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RESUMO 
O Brasil desponta atualmente como um dos maiores produtores de madeira proveniente de 
florestas plantadas no mundo. Esse setor já é responsável por uma fatia significativa do PIB. 
Entretanto, há muito que se avançar em pesquisas, principalmente no que se refere ao 
combate de doenças causadas por patógenos, que consequentemente levam os produtores a 
sofrerem grandes perdas. 
O tipo de solo, sua qualidade química e física, assim como as devidas correções efetuadas por 
produtores condicionam muitas vezes a entrada ou exclusão dos patógenos em determinada 
área. 
Buscamos neste trabalho, elencar e relacionar os principais avanços e descobertas dos 
estudos referentes à nutrição de plantas de Eucalyptus levando em consideração a maior ou 
menor incidência de patógenos nocivos á cultura. 
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INFLUENCE OF THE NUTRITION IN EUCALYPTUS SPP IN 
THE INCIDENCE OF ATACKS BY PATHOGENIC FUNGI 

ABSTRACT 
Nowadays, Brazil is one of the greatest producers of forest wood in the world. This department 
is already responsible for a significant part of the PIB. However, there are lots of researches to 
be done, mainly when we think about combating diseases caused by pathogens, which make 
producers to suffer big losses.   
The type of the soil, its chemical and physical quality, like the adjustments made by producers, 
usually makes the pathogens enter or exit an area.  
In this study, we wanted to list the main advances and discoveries of studies about nutrition in 
Eucalyptus considering greater or lower incidence of cultivation harmful pathogens.  
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1. Introdução 
Desde o início do século passado, o contínuo crescimento da população e o 
crescente aumento na demanda de madeira foram responsáveis pelo 
surgimento do interesse e da necessidade do uso de espécies florestais para a 
produção de madeira e outros produtos derivados. 
Neste contexto espécies de Eucalyptus apresentaram grande vantagens 
principalmente devido ao rápido crescimento, à boa qualidade da madeira e à 
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adaptabilidade ao clima e ao solo das regiões sul e sudeste do Brasil 
(Antonângelo & Bacha, 1998). O gênero Eucalyptus é originário da Austrália e 
da região sudeste asiática e pertence à família Myrtaceae, (ANDRADE, 1961) 
foi introduzido no Brasil no fim do século XIX e disseminou-se por praticamente 
todas as regiões do país, especialmente  após a década de 1960 através de 
uma política de incentivo do governo federal. 
Atualmente, é a principal espécie usada em plantios de reflorestamento sendo 
que dos 5,24 milhões de hectares ocupados com florestas plantadas, 69% são 
de Eucalyptus, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Paraná respondem por 75% 
da área plantada (ABRAF, 2007). 
Esse setor possui importância estratégica na economia brasileira e 
corresponde a quase 5% da formação do PIB nacional gerando cerca de 1,6 
milhões de empregos diretos e mais de cinco milhões de empregos indiretos. 
(Revista da Madeira,2006). 
Diante desta importância econômica, reduzir os danos e as perdas por ataques 
de patógenos surge como uma necessidade constante.  
Usualmente, para o cultivo de Eucalyptus, destinam-se os solos de baixa 
fertilidade (BELLOTE, 1979), entretanto, estudos (KRUGNER & AUER, 2005; 
SILVEIRA) comprovam que árvores de Eucalyptus plantadas em solos 
arenosos, onde há deficiência de nutrientes, com ênfase ao boro ficam 
suscetíveis á rachaduras naturais na casca das árvores o que as predispõem 
ao ataque de um complexo de fungos tais como Dothiorellasp e/ou 
Lasiodiplodia theobromae. 
Com base em tais informações a presente revisão de literatura buscou 
identificar e analisar as relações entre maior ou menor incidência de ataques 
por patógenos em cultivos de Eucalyptus considerando os teores nutricionais 
das plantas. 
 

2. Conteúdo 
 

2.1 A cultura do Eucalyptus no Brasil. 
O gênero Eucalyptus é originário da Austrália e da região sudeste asiática e 
pertence à família Myrtaceae. Possui cerca de 600 espécies, além de um 
grande número de variedades e alguns híbridos (ANDRADE, 1961). 
A espécie foi introduzida no Brasil por volta de 1868 (Martini 2004), mas foi 
durante o período dos incentivos fiscais, na década de 60, que sua expansão 
foi ampliada. Esses incentivos perduraram até meados dos anos 80 fazendo 
com que esse período seja considerado um marco na silvicultura brasileira 
dado os efeitos positivos que gerou no setor. A partir do término dos incentivos 
fiscais, houve um crescimento marginal negativo no plantio de Eucalyptus 
mesmo assim, investimentos principalmente do setor privado tem feito com que 
a cultura se espalhede modo significativo em todo território brasileiro sendo que 
o Brasil detêm atualmente a maior área plantada, cerca de 21 %  do total 
mundial (IGLESIAS-TRABADO et al., 2011). 
O setor privado é o grande responsável por investimentos maciços na área 
florestal. Investimentos em pesquisas e tecnologias têm garantido um aumento 
na produção e qualidade dos plantios, assim como o aumento da área plantada 
como mostra o gráfico (2.1.2): 
 

 



2.1.2 Histórico da área de plantios florestais no Brasil, 2005-2011 

 
Fonte: Anuário ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF 
(2012) e diversas fontes compiladas por PöyrySilviconsult (2012). 
 
O Eucalyptus é cultivado para os mais diversos fins, tais como, produção de 
papel, obtenção de celulose, lenha, carvão, aglomerado, óleos para indústrias 
farmacêuticas, mel, além de ornamentação e quebra-vento. 
As regiões sul e sudeste são as maiores responsáveis pelos plantios de 
Eucalyptus no Brasil, como apresentado no gráfico (2.1.3). A proximidade com 
as zonas de exportação e complexos industriais de processamento da madeira 
favorecem os ganhos econômicos aos produtores desta região. 
 

2.1.3 Distribuição da área de plantios de Eucalyptus e Pinus por estado, 
2011 

 
 
Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes 
compiladas por PöyrySilviconsult (2012). 
A cultura do Eucalyptus se tornou muito importante para o reflorestamento 
comercial, devido ao seu rápido crescimento, baixo custo e alta produtividade, 



(HO et al., 1998; SILVA, 2001) essas características são também fortemente 
influenciadas pelas técnicas de produção, notadamente pela densidade, podas, 
espécies de fungos e grau de colonização de micorriza, fertilidade do substrato 
e volume disponível para cada planta. (CARNEIRO, 1995). 
As espécies apresentam características que conferem tolerância a uma série 
de  condições  adversas,  viabilizando  sua  sobrevivência  após  incêndios  ou  
seca prolongada, além de garantir seu crescimento em solos pouco férteis. 
Entretanto a fertilidade do solo em que são instalados novos cultivos 
influenciará direta e indiretamente a suscetibilidade das plantas a ataques de 
agentes bióticos e abióticos que podem causar prejuízos aos produtores. Uma 
série de patógenos tem sua ocorrência determinada pela deficiência nutricional 
das plantas de Eucalyptus. 

 
2.2 Nutrição 

O Eucalyptus, como qualquer outra planta, para crescer absorve elementos 
minerais denominados nutrientes (NOVAIS, 2006), sendo a adubação, a 
técnica mais eficiente para acelerar o crescimento, tanto de mudas no viveiro 
como das árvores em campo. 
A falta de água e nutrientes é considerada importante fator que pode 
comprometer a produtividade e o rápido desenvolvimento de plantios florestais 
(STONEMAN et al., 1996). 
Uma característica interessante que garante o desenvolvimento das árvores 
em solos com baixa disponibilidade de nutrientes refere-se às associações 
mutualísticas entre fungos e raízes que ocorrem em algumas espécies de 
Eucalyptus, permitindo melhor aproveitamento dos nutrientes (ARAÚJO et al., 
2004).  
Além da importância do fornecimento de nutrientes para garantir o bom 
estabelecimento, o rápido desenvolvimento, a produtividade e a qualidade da 
madeira em plantios florestais, também é preciso considerar a importância da 
adubação para repor nutrientes que garantam a longevidade de exploração das 
florestas plantadas. Rennie (1955) demonstrou que a retirada de elementos 
minerais do solo por meio da produção nas florestas sob manejo é 
considerável, podendo drenar apreciável quantidade de nutrientes do solo. 
Esse processo torna inevitável, mais cedo ou mais tarde, a diminuição da 
produtividade.  
Diferentes autores mencionam que o conteúdo de macronutrientes nas partes 
do Eucalyptus em povoamentos florestais é variável de acordo com a espécie, 
a idade, as condições de clima e solo e a produtividade (HAAG, 1963). 
A falta de nutrientes pode ser identificada a partir da avaliação do estado 
nutricional das plantas. Tal avaliação é feita por meio da constatação de 
sintomas de deficiência, caracterizando a denominada diagnose visual. 
Segundo MALAVOLTA et al. (1997), a diagnose visual é feita comparando-se o 
aspecto de uma amostra com um padrão, sendo que na maioria das vezes, 
compara-se um órgão da planta, que geralmente é a folha. 
 

 
 
 
 
 



2.3 Patógenos versus nutrição 
O Eucalyptus, como qualquer outra planta cultivada, é também afetado por 
doenças e pragas que se não forem controladas podem comprometer a 
produtividade e a qualidade do produto final (Ferreira, 1989). Danos causados 
por patógenos às plantas doentes são definidos como qualquer redução na 
quantidade ou qualidade de produção, enquanto que perda é a redução em 
retorno financeiro por unidade de área devido à ação de organismos nocivos 
(Zadoks, 1985). 
Essa cultura pode ser atacada por vários patógenos, principalmente fungos, 
desde mudas até árvores adultas. As doenças causam significativos impactos 
econômicos, de acordo com a espécie atacada e da época do ano. Estudos 
(MARSCHNER, 1986) mostram que o estado nutricional da planta pode 
aumentar ou diminuir a resistência contra pragas e doenças. Os principais 
patógenos causadores de doenças que apresentam variações em sua 
incidência e severidade de ataques em relação a nutrição das plantas são  
fungos, tais como  Phytophthora sp., Pythium sp. e Fusarium sp. causadores 
de podridão nas raízes e que se manifestam em solos com adubação 
desequilibrada causando  murcha, morte de mudas e lesões necróticas 
(EMBRAPA ). 
O Mofo Cinzento causado pelo fungo Botrytis cinérea também causa danos na 
cultura quando esta é implantada em solos com teores de adubação 
insatisfatórios ou desequilibrada (EMBRAPA), este patógeno causa 
enrolamento de folhas, seca e queda das mesmas e formação de mofo 
acinzentado sobre as plantas afetadas. 
 A seca de ponteiros por falta de boro é uma das principais evidências de que a 
nutrição da planta afeta sua capacidade de predisposição ao ataque de 
patógenos nocivos, essa deficiência favorece a ocorrência de distúrbios 
fisiológicos, predispondo as árvores ao ataque de patógenos secundários 
(Embrapa Florestas 2003). 
Seca da saia de espécies de Eucalyptus viminalis também é causada pelo 
ataque de associações de fungos do gênero Botryosphaeria que ocorrem em 
solos com deficiência de boro, levando a planta à morte. 
No caso dos estudos referentes a incidência de cancro no Eucalyptus  fatores 
climáticos, edáficos e topográficos  foram apontados como condicionadores de 
sua ocorrência (SHARMA et al., 1985). O cancro basal em Eucalyptus tem 
causado impacto nas áreas florestais implantadas em solos arenosos de baixa 
fertilidade. Esse tipo de cancro tem sido um problema em solos de areia 
quartzosa e latossolo arenoso distrófico ou álico, sob condiçõesde déficit 
hídrico e de fertilidade natural baixa, onde o boro e outros nutrientes ocorrem 
em níveis limitantes (Silveira et al., 1995; 1996). Tem sido identificado como 
causadores espécies de fungos que estão associados à essa sintomatologia 
em Eucalyptus spp., são Phomopsi ssp., Botryosphaeria dothidea, Dothiorella 
sp, e Lasiodiplodia theobromae.  
O fendilhamento da casca, seguido de gomose é comum em árvores de 
Eucalyptus que apresenta deficiência de boro nas folhas, inferior a 10 mg.Kg-1 
(Silveira et al, 1998). 
Entretanto, se a planta apresentar condições nutricionais adequadas, a 
capacidade de resistir à infecção por patógenos pode ser aumentada (Runionet 
al. 2010), uma vez que as plantas receberam quantidades adequadas de água 
e nutrientes.  



Tais evidências comprovam uma relação direta entre os fatores analisados 
nutrição versus patógenos. Sendo que cada doença e a correspondente 
qualidade do sítio devem ser consideradas individualmente, quando da análise 
entre nutrição e doença (HUBER, 1980). 
 

2.4  Principais doenças causadas por  patógenos condicionadas à 
nutrição de Eucalyptus spp 

 
2.4.1 Cancro 

O cancro do Eucalyptus é uma das doenças mais importantesde ocorrência no 
campo, causado por várias espécies de fungos como Cryphonectria cubensis, 
Valsa ceratosperma, Cytospora spp e Botryosphaeria ribis. O cancro de 
Cryphonectria cubensis foi considerado como a principal doença que afetou a 
cultura do Eucalyptus no Brasil na década de70. Trata-se de uma doença de 
ampla distribuição geográfica, ocorrendo em regiões tropicais do continente 
americano (KRUGNER, 1980). 
É caracterizada pela morte dos tecidos da casca, decorrente da ação de vários 
agentes abióticos e bióticos. Contudo, as condições climáticas parecem ter 
uma participação maior na manifestação deste tipo de problema, com ligação 
entre a incidência de certos cancros e as condições adversas ao 
desenvolvimento da planta. 
 
 
 

2.4.2 Oídio 
O oídio é causado pelo patógeno Oidium sp. Esse fungo ataca várias espécies 
de Eucalyptus principalmente em condições de viveiro. 
Os sintomas aparecem principalmente em gemas e brotações, causando 
deformidade ou morte das mesmas. Esses sintomas são caracterizados pelo 
recobrimento das partes afetadas por estruturas de coloração esbranquiçada, 
pulvurulenta, constituídas por micélios e estruturas de reprodução do patógeno, 
típico dos oídios. 

 

2.4.3 Mofo cinzento 
A doença mofo cinzento é causada pelo patógeno Botrytiscinerea, sendo 
comumente encontrada em canteiros com alta densidadede mudas sob 
condições de alta umidade (acima de 70%) e temperaturas amenas (outono e 
inverno). Embora menos freqüente, essa doença tem surgido nas condições de 
minijardim clonal. Esse patógeno vive saprofitamente no solo e sua 
disseminação se dá principalmente pelo vento. 
A dosagem desregulada de adubos nitrogenados é um dos fatores 
responsáveis pela entrada deste patógeno em áreas isentas. 
 
 
 

2.4.4 Tombamento de mudas ou “damping-off” 
O tombamento é causado pelos fungos Cylindrocladium candelabrum, C. 
clavatum, Rhizoctonia solani, Pythium spp.,Phytophthora spp. e Fusarium spp. 



Esses fungos habitam o solo, onde vivem como saprófitas ou na forma de 
estruturas de repouso, os escleródios, microescleródios, clamidósporos e 
oósporos, dependendo de cada espécie. 
Os propágulos desses fungos são disseminados através da água, da chuva ou 
irrigação, vento ou partículas de solo aderidas a suplementos agrícolas, sendo 
que em ambientes com alta umidade favorecem a ocorrência de tombamento. 

 
3. Conclusão 

Os danos causados por patógenos são responsáveis por grande parte dos 
gastos na implantação e manutenção das florestas de Eucalyptus, neste 
sentido é fato que a nutrição das plantas está diretamente relacionada a 
incidência desses agentes patogênicos e seu índice de severidade. 
Portanto, diagnosticar o tipo de solo e as necessidades nutricionais é de 
fundamental importância para prevenir a entrada desses agentes na área de 
cultivo e assim proporcionar a viabilidade econômica do produtor. 
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