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Desde 2013, fungos causadores de podridões de tronco vêm sendo isolados 
de amostras de videiras doentes obtidas em vinhedos de 10 municípios 
gaúchos. Trata-se de uma colaboração contínua entre o Campus Bento 
Gonçalves do Instituto Federal (IFRS) e a Embrapa Uva e Vinho. Este 
trabalho teve como objetivo identificar e confirmar os fungos obtidos de 
material doente, dessas visitas. Após a análise dos sintomas e identificação 
morfológica dos fungos, foram realizados estudos de detecção molecular e 
caracterização filogenética de regiões conservadas do genoma. Foram 
identificadas Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium angustius, 
Ilyonectria spp., Neofusicoccum spp. e Botryosphaeria spp., causadores de 
doenças como Esca, doença de Petri, Chocolate, Pé-Preto e podridões 
descendentes em ramos e enxertos. Extratos do DNA dos isolados, obtidos 
de biomassa micelial, foram usados para amplificação de regiões 
intermediárias do rDNA 18S e 5,8S (ITS1/2), fragmentos parciais de β-
tubulina (BTUB) e do fator de elongação 1-α (EFa). Tais regiões serviram de 
base para estudos de restrição por PCR-RFLP (CAPS), objetivando acurada 
identificação do fungo. De modo complementar, sequências dessas regiões 
foram utilizadas para reconfirmar identificação (ClustalX e BLASTN), e 
caracterização filogenética. Dendogramas foram reconstruídos por métodos 
de UPGMA (para ITS1/2) e Máxima Parcimônia (MP). P. chlamydospora e 
N. parvum foram os fungos mais prevalentes encontrados, recebendo uma 
caracterização por meio de dados concatenados das regiões do ITS e 
BTUB, por MP. 
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