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Para cada cultivar ou espécie vegetal existe um conjunto de 
condições ambientais que favorece o seu ótimo desenvolvimento. Quando 
um ou vários dos fatores ambientais, tornam-se desfavoráveis, o 
desenvolvimento da planta altera-se, manifestando características 
"anormais" em comparação com plantas cultivadas em um ambiente 
habitual. Não existe uma separação precisa entre plantas "normais" ou 
"sadias" e plantas "anormais" ou "doentes"; daí, o relativismo da 
definição de doença. Entretanto, pode-se aplicar a expressão de doenças 
de plantas a toda alteração no seu desenvolvimento fisiológico ou da 
estrutura das mesmas, suficientemente prolongada e em grau tal que as 
manifestações externas sejam óbvias. Tais manifestações, características 
de uma determinada doença, são conhecidas como sintomas, reservando
se o termo sinal para a manifestação externa das estruturas do agente 
causal, ex. uredósporos, picnídios, corêmios, esc!eródios, etc. 

Não é correto se referir a um dado organismo como a causa 
concreta de uma doença, já que isso o apontaria como a única causa. 
Considerando que o organismo provoca o desenvolvimento da doença 
sob a influência de outros fatores, o termo organismo causal é 
apropriado, pois significa que é parte do complexo causal. 

A maioria dos organismos causais é parasita, termo aplicado 
aos seres que se alimentam total ou parcialmente de tecidos vivos. 
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Contrariamente, saprófita é aquele que se alimenta de matéria orgânica 
morta e de materiais inorgânicos. Um patógeno é um agente que provoca 
uma enfermidade e, na prática, este termo é utilizado para indicar a 
entidade biológica dentro do complexo causal. Os termos parasita e 
patógeno não são sinônimos, existindo parasitas que não chegam a causar 
doença e saprófitas cujos produtos de excreção são parte importante do 
complexo causal. Finalmente, patogenicidade é a propriedade mediante 
a qual um organismo pode chegar a ser parte importante do complexo 
causal, e patogênese é o processo ou concatenação de acontecimentos 
através dos quais a doença se desenvolve. 

CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS 

O adjetivo endêmico, quando aplicado às plantas e aos animais, 
tem um significado diferente daquele aplicado às suas respectivas 
doenças. Para plantas e animais, endêmico significa nativo, enquanto 
para as doenças, é usado em oposição a epidêmico. 

A diferença entre doenças endêmicas e epidêmicas é clara, 
referindo-se ao tempo e não ao local onde o hospedeiro ou o parasita é 
nativo. Uma doença endêmica está constantemente presente e é 
geralmente prevalente. Uma doença epidêmica ocorre dentro de um 
período de tempo limitado, tal como uma estação. Entretanto, a 
coexistência dos hospedeiros nativos e seus patógenos tende a fazer com 
que a doença seja endêmica, mas essa associação não está contida na 
definição e, embora seja comum, não é universal. 

Endemia implica tanto no equilíbrio como na coexistência. 
Equilíbrio significa que a resistência da planta hospedeira é adequada 
sob as condições ambientais da região para manter o número médio de 
lesões filhas por lesão mãe em torno de um. Com um grau menor de 
resistência, esse número excederia à unidade, dando lugar a uma 
epidemia. Coexistência significa a presença constante de ambos, 
hospedeiro e parasita, fato que é a essência da definição de doença 
endêmica. 
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CONCEITOS DE EPIDEMIOLOGIA 

A epidemiologia estuda o desenvolvimento de uma doença em 
uma população de plantas, em função do tempo, sendo influenciado 
pelas condições ambientais. A interação entre esses três fatores, 
hospedeiro, patógeno e ambiente, é denominada triângulo da doença. 
Qualquer modificação em um desses fatores provocará uma alteração 
(aumento ou diminuição) da intensidade da doença ou de sua taxa de 
desenvolvimento. 

CICLO DA DOENÇA 

Quando uma entidade patogênica forma parte de um complexo 
causal, ela está presente, de antemão, no ambiente em estado latente. 
Nesse estado de latência, pode-se encontrar no interior ou exterior da 
semente da planta hospedeira, em plantas perenes selvagens ou em restos 
da cultura anterior; na forma de esporos latentes, escleródios ou outros 
órgãos de perpetuação no solo; como habitante da flora do solo ou em 
outras formas. Qualquer que seja sua origem, das muitas indicadas 
anteriormente, constitui o inóculo primário. 

O ciclo da doença é iniciado pelos propágulos infectivos que são 
levados ao local de inoculação, pelo vento, água, solo, animais, etc. Sob 
condições ambientais favoráveis, processa-se a penetração, que pode 
se realizar de formas muito variadas, de acordo com o organismo e as 
condições ambientais. O termo penetração refere-se à invasão inicial do 
hospedeiro por um organismo, e o de infecção implica no estabelecimento 
do patógeno no hospedeiro. Uma vez estabelecido o patógeno, o processo 
de colonização significa seu desenvolvimento no hospedeiro e, em 
resposta à interação patógeno-hospedeiro, são produzidos os sintomas. 
O intervalode tempo decorrido desde a inoculação até o desenvolvimento 
de sintomas denomina-se período de incubação. O patógeno pode 
produzir novos propágulos que são liberados e sua duração determina o 
período infeccioso. O tempo decorrido desde a inoculação até a 
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esporulação denomina-se período de geração ou período de latência. 
Os esporos são liberados e disseminados por diferentes meios, sendo 
depositados no local de infecção, constituindo-se no inóculo secundário 
que, sob condições favoráveis durante o crescimento da planta, produzirá 
uma série de ciclos secundários, os quais contribuem para o aumento 
rápido da doença. No final da estação, alguns patógenos produzem 
estruturas de resistência, que constituirão o inóculo primário da próxima 
cultura. 

PROGRESSO DE UMA EPIDEMIA 

O progresso de uma doença através do tempo é, possivelmente, 
o principal fator a ser considerado para descrever uma epidemia. Dos 
métodos gráficos, o mais simples é aquele no qual se registra a quantidade 
de doença (x) com o tempo em uma escala aritmética. As curvas do 
progresso da doença, assim obtidas, apresentam comumente forma de S 
(Figura 1). 

Podem ser distinguidas duas fonnas de progresso de uma doença: 

1. O patógeno pode multiplicar-se alravés de sucessivas gerações 
(cicIos secundários) no decurso da epidemia. A infecção de uma 
cultura de feijão pode começar com umas poucas pústulas de 
fenugem, as quais liberam uredósporos que, por sua vez, formam 
novas pústulas. Assim, o processo pode continuar até que toda a 
lavoura seja infectada. Este processo, pelo qual lesões mães 
produzem lesões filhas, conduz a uma multiplicação semelhante 
ao juro composto. Por esse motivo, freqüentemente é usado o 
tenno doença de juro composto, quando o patógeno se multiplica 
através de gerações sucessivas no decurso de uma epidemia. O 
mesmo processo pode ocorrer com algumas doenças sistêmicas. 
Se o vírus de uma planta de feijão com mosaico comum se 
dissemina em gerações sucessivas a outras plantas de feijão e 
causa mosaico, também é um caso de multiplicação. 
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Para este tipo de multiplicação da doença, foi proposta a 
utilização da transformação loge [x/O - x)] com o tempo 
(Figura 1). Isto implica num incremento logarítmico modificado. 
É logarítmico já que o incremento segue um modelo de juro 
composto, mas é modificado para considerar a proporção 
decrescente l-x de tecido sadio remanescente para a infecção. 
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FIG. 1. Progresso de uma epidemia no tempo (Plank, 1963). 
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2. Existe incremento da doença sem multiplicação no sentido 
definido no item anterior. Por exemplo, o número de plantas de 
feijão murchas num solo infestado com Fusarill111 oxysporll1ll f. 
sp. phaseoli pode aumentar progressivamente. Entretanto, durante 
a estação, o in óculo presente no solo, no início da mesma, é a 
principal fonte de inóculo. O incremento no número de plantas 
murchas não é devido à dispersão do fungo de nma planta para 
outra e sim ao inóculo preexistente no solo. 

Um incremento da doença, conforme descrito anteriormente, é 
semelhante ao aumento obtido com juro simples; daí, o termo de doença 
dejuro simples. Com este tipo de incremento, utiliza-se a transformação 
logc [1/(1- x)] com o tempo. Isto implica que o progresso da doença com 
o tempo não é logacrítmico e possibilita considerar a diminuição da 
proporção I - x de tecido sadio disponível para a infecção. 

TAXA DE INFECÇÃO 

A velocidade na qual uma doença aumenta é chamada taxa 
aparente de infecção ou r, que é calculada pela fórmula dxldt = rx, 
onde x = intensidade de doença durante o tempo te d = diferencial. 

Por exemplo, se a quantidade de doença é 10% (XI) no 10° dia (ti)' 
e de 30% (x2) no 20° dia (t2), a taxa de doença será 20/10 = 2% por dia 
(ou 0,02 unidades de doença por dia). 

CONCEITO SOBRE RESISTÊNCIA ÀS DOENÇAS 

Na agricultura moderna, a natureza dinâmica das relações 
parasita-hospedeiro é cada vez mais evidente pela freqüência com que o 
patógeno "quebra" as novas fontes de resistência introduzidas nas 
cultivares. Perdas da resistência foram observadas já em 1916, mas 
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demorou cerca de 40 anos para que a seriedade da situação fosse 
amplamente admitida. Foi Plank quem teve o mérito de desenvolver 
uma hipótese geral que explica os problemas gerados por este 
relacionamento dinâmico patógeno-hospedeiro. 

RESISTÊNCIA HORIZONTAL E VERTICAL 

Plank supõe que as relações patógeno-hospedeiro podem ser 
estáveis ou instáveis. O primeiro caso representa a resistência horizontal 
(RH) e a patogenicidade horizontal (PH) ou agressividade; o segundo 
caso, a resistência vertical (RV) e a patogenicidade vertical (PV) ou 
virulência. 

Supõe-se que a RH seja controlada por poligenes e, como 
conseqüência, com uma variação contínua no nível de resistência 
(expressão quantitativa). 

A RV é controlada mono ou oligogênicamente, dando uma 
variação descontínua no nível de resistência (expressão qualitativa). 
Muitos casos de RV controlados monogenicamente são de natureza 
hipersensitiva. 

Na Tabela I, o Índice de doença vmia de O a 6, sendo O igual a 
imunidade e 6 o maior grau de suscetibilidade. Na Tabela I .a, observa
se uma clara interação diferencial entre raças e cultivares, típica da RV 
e PY. Na Tabela l.b, nota-se que não houve interação diferencial entre 
raças e cultivares, pois a raça 4 causou o maior Índice de doença nas três 
cultivares, a raça 6 o menor e a 5 situou-se entre as anteriores. Analisando 
os dados desta tabela em função do hospedeiro, constata-se que a cultivar 
D foi a mais resistente às três raças do patógeno; a cultivar F, a mais 
suscetível, enquanto a cultivar E mostrou um nível de resistência 
intermediário entre E e F. Neste caso, a ausência de interação está 
indicando a existência de RH e PH. 
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TABELA 1. Resultados de dois testes de inoculação isolados x cultivares 

(adaptado de Robinson, 1976). 

RAÇA 

2 

3 

A 
6 
O 
O 

CULTIVAR 

B 
O 
6 
O 

1.a 

RAÇA 
C 
O 4 

O 5 
6 6 

CULTIVAR 

D E F 
3 4 5 
2 3 4 

1 2 3 

1.b 

Como conseqüência do exposto, foi proposto um teste para 
distinguir RV de RH, que consiste na avaliação do grau de resistência de 
numerosos genótipos do hospedeiro (cultivares, clones) com numerosos 
genótipos do patógeno (isolados, raças). Quando toda a variação não 
ambiental da severidade da doença pode ser explicada por diferenças 
entre cultivares e por diferenças entre isolados (efeitos principais), está
se na presença de RH e PH. 

No caso de RV e PV, a variação não ambiental é causada 
unicamente pela interação entre cultivares e isolados, sendo os efeitos 
principais igual a zero. 

o SISTEMA GENE-PARA-GENE 

Através de uma série de estudos com o complexo linho
Melampsora Uni, Flor demonstrou que o hospedeiro e o parasita possuem 
sistemas gênicos complementares. Qualquer alelo de resistência no 
hospedeiro atua unicamente se no lócus correspondente do patógeno 
houver um alelo para avirulência. Quando o lócus cOlTespondente no 
patógeno possui um alelo de virulência, o alelo de resistência não pode 
se expressar. Em contrapartida, um alelo de virulência não pode se 
expressar se no lócus correspondente do hospedeiro não existe um alelo 
de resistência. 
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Para a maioria dos genes de alta resistência (genes maiores, com 
efeitos facilmente identificáveis) já foi demonstrado ou supõe-se que 
operam em um sistema gene-para-gene, resultando em um modelo 
vertical ou específico para raças (como no caso das raças 1, 2 e 3 exposto 
na Tabela 1). Quanto aos genes menores, o efeito dos genes no hospedeiro 
é aditivo (poligenes). 

Com relação ao efeito do tipo de resistência sobre o progresso 
da doença, a Figura 2 mostra que a cultivar A, representada pela curva 
A, apresenta pouca RH e nenhuma RV. A cultivar B possui o mesmo 
nível de RH, mas apresenta RY. Essa RV é suficiente para retardar em 10 
dias a epidemia na cultivarB. A cultivare assemelha-se àA pelo fato de 
não possuir RV, mas apresenta um nível considerável de RH. Essa RH 
extra é suficiente para diminuir à metade a taxa relativa de infecção, isto 
é, demora o dobro de tempo que a cultivar A para atingir o mesmo nível 
de doença. Finalmente, a cultivar D possui RV e RH em níveis 
semelhantes aos das cultivaresB e C, respectivamente.AcurvaD tem a 
mesma inclinação da C, pois ambas as cultivares possuem o mesmo 
nível de RH. Enquanto a cultivar B, comparada à A, retarda a doença 
somente 10 dias, na cultivar D essa diferença é de 20 dias, pois a RH 
diminuiu à metade a taxa relativa de infecção. 
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FIG. 2. Representação dos efeitos das resistência vertical 

e horizontal, separadamente e combinadas, no 
progresso da doença (Plank, 1968). 
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