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INTRODUÇÃO

A produção de uvas no Brasil está concentrada principalmente no estado do Rio Grande do Sul, responsável por produzir aproximadamente 664 milhões de
quilos de uva na safra de 2018 (IBRAVIN; MAPA; SEAPI-RS, 2018). Dentro do estado do Rio Grande do Sul, a região da Serra Gaúcha destaca-se por ser
responsável por 85% da produção nacional (IBRAVIN, 2018). O fungo Colletotrichum spp. é considerado um dos mais importantes patógenos da cultura,
sendo o agente causador da podridão-da-uva-madura e responsável por perdas expressivas na produção de uvas na região da Serra Gaúcha.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 2: Morfologia de espécies de Colletotrichum e seus respectivos esporos. (Fonte: autor).

Figura 1: Filograma gerado pelo algoritmo Maximum Likelyhood baseado
no alinhamento de sequências parciais de rDNA ITS1-5.8S-ITS2,
mostrando a relação filogenética das espécies de Colletotrichum isoladas
na Serra Gaúcha e as cepas de referência do GenBank.

ESPÉCIE

CRESCIMENTO MICELIAL DIÁRIO
(mm/d)

COMPRIMENTO DE ESPOROS
(µm)

C. viniferum

7,21±1,7

15,72 ± 2,45

C. fruticola

8,05±1,85

16,12 ± 2,07

C. nymphaeae

4,71±1,15

10,71 ± 1,4

C. kahawae

5,72±2,38

16,59 ± 2,05

C. theobromicola

6,58±0,32

13,98 ± 1,67

C. karsti

4,91±0,62

15,28 ± 1,99

C. lupini

6,09±0,45

14,23 ± 1,74

C. horii

2,05±0,34

20,58 ± 2,27

C. coccodes

5,78±0,2

17,4 ± 2,41

Tabela 1: Medidas de crescimento micelial diário e comprimento de esporos por espécie.

A partir do sequenciamento das amostras coletadas foi possível identificar 7 espécies de Colletotrichum associadas a podridão-da-uva-madura na região da
Serra Gaúcha, sendo elas C. viniferum (23 amostras), C. frutícola (21 amostras) , C. nymphaeae (7 amostras), C. kahawae (8 amostras), C. theobromicola
(1 amostra), C. karsti (2 amostras) e C. lupini (1 amostra). 3 espécies associadas a doenças causadas por Colletotrichum em outros frutos também foram
classificadas, sendo elas: C. horii e C. coccodes em frutos de caqui e C. fruticola em maçãs. Os isolados pertencem a três diferentes clados: acutatum,
gloeosporioides e boninense (Figura 1). C. viniferum, espécie prevalente na região da Serra Gaúcha, é frequentemente relatada em regiões de clima
subtropical como Hunter Valley, Vale de Hastings e Kingaroy na Austrália (MELKSHAM; WECKERT; STEEL, 2002), sendo considerada a espécie mais
virulenta e maior responsável pela podridão-da-uva-madura na China (YAN et al., 2014). Espécies como C. nymphaeae, C. kahawae, C. fruticola também
foram relatadas por Piva (2017) na região Sul do Brasil.

CONCLUSÃO
A Serra Gaúcha se destaca na variedade de espécies causadoras da podridão-da-uva-madura, possivelmente pelo clima favorável ao desenvolvimento do
patógeno e por possuir maior área cultivada se comparado a outras regiões produtoras de uva com clima semelhante. A partir dos dados levantados e
conhecendo melhor as características de cada espécie de Colletotrichum fazem-se possíveis futuros planejamentos de controle da doença e seu manejo
adequado, para que os danos causados pela mesma sejam minimizados em longo prazo.
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