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PODRIOXO RADICULAR NA MANDIOCA NO EStADO DE SERGIPE. 

1 - ETIOLOCIA1  

Edna Castilho Leal 2  

O cultivo da mandioca (Manihot esculenta Cranrz) processa-se em todo e 

Estado de Sergipe e constitui importante fonte de renda para o setor prinihio, 

sendo largamente utilizada na alimentaço humana e animal nas formas iii natura 

e industrializada. 

Nos Gitimos anos, nas principais regi6es produtoras do Estado de Sergi 

pe, vem ocorrendo uma podricGo de raízes, comprometendo seriamente a expanso e 

produtividade da cultura. Em Ribeirpolis e municípios circunvizinhos, a doença 

vem-se agravando, e consequentemente acarretando substituiço da cultura em mui 

tas propriedades, dificultando acesso ao crdito, em face da incerteza da - co-

lheita. 

A doença manifesta-se inicialmente, em plantas jovens, atacando a mmli 

va-semente e em seguida o colo. A planta atacada, apresenta murchamento das fo 

lhas, progredindo rapidamente at chegar a morte. Em raízes tuberosas infecta-

das, verificam-se sintomas vasculares de cor escura, apresentando na parte ex 

terna tna massa branca intensa, formada de mi4lio e esporos do fungo. O proble 
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ma ocorre tanto na poca seca como na chuvosa, intensificando-se em condiçes de 

umidade e temperatura favorveis ao desenvolvimento do fungo. 

Este trabalho tem como objetivo identificar o agente causàl da doença, 

e faz parte de um projeto em andamento, que visa tambgm obtenço de medidas de 

controle. 

Para verificar a ocorrncia de fungos associados a ra!zes de mandioca no 

Estado de Sergipe, amostras de solo, de cepa, caule (colo) e raízes de plantas 

jovem e adulta infectadas, foram coletadas nos municípios de Aquidab, 	Areia 

Branca e Ribeir6polis e apenas amostras de ratzes nos munic!pios de Lagarto 	e 

Nossa Senhora das Dores. Em cada local foram coletadas duas amostras, cada uma 

constiturda de raízes com sintomas de apodrecimento e cerca de 1 kg de solo da 

rizosfera da mandioca retirado a uma profundidade de O a 30 cm. As amostras fo 

ram colocadas em saco plastico e conduzidas ao laborat5rio, para analise. 

Para isolar os fungos de cepa, raízes e solos cultivados foram utiliza 

dos dois mtodos: (a) mtodo do tecido da cepa, caule e raiz e :(b) mtodo da is 

ca, descritos a seguir: 

a) Mtodo do tecido da capa, caule e raiz. 

As partes infectadas foram cortadas em pedaços pequenos e retirados as-

septicamente fragmentos de 3 - 5 mm de tamanho da regio limite entre o tecido 

doente e o sadio e transferidos para os meios de BOA + C (Batata - Dextrose - A-

gar + Cloranfenicol), fubã de milho, aveia + CaCo 3  e isca de maç. Aps cinco a 

sete dias de incubaçZo temperatura ambiente, o fungo desenvolvido foi identif:L 

cado. 

b) Mtodo da isca 

1 - Isca de tomate - aproximadamente 80 - 100 gramas de solo de cada a 

mostra foram colocados num "hecker" de 250 ml. O solo foi umedecido com 5gua des 

tilada esterilizada e sobre ele foi colocado um tomate, superficialmente esteri-

lizado com hipoclorito de s6dio a 1% durante 3 minutos. Aps a lavagem em agua 

esterilizada por duas vezes o tomate foi colocado sobre o solo, e em seguida o 

"becker" foi tampado com uma placa de Petri. Os "beckers" foram incubados teta 

peratura ambiente, e 4 - 5 dias aps a incubaço o fungo desenvolvido foi trans 

ferido para placas com meio de BDA + C e posteriormente identificado. 

2 - Isca de vagem - aproximadamente 1 - 2 gramas de solo de cada amostra 

foram umedecidos com gua destilada esterilizada e colocados -. sobre um cor- 
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te em pedaços de vagem, superficialmente esterilizados, como anteriormente de!,. 

crito4 e em seguida colocados em placas de Petri. As placas foram fechadas e 

deixadas a temperatura ambiente e aps 4 - 5 dias procedeu-se como anteriormen 

te descrito. 

De todas as amostras analisadas, independente do mtodo usado, foi sem 

pre constante a presença das espcies de Fusarium. 

Segundo Tanaka et al. (1979), outros fungos podem causar podrid&s ra 

diculares. O relato de outro agente sugere o envolvimento de mais de um pat5ge 

no como causador da doença, o que ser confirmado atravs do teste de patogeni 

cidade do Fusarjum spp associado com podrid'o radicular da mandioca. 
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