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Resumo 

A Clínica Fitopatológica Prof. Hiroshi Kimati, da ESALQ/USP, atende 
agricultores de pequeno, médio e grande porte, profissionais de empresas agrícolas 
públicas e privadas, graduandos e pós-graduandos e demais interessados em solucionar 
problemas causados por fitopatógenos. É uma das principais clínicas de diagnose do 
Brasil e, dessa forma, o perfil de amostras vegetais que recebe, reflete a relevância das 
doenças que estão incidindo nas lavouras. O objetivo deste trabalho foi identificar os 
principais problemas que acometeram os cultivos hortícolas brasileiros no período de 
2006 a 2016. Nesse período, foram analisadas 6073 amostras, entre hortaliças, 
frutíferas, ornamentais, essências florestais, aromáticas e grandes culturas, etc. Desse 
total, as hortaliças se destacaram, representando 30 % das amostras analisadas. A 
cultura de tomate foi a de maior ocorrência, com o percentual de 32 %, sendo seguida 
por alface, 20 %; rúcula e pimentão, 6,8 % cada e salsa 6,3 %. Por se tratar da principal 
hortaliça de fruto comercializada no Brasil, ser suscetível a inúmeras doenças e ser 
altamente valorizada economicamente, o tomate liderou o número de amostras de 
hortícolas. Nessa cultura, as doenças bacterianas ocorreram com maior frequência, 
67,07 %, seguidas das doenças fúngicas, 51,38 %; doenças viróticas, 20 % e doenças 
fisiológicas também 20 %. 
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Abstract 

Vegetables diseases diagnosticated in Phytopathological Clinic Prof. Hiroshi 
Kimati between 2006 and 2016. 

The Phytopathological Clinic Prof. Hiroshi Kimati, from ESALQ/ USP, assist 
small, medium and large farmers, professionals from public and privated companies, 
graduation and post-graduation students and all community that is look forward to solve 
phytopathogenic problems. It is one of the main diagnosis clinics from the Brazil,  
therefore receives a large spectre of samples which reflects the relevance of the diseases 
in the main crops around the country. The objective of this study was to identify the 
main problems that affected brazilian horticultural plantations from 2006 to 2016. 
During these period, 6073 samples from vegetables, fruits, ornamentals, forestry, 
aromatical plants and major crops have been analised. Vegetables represented 30% of 
the total. Tomatoes cultures had the major occurency with 32% followed by lettuce, 
20%, arugula, 6,8%, bell pepper, 6,8% and parsley 6,3%. Tomatoes came first at the 
number of samples from vegetables due to its high susceptibility to diseases and 
economic value in the market. On tomatoes, the bacterial diseases occurred with major 
frequency, 67,07%, followed by fungi, 51,38 %, viruses, 20% and fisiological disorders, 
20%. 
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Introdução 

A Clínica Fitopatológica Prof. Hiroshi Kimati está situada no Departamento de 
Fitopatologia e Nematologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da 
Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). Realiza a prestação de serviços à 
comunidade, diagnosticando doenças que afetam plantas e indicando as práticas mais 
adequadas de manejo. Além disso, auxilia as atividades acadêmicas no ensino de 
Fitopatologia nos níveis de graduação e pós-graduação da ESALQ/USP e desenvolve 
pesquisas sobre a identificação acurada de agentes causais e a eficácia de diversos 
métodos de controle de doenças de plantas. Também efetua análises em substratos, 
fertilizantes orgânicos e condicionadores de solo, para detectar a presença de 
fitopatógenos, atendendo a Instrução Normativa Nº 27, de 05/06/2006, do Ministério da 
Agricultura Brasileiro, que regulamenta o comércio desses produtos no Brasil e visa 
auxiliar o estabelecimento de lavouras livres de doenças. 

Idealizada e fundada pelo fitopatologista e catedrático do Setor de Fitopatologia 
da ESALQ/USP, Hiroshi Kimati, por volta do ano de 1980, a Clínica vem contribuindo, 
desde essa época para aprimorar a agricultura nacional, pois, a análise fitopatológica 
permite a diagnose correta da doença que está afetando a lavoura e, dessa maneira, o 
produtor tem a possibilidade, em tempo hábil, de adotar medidas de controle eficazes, 
viáveis economicamente e seguras para a saúde dos trabalhadores rurais, dos 
consumidores dos vegetais e que preservem o meio ambiente. 

Com o objetivo de identificar os principais problemas que acometeram os 
cultivos de plantas hortícolas no Brasil, entre os anos de 2006 e 2016, foi desenvolvido 
o presente trabalho. 
 
Material e Métodos 

Todas as amostras recebidas na Clínica Fitopatológica Prof. Hiroshi Kimati 
nesse período foram cadastradas. Após o recebimento e cadastramento, procederam-se 
todas as análises necessárias para a execução da diagnose. 

A identificação das doenças fúngicas, especialmente aquelas que afetam a parte 
aérea dos vegetais, geralmente foi efetuada através da observação do quadro 
sintomatológico apresentado pela planta, aliada à visualização e identificação das 
estruturas morfológicas características do fungo e, comparação com a literatura 
específica sobre o assunto (Amorim et al., 2016; Barnett & Hunter, 1998; Davis et al., 
1997; Jones et al., 1991; Lopes & Ávila, 2003; Lopes & Ávila, 2005; Rimmer et al., 
2007; Stevenson et al., 2001; Whitney & Duffs, 1986). Em amostras nas quais não era 
possível a observação dos sinais típicos do fungo, procedeu-se o isolamento indireto do 
material vegetal em meios de cultura, para a posterior identificação do fungo. Em casos 
específicos, foram empregados métodos moleculares para a identificação de fungos 
fitopatogênicos. 

Para a diagnose de bacterioses, foram observados os sintomas das doenças, 
efetuadas corridas bacterianas, realizados os isolamentos em meios de cultura 
específicos ou não, e empregados testes bioquímicos, serológicos ou moleculares para a 
identificação das bactérias (Schaad et al., 2011; Kelman, 1954; Quezado-Duval & 
Lopes, 2010; Quezado-Duval & Martins, 2007; Quezado-Duval et al., 2012). 

Para a identificação de viroses, as análises incluíram métodos serológicos, de 
microscopia eletrônica, de inoculação de plantas hospedeiras diferenciais e técnicas 
moleculares (Dovas et al., 2002; Mowat & Dawson, 1987). 
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A diagnose de doenças causadas por fitoplasmas foi baseada em análises 
moleculares e, em vários casos também foram efetuadas observações em microscopia 
eletrônica. 

Após a conclusão da diagnose, foram emitidos resultados de diagnóstico 
fitossanitário, em que constam o agente causal da doença e as medidas mais adequadas 
de manejo. 
 
Resultados e Discussão 

Entre os anos de 2006 e 2016, foram analisadas na Clínica Fitopatológica Prof. 
Hiroshi Kimati, um total de 6073 amostras, incluindo vegetais (hortaliças, frutíferas, 
ornamentais, essências florestais, aromáticas, grandes culturas, etc), além de amostras 
de solo e substratos para detecção de fitopatógenos. Trinta por cento desse total foram 
de plantas hortícolas, de trinta espécies diferentes, ou seja, 1795 amostras (Quadros 1, 2 
e 3). 

Com 580 amostras analisadas, a cultura do tomate (Solanum lycopersicum L.) se 
destacou, representando 32 % do total de hortaliças. 

De acordo com o Quadro 1, as doenças bacterianas foram as mais frequentes 
nessa cultura, lideradas pela murcha bacteriana, causada por Ralstonia solanacearum e 
pela mancha bacteriana, ocasionada por Xanthomonas spp. 

As doenças fúngicas atingiram a segunda colocação, com a Mancha de 
Cladospório, cujo agente causal é Cladosporium fulvum (sin.  Fulva fulva) exibindo 
maior ocorrência. 

Já as doenças viróticas apresentaram o mesmo percentual de frequência que as 
doenças fisiológicas, ambas com praticamente 20 % dos diagnósticos. Entre as viroses, 
os tospovirus, que provocam a doença conhecida como vira-cabeça, foram os mais 
frequentes. 

As amostras com insetos e ácaros foram de menor ocorrência e, quando houve 
necessidade de identificação mais acurada, esses organismos foram encaminhados para 
o Departamento de Entomologia e Acarologia. 

Como a maioria das amostras foram encaminhadas via correio, parte chegou ao 
laboratório em más condições, impróprias para serem submetidas à análise 
fitopatológica. Essas amostras foram contabilizadas como deterioradas. 

Em outros casos, as amostras sofreram pulverizações antes de serem coletadas e 
enviadas para o laboratório, o que prejudicou muito a observação e cultivo dos 
fitopatógenos, especialmente fúngicos. Algumas amostras foram coletadas por pessoas 
inabilitadas para a escolha de plantas com sintomas típicos que estavam ocorrendo na 
área, além da coleta de partes de plantas em que os patógenos não estavam presentes 
(como partes de plantas com sintomas reflexos). Essas amostras foram contabilizadas 
como inadequadas (Quadros 1, 2 e 3). 

O percentual de amostras de tomate deterioradas e inadequadas à análise foi de 
7,76 % (Quadro 1). 

Geralmente, em cada amostra foram detectados mais de um agente causal. Em 
função desse fato, as porcentagens dos diagnósticos apresentadas foram relativas ao 
número de amostras analisadas de cada cultura (Quadros 1, 2 e 3). 

A cultura de alface (Lactuca sativa L.), foi a segunda hortaliça com maior 
número de amostras analisadas nesse período: 358. De forma semelhante ao tomate, 
trata-se da hortaliça folhosa mais comercializada no Brasil e suscetível à várias doenças. 

Segundo o Quadro 2, as doenças fúngicas foram as mais frequentes nessa cultura 
e apresentaram a maior diversidade, sendo o fungo Thielaviopsis basicola, agente causal 
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da podridão negra da raiz, de maior ocorrência. As doenças fúngicas foram seguidas por 
aquelas ocasionadas por cromistas, pelas doenças fisiológicas, pelas bacterioses, por 
ataques de insetos e pelas viroses, nessa ordem. Entre os cromistas, Pythium spp., que 
ocasionam as doenças damping-off e podridão radicular, se destacaram e constituem o 
mais grave problema em cultivos hidropônicos. As tospoviroses também foram as mais 
frequentemente encontradas em alface, dentre as viroses. 

Além de alface e tomate, outras vinte e oito espécies de hortaliças foram 
analisadas nesse período (Quadro 3). De uma maneira geral, para todas essas culturas, 
as doenças fúngicas foram predominantes, com exceção de Brassica oleracea L. var. 
acephala (couve), Brassica oleracea L. var. botrytis (couve-flor), Brassica oleracea L. 
var. capitata (repolho), Cichorium intybus L. (almeirão e chicória), Coriandrum 
sativum L. (coentro), Cucurbita pepo L. (abobrinha), Dioscorea rotundata Poir 
(inhame), Raphanus sativus L. (rabanete) e Solanum aethiopicum L. (jiló). 

Para diversas culturas, todas as amostras analisadas foram diagnosticadas com 
pelo menos uma doença fúngica, concomitantemente com outra enfermidade causada 
por agente causal pertencente a outro grupo ou com ataque de insetos ou ácaros. 

Convém ressaltar que a grande maioria das amostras de abobrinha analisadas 
apresentava pelo menos uma virose. 

 
Conclusões 

1. Entre os anos de 2006 e 2016 foram analisadas 6073 amostras, sendo 1795 
amostras de plantas hortícolas, de trinta espécies diferentes. 

2. Entre as hortaliças analisadas, a cultura de tomate foi a de maior ocorrência, 
com o percentual de 32 %, sendo seguida por alface, 20 %; rúcula e pimentão, 6,8 % 
cada e salsa 6,3 %. 

3. A doença murcha bacteriana foi a mais frequente na cultura de tomate. 
4. Na cultura de alface, o maior número de diagnósticos foi de Pythium spp. 
5. As doenças fúngicas predominaram na maioria das plantas hortícolas 

analisadas entre 2006 e 2016. 
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