundial a Europa é o principal produtor de uva 
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para vinho com 65% da produção total (FAO, 2017; Protas, 2015). Na Fig. 3 observa-se a 

utilização da produção de uva dos vários países. 

 
Fig. 2 - Produção mundial de uva (OIV, 2016) 

 
Fig. 3 - Diversificação da produção de uva em 2015 (OIV, 2016) 

O vinho desde muito cedo assumiu grande importância, sendo até mesmo 

considerado uma bebida dos deuses (This et al., 2006). Em 2014 a produção total de vinho 

(Fig. 4) contou com 27 000 milhões de litros. Contudo, até 2016 este valor decresceu, 

obtendo-se um total de 25 900 milhões de litros, registando-se ser uma das produções mais 

baixas dos últimos vinte anos. Na matéria do vinho, a Europa assume-se como líder. França, 
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Itália e Espanha são os principais produtores com 4 620, 4 470 e 3 820 milhões de litros, 

respetivamente. Além da produção, a Europa também se destaca como principal consumidor, 

61% do consumo mundial de vinho tem origem na Europa, distinguindo-se a França e Itália 

como principais consumidores (OIV, 2016; Protas, 2015). 

 
Fig. 4 - Variação da produção mundial de vinho de 2000 a 2016 (OIV, 2016) 

 O mercado do vinho é um sector cada vez mais internacionalizado. Relativamente às 

tendências, têm se notado uma maior procura pelos vinhos tranquilos face aos restantes 

vinhos. A Espanha destaca-se como o principal exportador com 24 000 milhões de litros, 

perfazendo um total de 8,24 mil milhões de euros, e é seguida de Itália e França. Apenas 

estes três países representam 56% da exportação mundial. Quanto às importações, a 

Alemanha, o Reino Unido e Estados Unidos assumem-se como principais importadores 

(OIV, 2016). 

 Os países produtores de vinha beneficiam enormemente a nível económico com esta 

cultura (Gramaje et al., 2018). Por exemplo, no Canadá, onde a produção ocupa apenas 

12 000 ha, a viticultura contribuiu com mais de CAD$ 9 mil milhões para a economia 

nacional, em 2015 (Rimerman, 2017) e, em Espanha, o sector vitícola em 2015 representou 

1% do produto interno bruto (MAPAMA, 2017). 
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3. DOENÇAS DA VINHA CAUSADAS POR FUNGOS 

 Cerca de 70% das principais doenças em plantas são causadas por fungos. Este 

grande grupo de organismos, que incluem as leveduras, os fungos filamentosos e cogumelos, 

conta com mais de 10 000 espécies capazes de provocar estragos numa cultura, ou até 

mesmo levar à perda total da produção (Henriques, n.d.).  

 De entre os vários fatores responsáveis pelo aparecimento de doenças causadas por 

fungos, a suscetibilidade da planta, as condições meterológicas juntamente com as práticas 

agrícolas (rega, fertilização, poda, etc.) são os mais decisivos (Anónimo, 2018). Por norma, 

o agente patogénico entra na planta através de feridas, sejam elas mecânicas (ex.: poda) ou 

por feridas causadas por agentes abióticos (ex.: granizo), ou até causados pelo próprio agente 

patogénico. 

 O ciclo da doença inicia-se consoante as condições externas, isto é, se as condições 

não forem favoráveis o fungo irá hibernar. Quando as condições se tornam ideais, ou seja, 

normalmente com a temperatura a variar entre 22-30ºC e a humidade superior a 60% 

(Anónimo, 2016), finaliza-se a maturação das estruturas de hibernação que rebentam. Os 

esporos, entram assim em contacto com a planta. Depois, já dentro da planta, os fungos vão-

se estabelecer e causar infeção. É nesta fase que há manifestação de sintomas. Por último, 

normalmente, o fungo volta à superfície onde vai produzir esporos assexuados, fazendo novo 

ciclo da doença. Quando as condições são novamente adversas, o patogéneo volta a hibernar.  

 Até à data sabe-se que V. vinifera é suscetível a pelo menos 29 doenças provocadas 

por fungos, onde se incluem as doenças do lenho, que são consideradas como as mais 

destrutivas(Bertsch et al., 2013). As doenças mais comuns, para além das DLV, provocadas 

por fungos, ou falsos fungos, são o míldio cujo agente patogénico é Plasmopora viticola 

Berl e Toni, o oídio, causado por Erysiphe necator Schewein, syn. Uncinula necator Burr 

(Neves, 2000; Val, 2012), a podridão cinzenta provocada por Botrytis cinerea Pers. (Neves, 

2000) a podridão negra causada pelo fungo Guignardia bidwellii Ellis Viala e Ravaz (Naves, 

2015)
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4. DOENÇAS DO LENHO DA VIDEIRA 

Desde há bastante tempo que se ouve falar nas DLV. Contudo, a sua incidência era 

mais esporádica. Atualmente, tanto a sua incidência como a severidade parecem estar a 

aumentar globalmente (Newsome, 2012). O termo ‘doenças do lenho da videira’, 

originalmente estabelecido pelo Dr. Luigi Chiarappa, nos finais dos anos 90, refere-se às 

doenças que provocam sintomas tanto nas folhas como no tecido vascular das videiras e que 

são causadas por fungos que entram no hospedeiro através das feridas de poda, colonizando 

posteriormente os tecidos vasculares (Mugnai, 2011). Apesar deste termo ser relativamente 

recente, o primeiro registo de DLV remonta ao final do séc. XIX, em França, com a descrição 

dos sintomas e identificação dos agentes causais da esca, inicialmente designada por 

apoplexia (Mugnai et al., 1999). Este estudo foi complementado por Petri (Petri, 1912) e 

serviu como ponto de partida para o estudo das doenças do lenho.  

Atualmente existem fundamentalmente seis principais doenças do lenho, causadas 

por diferentes fungos. Podemos dividir as doenças em dois grupos, as que ocorrem com mais 

frequências em vinhas adultas, tal como a esca, escoriose americana e a europeia e a 

eutipiose, e as que ocorrem com mais frequência em vinhas jovens, sendo elas a doença de 

Petri e o pé negro (Fuente et al., 2016). 

A complexidade deste grupo de doenças é dada também pelos diferentes agentes 

patogénicos que as provocam. Nos dias de hoje, conhecem-se mais de 130 espécies de 

fungos associados às doenças do lenho (Cloete et al., 2015; Fischer, 2002).  

4.1. Principais doenças do lenho da videira  

4.1.1. Doenças em vinhas jovens 

4.1.1.1. Doença de Petri 

A doença de Petri é das doenças do lenho mais comuns em videiras e é capaz de 

causar consideráveis prejuízos na produção.  

Esta patologia foi descrita pela primeira vez em 1912 onde Petri identificou os 

agentes responsáveis pelo seu aparecimento: três fungos, que mais tarde foram 

reclassificados em Phaeoacremonium chlamydosporum W. Gams, Crous, M.J. Wingf. e 

Mugnai, e Phaeoacremonium aleophilum W. Gams, Crous, M.J. Wingf. e Mugnai (IMA, 
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2017a, 2017b; Mugnai et al., 1999; Petri, 1912). Posteriormente houve uma nova 

reclassificação onde Phaeoacremonium chlamydosporum passou a designar-se por 

Phaeomoniella chlamydospora (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai) Crous e W. Gams 

(Crous and Gams, 2000; IMA, 2017c). Atualmente sabe-se que a doença de Petri é causada 

por Phaeomoniella chlamydospora, e por várias espécies de Phaeoacremonium W. Gams, 

Crous e M.J. Wingf.  (Gramaje et al., 2018; IMA, 2017d). Bibliografia mais recente aponta 

outros dois ascomicetas como possíveis agentes patogéneos da doença, fungos do género 

Cadophora Lagerb. e Melin, Svenska Skogsvårdsföreningens Tidskrift (IMA, 2017e) e a 

espécie Pleurostoma richardsiae (Nannfeldt) Réblová e Jaklitsch (Fuente et al., 2016; 

Gramaje et al., 2018; IMA, 2017f).  

O género Phaeoacremonium (Pm) foi descrito em 1996. Os fungos deste género são 

ascomicetas que pertencem à ordem Diaporthales e o seu género teleomorfo é Togninia Berl 

(Pinto, 2010). Este género possuí 68 espécies já identificadas em que 29 dessas já foram 

isoladas em videiras com sintomatologia de doenças do lenho. De entre todas as espécies já 

isoladas as mais frequentes em videiras com sintomatologia de doença de Petri são Pm. 

minimum (Tul. & C. Tul.) D. Gramaje, L. Mostert & Crous (Araújo et al., 2017; Gramaje et 

al., 2018; IMA, 2017g) e Pm. aleophilum (Martín et al., 2014, 2006) (Fig. 5). 

Morfologicamente, as espécies de Phaeoacremonium, apresentam um micélio com hifas 

ramificadas e septadas que podem estar isoladas ou agregadas. Os conídios por norma 

encontram-se agregados em estruturas redondas e a sua forma pode variar entre cilíndrica, 

oblonga-elipsoide, ovoide, alantoide ou reniforme. Por norma a colónia é lisa e por vezes 

algodonosa. A sua cor varia de verde a bege ou ainda de rosa a rosa escuro (Martín et al., 

2006). No Quadro 1 é apresentada a classificação taxonómica de Phaeoacremonium. 
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Quadro 1 – Classificação taxonómica de Phaeoacremonium (IMA, 2017d) 

Reino Fungi 

Sub-reino Dikarya 

Filo Ascomycota 

Subfilo Pezizmycotina 

Classe Sordariomycetes 

Subclasse Sordariomycetidae 

Ordem Diaporthales 

Família Togniniaceae 

Género Phaeoacremonium 

 

 
Fig. 5 - Pm. aleophilum. A Colónia com 6 dias de crescimento em ágar de extrato de malte (MEA); B -  Colónia 
com 6 dias de crescimento oatmel ágar (AO); C e D – Conídios; E – Conidióforo (Martín et al., 2006) 

O outro principal agente causador da doença, Phaeomoniella chlamydospora, é 

também um ascomiceta, pertence à ordem Phaeomoniellales e à família Phaeomoniellaceae. 

No Quadro 2 é apresentada a classificação taxonómica do patogéneo. 
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Quadro 2 - Classificação taxonómica de Phaeomoniella (IMA, 2017c) 

Reino Fungi 

Sub-reino Dikarya 

Filo Ascomycota 

Subfilo Pezizmycotina 

Classe Eurotiomycetes 

Subclasse Chaetothyriomycetidae 

Ordem Phaeomoniellales 

Família Phaeomoniellaceae 

Género Phaeomoniella 

 

 Os fungos do género Phaeomoniella são muito idênticos ao género 

Phaeoacremonium, mas tem como anamorfo um fungo do género Phoma e o seu teleomorfo 

é desconhecido até à data (Crous and Gams, 2000). Em MEA as colónias apresentam 

tonalidades que variam entre o cinzento-oliváceo a preto-oliváceo. Os conídios apresentam 

uma forma globosa, são sub-hialinos, oblongos-elipsoidais a ovoides e direitos (Fig. 6) 

(Crous and Gams, 2000). 

 
Fig. 6 – Pa. chlamydospora. A – Colónia em meio ágar de dextrose de batata (PDA); C – Conídios (Abreu, 
2013) 

Os agentes patogénicos da doença de Petri habitam no xilema das videiras onde tem 

a capacidade de se mover, germinar e penetrar através das paredes do parênquima vascular 

infetando assim a videira. No inverno, dadas as condições desfavoráveis ao seu 
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desenvolvimento, os agentes responsáveis pela doença hibernam em peritecas. Quando as 

condições de temperatura e humidade (temperaturas entre os 22 e 30ºC e humidades relativas 

elevadas) são propícias, os fungos produzem esporos que serão disseminados pelas chuvas, 

ventos, ferramentas de poda e ainda artrópodes. Uma vez dentro da videira, através da 

entrada por feridas de poda ou pelas raízes - dado que os fungos conseguem hibernar em 

detritos de poda, que muitas vezes se encontram nos solos, quando as condições se tornam 

favoráveis, pode ocorrer também produção de inóculo no solo que vai entrar para as plantas 

através das raízes – ocorre a produção de esporos assexuados (conídios) que germinam e 

entram na planta, onde posteriormente ocorre a manifestação de sintomas (Fontaine and 

Mondello, 2015; Gramaje et al., 2015). A Fig. 7 mostra o ciclo da doença para o género 

Phaeoacremonium. 

  
Fig. 7 - Ciclo da doença de Petri para o género Phaeoacremonium  (Fontaine and Mondello, 2015; Gramaje et 
al., 2015)  

Quando a videira está infetada, é visível um crescimento vegetativo reduzido, 

desfoliação, murchidão das folhas e entre-nós curtos. Nas folhas são ainda visíveis cloroses 

de cor clara e de dimensões irregulares entre as nervuras e ao longo da margem (Fig. 8A). 

Estas manchas cloróticas normalmente começam por ser pequenas, mas gradualmente 

espalham-se e tornam-se necroses amarelo-acastanhadas, em castas brancas, e vermelho-

acastanhadas, em castas tintas. Nas folhas infetadas é comum aparecer, num estado mais 

avançado da doença, o padrão chamado ‘riscas de tigre’. Nos bagos podem aparecer 

pontuações pretas, denominadas black-measles, e em condições mais extremas da doença 

podemos observar dessecamento dos bagos. Internamente, em corte transversal, observam-
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se pontuações negras e estrias castanhas nos vasos xilémicos (Fig. 8B), devido à acumulação 

de compostos fenólicos produzidos pela planta como resposta de defesa. Os vasos 

danificados podem exudar seiva negra, daí a doença de Petri também ser conhecida como 

black goo. É de referir ainda que em condições ótimas para o desenvolvimento dos agentes 

patogénicos, ocorre um maior desenvolvimento da doença, o que pode conduzir à morte das 

videiras (Fuente et al., 2016; Gramaje et al., 2018; Gramaje and Armengol, 2011; Mugnai et 

al., 1999; Pinto, 2010). 

 
Fig. 8 - Sintomas de doença de Petri. A – Cloroses de cor claras nas nervuras das folhas – riscas de tigre B – 
Pontuações e estrias em corte transversal no tronco (Gramaje et al., 2015) 

4.1.1.2. Doença do pé-negro da videira 

Os sintomas da doença do pé-negro da videira foram relatados pela primeira vez em 

1960, na França. Porém, só nos últimos anos é que se fez sentir a gravidade do problema. 

Tem sido vários os estudos que relatam a ocorrência e o aumento da doença em áreas 

vitícolas por todo o mundo (Carlucci et al., 2017; Úrbez-Torres et al., 2014).  

A doença do pé-negro da videira é associada a dois agentes patogénicos, 

Cylindrocarpon spp. e Campylocarpon spp (Fuente et al., 2016; Gramaje and Armengol, 

2011). Contudo, estudos mais recentes associam outras espécies de fungos dos géneros 

Cylindrocladiella Boesew (IMA, 2017h), Dactylonectria L. Lombard e Crous (IMA, 2017i), 

Ilyonectria P. Chaverri e C. Salgado (IMA, 2017j), Neonectria Wollenw. (IMA, 2017k) e 

Thelonectria P. Chaverri e C. Salgado (Gramaje et al., 2018). O presente estudo centrou-se 

nos dois primeiros agentes patogénicos, pelo que serão os mais abordados.  

Até à data, as principais espécies descritas como responsáveis pelo pé-negro da 

videira são Cylindrocarpon destructans (Zinssm.) Scholten (IMA, 2017l), Cylindrocarpon 

liriodendri J.D. MacDon. e E.E. Butler, (IMA, 2017m) Cylindrocarpon macrodidymum 

Schroers, Halleen e Crous (IMA, 2017n), Campylocarpon fasciculare Schroers, Halleen e 
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Crous (IMA, 2017o) e Campylocarpon pseudofasciculare Halleen, Schroers e Crous (IMA, 

2017p) (Chantal, 2010).  

Morfologicamente, C. destructans produz micro e macroconídios. Os microconídios 

caracterizam-se por terem uma forma de oval a elíptica e os macroconídios são cilíndricos, 

com as extremidades arredondas ou retas que estreitam ligeiramente em relação à base. Os 

clamidósporos são, inicialmente, hialinos e com o passar do tempo tornam-se acastanhados, 

são também globolos e lisos. Quanto ao micélio, a colónia é aérea no centro, varia de branco 

a cor canela e tem textura semelhante a algodão (Chantal, 2010; Rego et al., 2000). Em 

relação a C. liriodendri, sabe-se que produz macroconídios septados, retos ou levemente 

curvados e cilíndricos. Os microconídios por norma são asseptados e elipsoidais a 

subcilíndricos. Os clamidósporos são de cor castanha e variam de ovoides a elipsoides. O 

micélio de C. liriodendri, varia de cor canela a sépia e tem a característica de ser aéreo 

(Chantal, 2010). Por último, C. macrodidymum caracteriza-se por produzir macroconídios 

septados, retos ou ligeiramente curvos, são também cilíndricos ou alargados em direção às 

extremidades. Os microconídios podem ser asseptados ou septados e a sua forma varia de 

ovoide a elipsoidal. Os clamidósporos variam de hialinos a castanhos e raramente são 

produzidos em meio de cultura. A colónia de C. macrodidymum cresce abundantemente, é, 

também, aérea, com textura idêntica ao algodão e distingue-se por ter tons amarelados 

(Chantal, 2010; Halleen et al., 2004). Na Fig. 9 podemos observar o micélio de espécies de 

Cylindrocarpon (Fig. 9A, B e C) e aos conídios (Fig. 9D, E, e F).  

 
Fig. 9 – A – Micélio de C. destructans, em ágar de dextrose de batata (PDA)e com duas semanas de crescimento 
no escuro; B - Micélio de C. liriodendri, em PDA e com duas semanas de crescimento no escuro; C - Micélio 
de C. macrodidymum, em PDA e com duas semanas de crescimento no escuro; D- conídios de C. destructans; 
E- conídios de C. liriodendri; F - conídios de C. macrodidymum (Chantal, 2010) 
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Quadro 3 - Classificação taxonómica de Cylindrocarpon spp. (IMA, 2017q) 

Reino Fungi 

Sub-reino Dikarya 

Filo Ascomycota 

Subfilo Pezizmycotina 

Classe Sordariomycetes 

Subclasse Hypocreomycetidae 

Ordem Hypocreales 

Família Nectriaceae 

Género Cylindrocarpon 

 

No que diz respeito às espécies de Campylocarpon, C. fasciculare possui 

macroconídios septados, cilíndricos e com as extremidades ligeiramente estreitas e obtusas 

(Fig. 10A). Nesta espécie, até ao momento ainda não foram observados nem microconídios 

nem clamidósporos (Chantal, 2010). Quanto ao micélio de C. fasciculare, a colónia 

caracteriza-se por ter tons brancos a acinzentados, ter textura semelhante ao algodão, com 

hifas de cor branca a castanha e pela parte inferior da colónia ser castanha. 

Comparativamente, C. pseudofasciculare produz macroconídios septados, cilíndricos, que 

vão de retos a moderadamente curvos e são mais estreitos na base (Fig. 10B). Até à data não 

há registo de microconídios nesta espécie. Relativamente aos clamidósporos, por norma 

aparecem em grupos de três a cinco, são arredondados e ligeiramente angulares. Por fim, o 

micélio cresce também de forma abundante, vai de branco a levemente acastanhado e tem, 

também, textura idêntica a algodão. A parte inferior do micélio é também acastanhada 

(Chantal, 2010; Halleen et al., 2004). No Quadro 4 é apresentada a classificação taxonómica 

de Campylocarpon spp.  
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Fig. 10 – Macroconídios: A – C. fasciculare; B – C. pseudofasciculare (Halleen et al., 2004) 

Quadro 4 – Classificação taxonómica de Campylocarpon spp. (IMA, 2017r) 

Reino Fungi 

Sub-reino Dikarya 

Filo Ascomycota 

Classe Sordariomycetes 

Ordem Hypocreales 

Família Hypocreales 

Género Campylocarpon 

 

À semelhança do que acontece com as outras doenças já descritas, para que a videira 

fique com uma infeção característica de doença do pé-negro, as condições ambientais assim 

como as condições fisiológicas da planta são fatores determinantes ao desenvolvimento da 

doença. A má-nutrição da planta, um compasso de plantação muito denso, a falta de 

drenagem dos solos ou altas temperaturas são exemplos de boas condições que favorecem o 

desenvolvimento da doença (Úrbez-Torres et al., 2014). Na Fig. 11 é apresentado o ciclo da 

doença para Cylindrocarpon spp.  

Quando as condições ambientais se tornam adversas ao desenvolvimento dos agentes 

patogénicos, no inverno, estes hibernam sob a forma de estruturas de frutificação, na madeira 

já doente, onde vão produzir esporos sexuados. Por ação do vento ou das chuvas, por 

exemplo, ocorre a dispersão destes esporos, que entram em contacto com as videiras, 

principalmente por feridas de poda não protegidas. Quando as condições se tornam 
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favoráveis ao desenvolvimento dos fungos (temperaturas próximas a 25ºC e humidades 

relativas elevadas), estes, já dentro da planta, irão produzir esporos assexuados, o que vai 

levar à infeção da planta e consequentemente à manifestação de sintomas (Úrbez-Torres et 

al., 2014). 

 

 
Fig. 11 – Ciclo da doença de pé-negro da videira para Cylindrocarpon spp. 

Apesar de já terem sido isolados os agentes patogénicos de pé-negro em videiras mais 

adultas, estas doença é mais característica de vinhas jovens. Os sintomas mais característicos 

desta doença (Fig. 12) incluem uma redução da biomassa das raízes e dos pelos radiculares 

com lesões necróticas, profundas e avermelhadas. De modo a compensar esta perda de raízes 

funcionais, a planta desenvolve uma coroa de raízes que crescem horizontalmente e, por 

vezes, é formada junto à superfície do solo. Na base do tronco é comum haver uma 

descoloração, castanho-avermelhada. Sob a casca do lenho é característico encontrar-se 

também uma descoloração negra e uma necrose do tecido xilémico que começa pela base e 

sobe na maior parte da madeira, e que, por norma, causa a morte da videira. Na parte aérea 

das plantas infetadas nota-se uma perda de vigor, com troncos de pequenos portes, entrenós 

curtos e ausência ou pouco abrolhamento. Já nas folhas observa-se uma vegetação 

enfraquecida, esparsa, folhas pequenas e ainda com cloroses ou necroses interveinais. Outros 

estudos realizados em viveiros em Portugal observaram também descoloração negra com 

riscas castanho escuro na madeira, principalmente na base do porta-enxerto (Carlucci et al., 
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2017; Fuente et al., 2016; Gramaje et al., 2018; Hallenn et al., 2006; Rego et al., 2000; Úrbez-

Torres et al., 2014). 

 
Fig. 12 – Sintomas característicos de Pé-Negro da videira:  A – Vegetação enfraquecida e esparsa; B – Cloroses 
interveinais; C- Necrose sob a casca do lenho; D – Necroses nas raízes; E – Crescimento de raízes horizontais 
próximo à superfície; F – Necrose em corte transversal nos vasos xilémicos (Carlucci et al., 2017; Hallenn et 
al., 2006; Úrbez-Torres et al., 2014)  

4.1.2. Doenças em vinhas adultas 

4.1.2.1. Escoriose americana  

O termo “escoriose” foi introduzido por Ravaz e Verge em 1925 para uma doença 

que eles observaram em várias regiões francesas. Presumivelmente o nome “escoriose” 

deriva do francês “excorier” que significa escoriar, ou seja, ferir levemente a pele. Ravaz e 

Verge (1925), com esta comparação, referiam-se às lesões necróticas alongadas nos entrenós 

das videiras afetadas (Phillips 2000). 

O agente que origina a doença designada por escoriose americana é Phomopsis 

viticola (Sacc.) Sacc. (IMA, 2017s). Esta espécie tem a particularidade de ter dois tipos de 

conídios, alfa e beta. Muito raramente P. viticola pode ainda produzir um terceiro grupo de 

conídios, os gama (Mostert et al., 2001; Udayanga et al., 2011; Úrbez-Torres et al., 2013). 

No Quadro 5 é apresentado a classificação taxonómica do agente. 

C

C 
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Quadro 5 - Classificação taxonómica de Phomopsis viticola (IMA, 2017s) 

Reino Fungi 

Sub-reino Dikarya 

Filo Ascomycota 

Subfilo Pezizmycotina 

Classe Sordariomycetes 

Subclasse Sordariomycetidae 

Ordem Diaporthales 

Família Diaporthaceae 

Género Phomopsis 

 

A cor do micélio de P. viticola varia de branco a tons acastanhados com o passar do 

tempo. O micélio, Fig. 13, tem tendência a ser levemente elevado, a crescer lentamente e a 

formar anéis evidentes. Algumas colónias formam ainda manchas de cor verde ou 

acinzentadas. Com o desenvolvimento da cultura as margens tornam-se mais escuras com a 

idade (Mostert et al., 2001; Úrbez-Torres et al., 2013). Como já anteriormente dito, esta 

espécie produz três formas de conídios. Os alfa (Fig. 14A) são os que aparecem em maior 

número e caracterizam-se por serem hialinos, asseptados fusoides, unicelulares e 

bigutulados. Os beta (Fig. 14B) por norma são hialinos e asseptados mas filiformes (Mostert 

et al., 2001; Udayanga et al., 2011; Úrbez-Torres et al., 2013). Por último, os gama são 

também hialinos e multigutulados, fusiformes a subcilíndricos com ápice agudo ou 

arredondado enquanto que a base é algumas vezes truncada (Udayanga et al., 2011).   

 

Fig. 13 - Crescimento em meio de cultura de P. viticola. A – P. viticola no início do desenvolvimento; B – 
Desenvolvimento da coloração acastanhada da cultura após 4 semanas; C – Formação de anéis castanho escuro 
bem visíveis após 4 semanas (Úrbez-Torres et al., 2013) 
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Fig. 14 – Conídios de P. viticola. A – Conídios alfa e beta; B – Conídios alfa; C – Conídios beta (INRA, n.d.) 

Para que ocorra uma infeção de P. viticola é necessário que haja condições 

ambientais que o permitam. As condições ideais para o desenvolvimento do patogéneo são 

temperaturas próximas a 23ºC e humidades relativas elevadas. Estas condições são mais 

comuns na primavera, tornando-se esta época a mais propícia ao desenvolvimento de 

infeções (AWRI, 2010a). Durante o inverno, o fungo sobrevive hibernado em estruturas de 

frutificação em ramos ou na madeira de videiras infetadas. A chuva e o vento vão facilitar a 

disseminação dos esporos que no verão e em tempo mais quente, vão germinar provocando 

a infeção das plantas sãs. Esta infeção é mais fácil de ocorrer durante o abrolhamento da 

videira. A manifestação de sintomas na planta geralmente inicia-se nas folhas. Se as 

condições continuarem propicias ao desenvolvimento do agente, entre sete a dez dias após a 

infeção ocorre o aparecimento de manchas nas folhas. Nos ramos as lesões, por norma 

requerem mais tempo, entre duas a quatro semanas. Durante o verão, como as condições 

ambientais não são as mais favoráveis, a infeção permanece latente e quando o clima se 

tornar mais frio e húmido pode ocorrer um novo foco de infeção. Por fim, com a chegada do 

inverno o ciclo volta a iniciar-se com a hibernação do agente (Anco et al., 2011). Na Fig. 15 

é mostrado o ciclo da doença para P. viticola. 
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Fig. 15 - Ciclo da doença de escoriose americana para P. viticola  

 A escoriose americana é mais comum em climas temperados e uma vez instalada 

numa vinha pode levar a perdas de pelo menos 30% da produção (Gramaje et al., 2018). 

Estas perdas devem-se ao atraso no crescimento das videiras, à perda de vigor, atraso na 

rebentação, redução do número de cachos e ainda, em castas mais sensíveis como a Touriga 

Nacional, pode ocorrer desavinho pela destruição dos botões florais. Nos ramos mais jovens, 

é frequente o aparecimento de pontuações necróticas que podem evoluir para manchas ou 

lesões mais profundas como fendilhamento. Nos ramos mais velhos observa-se em muitos 

casos o estrangulamento da base que podem levar à quebra do ramo em certas condições 

(ex.: vento). Já no período de dormência as varas podem apresentar um aspeto mais 

esbranquiçado com pontuações negras nos entrenós. Por norma nas folhas observa-se 

necroses e cloroses e posteriormente desfoliação. Nos cachos, apesar de mais invulgar o seu 

desenvolviemento, podem ficar murchos ou mumificados (ADVID, 2013; Fuente et al., 

2016; Phillips, 2000; Urbez-Torres et al., 2012) .Na Fig. 16 podemos observar alguns dos 

sintomas anteriormente descritos.  
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Fig. 16 – Sintomas característicos de Escoriose Americana: A e B – manchas negras e alongadas nos ramos; 
C -  Varas esbranquiçadas e com pontuações negras durante o período de dormência; D – Mumificação dos 
bagos (INRA, n.d.) 

A escoriose americana tem a particularidade de ser uma doença que não se dissemina 

rapidamente, mas sim “acumula-se” ao longo dos anos, ou seja, com o passar o tempo os 

seus sintomas são mais intensos notando-se pela perda de vigor e rendimento das vinhas 

(Phillips, 2000), mas não corre uma disseminação rápida seja na parcela seja para outra 

parcela ou vinha. 

4.1.2.2. Escoriose europeia 

A doença denominada escoriose europeia é atualmente uma grande ameaça à cultura 

da vinha. A sua importância só foi reconhecida no início dos anos 2000. Até então 

considerava-se as espécies de Botryosphaeriaceae, fungos associados à escoriose europeia, 

como patogenios fracos ou saprófitas. Contudo, estudos mais recentes provaram o contrário 

e associaram espécies de Botryosphaeriaceae ao aparecimento de cancros e também como a 

principal causa pela morte de algumas videiras (Billones-Baaijens and Savocchia, 2018). 

Até à data já foram associadas à escoriose europeia mais de 20 espécies de 

Botryosphaeriaceae (Billones-Baaijens and Savocchia, 2018; Carlucci et al., 2015; Pitt et al., 
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2013a; Stempien et al., 2017). O género Botryosphaeria Ces. e De Not. (IMA, 2017t) é um 

ascomiceta (Quadro 6). Caracteristicamente, os ascocarpos de Botryosphaeria spp. variam 

na sua forma, podem ser uniloculares relativamente simples, grandes estruturas 

multiloculares ou ainda agregações de ascocarpos uniloculares. Os ascocarpos são ainda 

ostiolados e podem estar dentro do tecido do hospedeiro ou à superfície. Os asci são clavados 

ou, mais raramente, cilíndricos e têm geralmente um caule mal definido. Cada asco contém 

oito ascósporos que, por norma, se encontram dispostos obliquamente. Os ascósporos são 

hialinos, unicelulares e na maior parte das espécies ovais. Com a idade tornam-se castanhos 

e septados. Como estas características são muito idênticas de espécie para espécie, torna-se 

difícil a sua diferenciação, pelo que, normalmente a identificação morfológica das espécies 

faz-se com base nos seus anamorfos (Philips, 2004). Literatura mais recente menciona essas 

espécies anamórficas como, Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon e Maubl. [87], 

Neofusicoccum parvum (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips (IMA, 

2017v) ou Diplodia seriata De Not. (IMA, 2017w). 

Quadro 6 - Classificação taxonómica de Botryosphaeria spp. (IMA, 2017t) 

Reino Fungi 

Sub-reino Dikarya 

Filo Ascomycota 

Subfilo Pezizmycotina 

Classe Dothideomycetes 

Ordem Botryosphaeriales 

Família Botryosphaeriaceae 

Género Botryosphaeria 

 

Um pouco por todas as regiões vitícolas encontramos várias espécies Botryosphaeria 

associadas às doenças do lenho da videira. Algumas das principais espécies são B. dothidea 

(Moug. ex Fr.) Ces. e De Not. (IMA, 2017x), B. parva Pennycook e Samuels (IMA, 2017y), 

B. obtusa (Schwein.) Shoemaker (IMA, 2017z), B. stevensii Shoemaker (IMA, 2017aa), B. 

lutea A.J.L. Phillips (IMA, 2017ab), B. australis Slippers, Crous e M.J. Wingf. (IMA, 

2017ac) e B. rhodina (Berk. e M.A. Curtis) Arx (IMA, 2017ad) onde as três primeiras 

espécies são frequentemente associadas a doenças do lenho da videira em Portugal (Niekerk 

et al., 2006). De seguida é apresentada a caracterização morfológica das espécies:   
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B. dothidea (forma anamórficaFusicoccum aesculi) 
 

Caracteriza-se por ter ascósporos hialinos e asseptados. Os conídios ( Fig. 17A) por 

norma são também hialinos, asseptados com paredes pouco espessas e raramente mudam de 

cor para castanho. O micélio (Fig. 17B) caracteriza-se por ser aéreo, por crescer 

abundantemente e inicialmente é branco tornando-se gradualmente cinza escuro. A parte 

inferior das colonias também varia de cor: inicialmente é igualmente branco, e com o tempo 

altera-se de verde oliváceo a preto (Philips, 2007a). 

 
Fig. 17 - B. dothidea. A - Micélio em PDA; B - Conídios de B. dothidea (Philips, 2007a) 

B. parva (forma anamórfica Neofusicoccum parvum) 

Possui ascósporos e conídios hialinos, asseptados (Fig. 18A) que com o tempo 

escurecem e ficam com um ou dois septos (Fig. 18B). Quanto ao micélio, este é muito similar 

ao de B. dothidea, ou seja, inicialmente branco tornando-se cinza com o tempo e a parte 

inferior é também inicialmente branca tornando-se verde a preto com o tempo (Philips, 

2007b). 

 

Fig. 18 - B. parva. A - Conídios jovens em oatmeal agar B - Conídios envelhecidos com diferente coloração e 
septados (Philips, 2007b). 
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B. obtusa (forma anamórfica Diplodia seriata) 

Apresenta ascósporos hialinos e asseptados. Os conídios são castanhos, asseptados (Fig. 

19A), sendo a superfície interna da parede finamente rugosa (Fig. 19B) e o ápice 

arredondado. O micélio diferencia-se dos outros agentes por ser cinzento-acastanhado, 

aéreo, mas denso (Philips, 2007c).  

 
Fig. 19 - B. obtusa. A - Conídios; B - Superfície interna rugosa dos conídios (Philips, 2007c) 

B. stevensii (forma anamórfica Diplodia mutila) 

Caracteristicamente esta espécie possui apresenta ascósporos hialinos, asseptados e, 

com o envelhecimento, podem se tornar castanhos e com um ou dois septos. Os conídios são 

hialinos, têm uma parede espessa e possuem o ápice arredondado (Fig. 20). Com o tempo 

podem também se tornar castanho-claros e septados, contudo é muito raro. O micélio em 

PDA tem tons castanhos-oliváceos muito escuros, é aéreo e denso (Philips, 2007d). 

 
Fig. 20 - Conídios maturos de B. stevensii (Philips, 2007d) 
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B. lutea (forma anamórfica Neofusicoccum luteum) 

Os ascósporos caracterizam-se por serem hialinos e asseptados. Os conídios são 

também hialinos e asseptados, mas possuem paredes finas. O micélio em PDA, inicialmente, 

é incolor ou com cores muito ténues (Fig. 21A) e escurece gradualmente com a idade. As 

colónias de B. lutea possuem uma particularidade que as permite identificar rapidamente 

pois produzem um pigmento amarelo que se difunde no ágar à frente da borda da colónia 

principal. A cor é mais intensa após 3/4 dias de crescimento a 25ºC (Fig. 21B). Após 6/7 

dias de crescimento deixa-se de visualizar a cor amarela. Esta dá lugar a uma cor violácea 

obtida pelo denso crescimento do micélio (Fig. 21C) (Philips, 2007e). 

 
Fig. 21 - Colónia de B. lutea. A - Colónia com 2 dias a 25ºC em PDA com o pigmento amarelo fraco; B - Após 
4 dias a 20ºC, forte intensidade do pigmento amarelo; C - Após 4 dias, o pigmento amarelo tornou-se violáceo 
(Philips, 2007e) 

B. australis (forma anamórfica Neofusicoccum australe) 

Possui ascósporos asseptados, hialinos, que contêm conteúdo granular no seu 

interior. A sua forma varia de fusoide a ovoide. Os conídios caracterizam-se por serem de 

igual forma hialinos, possuírem conteúdo granular, asseptados, fusiformes e por raramente 

formarem septos antes da germinação. Em cultura, as colónias são esbranquiçadas. No 

escuro, com temperaturas a variar entre os 15-20ºC produzem um pigmento amarelo que se 

difunde no meio. Após 5/6 dias, de desenvolvimento de micélio este pigmento amarelo 

torna-se cinzento. O crescimento do micélio caracteriza-se pela formação de tufos esparsos 

nas margens deste (Philips, 2007f). 

B. rhodina (forma anamórfica Lasiodiplodia theobromae) 

Por último, os ascósporos de B. rhodina, são também hialinos e asseptados. Os 

conídios são, numa fase inicial, hialinos e asseptados, mas tornam-se castanho escuros, 

septados e possuem estrias irregulares longitudinais (Fig. 22). O micélio, em OA, 
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caracteriza-se por ter tons verde-acastanhados e por ser, também, aéreo e com um 

crescimento denso (Philips, 2007g). 

 
Fig. 22 - Conídios maturos de B. rhodina: estrias longitudinais características da espécie (Philips, 2007g) 

À semelhança do que sucede com outras doenças, para que ocorra uma infeção de 

Botryosphaeria spp. são necessárias determinadas condições ambientais. Essas condições 

são, sobretudo, de temperatura e humidade. As espécies de Botryosphaeria conseguem 

germinar entre 15 e 37ºC com humidades relativas elevadas (Billones-Baaijens and 

Savocchia, 2018). Aliando estes requisitos ambientais a recentes feridas de podas obtemos 

condições que propiciam o desenvolvimento da doença na planta (Úrbez-Torres, 2011). de 

modo a resistirem às condições menos favoráveis do inverno, as espécies de Botryosphaeria 

produzem estruturas de hibernação, normalmente, em madeira já infetada. Com as chuvas e 

os ventos ocorre a dispersão dos esporos, que ao entrarem nas plantas através, sobretudo, de 

feridas de poda, e com as condições ambientais favoráveis, germinam. E assim ocorre a 

infeção que é detetada com a manifestação de sintomas, neste caso, principalmente pelo 

aparecimento de cancros no tronco da videira (Billones-Baaijens and Savocchia, 2018). Na 

Fig. 23 é apresentado o ciclo de vida da doença para Botryosphaeria spp. 

 
Fig. 23 - Ciclo da doença de escoriose europeia para Botryosphaeria spp.  
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Comparativamente a outras DLV, a escoriose europeia é característica pelo 

aparecimento de cancros na madeira, cancros internos em forma de cunha (Fig. 24A e B) e 

necroses centrais (Fig. 24C) na secção transversal do tronco, todos estes sintomas podem 

levar à morte da videira. Na parte área da planta é comum a morte dos ramos ou 

desenvolvimento atrofiado no caso de resistirem e baixa percentagem de abrolhamento 

(Billones-Baaijens and Savocchia, 2018; Carlucci et al., 2015; Gramaje et al., 2018; Pitt et 

al., 2013a). Quanto aos sintomas nas folhas, a escoriose europeia por norma distingue-se 

pela falta de sintomatologia foliar (Fuente et al., 2016; Gramaje et al., 2018). Contudo, em 

alguns casos, podem ocorrer, nomeadamente,  na Europa já foram relatados sintomas foliares 

e estes caracterizam-se por algumas deformações e cloroses nas folhas. Estas ficam laranja-

amareladas em castas brancas e vermelho-tinto em castas tintas (Billones-Baaijens and 

Savocchia, 2018).  

 
Fig. 24 - Sintomas de Escoriose Europeia. A - Cancro na madeira; B - Corte transversal do tronco com cancro 
em forma de cunha; C - Necrose central (Carlucci et al., 2015; Gramaje et al., 2018) 

4.1.2.3. Eutipiose 

A eutipiose é causada por 24 espécies de fungos pertencentes à Diatrypaceae, 

contudo a mais comum e mais virulenta é Eutypa lata (Pers.) Tul. & C. Tul. (IMA, 2017ae), 

sendo a única espécie conhecida capaz de provocar sintomas foliares nas videiras (Gramaje 

et al., 2018; Pitt et al., 2013b; Rolshausen et al., 2010; Trouillas et al., 2010; Trouillas and 

Gubler, 2010).  

E. lata é um ascomiceta. Pode ser identificado quer pela forma dos ascos, quer pela 

forma do ascósporos. Os ascos caracterizam-se por serem longos, em forma de fuso, com 

invaginações apicais. Os ascósporos são alantóides, sub-hialinos e em grande número 

assumem cor acastanhada (Fig. 25). No que toca ao crescimento em meio de cultura, PDA, 
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inicialmente o micélio é branco e creme na parte de baixo (Fig. 26). Passado duas semanas, 

as culturas evoluem de branco a cinzento e a zona creme pode evoluir para tons escuros até 

preto. E. lata caracteriza-se por ser difícil de esporular em meio de cultura. Para tal são 

necessários outros tratamentos que envolvem submeter a placa a luz fluorescente continua 

durante algum tempo (AWRI, 2010b; Munkvold, 2001).  

Quadro 7 - Classificação taxonómica de Eutypa lata (IMA, 2017ae) 

Reino Fungi 

Sub-reino Dikarya 

Filo Ascomycota 

Subfilo Pezizmycotina 

Classe Sordariomycetes 

Subclasse Xylariomycetidae 

Ordem Xylariales 

Família 

Género 

Diatrypaceae 

Eutypa 

 

 
Fig. 25 – Eutypa lata. A - Ascos B - Ascósporos (Munkvold, 2001) 
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Fig. 26 - Crescimento de E. lata em meio de cultura PDA 

A eutipiose caracteriza-se por ser uma doença que se desenvolve lentamente na 

madeira de plantas lenhosas (AWRI, 2010b). Quando as condições se tornam ideais ao 

desenvolvimento do patogéneo ocorre a infeção das plantas, nomeadamente muita humidade 

(entre 500 a 600mm de chuva por ano, ou onde a irrigação seja equivalente). No inverno, 

em videiras já infetadas, nomeadamente em madeira já morta ocorre a produção de corpos 

de frutificação, onde o agente patogénico hiberna. Depois com as chuvas durante o inverno 

ou início da primavera, ocorre a dispersão dos esporos, que, caso hajam feridas de podas 

frescas (principal modo de entrada), estas vão servir como entrada do agente na videira 

hospedeira. Já na planta, no lenho, irá disseminar-se pela planta através da produção de 

esporos assexuados. Em consequência irá resultar na infeção da planta e consequentemente 

na manifestação de sintomas. O aparecimento de cancros é um sintoma muito característico 

da Eutipiose e por norma a sua formação é visível depois de 3 a 4 anos da infeção em corte 

transversal do tronco (AWRI, 2010b; Ellis, 2008). Na Fig. 27 está representado o ciclo da 

doença. 
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Fig. 27 – Ciclo da doença da Eutipiose para E. lata  

Uma vez dentro da planta, os sintomas foliares podem demorar entre 2 a 8 anos a 

manifestarem-se, dependendo da casta e do ano (AWRI, 2010b; Gramaje et al., 2018). Estes 

ocorrem devido à libertação de toxinas pelo patogéneo e incluem folhas cloróticas 

regularmente em forma de concha e com margens necróticas, ou então folhas com várias 

manchas necróticas que podem aumentar com o tempo. Já nos ramos, a eutipiose manifesta-

se através do atrofiamento do desenvolvimento dos ramos, amadurecimento desigual dos 

cachos ou até mesmo emurchecimento e/ou morte dos mesmos, atraso no desenvolvimento 

dos rebentos, entrenós curtos, podendo ainda levar à ocorrência de cancros. Estes cancros 

externos surgem com o progresso da doença e caracterizam-se por serem áreas achatadas da 

madeira sem casca que eventualmente levam à morte da videira (AWRI, 2010b; Fuente et 

al., 2016; Gramaje et al., 2018). Na Fig. 28 podemos observar alguns dos sintomas descritos. 
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Fig. 28 - Sintomas característicos de Eutipiose em videiras. A – atrofiamento no desenvolvimento dos ramos 
com folhas cloróticas; B – efeitos nos cachos, nomeadamente amadurecimento desigual e emurchecimento; C 
– cancro na zona externa do tronco; D – Folhas com as margens necróticas e em forma de concha (Gramaje et 
al., 2018) 

4.1.2.4. Esca  

O complexo esca, que compreende um conjunto alargado de patógenos, nos últimos 

anos tornou-se uma séria ameaça à viticultura. Devido à sua complexidade é uma doença 

que ainda exige mais estudos de modo a se poderem obter respostas às preocupações dos 

viticultores (Urska, 2016). 

Os principais agentes associados à Esca são Phaeomoniella chlamydospora, 

Phaeoacremonium minimum, Phaeoacremonium aleophilum, Fomitiporia mediterrânea M. 

Fisch (IMA, 2017af) (mais comum na Europa) e Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill 

(Bertsch et al., 2013; Fuente et al., 2016; Gramaje et al., 2018; IMA, 2017ag; Newsome, 

2012). Contudo a Esca é também frequentemente associada a Eutypa lata, a Botryosphaeria 

spp. (Fuente et al., 2016) e ainda Phomopsis viticola e Cylindrocarpon (Newsome, 2012). 

Por último a espécie Stereum hirsutum também está envolvida, contudo apresenta uma 

menor importância no desenvolvimento da doença (Fuente et al., 2016), pelo que será menos 
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abordada neste estudo. Fomitiporia ssp. é um basidiomiceta. Fomitiporia mediterrânea é 

mais comum em vinhas da Europa.  

Quadro 8 - Classificação taxonómica de Fomitiporia spp. (IMA, 2017ah) 

Reino Fungi 

Sub-reino Dikarya 

Filo Basidiomycota 

Subfilo Agaricomycotina 

Classe Agaricomycetes 

Ordem Hymenochaetales 

Família Hymenochaetaceae 

Género Fomitiporia 

 

A complexidade da esca, para além do alargado espetro de agentes patogéneos, passa 

também pela complexidade de sintomas. Para um viticultor, torna-se difícil o diagnóstico 

desta patologia no campo pois existem duas formas da doença e o aparecimento de sintomas 

é muito variável de ano para ano (Bertsch et al., 2013; Gramaje et al., 2018; Newsome, 

2012). A esca pode desenvolver-se numa forma crónica e aguda/apoplética. A crónica, 

também conhecida como “doença da folha da videira” é aquela em que se manifestam os 

sintomas foliares e é causada sobretudo por Phaeomoniella chlamydospora e 

Phaeoacremonium spp. Estes sintomas caracterizam-se por manchas verde claro no início 

da estação e que evoluem para uma necrose à volta das nervuras de cor vermelho a castanho 

(Fig. 29A), variando com a casta. Estas necroses são conhecidas por ‘mancha de tigre’. Nos 

bagos é ainda característico o aparecimento de pontuações pretas ou roxas (Fig. 29B) que 

podem levar à abertura do bago (Bertsch et al., 2013; Newsome, 2012). A forma mais aguda 

ou apoplética é conhecida como a “verdadeira esca” (Newsome, 2012) . Esta forma índica 

um estado mais grave da doença e é afeta sobretudo o tronco da videira (Fig. 29C). Os 

sintomas mais característicos são necroses e pontuações negras no tronco, estrias negras que 

envolvem um ou mais vasos do xilema, necroses centrais que circunscrevem o centro do 

tronco e podridão branca. Para além dos efeitos no tronco é ainda comum a morte subida 

dos ramos (apoplexia) (Bertsch et al., 2013; Newsome, 2012). Estudos apontam que o 
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principal agente responsável pelo aparecimento destes sintomas seja Fomitiporia spp. 

(Bertsch et al., 2013; Fuente et al., 2016; Newsome, 2012). Contudo já isolaram os outros 

agentes mencionados em necroses da madeira (Fuente et al., 2016). 

 
Fig. 29 - Sintomas característicos de esca. A – Sintomas foliares, necroses à volta das nervuras – mancha de 
tigre; B – Pontuações roxas nos bagos; C – Necroses e pontuações negras no tronco (Gramaje et al., 2018; 
Urska, 2016) 

4.2. Importância das doenças do lenho da videira 

As DLV estão presentes um pouco por todo o território onde existem regiões 

vitícolas, particularmente em França, Espanha e Itália, países líderes em viticultura. Em 2014 

registaram-se perdas, só devido às DLV, de 1 a 50% em França, 3 a 30% em Itália, 3 a 20% 

em Espanha e de 5% na Alemanha. Economicamente sabe-se que por ano, a nível mundial, 

atualmente são necessários mais de 1 bilião de euros para fazer frente aos prejuízos causados 

pelas DLV (Fontaine and Josep Armengol, 2014; Fontaine and Mondello, 2015). 

Apesar das DLV já serem conhecidas desde o séc. XIX, só recentemente é que se 

começou a dar importância aos seus efeitos nas plantas. Acredita-se que o aumento da 

incidência das DLV tenha origem em vários fatores. Em primeiro lugar, a crescente 

expansão da plantação de videiras durante a década de 1990 promoveu o aumento do 

movimento de material de propagação infetado. A mudança de vinhedos mais tradicionais 

de baixa densidade para um modo de produção intensivo associado à maior mecanização, 

por exemplo na poda, um aumento significativo de feridas de poda, também contribuiu para 

o aumento das DLV (Gramaje et al., 2018). Por último, a proibição do uso de arsenito de 

sódio e do brometo de metilo, devido à preocupação com a saúde pública, foi um dos 

principais fatores que levaram ao incremento da ocorrência das DLV, uma vez que com esta 

medida ficaram excluídos quaisquer métodos de controlo químico contra as doenças do 

lenho (EPA, 1997).  



Doenças do lenho da videira 

 36 

Como já referido, sabe-se que as DLV representam uma das principais ameaças à 

sustentabilidade dos vinhedos. A nível enológico, as doenças do lenho da videira podem 

afetar parâmetros quantitativos e qualitativos, como a diminuição dos açúcares ou o aumento 

do pH nas uvas. A nível agronómico podem levar a perdas na plantação ao infetar material 

de propagação, levando a falhas na enxertia e podem também diminuir o tempo de vida das 

vinhas. Assim estas doenças conduzem a custos acrescidos na gestão da cultura, quer numa 

possível replantação, ou quer na adoção de medidas preventivas para controlo da doença 

(Bertsch et al., 2013; Fontaine and Mondello, 2015; Gramaje et al., 2018, 2016; Kaplan et 

al., 2016). 

As principais medidas de combate às DLV assentam sobretudo em meios 

preventivos. Nos viveiros recomenda-se a esterilização dos materiais como as tesouras, 

máquinas utilizadas e ainda da turfa. Outras medidas que se podem adotar nos viveiros é 

ainda o controlo pós-produção através da observação visual do material vegetal ou ainda por 

análises moleculares. No campo, as medidas a adotar passam essencialmente pela proteção 

das feridas de poda, evitar resíduos de poda no campo, evitar podas em dias de chuva, injetar 

fungicida no tronco da videira, fazer fertilizações foliares de modo a suprimir os sintomas 

foliares, aplicar elicitores de modo a estimularem respostas de defesas nas plantas e ainda 

fazer uma boa gestão da água, por exemplo (Creaser and Wicks, 2004; Gramaje et al., 2018; 

Sosnowski et al., 2011; Úrbez-Torres, 2011). 

As doenças do lenho da videira são consideradas uma verdadeira ameaça à cultura 

uma vez que o seu controlo é afetado por diversas causas. O facto de cada doença ser causada 

por dois ou mais patogéneos e, consequentemente, a complexidade nas interações entre 

hospedeiro - patogéneo - meio ambiente, os diferentes ciclos da doença e a sua difusão 

estreitamente relacionada com a gestão da vinha e, bem como e como já foi mencionado, o 

facto de não existirem estratégias eficientes capazes de erradicar a doença, são alguns fatores 

que influenciam as doenças do lenho e que tornam este tema um foco cada vez maior de 

estudos (Fontaine and Mondello, 2015; Gramaje et al., 2018)
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5. METODOLOGIA 

Após a identificação de videiras no campo com sintomatologia de doenças do lenho, 

este estudo dividiu-se em duas componentes: laboratorial e de campo. No laboratório 

procedeu-se à identificação dos principais fungos associados às doenças do lenho por dois 

métodos: morfológico e molecular. Em paralelo, no campo fez-se o acompanhamento da 

evolução dos sintomas nas videiras. A Fig. 30 apresenta o método de trabalho desenvolvido 

que será aprofundado de seguida.  

 
Fig. 30 – Metodologia desenvolvida: A área a cinzento identifica o trabalho laboratorial, que engloba a 
identificação morfológica (área a laranja) e a molecular (área a verde) e a azul representa o trabalho 
desenvolvido no campo desde Outubro de 2017 a Junho de 2018 
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5.1. Seleção das videiras  

Para este estudo foram utilizadas 21 videiras que apresentavam sintomas de doenças 

do lenho. Cada videira foi devidamente identificada com um número do 1 ao 21.  

O estudo realizou-se na Região Demarcada do Douro, na Quinta de Nossa Senhora 

de Lurdes, Vila Real (Fig. 31). 

As videiras em estudo distribuem-se tanto pela “Vinha Nova” (20 anos)  como pela 

“Vinha Velha” (mais de 20 anos). Da videira 1 à 4 encontram-se na área identificada com a 

letra A, na Fig. 31, da 5 à 11 na B, da 12 à 15 na C e da 16 à 21 na área D.  

 
 Fig. 31 - Quinta de Nossa Senhora de Lurdes, Vila Real: distribuição geográfica das videiras no campo, onde 
as parcelas A, B e C dizem respeito à vinha nova e a D à vinha velha (Imagem obtida por Google Earth Pro a 
30 de setembro de 2018) 

Sabe-se que as castas deste estudo são castas tradicionais do Douro. Contudo apenas 

se sabe ao concreto que a videira 1, 2, 3 e 4 são Viosinho, a 5, 6, 7 e 8 são Tinto Cão e as 

restantes permanecem desconhecidas. 

A 

B 

C 

D 
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5.2. Caracterização dos sintomas  

Após identificação no campo das videiras, procedeu-se à recolha de amostras de 

lenho que continham tecido doente. No Quadro 9 são apresentados os sintomas observados 

inicialmente, em corte transversal do tronco, bem como a caracterização dos mesmos  

Quadro 9 - Caracterização dos sintomas das videiras em estudo 

Videira Caracterização dos sintomas 

1 

 

Fig. 32 – Corte transversal do tronco da 
videira 1: Necrose a circundar a zona 
central; pontuações negras ao longo da 
madeira 

2 

 

Fig. 33 - Corte transversal do tronco da 
videira 2: Mancha necrótica de grande 
tamanho que ocupa quase a totalidade da 
área, periférica e com tecido mole  

3 

 

Fig. 34 - Corte transversal do tronco da 
videira 3: Zona necrótica de cancro 
sectorial com tecido duro; ao centro 
observa-se uma necrose com uma coloração 
mais clara  

4 

 

Fig. 35 - Corte transversal do tronco da 
videira 4: Zona central do lenho mais 
escura; pequenas necroses centrais difusas; 
pontuações negras dispersas  

5 

 

Fig. 36 - Corte transversal do tronco da 
videira 5: Necrose sectorial bem delimitada 
com mancha central mais escura  



Metodologia 

 40 

6 

 

Fig. 37 - Corte transversal do tronco da 
videira 6: Pontuações negras dispersas; 
necrose central bem delimitada de pequenas 
dimensões; manchas necróticas difusas  

7 

 

Fig. 38 - Corte transversal do tronco da 
videira 7: Zona de cancro com uma necrose 
sectorial com tecido mole  

8 

 

Fig. 39 - Corte transversal do tronco da 
videira 8: Necrose com contornos difusos 
ocupando uma mancha do centro à 
periferia; manchas necróticas menos 
evidentes difusas ao longo da madeira; 
pontuações negras 

9 

 

Fig. 40 - Corte transversal do tronco da 
videira 9:  Manchas necróticas de pequeno 
tamanho difusas; pontuações dispersas 
circularmente na zona central  

10 

 

Fig. 41 - Corte transversal do tronco da 
videira 10: Mancha necrótica difusa junto à 
periferia; necrose central bem delimitada  

11 

 

Fig. 42 - Corte transversal do tronco da 
videira 11: Cancro em forma de cunha  
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12 

 

Fig. 43 - Corte transversal do tronco da 
videira 12: Zona necrótica com tecido mole, 
delimitada por um halo escuro; pontuações 
negras dispersas  

13 

 

Fig. 44 - Corte transversal do tronco da 
videira 13: Necrose central de pequenas 
dimensões; halo circular central, difuso; 
pontuações negras dispersas  

14 

 

Fig. 45 - Corte transversal do tronco da 
videira 14: Necrose bem delimitada ao 
centro 

15 

 

Fig. 46 - Corte transversal do tronco da 
videira 15: Zona necrótica central com 
tecido mole delimitada por um halo escuro 
bem definido; zona necrótica periférica com 
tecido mole delimitada por um halo escuro 
bem definido  

16 

 

Fig. 47 - Corte transversal do tronco da 
videira 16: Necrose central difusa com uma 
zona mais escura; pontuações dispersas 
circularmente em volta da necrose; pequena 
mancha necrótica junto à periferia; 
pontuações negras dispersas  

17 

 

Fig. 48 - Corte transversal do tronco da 
videira 17: Zona de cancro com mancha 
necrótica que atravessa o tronco 
transversalmente com um halo bem 
definido de um lado. Zona de cancro tecido 
mole de cor mais clara; pontuações 
dispersas  
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18 

 

Fig. 49 - Corte transversal do tronco da 
videira 18: Pequena necrose central; 
pontuações negras difusas 

19 

 

Fig. 50 - Corte transversal do tronco da 
videira 19: Mancha necrótica sectorial com 
contornos difusos; pontuações negras ao 
longo da madeira  

20 

 

Fig. 51 - Corte transversal do tronco da 
videira 20: Mancha necrótica difusa; 
pontuações em círculo  

21 

 

Fig. 52 - Corte transversal do tronco da 
videira 21: Mancha necrótica central difusa 
para um lado e com um halo escuro no seu 
interior; pontuações necróticas dispersas 

 

5.3. Isolamento dos patogéneos e identificação morfológica 

No laboratório, começou-se pelo corte do material vegetal. De cada segmento do 

lenho fizeram-se discos de aproximadamente 3mm de altura que foram cortados em cubos 

com cerca de 5x3x3mm. Entre o corte das diferentes amostras de videira fez-se a desinfeção 

do material utilizado, serra e tesouras de poda, com álcool a 70%. O isolamento foi realizado 

em caixas de Petri em que se colocou três pedaços de cada amostra, fazendo duas repetições 

por amostra. 

Após o corte do material vegetal procedeu-se à desinfeção do material vegetal e 

depois colocou-se em meio de cultura. Para a desinfeção, primeiro colocou-se a amostra 

durante 30s em álcool a 70%, depois em NaOCl a 1% durante 1min, voltou-se a colocar a 
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amostra durante 30s em álcool a 70% e por último lavou-se a amostra em água destilada 

esterilizada (Abreo et al., 2010; Retief et al., 2005; Taylor et al., n.d.). Efetuou-se também o 

isolamento sem desinfeção do material vegetal, isto é, após o corte este foi colocado 

diretamente no meio de cultura.  

Para o crescimento dos patogéneos foram utilizados vários meios de cultura, isto é, 

ágar de extrato de malte (MEA) e ágar-água.  

Analisou-se também a utilização de antibiótico, estreptomicina, no meio de cultura e 

também a incubação das placas, após crescimento dos fungos, sob luz ultravioleta, 12h 

alternadas com 12h sem luz UV durante o período de 30 dias. 

5.3.1. Obtenção de culturas puras e observação de esporos 

Com o isolamento de fungos com vários crescimentos é necessário separar os 

diferentes fungos. Para tal utilizou-se a técnica de esporo único. 

Os esporos e o micélio foram observados utilizando 10µl de azul de Amann ou Azul 

de Algodão com lactofenol. 

A caracterização morfológica foi realizada tendo por base as características das 

colónias e dos esporos obtidos.  

5.4. Identificação dos agentes patogénicos por amplificação do DNA 

A etapa envolveu 3 processos: extração de DNA, PCR (reação em cadeia da 

polimerase) e, por último, eletroforese e observação de resultados. O DNA dos fungos 

causadores de doenças do lenho foi extraído principalmente das zonas da cepa com sintomas. 

Para algumas amostras que se conseguiu ter crescimento de cultura, efetuou-se também a 

extração de DNA do micélio.  

5.4.1. Extração de DNA  

5.4.1.1.  Extração de DNA a partir do tronco da videira 

De modo a conseguir-se uma melhor relação entre sintomas e agente causal, antes de 

se iniciar o processo de extração de DNA do tronco, separam-se os diferentes sintomas 

identificados em cada cepa afim de se fazer o processo de extração de DNA de cada sintoma 

isoladamente. A separação dos sintomas foi feita de acordo com a Fig. 53, em que cada 
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sintoma foi identificado com uma letra. A divisão dos sintomas foi realizada tendo por base 

as diferentes colorações na madeira, isto é, existência de necroses, ou ainda pelas texturas 

(textura mole ou mais dura). Para as videiras 1, 5, 8, 15 e 18 foram separadas três amostras 

(A, B e C), para a videira 2 cinco amostras (A, B, C, D e E), para as videira 3, 4, 6 e 10 

quatro amostras (A, B, C e D), e para as videiras 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21 em 

duas amostras (A e B). 

Para a extração do DNA do tronco utilizou-se um protocolo que foi otimizado tendo 

por base o trabalho de Retief et al. 2005. Primeiro partiram-se os discos de madeira o mais 

pequeno possível para facilitar a etapa seguinte. Efetuou-se a respetiva maceração em azoto 

líquido. Ao macerado adicionou-se 550µl de tampão de extração CTAB (ANEXO A) e 

incubou-se a 65ºC sob agitação (280rpm). Após 1h adicionou-se 400µl de 24 clorofórmio: 

1 álcool isoamílico e agitou-se no vórtex durante 3min. Para separar as diferentes fases 

centrifugou-se durante 15min a 1300g e transferiu-se o sobrenadante para um novo 

microtubo. Repetiu-se a operação do passo 4 (adição de clorofórmio e álcool isoamílico) ao 

7 (transferir o sobrenadante para um novo microtubo) três vezes. De seguida adicionou-se 

50µl de acetato de amónio 7,5M, pH=7 e 600µl de isopropanol frio, agitou-se no vórtex. As 

amostras foram colocadas a -20ºC durante 60min.  

 Procedeu-se à centrifugação a 15 800g durante 20min e eliminou-se o sobrenadante. 

Adicionou-se 1mL de etanol frio a 70%. Por último, centrifugou-se a 15 800g durante 

10min, descartou-se o sobrenadante, secando-se a vácuo durante 5min. Finalmente 

adicionou-se 10µl RNAse A, 20µl proteinase K e 10µl água destilada esterilizada. 

Após a extração, o DNA ficou armazenado a -20ºC até à próxima etapa.  
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Fig. 53 – Separação dos sintomas para extração de DNA do lenho da videira 1 à videira 21. NOTA: Na Videira 
1 devido à pouca quantidade do sintoma do material vegetal denominado por “B” e por risco de perda do 
mesmo aquando do processo de extração, juntou-se a amostra B com a C passando a denominar-se por “B/C”  

5.4.2. PCR – Reação em cadeira da polimerase 

Neste estudo foi utilizada a técnica de Nested PCR. Esta técnica de PCR ocorre em 

duas etapas. Na primeira fase é utlizado um par de primers que vai flanquear a região de 

DNA que contem a sequência de interesse e na segunda fase utilizamos um par de primers 

mais específico que irá amplificar a nossa sequência alvo. Esta técnica permite uma maior 

especificidade e eficiência da reação de PCR (“PCR Methods—Top Ten Strategies - US,” 

2018).  

5.4.2.1. Primeira etapa do Nested PCR – primers universais 

Neste estudo utilizaram-se como primers universais o primer ITS5 (forward) e o 

ITS4 (primer reverse) que amplificam a região internal transcribed spacer no rDNA. As 

sequências (5’-3’) são respetivamente GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG e 

TCCTCCGCTTATTGATATGC (Innis et al., 2012).  

A enzima utilizada foi a DreamTaq PCR Master Mix (2X). A master mix preparada 

para cada amostra, ou seja, para preparar 25µl de master mix juntou-se,5µl de DreamTaq 

PCR Master Mix (2X), 1µl de primer forward, 1µl de primer reverse, 4µl de DNA e 

adicionou-se água ultrapura até perfazer o total.  
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As condições de PCR utilizadas foram conforme as indicações da enzima à exceção 

da temperatura de hibridação que foi calculada pela seguinte fórmula:  

Temperatura de hibridação = TM – 5ºC, onde 

Temperatura de melting (TM) = 2(A+T) + 4(G+C), sendo que A indica o conteúdo 

em adeninas no primer, T de timinas, G de guaninas e C de citosinas.  

Através da fórmula a temperatura de hibridação para o primer forward (ITS5) seria 

de 57ºC e para o reverse (ITS4) seria de 53ºC, por conseguinte, na reação de PCR utilizou-

se 55ºC (fazendo a media das temperaturas de cada primer) como temperatura de hibridação. 

Assim sendo, programou-se o termociclador para que as condições de PCR fossem as 

seguintes: 

Desnaturação inicial 94ºC – 2min 

Desnaturação 94ºC – 30s 
Hibridação 55ºC – 30s           x40 

ciclos Extensão 72ºC – 45s 

Extensão final 72ºC – 5min 
Pausa 4ºC - ∞ 

Após a reação, os produtos de PCR foram armazenados a -20ºC. 

5.4.2.2. Segunda etapa do Nested PCR – primers específicos. 

Na segunda etapa utilizaram-se primers específicos ou para o género ou para espécies 

dos agentes patogénicos de interesse. À exceção dos primers utilizados para 

Pheoacremonium spp. e Phaeomoniella chlamydospora, que foram obtidos pela bibliografia 

(Aroca and Raposo, 2007; Tegli et al., 2000), os restantes primers foram desenhados no 

presente estudo.  

O desenho dos primers foi realizado em 3 etapas. Primeiro, recorrendo-se ao NCBI 

(National Center for Biotechonology Information) (NCBI et al., 2018) procurou-se, para 

cada agente patogénico, pelo menos 5 sequências do rDNA que incluíam a região internal 

transcribed spacer. Depois, alinhou-se as sequências obtidas anteriormente no Clustel 

Omega (“Clustal Omega < Multiple Sequence Alignment < EMBL-EBI,” 2018) de modo a 

obter-se a região mais conservada. Por último, introduziu-se essa região no software  

Primer3Plus (“Primer3Plus,” 2018) e desenharam-se primers específicos. A escolha dos 

primers teve em consideração sobretudo o conteúdo G/C (próximo de 50%), o tamanho do 
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primer e o tamanho do fragmento esperado (o maior possível). De seguida é apresentado, no 

Quadro 10, a sequência de primers relativa a cada patogéneo bem como o tamanho esperado 

do fragmento amplificado e a temperatura de hibridação (TH) calculada pela fórmula 

anteriormente descrita. 

 

Quadro 10 - Primers específicos para alguns agentes patogénicos das DLV: sequência, tamanho esperado 
obtido por PCR, do fragmento e temperatura de hibridação 

Agente patogénico Primer Sequência do primer (5’-3’) 
Tamanho 

esperado do 
fragmento (pb) 

TH 
(ºC) 

Botryosphaeria spp. BotF CCTGTTCGAGCGTCATTACA 
220-223b 56 

BotR GATATGCTTAAGTTCAGCGGG 

Eutypa lata EulaF GATGAAGAACGCAGCGAAAT 297 54 
EulaR CTGATCCGAGGTCAACCATT 

Phomopsis viticola PhovitF ATCTCTTGGTTCTGGCATCG 258 57 
PhovitR CGGAGCGAGGGTTTAACTACT 

Fomitiporia punctata FpuncF ATGCTCCTTGTGAGCGAAAT 140 53 
FpuncR GGTGCGTTCAAAGATTCGAT 

F. mediterrânea FmedF TGCTTGTTCTTGGGAATGTG 251 52 
FmedR CAAGCCCCTCCTTCAATTA 

Phaeoacremonium spp.  Pm1 CTCCAAACCCTTTGTGAACAT 415 55 
Pm2 CGAGCCCGCCACTGACTT 

Campylocarpon 

fasciculare 

CfasF GATCTCTTGGCTCTGGCATC 156 
 56 

CfasR GGCTTGAGGGTTGAAATGAC 

Campylocarpon 

pseudofasciculare 

CpseF TGTTCGAGCGTCATTTCAAC 193 53 
CpseR ACGATAAAAGTCGGGGGTTT 

Cylindrocarpon spp. CylindF GATCTCTTGGCTCTGGCATC 146 54 
CylindR TTGAAATGACGCTCGAACAG 

Phaeomoniella 

chlamydospora   

Pch1 CTC CAA CCC TTT GTT TAT C 360 49 
Pch2 TGA AAG TTG ATA TGG ACC C 

 

No que diz respeito à reação de PCR, foi utilizada a mesma enzima que no PCR com 

os primers universais, DreamTaq PCR Master Mix (2X), e as mesmas condições (ver 

capítulo 5.4.2.1), adaptando-se a temperatura de hibridação a cada primer. 
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5.4.3. Eletroforese em gel de agarose e observação dos resultados 

Os produtos de amplificação foram observados em géis de agarose (1,5%) em TBE, 

utilizando-se  2,75µl SYBR green (SYBR® Safe DNA Gel Stain) para facilitar a visualização 

dos resultados.  

O marcador de DNA utilizado foi o GeneRuler 100pb Plus DNA Ladder (Fig. 54). 

Cada gel correu durante 40min a 110 Volts. 

 
Fig. 54 - Marcador Molecular - GeneRuler 100pb Plus DNA Ladder (Thermo Scientific, 2018) 

5.5. Registo fotográfico do desenvolvimento de sintomatologia das videiras no 

campo 

Paralelamente ao trabalho desenvolvido no laboratório, fez-se registo fotográfico da 

evolução dos sintomas das videiras foi realizado entre outubro de 2017 a junho de 2018, a 

23/10, 30/10, 06/11, 30/11, 13/12, 12/01, 04/05, 11/05, 18/05, 01/06, 15/06 e por fim a 27/06. 

Entre janeiro e maio, por ser o tempo de repouso vegetativo da videira e por não haver 

desenvolvimento de sintomatologia não foi feito o registo fotográfico. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Isolamento e identificação morfológica dos fungos 

O isolamento dos fungos patogénicos foi conseguido após terem sido feitas várias 

abordagens. Verificou-se que quando o isolamento era efetuado sem desinfeção do material 

vegetal havia muito desenvolvimento de fungos que não eram patogénicos. Também a não 

utilização de antibiótico no meio de cultura permitia o crescimento de bactérias o que 

dificultava o isolamento dos fungos patogénicos.  

De modo a induzir a esporulação, as placas de Petri com fungos já em crescimento 

foram colocadas sob ultravioleta durante 12h e as restantes 12h ficavam em condições 

normais. Algumas culturas de fungos foram submetidas a estas condições durante 45 dias. 

Porém, houve ainda alguns casos em que não se observou esporulação, como é o caso de 

Eutypa lata. Todavia a coloração do micélio alterou-se, ficando de cor negra (Fig. 55). 

Contudo, Munkvold, 2001 verificou que diz que após 3-4 semanas sob luz ultravioleta eram 

formados pequenos picnídios pretos onde os conídios eram exsudados em gotículas laranjas 

ou de cor creme.  

 
Fig. 55 - Exemplo de uma cultura incubada (videira 11) no escuro com luz ultravioleta com 3 semanas de 
desenvolvimento 

Relativamente ao meio de cultura ágar-ágar, os fungos tiveram um crescimento muito 

lento, não se obtendo qualquer produção de esporos, pelo que não foi adotado.  

Assim, os fungos fitopatogénicos foram isolados recorrendo a MEA a 25ºC, com 

antibiótico incorporado no meio e efetuando-se a desinfeção do material vegetal. 
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De algumas videiras foram obtidas várias colónias distintas, ou seja, isolados. 

Contudo, alguns dos isolados não produziram esporos. No Quadro 11 são apresentados os 

isolados em que se obteve esporos após 7 dias de crescimento a 25ºC. Os restantes isolados 

são apresentados em anexo (ANEXO B). 

 

Quadro 11 – Crescimento de isolados de videira infetada com doenças do lenho em MEA e respetivos esporos 
após 7 dias a 25ºC. 

Videira Crescimento em MEA Observação microscópica (amp=800x) 

2 

 

Fig. 56 - Colónia obtida do 
isolamento da videira 2 

 

Fig. 57 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 2 

4 

 

Fig. 58 - Colónia obtida do 
isolamento da videira 4 

 

Fig. 59 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 4 

5 

 

Fig. 60 – Colónia A obtida do 
isolamento da videira 5 

 

Fig. 61 - Esporos obtidos da colónia A isolada da videira 5 
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Fig. 62 - Colónia B obtida do 
isolamento da videira 5 

 

Fig. 63 - Esporos obtidos da colónia B isolada da videira 5 

6 

 

Fig. 64 - Colónia obtida do 
isolamento da videira 6 

 

Fig. 65 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 6 

7 

 

Fig. 66 - Colónia obtida do 
isolamento da videira 7 

 

Fig. 67 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 7 

8 

 

Fig. 68 - Colónia A obtida do 
isolamento da videira 8 

 

Fig. 69 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 8 
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Fig. 70 - Colónia B obtida do 
isolamento da videira 8 

 

Fig. 71 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 8 

13 

 

Fig. 72 - Colónia obtida do 
isolamento da videira 13 

 

Fig. 73 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 13 

15 

 

Fig. 74 - Colónia obtida do 
isolamento da videira 15 

 

Fig. 75 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 15 

18 

 

Fig. 76 - Colónia obtida do 
isolamento da videira 18 

 

Fig. 77 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 18 
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20 

 

Fig. 78 - Colónia obtida do 
isolamento da videira 20 

 

Fig. 79 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 20 

21 

 

Fig. 80 - Colónia obtida do 
isolamento da videira 21 

 

Fig. 81 - Esporos obtidos da colónia isolada da videira 21 

 

Das 21 videiras em estudo, apenas se conseguiram isolados com esporos em 11 

videiras. Em duas destas 11, videira a 5 e 8, isolaram-se 2 fungos distintos que conseguiram 

produzir esporos após 7 dias a 25ºC. 

Relativamente à videira 2, o fungo isolado foi identificado como Phomopsis viticola. 

Foi possível observar dois tipos de esporos, uns com uma forma filiforme denominados beta  

e outros com forma fusoide, os esporos alfa. A colónia, após 7 dias de crescimento, tem cor 

branca e acinzentada e é ligeiramente elevada. 

Os isolados obtidos das videiras 4, 5, 6, 8, 18, 20 e 21 foram semelhantes, ou seja, 

têm esporos septados, com forma cilíndrica a ovoide e apresentam-se agregados (Fig. 58, 

Fig. 61, Fig. 63, Fig. 64, Fig. 69, Fig. 77, Fig. 79 e Fig. 81). Relativamente às colónias 

obtidas, estas são semelhantes na globalidade, podendo ocorrer algumas variações na cor do 

micélio e no aspeto do rebordo da colónia. Todavia, os esporos apresentam-se de modo 

distinto quando observados ao microscópio. De acordo com a bibliografia (ver capítulo 

4.1.1.1), estas características de esporos agregados em estruturas redondas e colónias de cor 

verde a bege e lisas a cotonosas sugerem que os fungos isolados das videiras acima referidas 

pertencem ao género Phaeoacremonium (Martín et al., 2006). 
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Os fungos isolados das videiras 7, 8 (colónia B) e 13, desenvolveram esporos 

idênticos, variando a sua forma de cilíndrica a ovoide. Apesar dos esporos serem 

semelhantes o mesmo não acontece as colónias que variam entre o aspecto liso com bordo 

raiado e de cor castanha (videira 7) a translucido e de cor bege (videira 8) e a translucido e 

cotonoso de cor também bege (videira 13). De acordo com a bibliografia, as características 

destas apontam que estes fungos sejam putativamente Phaeomoniella chlamydospora (ver 

capítulo 4.1.1.1). Contudo, não é excluída também a hipótese destas colónias pertencerem 

ao género Phaeoacremonium devido às analogias encontradas com o que já foi descrito 

previamente sobre este género. 

Finalmente, o isolado da videira 15 apresenta uma colónia de cor branca a rosa, 

cotonosa e plana. Os esporos são septados, cilíndricos e com as extremidades mais finas. De 

acordo com a bibliografia (ver capítulo 4.1.1.2), este aspeto de micélio e esporos sugere que 

o fungo pode pertencer ao género Campylocarpon ou também ao género Cylindrocarpon. 

(Chantal, 2010; Rego et al., 2000).  

6.2. Identificação molecular dos agentes patogénicos 

 A amplificação molecular dos fungos foi conseguida utilizando a técnica de Nested 

PCR. A escolha deste método traduz-se sobretudo num aumento da especificidade e da 

eficiência da reação. Há mais de 20 anos que as zonas ITS são utilizadas como barcodes 

para a identificação molecular de fungos. Comparativamente a outras sequências também 

utilizadas para o mesmo fim, estudos apontam que os ITS têm maior probabilidade de 

sucesso para a identificação molecular de uma ampla gama de fungo (Sofia et al., 2015). De 

entre os vários primers possíveis (ITS1, 5, 3, 2 e 4) optou-se pelo ITS5 e ITS4 pois são os 

que permitem a amplificação mias longa da região (Fig. 82). 

 
Fig. 82 - Localização dos primers ITS (representação não à escala) (White, Bruns, e Taylor 1990) 
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Neste trabalho estudaram-se os fungos mais amplamente abordados em cada doença. 

Utilizam-se primers identificadores de género e primers de espécie. Utilizaram-se primers 

de género para fungos patogéneos que possuíam várias espécies, como é o caso do género 

Botryosphaeria, Phaeoacremonium e Cylindrocarpon e primers de espécie para fungos que 

possuíam poucas espécies associadas a doenças do lenho.  

Os vários fungos causadores de doenças do lenho foram encontrados nas várias 

amostras de lenho, com diferentes incidências.  

Quando, após o primeiro PCR, se utilizaram os primers Pm1/Pm2 para a 

amplificação dos fungos do género Phaeoacremonium obteve-se um fragmento com o 

tamanho de 415pbs, o tamanho esperado, nas videiras 1, 2, 3, 5, 10, 14, 16 (Fig. 83). A 

intensidade da banda obtida foi variável, correspondendo em algumas amostras a uma 

elevada concentração de DNA, sugerindo que em algumas zonas da videira a concentração 

poderá ser superior. Em algumas amostras houve amplificações que não correspondem ao 

tamanho esperado, salientando-se as amostras 10C e 19A com uma banda de grande 

intensidade, respetivamente entre os 300 e 400pbs e os 600 e 700pbs. Como este par de 

primers é específico para este género, poderão ter amplificado outras espécies de 

Phaeoacremonium. Contudo é necessário recorrer à sequenciação para elucidar este aspeto.  
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Fig. 83 - Resultado da amplificação com os primers Pm1/Pm2: os números correspondem às diferentes 
videiras, as letras às diferentes zonas sintomáticas do lenho de cada videira e “M” corresponde ao marcador 

Quando se utilizaram, após o primeiro PCR, os primers Pch1/Pch2 específicos para 

a espécie Phaeomoniella chlamydospora o fragmento esperado era de cerca de 360pbs. Em 

todas as videiras testadas foi amplificada uma banda com este tamanho (Fig. 84). De entre 

as amostras analisadas, algumas destacam-se pela forte intensidade, nomeadamente a 10C, 

10D, 11A e B, 12, 13A, 14A, e sobretudo as amostras 20A e B e 21A e B. Em duas amostras 

houve, além da banda de tamanho esperado, outras bandas, particularmente nas amostras 

14A e 9A. Neste caso admitiu-se a possibilidade de terem sido amplificadas outras espécies 

de fungos, nomeadamente Phaeomoniella ou até mesmo de Phaeoacremonium dada a sua 

similaridade. Novamente, é necessário recorrer-se à sequenciação para a confirmação desta 

hipótese.  
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Fig. 84 - Resultado da amplificação com os primers Pch1/Pch2: os números correspondem às diferentes 
videiras, as letras às diferentes zonas sintomáticas do lenho de cada videira e “M” corresponde ao marcador 

Após o primeiro PCR, ao se utilizarem os primers BotF/BotR para o género 

Botryosphaeria, o fragmento esperado era de 220/223pbs. Em todas as videiras foi 

amplificada uma banda com este tamanho (Fig. 85). À exceção das amostras 16B e 17B que 

se apresentam com maior intensidade, insinuando uma maior concentração de DNA nestas 

zonas do lenho, as restantes bandas têm uma intensidade idêntica. Em algumas amostras, 

nomeadamente, 9A, 10C e 14C, para além de apresentarem uma banda com o tamanho 

esperado, apareceram também bandas com muito baixa intensidade de tamanho superior. A 

amostra 12A apresenta uma única banda de tamanho superior. Como estes primers são para 

o género, poderão amplificar espécies diferentes, daí poderem aparecer bandas de tamanhos 
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variáveis. Contudo, de modo a confirmar-se esta hipótese, é necessário recorrer-se à 

sequenciação. 

 
Fig. 85 - Resultado da amplificação com os primers BotF/BotR: os números correspondem às diferentes 
videiras, as letras às diferentes zonas sintomáticas do lenho de cada videira e “M” corresponde ao marcador 

Quando se utilizaram, após o primeiro PCR, os primers PhovitF/PhovitR específicos 

para a espécie Phomopsis viticola obteve-se um fragmento com 258pbs, tamanho esperado, 

nas videiras 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 (Fig. 86). Contudo há resultados que apresentam 

alguma ambiguidade nomeadamente as amostras 4C, 5B, 8C, 9A, 10A e C, 12A, 14A e 19A, 

onde foram amplificadas bandas com diferentes tamanhos, inclusive, as amostras 5B, 8C, 

9A e 14A apresentam um padrão repetitivo de bandas. Neste caso admitiu-se a possibilidade 

de terem sido amplificadas outras espécies de Phomopsis. É também necessário recorrer-se 

à sequenciação para a confirmação desta hipótese.  
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Fig. 86 - Resultado da amplificação com os primers PhovitF/PhovitR: os números correspondem às diferentes 
videiras, as letras às diferentes zonas sintomáticas do lenho de cada videira e “M” corresponde ao marcador 

Quando se utilizaram, após o primeiro PCR, os primers EulaF/EulaR específicos para 

a espécie Eutypa lata obteve-se um fragmento com 297pbs, tamanho esperado, em todas as 

videiras à exceção da 3 e da 11 (Fig. 87), cujo o resultado foi negativo. A intensidade da 

banda obtida foi variável, correspondendo em algumas amostras a uma elevada concentração 

de DNA, destacando-se as amostras 10A, 13B, 14B, 15A, 15B, 18A e 19B, sugerindo que 

em algumas zonas da videira a concentração poderá ser superior, ou então, mais baixa como 

é o caso das amostras 1B/C, 2B, 4A, 9A, 10C, 13A, 18B e C e 21A.  
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Fig. 87 - Resultado da amplificação com os primers EulaF/EulaR: os números correspondem às diferentes 
videiras, as letras às diferentes zonas sintomáticas do lenho de cada videira e “M” corresponde ao marcador 

Após o primeiro PCR, ao se utilizarem os primers CylindF/CylindR para o género 

de Cylindrocarpon, esperava-se obter um fragmento de 146pbs. Apesar de em todas as 

videiras ter sido amplificada uma banda com este tamanho, não ocorreu amplificação em 

todas as amostras. Ou seja, nas amostras 2C e E, 3B, 3C, 3D, 5A, 6D, 7A, 8A, 15B e C, 17A, 

18A, 19B e 20A não foi amplificada nenhuma banda (Fig. 88).  
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Fig. 88 - Resultado da amplificação com os primers CylindF/CylindR: os números correspondem às diferentes 
videiras, as letras às diferentes zonas sintomáticas do lenho de cada videira e “M” corresponde ao marcador 

Quando se utilizaram, após o primeiro PCR, os primers CfasF/CfasR específicos para 

a espécie Campylocarpon fasciculare obteve-se um fragmento com 156pbs, tamanho 

esperado, em todas as videiras. Contudo, apesar de ter sido detetada a presença do patogéneo 

em todas as videiras, nas amostras 3B, C e D, 5A e 18Ae 20A não foi amplificada nenhuma 

banda (Fig. 89). 
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Fig. 89 - Resultado da amplificação com os primers CfasF/CfasR: os números correspondem às diferentes 
videiras, as letras às diferentes zonas sintomáticas do lenho de cada videira e “M” corresponde ao marcador 

Após o primeiro PCR, ao se utilizarem os primers CpseF/CpseR para a espécie 

Campylocarpon pseudofasciculare esperava-se obter um fragmento de 193pbs. Em 

nenhuma videira foi amplificada uma banda com o tamanho esperado, indicando a ausência 

do patogéneo (Fig. 90). De modo a excluir-se potenciais erros ocorridos aquando da reação, 

repetiu-se o processo. Desta repetição obteve-se os mesmos resultados, confirmando-se a 

ausência de C. pseudofasciculare nas videiras.  
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Fig. 90 - Resultado da amplificação com os primers CpseF/CpseR: os números correspondem às diferentes 
videiras, as letras às diferentes zonas sintomáticas do lenho de cada videira e “M” corresponde ao marcador 

Quando se utilizaram, após o primeiro PCR, os primers FmedF/FmedR específicos 

para a espécie F. mediterranea obteve-se um fragmento com 251pbs, tamanho esperado, nas 

videiras 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21. De entre as várias amostras, 

destaca-se a 2B, 9A e 14A por apresentarem uma forte intensidade da banda, sugerindo uma 

maior concentração de DNA (Fig. 91).  
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Fig. 91 - Resultado da amplificação com os primers FmedF/FmedR: os números correspondem às diferentes 
videiras, as letras às diferentes zonas sintomáticas do lenho de cada videira e “M” corresponde ao marcador 

Por fim, quando se utilizaram, após o primeiro PCR, os primers FpuncF/FpuncR 

específicos para a espécie F. punctata obteve-se um fragmento com 140pbs, tamanho 

esperado, na videira 2 (Fig. 92). Em algumas amostras houve amplificações de bandas, de 

baixa intensidade, que não correspondem ao tamanho esperado, salientando-se as amostras 

10D, 11A e B, 12B, 16B, 17B e 20B. Admitiu-se que a razão para a amplificação destas 

bandas de outros tamanhos seja a possibilidade de afinidade do primer para outras espécies 

de Fomitiporia. Para se confirmar esta hipótese será necessário recorrer-se à sequenciação.  
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Fig. 92 - Resultado da amplificação com os primers FpuncF/FpuncR: os números correspondem às diferentes 
videiras, as letras às diferentes zonas sintomáticas do lenho de cada videira e “M” corresponde ao marcador 

De modo a analisar-se os resultados globalmente, o Quadro 12 mostra a síntese da 

identificação molecular dos fungos nas videiras em estudo. 
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Quadro 12 - Síntese dos resultados da identificação molecular dos fungos causadores de DLV. O “+” indica amplificação do DNA esperado e o “-” onde não ocorreu 
amplificação 
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1 

 

A - + + + - - + - + - 

C + + + + - - + + + - 

2 

 

A + + + - - + - + + - 

B - + + + + + - + + - 

C - + - - + + - - + - 

D + + + + - + + + + - 

E - + - - - + - - + - 

 A + + + + - + + - + - 
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3 

 

B - - - - - - - - - - 

C - - - + - - - - - - 

D + - - - - - - - - - 

4 

 

A - + + + - - - + + - 

B - + + + - + - - + - 

C - + + + - + + + + - 

5 

 

A - - - - - - - - - - 

B + + + - - - + + + - 

C - + + + - - - - + - 

6 
A - + + - - - - + + - 

B - + + + - - - - + - 
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C - + + + - + - + + - 

D - + + + - - - - + - 

7 

 

A - - - - - - - - + - 

B - + + + - + - + + - 

8 

 

A - - - - - - - - - - 

B - + + + - - - - + - 

C - + + + - + + + + - 

9 A - + + + - + + + + - 
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B - + + + - - - - + - 

10 

 

A + + + + - - + + + - 

B - + + + - + - - + - 

C - + + + - + + + + - 

D - + + + - + - + + - 

11 

 

A - + + + - - - - + - 

B - + + + - + - - + - 

12 A - - + + - - - - + - 
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B - + + + - - - + + - 

13 

 

A - + + + - + - + + - 

B - + + + - - - + + - 

14 

 

A + + + + - + + - + - 

B - + + + - + - + + - 

15 

 

A - - + - - - - + + - 

B - + - + - + - + + - 

C - + - + - + - - + - 
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16 

 

A + + + + - + - + + - 

B - + + + - + + - + - 

17 

 

A - + - + - + + - + - 

B - + + + - + + + + - 

18 

 

A - - - - - - - + - - 

B - + + + - - - + + - 

C - + + + - - - + + - 

19 

 

A - + + + - - - + + - 

B - + - + - - - + + - 
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20 

 

A - + - + - - - + + - 

B - + + + - + - - + - 

21 

 

A - + + + - - - + + - 

B - + + + - + - - + - 
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Pela análise do quadro anterior observa-se que o fungo mais presente nas amostras 

de lenho das videiras em estudo é Botryosphaeria spp., Phaeomoniella chlamydospora e 

Campylocarpon fasciculare. Por outro lado, os fungos menos encontrados são Fomitiporia 

punctata e Campylocarpon pseudofasciculare.  

Em Portugal, os estudos sobre as doenças do lenho da videira ou sobre os seus agentes 

causais são ainda limitados, contudo observa-se uma crescente evolução na área. Os fungos 

mais frequentemente isolados são Phaeoacremonim spp., Phaeomoniella chlamydospora e 

ainda Botryosphaeria. Os resultados obtidos no presente trabalho são concordantes ao já 

antes isolado em Portugal. Em 2006, Niekerk et al. isolaram várias espécies de 

Botryosphaeria, nomeadamente B. dothidea que é especificamente conhecida em Portugal e 

na França, B. obtsusa e B. rhodina (Niekerk et al., 2006). São vários os estudos que apontam 

para a presença de Phaeoacremonim spp em Portugal. Na Região dos Vinhos Verdes, em 

videiras com sintomatologia de esca foram isolados tanto P. chlamydosporum como P. 

angustius, onde o primeiro foi encontrado com mais frequência (Chicau et al., 2000). Já na 

região do Dão é encontrado com frequência tanto Pa. chlamydospora como várias espécies 

de Phaeoacremonium, havendo estudos que apontam estes fungos como os mais comuns das 

DLV encontrados nesta região (Sofia et al., 2019, 2015, 2006). 

No presente estudo identificou-se também Cylindrocarpon spp.. Estes resultados vão 

de encontro também ao que já foi isolado em outras regiões do país. No Ribatejo Oeste e na 

Beira litoral em videiras jovens e em porta-enxertos foi detetado a presença de C. destructans 

(Rego et al., 2000) e tanto em Portugal como em Espanha, em videiras com sintomatologia 

de pé-negro da videira, foram já isolados também outras espécies de Cylindrocarpon e de 

Campylocarpon (Berlanas et al., 2018). 

Relativamente à presença de Fomitiporia, neste estudo foi detetado com maior 

frequência F. mediterranea e com muito menor frequência F. punctata. Estes resultados vão 

de encontro a estudos realizados anteriormente que indicam que F. mediterranea é a espécie 

mais comum na Europa (Bertsch et al., 2013). 

Por último, neste trabalho também se detetou Phomopsis viticola. Estes resultados 

vão também de encontro ao já estudado antes em Portugal, ou seja, Rego et al. isolaram nos 

seus estudos fungos do género Phomopsis em Portugal (Rego et al., 2000). 
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Ao analisarmos o Quadro 12 verifica-se que nem em todos os sintomas da mesma 

videira se isolou os mesmos fungos, ou seja, ao separarmos os sintomas para a extração de 

DNA conseguiu-se diferenciar que fungos estariam na origem daquele sintoma.  

Um dos sintomas mais comuns nas doenças do lenho da videira são as necroses de 

tecido mole. As amostras estudadas que têm este sintoma a 2D, 7A e 15A. Na amostra 2D 

foi isolado Phaeacremonim spp., Botryosphaeria spp., Cylindrocarpon spp., Phomopsis 

viticola, Eutypa lata, Campylocarpon fasciculare, Phaeomoniella chlamydospora e 

Fomitiporia mediterranea. Já na amostra 7A apenas foi isolado C. fasciculare e na 15A foi 

isolado Cylindrocarpon spp., E. lata e C. fasciculare. Comparando as 3 amostras, em 

comum só tem o isolado de Campilocarpon fasciculare. De acordo com a bibliografia o 

principal agente que causa necroses de tecido mole é F. mediterranea  (Santesteban and 

Palacios, 2017). Este fungo, F. mediterranea apenas foi isolado na amostra 2D assim como 

os outros fungos já referidos.  

As pontuações negras no lenho da videira são outro sintoma típico das doenças do 

lenho. As amostras 1B/C, 4A, 6D, 7B, 8C, 9B, 13B, 18C e 19B têm pontuações negras no 

lenho. Em todas as amostras foi isolado Botryosphaeria spp., C. fasciculare e Pa. 

chlamydospora. Contudo, foi isolado também Phaeoacremonium spp. (1B/C), 

Cylindrocarpon spp. (1B/C, 4A, 6D, 7B, 8C, 9B, 13B, 18C e na 19B), Phomopsis viticola 

(1B/C e 8C), e E. lata (1B/C, 4A, 6D, 7B, 8C, 9B,13B,18C e 19B).  

Segundo a bibliografia, em cancros em forma de cunha é comumente isolado E. lata 

e Botryosphaeria spp. (Santesteban and Palacios, 2017). Entre as videiras em estudo, o 

sintoma principal da videira 11 é um cancro é forma de cunha que corresponde à amostra 

11B. Na amostra 11B foi isolado Botryosphaeria spp. que vai de encontro à literatura, mas 

também foi isolado Cylindrocarpon spp. C. fasciculare e Pa. chlamydospora.  

Outro sintoma representativo das DLV são as necroses no lenho. Estas estão 

presentes em todas as videiras e dela isolaram-se todos os fungos para os quais foi feito PCR.  

6.3. Evolução dos sintomas das videiras no campo  

O registo fotográfico da evolução dos sintomas das videiras foi realizado entre 

outubro de 2017 a junho de 2018, a 23/10, 30/10, 06/11, 30/11, 13/12, 12/01, 04/05, 11/05, 

18/05, 01/06, 15/06 e por fim a 27/06. Entre janeiro e maio, por ser o tempo de repouso 

vegetativo da videira e por não haver desenvolvimento de sintomatologia não foi feito o 
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registo fotográfico. Os tratamentos fitossanitários estavam sob responsabilidade de terceiros. 

Verificou-se, contudo, que estas videiras tiveram ataques de míldio e oídio muito fortes, que 

comprometeram a produção, mas também o nosso trabalho. Consequentemente as plantas 

ficaram com fortes sintomas de míldio e oídio nas folhas, mascarando os sintomas das DLV. 

Em seguida serão apresentados os principais sintomas observados nas videiras no 

campo. Em anexo (ANEXO C) é apresentado o registo fotográfico da evolução dos sintomas 

de cada videira isoladamente ao longo do tempo.  

Em algumas videiras, por exemplo na 5, 18 e 19 observou-se a presença de cancros 

(Fig. 93) bem definidos, sintoma típico de algumas doenças do lenho. 

 
Fig. 93 - Cancros no tronco: A - Videira 5; B - Videira 19 

O sintoma mais comum entre as videiras são as cloroses nas folhas. À exceção das 

videiras 1, 10,14, 15, 17, 18 e 19, em todas as outras videiras observou-se cloroses nas folhas 

(Fig. 94A). Simultaneamente observaram-se avermelhamentos nas folhas das videiras 11, 

14, 15, 16, 17, 18 e 19 (Fig. 94B). Ainda nas folhas foi também visível o aparecimento de 

necroses (videiras, 6, 7, 8, 12 e 20) (Fig. 94C), pontuações pretas na página superior (videira 

2 e 14) e na inferior (videira 2) (Fig. 94D). Para além destes sintomas, observou-se também 

sintomas mais graves nas folhas que podem condicionar o normal desenvolvimento da 

videira, nomeadamente mau desenvolvimento foliar (Fig. 94E) na videira 2 e murchidão das 

mesmas (videira 3, 5, 6, 7 e 12) (Fig. 94F). 



Resultados e discussão 

 78 

 
Fig. 94 - Sintomas nas folhas: A - Cloroses (videira 2, 15/06); B - Avermelhamentos (videira 18, 27/06); C - 
Necroses (videira 15, 27/06); D - Pontuações negras na página inferior (videira 2, 15/06); E - Mau 
desenvolvimento da folha – deformações - (videira 2, 15/06); F – Murchidão das folhas (Videira 3, 27/06) 

Nos ramos, entre outubro e janeiro, com a queda das folhas, os sintomas mais visíveis 

eram as pontuações negras nos ramos mais antigos das videiras (Fig. 95A). Mais tarde, nos 

ramos do ano nas videiras 1, 7, 9, 11, 12, 15 e 17 observou-se também pontuações negras 

(Fig. 95B). Estas pontuações negras eram frequentemente acompanhadas de necroses nos 

ramos.  Contudo, este não foi o único sintoma observado nos ramos. Em casos mais 

extremos, como na videira 2, observou-se a morte dos ramos novos (Fig. 95C).  

 
Fig. 95 – Sintomas nos ramos A - Videira 8, 12/01; B - Videira 8, 15/06; C - Videira 2, 27/06 

Nos cachos os sintomas também foram visíveis nomeadamente pontuações pretas 

(Fig. 96A), videira 18 e até mesmo, nas videiras 3, 5, 17, 18 e 20, o enfraquecimento e 

posterior murchidão dos mesmos (Fig. 96B).  
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Fig. 96 - Sintomas nos cachos: A - Pontuações negras, videira 17, 15/07; B - Morte do cacho, videira 3, 27/06 

Na maioria das videiras o aparecimento de sintomas não condicionou totalmente o 

normal desenvolvimento da videira. Registaram-se três casos dispares, nomeadamente a 

videira 10, a 16 e a 21. Na videira 10, após a poda entre dezembro e janeiro, não houve 

qualquer desenvolvimento da planta, tendo esta morrido (ver evolução da videira no 

ANEXO C). Já na videira 16, após a poda verificou-se um atraso no desenvolvimento das 

folhas comparativamente às outras videiras, tendo esta apresentado maior desenvolvimento 

apenas em Junho (registo 01/06/2018). Em contrapartida, a videira 21 durante o tempo de 

estudo não apresentou qualquer sintomatologia de doenças do lenho, ou seja, desenvolveu-

se normalmente como uma planta sã.  

A variabilidade destes resultados constata mais uma vez a complexidade deste grupo 

de doenças, em que os sintomas podem não se demonstrar todos os anos e podem variar de 

ano para ano devido ao grande número de agentes patogéneos bem como as interações entre 

si, com o meio ambiente e com a planta. Assim, um ano de acompanhamento da evolução 

dos sintomas na videira dá-nos apenas dados sobre a evolução da doença naquele ciclo e não 

sobre a evolução da doença na vinha. Quer isto dizer que de modo a complementar este 

estudo seriam necessários mais anos de acompanhamento da evolução da sintomatologia das 

videiras (Fontaine and Mondello, 2015). 

6.4. Relação entre sintomatologia e patogéneos amplificados por PCR 

No Quadro 13 é feita a associação entre os sintomas apresentados por cada videira 

e os fungos amplificados por PCR. 
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Quadro 13 - Relação da sintomatologia com os fungos amplificados por PCR 

Videira Sintomas Fungos identificados 

1 

 

Pontuações negras 
nos ramos; 

 

Phaeoacremonium spp.  

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Eutypa. lata 

 

2 

 

Pontuações negras 
nos ramos; 

Mau 
desenvolvimento 
foliar; 

Cloroses nas folhas; 

Pontuações pretas 
nas folhas; 

Morte dos ramos; 

Phaeoacremonium spp.  

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Eutypa lata 

Fomitiporia 
punctata 

 

3 

 

Cloroses nas folhas; 

Morte das folhas; 

Murchidão dos 
cachos; 

Phaeoacremonium spp.  

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Fomitiporia 
mediterranea 

 

4 

 

Pontuações negras 
nos ramos; 

Cloroses nas folhas; 

 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Eutypa lata 
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5 

 

Pontuações negras 
nos ramos; 

Cloroses nas folhas; 

Morte das folhas; 

Murchidão dos 
cachos; 

Phaeoacremonium spp. 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Eutypa lata 

 

6 

 

Pontuações negras 
nos ramos; 

Cloroses nas folhas; 

Necroses nas folhas; 

Morte das folhas; 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Campylocarpon 
fasciculare 

Eutypa lata 

Fomitiporia 
mediterranea  

7 

 

Pontuações negras 
nos ramos; 

Cloroses nas folhas; 

Necroses nas folhas; 

Morte das folhas; 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Campylocarpon 
fasciculare 

Eutypa lata 

 

 

8 

 

Cloroses nas folhas; 

Necroses nas folhas; 

 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Eutypa lata 

 

9 

 

Pontuações negras 
nos ramos; 

Cloroses nas folhas; 

 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Eutypa lata 
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10 

 

Não 
desenvolvimento da 
videira; 

Phaeoacremonium spp.  

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Eutypa lata 

 

11 

 

Pontuações negras 
nos ramos; 

Cloroses nas folhas; 

Avermelhamento 
nas folhas; 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

 

 

12 

 

Pontuações negras 
nos ramos; 

Cloroses nas folhas; 

Necroses nas folhas; 

Morte das folhas; 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Campylocarpon 
fasciculare 

Eutypa lata 

 

 

13 

 

 

Cloroses nas folhas; 

 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

Eutypa lata 

 

 

14 

 

Avermelhamento 
nas folhas; 

Pontuações pretas 
nas folhas; 

Phaeoacremonium spp.  

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Eutypa lata 

 

 



Resultados e discussão 

 83 

Fomitiporia 
mediterranea 

15 

 

Pontuações negras 
nos ramos; 

Avermelhamento 
nas folhas; 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

 

Campylocarpon 
fasciculare 

Eutypa lata 

Fomitiporia 
mediterranea 

16 

 

Cloroses nas folhas; 

Avermelhamento 
nas folhas; 

Atraso no 
desenvolvimento da 
planta; 

Phaeoacremonium spp.  

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Eutypa lata 

 

17 

 

Pontuações negras 
nas folhas; 

Avermelhamento 
das folhas; 

 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

Phomopsis viticola 

Eutypa lata 

 

18 

 

Avermelhamento 
das folhas; 

Murchidão dos 
cachos; 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Campylocarpon 
fasciculare 

Eutypa lata 
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19 

 

Avermelhamento 
das folhas; 

 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Campylocarpon 
fasciculare 

Eutypa lata 

 

20 

 

Cloroses nas folhas; 

Necroses nas folhas; 

 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

Eutypa lata 

 

 

21 

 

Atraso no 
desenvolvimento da 
videira; 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Botryosphaeria spp. 

 Cylindrocarpon spp.  

Fomitiporia 
mediterranea 

Campylocarpon 
fasciculare 

Eutypa lata 

 

 

 Pela análise do quadro anterior observa-se que as pontuações negras nos ramos, mau 

desenvolvimento foliar, cloroses nas folhas, pontuações pretas nas folhas e morte dos ramos 

podem ser associados a Phaeoacremonium spp., Pa. chlamydospora, Botryosphaeria spp., 

Cylindrocarpon spp., F. mediterranea, C. fasciculare, P. viticola, E. lata e ainda F. punctata, 

uma vez que o DNA destes fungos foi amplificado em videiras com os sintomas 

mencionados. Por outro lado, o avermelhamento nas folhas, o atraso do desenvolvimento da 

planta, a morte das folhas, a murchidão dos cachos e o não desenvolvimento da videira são 

associados aos mesmos patogéneos à exceção de F. punctata, ou seja, a Phaeoacremonium 

spp., Pa. chlamydospora, Botryosphaeria spp., Cylindrocarpon spp., F. mediterranea, C. 

fasciculare, P. viticola e E. lata. As necroses nas folhas foram o único sintoma que em nem 

nenhum dos casos se encontrou associado a Phaeoacremonium spp., isto é, em nenhuma 

videira que apresentava necroses foliares foi amplificado o DNA de fungos do género 

Phaeoacremonium. Em videiras com necroses foi amplificado DNA de Pa. chlamydospora, 
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Botryosphaeria spp., Cylindrocarpon spp., F. mediterranea, C. fasciculare, P. viticola e E. 

lata. 
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7. CONCLUSÃO  

Uma das características das doenças do lenho da videira é que o desenvolvimento 

dos fungos ocorre substancialmente na parte interna da planta. A sua complexidade é 

acrescida pelo facto de cada doença ser provocada por dois ou mais patogéneos e os seus 

diferentes ciclos de doença, pela variabilidade sintomatológica, tornando difícil o 

diagnóstico bem como pelo facto de não existirem estratégias eficazes para erradicar as 

doenças. 

Das videiras com sintomas estudadas, isolaram-se, em meio de cultura, os 

Phaeoacremonium spp., Pa. chlamydospora, Cylindrocarpon spp. ou Campylocarpon spp. 

e ainda Phomopsis. viticola. A sua identificação foi feita com base nas características 

morfológicas dos esporos e nas características das colónias.  

Em todas as 21 videiras sintomáticas analisadas foi amplificado DNA de 

Botryosphaeria spp., Phaeomoniella chlamydospora, Cylindrocarpon spp. Campylocarpon 

fasciculare, em 19 amplificou-se DNA de Eutypa lata, em 15 videiras DNA de Fomitiporia 

mediterranea, em 11 DNA de Phomopsis viticola, em 7 videiras DNA de Phaeoacremonium 

spp. e em 1 videira DNA de Fomitiporia punctata. Evidenciando-se assim, a grande 

incidência de Botryosphaeria spp., Phaeomoniella chlamydospora, Cylindrocarpon spp. 

Campylocarpon fasciculare. 

Relativamente à monitorização da evolução dos sintomas no campo, sabe-se que este 

acompanhamento tem que ser feito em vários anos, pois as videiras desenvolvem diferentes 

sintomas todos os anos. Contudo, face aos resultados que se obteve, entre os sintomas 

observados e o o DNA dos fungos amplificado por PCR, comprova-se a complexidade 

associada às DLV no que se refere ao diagnóstico só com base nos sintomas, uma vez que é 

difícil haver uma relação direta entre um agente causador e um determinado sintoma, isto é, 

vários fungos causam idênticos sintomas. 

Este estudo contribui para a compreensão a nível nacional das doenças do lenho da 

videira e, sobretudo, na Região Demarcada do Douro, sendo este, do nosso conhecimento, o 

primeiro estudo das DLV nesta região. Além disso, houve deteção de fungos patogénicos 

que se considerava pouco importantes na Europa e em Potugal, como é o caso de F. punctata 

e E. lata, respetivamente.  
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É ainda importante continuar o trabalho com a sequenciação das amostras obtidas e 

com a realização de outros PCRs com primers de espéci



Bibliografia 

 89 

8. BIBLIOGRAFIA 

Abreo, E., Martinez, S., Bettucci, L., Lupo, S., 2010. Morphological and molecular 
characterisation of Campylocarpon and Cylindrocarpon spp. associated with black foot 
disease of grapevines in Uruguay. Australas. Plant Pathol. 39, 446–452. 
https://doi.org/10.1071/AP10021 

Abreu, C.M., 2013. Comunicado134 Técnico 1–5. 
ADVID, 2013. ESCORIOSE DA VIDEIRA ESCORIOSE DA VIDEIRA ( 

Phomopsis viticola ) 4–6. 
Almadanim, M.C., Baleiras-Couto, M., Pereira, H.S., Carneiro, L.C., Fevereiro, P., 

Eiras-Dias, J.E., Morais-Cecilio, L., Viegas, W., Veloso, M.M., 2007. Genetic diversity of 
the grapevine ( Vitis vinifera L.) cultivars most utilized for wine production in Portugal. 
VITIS - J. Grapevine Res. 46, 116. 

Anco, D., Erincik, O., Ellis, M.A., 2011. Phomopsis Cane and Leaf Spot of Grape 
[WWW Document]. URL https://ohioline.osu.edu/factsheet/plpath-fru-47 (accessed 
10.28.18). 

Anónimo, 2018. Infeções causadas por fungos [WWW Document]. Agrozap. URL 
https://www.agrozapp.pt/artigos/Dicas+úteis/infecoes-causadas-por-fungos (accessed 
6.9.18). 

Anónimo, 2016. Fungos [WWW Document]. Mont. Quím. SA. URL 
http://www.montana.com.br/Guia-da-Madeira/Tratamento/Agentes-
Biodeterioradores/Fungos (accessed 6.9.18). 

Araújo, M., Correia, K.C., Angélica, M., Barbosa, G., Paz, M., Câmara, S., Gramaje, 
D., 2017. Characterization of Phaeoacremonium isolates associated with Petri disease of 
table grape in Northeastern Brazil , with description of Phaeoacremonium nordesticola sp . 
nov . 695–709. https://doi.org/10.1007/s10658-017-1219-4 

Aroca, A., Raposo, R., 2007. PCR-Based Strategy To Detect and Identify Species of 
Phaeoacremonium Causing Grapevine Diseases. Appl. Environ. Microbiol. 73, 2911–2918. 
https://doi.org/10.1128/AEM.02176-06 

AWRI, 2010a. Phomopsis cane and leaf spot. 
AWRI, 2010b. Viti-Notes: Eutypa dieback. 
Berlanas, C., Andrés-Sodupe, M., López-Manzanares, B., Maldonado-González, M., 

Gramaje, D., 2018. Effect of white mustard cover crop residue, soil chemical fumigation and 
Trichoderma spp. root treatment on black-foot disease control in grapevine: Control of 
black-foot disease in grapevine. Pest Manag. Sci. 74, 2864–2873. 
https://doi.org/10.1002/ps.5078 

Bertsch, C., Ramírez-Suero, M., Magnin-Robert, M., Larignon, P., Chong, J., Abou-
Mansour, E., Spagnolo, A., Clément, C., Fontaine, F., 2013. Grapevine trunk diseases: 
Complex and still poorly understood. Plant Pathol. 62, 243–265. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2012.02674.x 

Billones-Baaijens, R., Savocchia, S., 2018. A review of Botryosphaeriaceae species 
associated with grapevine trunk diseases in Australia and New Zealand. Australas. Plant 
Pathol. https://doi.org/10.1007/s13313-018-0585-5 



Bibliografia 

 90 

Bruno, G., Sparapano, L., 2007. Effects of three esca-associated fungi on Vitis 
vinifera L.: V. Changes in the chemical and biological profile of xylem sap from diseased 
cv. Sangiovese vines. Physiol. Mol. Plant Pathol. 71, 210–229. 
https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2008.02.005 

Carlucci, A., Cibelli, F., Lops, F., Raimondo, M.L., 2015. Characterization of 
Botryosphaeriaceae Species as Causal Agents of Trunk Diseases on Grapevines. Plant Dis. 
99, 1678–1688. https://doi.org/10.1094/PDIS-03-15-0286-RE 

Carlucci, A., Lops, F., Mostert, L., Hallenn, F., Raimondo, M.L., 2017. Occurrence 
fungi causing black foot on young grapevines and nursery rootstock plants in Italy. 
Phytopathol. Mediterr. https://doi.org/10.14601/Phytopathol_Mediterr-18769 

Chantal, P.M., 2010. Cylindrocarpon Black Foot disease in grapevines : 
Identification and epidemiology. Lincoln University Digital Thesis, New Zealand. 

Chicau, G., Aboim-Inglez, M., Cabral, S., Cabral, J.P.S., 2000. Phaeoacremonium 
chlamydosporum and Phaeoacremonium angustius associated with esca and grapevine 
decline in Vinho Verde grapevines in northwest Portugal. Phytopathol. Mediterr. 39, 7. 

Cloete, M., Fischer, M., Mostert, L., Halleen, F., 2015. Hymenochaetales associated 
with esca-related wood rots on grapevine with a special emphasis on the status of esca in 
South African vineyards. Phytopathol. Mediterr. 54, 299–312. 

Clustal Omega < Multiple Sequence Alignment < EMBL-EBI [WWW Document], 
2018. URL https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/ (accessed 10.21.18). 

Creaser, M.L., Wicks, T.J., 2004. Short-term effects of remedial surgery to restore 
productivity to Eutypa lata infected vines. Phytopathol. Mediterr. 43, 105–107. 

Crous, P.W., Gams, W., 2000. Phaeomoniella chlamydospora gen. et comb. nov., a 
causal organism of Petri grapevine decline and esca. Phytopathol. Mediterr. 39, 112–118. 
https://doi.org/10.14601/Phytopathol_Mediterr-1530 

Díaz, G.A., Latorre, B.A., 2013. Efficacy of paste and liquid fungicide formulations 
to protect pruning wounds against pathogens associated with grapevine trunk diseases in 
Chile. Crop Prot. 46, 106–112. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2013.01.001 

Ellis, M., 2008. Eutypa Dieback of Grape [WWW Document]. URL 
https://ohioline.osu.edu/factsheet/plpath-fru-11 (accessed 10.27.18). 

EPA, 1997. The Montreal Amendment (1997) to the Montreak Protocol Agreement 
(1987). [WWW Document]. U. S. Environ. Prot. Agency. 

FAO, 2017. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
Fischer, M., 2002. A new wood-decaying basidiomycete species associated with esca 

of grapevine: Fomitiporia mediterranea (Hymenochaetales). Mycol. Prog. 1, 315–324. 
https://doi.org/10.1007/s11557-006-0029-4 

Fontaine, F., Josep Armengol, 2014. ManaGTD - FA1303 Sustainable control of 
Grapevine Trunck Diseases. 

Fontaine, F., Mondello, V., 2015. Scientific overview on Grape Trunk Diseases. 
Fuente, M., Fontaine, F., Gramaje, D., Armengol, J., Smart, R., Nagy, Z.A., Borgo, 

M., Rego, C., Corio-Costet, M.-F., 2016. Grapevine Trunk Diseases. A review. Int. Organ. 
Vine Wine OIV 25 pp. 



Bibliografia 

 91 

Gespianos, 2017. Viticultura [WWW Document]. Grupo Ext. São Pedro. URL 
https://gespianos.wordpress.com/2017/09/26/viticultura/ (accessed 5.6.18). 

Gramaje, D., Armengol, J., 2011. Importance and Impact of Fungal Trunk Pathogens 
in Young Vineyards. Plant Dis. 95, 1040–1065. 

Gramaje, D., Baumgartner, K., Halleen, F., Mostert, L., Sosnowski, M.R., Úrbez‐
Torres, J.R., Armengol, J., 2016. Fungal trunk diseases: a problem beyond grapevines? Plant 
Pathol. 65, 355–356. 

Gramaje, D., Mostert, L., Groenewald, J.Z., Crous, P.W., 2015. Phaeoacremonium: 
From esca disease to phaeohyphomycosis. Fungal Biol. 119, 759–783. 
https://doi.org/10.1016/j.funbio.2015.06.004 

Gramaje, D., Úrbez-Torres, J.R., Sosnowski, M.R., 2018. Managing Grapevine 
Trunck Diseases With Respect to Etiology and Epidemiology: Current Strategies and Future 
Prospects. Plant Dis. 102, 12–39. 

Guest, C., 2015. Trunk diseases - the new phylloxera? 
Halleen, F., Schroers, H.-J., Groenewald, J.Z., Crous, P.W., 2004. Novel species of 

Cylindrocarpon (Neonectria) and Campylocarpon gen. nov. associated with black foot 
disease of grapevines (Vitis spp.). South Afr. 26. 

Hallenn, F., Fourie, P. h, Crous, P.W., 2006. Phytopathologia Mediterranea - 2006 - 
45, 1 - A Review of Black Foot Disease of Grapevine. Phytopathol. Mediterr. 45, 13. 

Henriques, J., n.d. Naturlink 1–8. 
Hofstetter, V., Buyck, B., Croll, D., Viret, O., Couloux, A., Gindro, K., 2012. What 

if esca disease of grapevine were not a fungal disease? Fungal Divers. 54, 51–67. 
https://doi.org/10.1007/s13225-012-0171-z 

IMA, 2017a. Phaeoacremonium chlamydosporum [WWW Document]. Mycobank. 
URL http://www.mycobank.org/name/Acremonium%20chlamydosporum (accessed 
11.17.18). 

IMA, 2017b. Phaeoacremonium aleophilum [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&MycoBankNr_=415954 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017c. Phaeomoniella chlamydospora [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&MycoBankNr_=464779 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017d. Phaeoacremonium [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICSDetails.aspx?Rec=48263 (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017e. Cadophora [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&Rec=57753&Fields=All 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017f. Pleurostoma richardsiae [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&MycoBankNr_=814423 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017g. Phaeoacremonium minimum [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=54398



Bibliografia 

 92 

3&Fields=All (accessed 11.17.18). 
IMA, 2017h. Cylindrocladiella [WWW Document]. Mycobank. URL 

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000061&Rec=2121
&Fields=All (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017i. Dactylonectria [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=54127
6&Fields=All (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017j. Ilyonectria [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=47090
5&Fields=All (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017k. Neonectria [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/quicksearch.aspx (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017l. Cylindrocarpon destructans [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=45815
&Fields=All (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017m. Cylindrocarpon liriodendri [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/name/Cylindrocarpon%20liriodendri (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017n. Cylindrocarpon macrodidymum [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/quicksearch.aspx (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017o. Campylocarpon fasciculare [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=21441
2&Fields=All (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017p. Campylocarpon pseudofasciculare [WWW Document]. Mycobank. 
URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&MycoBankNr_=500117 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017q. Cylindrocarpon [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICSDetails.aspx?Rec=34166 (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017r. Campylocarpon [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICSDetails.aspx?Rec=214411 (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017s. Phomopsis viticola [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=21417
&Fields=All (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017t. Botryosphaeria [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=32417
&Fields=All (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017u. Lasiodiplodia theobromae [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/name/Lasiodiplodia%20theobromae (accessed 10.11.18). 

IMA, 2017v. Neofusicoccum parvum [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/name/Neofusicoccum%20parvum (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017w. Diplodia seriata [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=11787



Bibliografia 

 93 

5&Fields=All (accessed 11.17.18). 
IMA, 2017x. Botryosphaeria dothidea [WWW Document]. Mycobank. URL 

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000063&Rec=17798
&Fields=All (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017y. Botryosphaeria parva [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&MycoBankNr_=104063 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017z. Botryosphaeria obtusa [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&Rec=30389&Fields=All 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017aa. Botryosphaeria stevensii [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&Rec=32419&Fields=All 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017ab. Botryosphaeria lutea [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&Rec=58469&Fields=All 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017ac. Botryosphaeria australis [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&Rec=91826&Fields=All 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017ad. Botryosphaeria rhodina [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&Rec=3289&Fields=All 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017ae. Eutypa lata [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&Rec=33095&Fields=All 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017af. Fomitiporia mediterranea [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000061&Rec=8877
&Fields=All (accessed 11.17.18). 

IMA, 2017ag. Fomitiporia puntata [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&Rec=36946&Fields=All 
(accessed 11.17.18). 

IMA, 2017ah. Fomitiporia [WWW Document]. Mycobank. URL 
http://www.mycobank.org/BioloMICSDetails.aspx?Rec=57928 (accessed 11.17.18). 

Innis, M.A., Gelfand, D.H., Sninsky, J.J., White, T.J., 2012. PCR Protocols: A Guide 
to Methods and Applications. Academic Press. 

INRA, n.d. Excoriose (Phomopsis viticola) [WWW Document]. URL 
http://ephytia.inra.fr/fr/D/1907 (accessed 10.28.18). 

Kaplan, J., Travadon, R., Cooper, M., Hillis, V., Lubell, M., Baumgartner, K., 2016. 
Identifying economic hurdles to early adoption of preventative practices: The case of trunk 
diseases in California winegrape vineyards. Wine Econ. Policy 5, 127–141. 
https://doi.org/10.1016/j.wep.2016.11.001 

Lopes, M.S., Mendonça, D., Rodrigues dos Santos, M., Eiras-Dias, J.E., da Câmara 
Machado, A., 2009. New insights on the genetic basis of Portuguese grapevine and on 



Bibliografia 

 94 

grapevine domestication. Genome 52, 790–800. https://doi.org/10.1139/G09-048 
Lozzia, G.C., 2006. Working Group “ Integrated Protection in Viticulture ” 

Proceedings of the meeting at Edited by. Integr. Prot. Vitic. 29, 20–22. 
MAPAMA, 2017. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Spain 

[WWW Document]. Agric. Stat. Econ. Div. 
Martín, L., Parque, F., Mart, T., 2014. AFLP and RAPD Characterization of 

Phaeoacremonium aleophilum Associated with Vitis vinifera Decline in Spain. 
https://doi.org/10.1111/jph.12180 

Martín, L., Parque, F., Mart, T., Mostert, L., Groenewald, J.Z., Summerbell, R.C., 
Gams, W., Crous, P.W., 2006. Taxonomy and pathology of Togninia (Diaporthales) and its 
Phaeoacremonium anamorphs. Stud. Mycol. 54, 1–115. https://doi.org/10.3114/sim.54.1.1 

Mostert, L., Crous, P.W., Kang, J., Phillips, A.J.L., 2001. Species of Phomopsis and 
a Libertella sp. Occurring on Grapevines with Specific Reference to South Africa: 
Morphological, Cultural, Molecular and Pathological Characterization. Mycologia 93, 146. 
https://doi.org/10.2307/3761612 

Mugnai, L., 2011. Editor’s note and dedication. Phytopathol. Mediterr. 50, 3–4. 
Mugnai, L., Graniti, A., Surico, G., 1999. Esca (Black Measles) and Brown Wood-

Streaking: Two Old and Elusive Diseases of Grapevines. Plant Dis. 83, 404–418. 
https://doi.org/10.1094/PDIS.1999.83.5.404 

Munkvold, G.P., 2001. Eutypa Dieback of Grapevine and Apricot. Plant Health Prog. 
2, 9. https://doi.org/10.1094/PHP-2001-0219-01-DG 

Naves, R., 2015. Podridão negra (black-rot). Mirandela. 
NCBI, Pike, U.S.N.L. of M. 8600 R., MD, B., Usa, 20894, 2018. National Center for 

Biotechnology Information [WWW Document]. URL https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
(accessed 10.21.18). 

Neves, M., 2000. Pragas E Doenças Da Vinha, Div. Doc. ed. 
Newsome, J., 2012. Grapevine Trunk Disease 20. 
Niekerk, J.M., Fourie, P.H., Hallenn, F., Crous, P., 2006. Phytopathologia 

Mediterranea - 2006 - 45, 1 - «Botryosphaeria» spp. as Grapevine Trunk Disease Pathogens. 
Phytopathol. Mediterr. 13. 

OIV, 2016. Global area under vines. 
PCR Methods—Top Ten Strategies - US [WWW Document], 2018. URL 

https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-
center/invitrogen-school-of-molecular-biology/pcr-education/pcr-reagents-enzymes/pcr-
methods.html (accessed 10.16.18). 

Petri, L., 1912. Osservazion sopra le alterazioni del legno della vite in seguito a ferite. 
Soc Tip Modenese. 

Philips, J.L., 2007a. Botryosphaeria dothidea [WWW Document]. URL 
http://www.crem.fct.unl.pt/botryosphaeria_site/botryosphaeria_dothidea_2.htm (accessed 
10.11.18). 

Philips, J.L., 2007b. Neofusicoccum parvum [WWW Document]. URL 



Bibliografia 

 95 

http://www.crem.fct.unl.pt/botryosphaeria_site/botryosphaeria_parva_2.htm (accessed 
10.11.18). 

Philips, J.L., 2007c. Diplodia seriata [WWW Document]. URL 
http://www.crem.fct.unl.pt/botryosphaeria_site/botryosphaeria_obtusa_2.htm (accessed 
10.11.18). 

Philips, J.L., 2007d. Diplodia mutila [WWW Document]. URL 
http://www.crem.fct.unl.pt/botryosphaeria_site/botryosphaeria_stevensii_2.htm (accessed 
10.11.18). 

Philips, J.L., 2007e. Neofusicoccum luteum [WWW Document]. URL 
http://www.crem.fct.unl.pt/botryosphaeria_site/botryosphaeria_lutea_2.htm (accessed 
10.11.18). 

Philips, J.L., 2007f. Neofusicoccum australe [WWW Document]. URL 
http://www.crem.fct.unl.pt/botryosphaeria_site/botryosphaeria_australis_2.htm (accessed 
10.11.18). 

Philips, J.L., 2007g. Lasidiplodia theobromae [WWW Document]. URL 
http://www.crem.fct.unl.pt/botryosphaeria_site/botryosphaeria_rhodina_2.htm (accessed 
10.11.18). 

Philips, J.L., 2004. The Botryosphaeria Site [WWW Document]. URL 
http://www.crem.fct.unl.pt/botryosphaeria_site/index.htm (accessed 11.10.18). 

Phillips, A.J.L., 2000. Excoriose, cane blight and related diseases of grapevines: A 
taxonomic review of the pathogens. Phytopathol. Mediterr. 39, 341–356. 

Pinto, P., 2010. Doença de Petri da Videira : Avaliação da eficácia de fungicidas na 
protecção de feridas de poda. Universidade Técnica de Lisboa. 

Pitt, W.M., Huang, R., Steel, C.C., Savocchia, S., 2013a. Pathogenicity and 
epidemiology of Botryosphaeriaceae species isolated from grapevines in Australia. 
Australas. Plant Pathol. 42, 573–582. https://doi.org/10.1007/s13313-013-0221-3 

Pitt, W.M., Trouillas, F.P., Gubler, W.D., Savocchia, S., Sosnowski, M.R., 2013b. 
Pathogenicity of Diatrypaceous Fungi on Grapevines in Australia. Plant Dis. 97, 749–756. 
https://doi.org/10.1094/PDIS-10-12-0954-RE 

Primer3Plus [WWW Document], 2018. URL http://www.bioinformatics.nl/cgi-
bin/primer3plus/primer3plus.cgi (accessed 10.21.18). 

Protas, J., 2015. Nota técnica - Um balanço da Viticultura Mundial em 2014. 
Ravaz, L., Verge, G., 1925. Sur une maladie de la vigne, l’Excoriose. Comptes 

Rendus Séances Académie Sci. 313–315. 
Rego, C., Oliveira, H., Carvalho, A., Phillips, A., 2000. Involvement of 

Phaeoacremonium spp. and Cylindrocarpon destructans with grapevine decline in Portugal. 
Phytopathol. Mediterr. 39, 4. 

Retief, E., Damm, U., Van Niekerk, J.M., McLeod, A., Fourie, P.H., 2005. A protocol 
for molecular detection of Phaeomoniella chlamydospora in grapevine wood. South Afr. J. 
Sci. 101, 139–142. 

Rimerman, F., 2017. The Economic Impact of the Wine and Grape Industry in 
Canada British Columbia Wine Institute Winery Association of Nova Scotia. 



Bibliografia 

 96 

Rolshausen, P.E., Úrbez-Torres, J.R., Rooney-Latham, S., Eskalen, A., Smith, R.J., 
Gubler, W.D., 2010. Evaluation of pruning wound susceptibility and protection against fungi 
associated with grapevine trunk diseases. Am. J. Enol. Vitic. 61, 113–119. 
https://doi.org/10.3832/ifor1367-008 

Rossetto, M., McNally, J., Henry, R.J., 2002. Evaluating the potential of SSR 
flanking regions for examining taxonomic relationships in the Vitaceae. Theor. Appl. Genet. 
104, 61–66. https://doi.org/10.1007/s001220200007 

Santesteban, G., Palacios, J., 2017. Enfermedades de la madera de vid: Cómo cuidar 
los viñedos para que vuelvan a vivir 100 años. Editorial Técnica Quatrebc, S.L.L. 

Sofia, J., Gonçalves, M.T., Oliveira, H., 2006. Spatial distribution of esca 
symptomatic plants in Dão vineyards (Centre Portugal) and isolation of associated fungi. 
Phytopathol. Mediterr. 45, 6. 

Sofia, J., Mota, M., Gonçalves, M.T., Rego, C., 2019. Response of four Portuguese 
grapevine cultivars to infection by Phaeomoniella chlamydospora. Phytopathol. Mediterr. 
57. https://doi.org/10.14601/Phytopathol_Mediterr-23485 

Sofia, J., Trovão, J., Portugal, A., Paiva de Carvalho, H., Mesquita, N., Nascimento, 
T., Rego, C., Gonçalves, M.T., 2015. Molecular and phenotypic characterisation of 
<em>Phaeomoniella chlamydospora</em> isolates from the demarcated wine region of Dão 
(Portugal). Phytopathol. Mediterr. 54. https://doi.org/10.14601/Phytopathol_Mediterr-
16302 

Sosnowski, M.R., Wicks, T.J., Scott, E.S., 2011. Control of Eutypa dieback in 
grapevines using remedial surgery. Phytopathol. Mediterr. 50, 277–284. 

Stempien, E., Goddard, M., Wilhelm, K., Tarnus, C., Bertsch, C., Chong, J., 2017. 
Grapevine Botryosphaeria dieback fungi have specific aggressiveness factor repertory 
involved in wood decay and stilbene metabolization. PLOS ONE 12, e0188766. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188766 

Taylor, A., Hardy, G.E.St.J., Wood, P., Burgess, T., n.d. Identification and 
pathogeniticy of Botryosphaeria species associated with grapevine decline in Western 
Australia. Plant Pathol. 187–195. 

Tegli, S., Bertelli, E., Surico, G., 2000. Sequence analysis of ITS ribosomal DNA in 
five Phaeoacremonium species and development of a PCR-based assay for the detection of 
P. chlamydosporum and P. aleophilum in grapevine tissue. Phytopathol. Mediterr. 39, 16. 

Thermo Scientific, 2018. GeneRuler 100 pb Plus DNA Ladder. 
This, P., Lacombe, T., Thomas, M.R., 2006. Historical origins and genetic diversity 

of wine grapes. Trends Genet. 22, 511–519. https://doi.org/10.1016/j.tig.2006.07.008 
Trouillas, F.P., Gubler, W.D., 2010. Pathogenicity of Diatrypaceae Species in 

Grapevines in California. Plant Dis. 94, 867–872. https://doi.org/10.1094/PDIS-94-7-0867 
Trouillas, F.P., Úrbez-Torres, J.R., Gubler, W.D., 2010. Diversity of diatrypaceous 

fungi associated with grapevine canker diseases in California. Mycologia 102, 319–336. 
https://doi.org/10.3852/08-185 

Udayanga, D., Liu, X., McKenzie, E.H.C., Chukeatirote, E., Bahkali, A.H.A., Hyde, 
K.D., 2011. The genus Phomopsis: biology, applications, species concepts and names of 
common phytopathogens. Fungal Divers. 50, 189–225. https://doi.org/10.1007/s13225-011-



Bibliografia 

 97 

0126-9 
Úrbez-Torres, J.R., 2011. The status of Botryosphaeriaceae species infecting 

grapevines. Phytopathol. Mediterr. 50, 5–45. 
https://doi.org/10.14601/Phytopathol_Mediterr-9316 

Úrbez-Torres, J.R., Haag, P., Bowen, P., O’Gorman, D.T., 2014. Grapevine Trunk 
Diseases in British Columbia: Incidence and Characterization of the Fungal Pathogens 
Associated with Black Foot Disease of Grapevine. Plant Dis. 98, 456–468. 
https://doi.org/10.1094/PDIS-05-13-0524-RE 

Úrbez-Torres, J.R., Peduto, F., Smith, R.J., Gubler, W.D., 2013. Phomopsis Dieback: 
A Grapevine Trunk Disease Caused by Phomopsis viticola in California. Plant Dis. 97, 
1571–1579. https://doi.org/10.1094/PDIS-11-12-1072-RE 

Urbez-Torres, J.R., Peduto, F., Striegler, R.K., Urrea-Romero, K.E., Rupe, J.C., 
Cartwright, R.D., Gubler, W.D., 2012. Characterization of fungal pathogens associated with 
grapevine trunk diseases in Arkansas and Missouri. Fungal Divers. 52, 169–189. 
https://doi.org/10.1007/s13225-011-0110-4 

Urska, 2016. Esca: devastating “trunk disease” of grapevines [WWW Document]. 
URL https://www.evineyardapp.com/blog/2016/06/06/esca-devastating-trunk-disease-of-
grapevines/ (accessed 11.11.18). 

Val, M. do C., 2012. Oídio da Videira. Cad. Téc. ADVID - Assoc. Para O Desenvolv. 
Vitic. Duriense 5. 

 



 

 98 

 
 



Anexos 

 

 

XXV 

9. ANEXOS 

ANEXO A - Protocolos de preparação dos reagentes para a extração de DNA 

Tampão de extração CTAB 

Para a preparação de 100mL de tampão utilizou-se:2,0g CTAB, 10mL Tris (1M, pH 

8,0), 4mL 0,5 EDTA (pH=8,0), 28,0mL NaCl (5M), 1g PVP 40 e 40mL água destilada. Por 

último o tampão foi esterilizado na autoclave a 121ºC. 
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ANEXO B - Resultados do isolamento: Culturas em que não se obteve esporos 

Nota: As imagens apresentadas foram fotografadas ao 7º dia de crescimento do fungo. 

Videira Cultura em MEA Visualização ao microscópio (amp=800x) 
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15 

Verificou-se uma alteração da cor do 
meio: a imagem da esquerda o micélio 
tem 1 semana e na da direita tem 4 
semanas 

Não se verificou nenhuma alteração a nível 
microscópico: imagem da esquerda o micélio 
tem 1 semana e na da direita tem 4 semanas 
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ANEXO C – Evolução dos sintomas de doenças do lenho nas videiras 
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