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O mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum, &) afeta a cultura do feijão (Phaseolus vulgar;s L.) principalmente em culti vos de outono
inverno. O agente de controle biológico (ACB) Coniothyrium mini/ons (e m) é utilizado em países de clima temperado como 
alternativa para cQnlTole da doença. O antagonista é especialista em parasitar escJeródios e reduzir o inóculo primário do patógeoo. 
Porém, não existem trabalhos com o ACB nas condições brasileiras. Objetivou-se avaliar a capacidade de isolados do ACB em 
suprimi r a emissão de apotécios do palógeno. O ensaio foi conduzido em blocos ao acaso com cinco repetiçOes em câmara de 
crescimento a 20±2' C e fotoperiodo de 12h. Foram reali..ados l O tratamentos: oito isolados de Cm, fungicida (fluazinam) e testemunha. 

Cada repetição consistiu de uma caixa gerbox (J IxllJÕ,5 cm) contendo solo solari..ado, tratado com esporos do ACB (lO' conJm1, 
300l..Jha de calda), dose recomendada do fungic ida ou ADE (testemunha). Em cada repetição depositaram-se 12 escleródios de Ss 
produzidos em meio cenoura-fubá. Verificou-se redução significativa (Tukey, 5%) na emissão de apotécios de Ss pelos isolados de em 
(56 a 93%), sendo alguns tratamentos superiores ao fungicida (76%). C. minitans tem grande potencial para controle do mofo-branco 
do feijoeiro . 

100 _ EFEITO DE FUNGICIDAS EM DIFERENTES DOSES E DO TIPO DE SOLO NO DESFOLHAMENTO OCASIONADO PELA 
MANCHA DE Cylindrodadium pleridis EM PLANTIOS DE EUCALIPTO NO PARÁ I Effect of different doses of fungicides and 
kind of soil to the eucalypt leaf drop caused by Cylindrocladium pleridis in Pará State. ç T OHJOI ; D.D. ROSN; R.A ESTOPN; 
C.AS NOOUEIRN; E.L. FURTADOI. IFCAfUNESP - F~nda Lageado, C.P. 237, CEP: 18610-307, BotucarulSP. 1Jari Celulose 
S.A 

A queda de folhas causada por C. pleridis é considerado o principal problema em plantios de Euealyptus sp. na região Norte do 
Brasil. O objetivo do presente trabalho foi comparar o efeilo dos fungicidas Carbendazim e Triadimenol, em diferentes doses: O; 25 ; 
50; 75; 100; 150% da dose recomendada pelo fabricante, em dois tipos de solo (A: Arenoso e 8: Argiloso) sobre o desfolhamento do 
eucalipto no estado no Pará. Cada tratameruo foi composto por duas repetições. uri li.zando-se de 48 parcelas, sendo que constou em 
cada parcela laTI coletor de folhas de 4 m x 4 m. As avaliações de desfolha foram realizadas semanalmente, ocorrendo a contagem das 
folhas caídas e separadas em grupos doentes e sem siruomas. Pelas análises estatisticas. não bouve diferenças significativas para as 
variáveis fungicidas e dosagens de fungicidas, demonstrando diferenças para o tipo de solo, onde foi obtida, wna proporção 
aproximada de desfolha de 59,4 folhasJot' para solos arenosos e 15,5 folhas/ml para solos argilosos. por semana. 

101 - SÍTIOS DE PROTEÇÃO DE SEMENTES DE TOMATEIRO I Sites of tornato seeds protection. DAG. SILVA1, YJl.....S.. 
VASCONCEJ.OS~; L.R.P. GLlIMARÀES2; F.L. OUVARES3; AO. CARVAlHO''; M.G.F. CARM04 ;1 Doutora em Fitotecrua UFRRJ; 

2 Discente de Agronomia;3 Docente LBCT - UENF; 4Docente do Dep. Fitotecrua UFRRJ. 

Visando estudar a estrutura das sementes de tomate e a sua importância no processo de transmissão e sobrevivência de Xanthomonas 
vesieatoria em sementes de tomate foram feitas varias eletromicrografias de varredura (MEV) de amostras de sementes de tomate, cv. 
Santa Clara Miss Brasil, previamente inoculadas por infiltração a vácuo. As amostras foram semeadas em gerbox contendo papel 
gennitest umedecido com água estéril e acondicionadas em BOD (25"C) por 36 boras. Em seguida, foram transferidas para placas de 
Petri contendo meio de culnn Nutriente Ágar por 48 horas, em BOD (28°C) . Procedeu-se ao preparo das amostras para observações 
em MEV (modelo DSEM 962 Zeiss). Observou-se que a arquitetura das sementes é caracterizada pela alta densidade de tricomas cuja 
base apresenta formato de anel com cavidades que podem constituir sítios protetores. No interior destas cavidades observaram-se 
células de X. vesieatoria, indicando que os tricomas. apesar de servirem de barreira mecânica contra fillores externos do ambiente, 
podem forneeer abrigo para a fitobactêria, favorecendo o seu estabelecimento e sobrevi vencia e também afetar a eficiencia dos 
tratamentos de erradicação como a aplicação de antibióticos e outras substâncias com ação bactericidas ou de calor por meio da 
tennoterapia. 

101 - INCIDÊNCIA DE Graphiolo phoenici.ç NO ESTADO DO MARANHÃO I First report ofGraphiola phoenicis the plants in 
tamareira in the state of Maranhão. T.P.S. POLTRONlERJ' ; L.S. POLTRONIERP; D.E.M. SILVA'; V.M. SAVONITI'; S.K.S. 

FRANÇA'. 'UFRA, 66.095-080. 2Embrapa Amazônia Oriental . 660 17-970, Belém, PA 

Plantas de tamareira provenierues do estado do Maranhão foram enviadas ao Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Amazônia 
Oriental para diagnóstico de possível doença. Os sintomas são observados MS folhas na forma de manchas amareladas, o fungo se 
desenvolve nos dois lados dos foliolos e na ráqws, formando manchas necróticas que podem coalescer e de onde emergem as 
estrutw"as reprodutivas do fungo, caracteristica marcante desta espécie. Danos mais severos são observados em âreas de alta 
pluviosidade, reduzindo o crescimento da planta, sua produção. e causando a morte prematura das folhas. Através da literatW'"a e 
observações macroscópicas e microscópicas foi possível identificar a doença conhecida por mancha foliar de grafiola ou falso carvão, 
já relatada nos estados de Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo. No controle da doença recomenda-se a poda das folhas 
severamente atacadas e a queima, visando reduzir a quantidade de inóculo no local. O monitoramento da umidade também é um fator 
importante no controle da doença, pois a maioria dos palógenos necessita de alta umidade para genrunação dos esporos e penetração 
nas folhas; adubaçâo nas plantas tanto oovas quanto velhas é indicado pois awnenta seu vigor. 

IOJ - PRIMEIRO RELATO DE RUBELOSE EM PLANTAS DE BACURIZlNHO NO ESTADO 00 PARÁ I First report of 
Erythrieium salmonic%r in Rheedia oefiminata in Para Stale, Brazil. T P S pQLTRQNIERI'; L.S POLTRONlERF; D.E.M SILVA' ; 

V.M. SAVONITI'; S.K.S SILVA-FRANÇA'. 'UFRA, 66095-080, Belém-PA. 2Embrapa Ama:tónia Oriental. CP 48, 660 17-970. 
Belém-PA. 

A espécie Rheedia acuminata (Ruiz el Pav.) PlacllOn et Triana, é uma espécie frutífera de pequeno porte, nativa da Amazônia e 
raramente cultivada, pois seus frutos apresentam escasso rendimento. Entretanto, esta espécie é uti li..ada como porta-enxerto ananicante 
para outras espécies frutíferas dos gêneros Rheedia e Goreinia, que apresentam porte elevado, como o bacuripari:reiro (Rheedio 
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