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Resumo
Foi recentemente detectada em Portugal uma doença designada por podridão 

do tronco das palmeiras causada pelo fungo Thielaviopsis paradoxa (teleomorfo: 
Ceratocystis paradoxa) em plantas adultas de Phoenix dactylifera e de Phoenix
canariensis em viveiro. Nos últimos anos, o interesse pela plantação de palmeiras em 
ambiente urbano aumentou significativamente assistindo-se à sua utilização 
frequente nos nossos jardins e arruamentos, em floreiras e espaços interiores. 
Acresce o facto destas plantas apresentarem elevada plasticidade, rusticidade e 
capacidade de adaptação para vegetar em variadas condições edafo-climáticas. 
Paralelamente, têm-se desenvolvido estudos tendo em vista a um melhor 
conhecimento das doenças criptogâmicas que afectam estas essências ornamentais. 
Assim, as prospecções efectuadas ao longo dos dois últimos anos, permitiram 
detectar a podridão do tronco das palmeiras designada também por “Thielaviopsis 
bud rot”, “Thielaviopsis trunk rot”, “neck bending disease”, “dry basal rot”, “heart 
rot” e “stem bleeding”. No presente trabalho descrevem-se sintomas que, de um 
modo geral, se traduzem na debilidade das palmeiras, seca das folhas, morte dos 
tecidos da coroa, podridão e quebra do espique, e frequentemente a libertação de um 
odor a fruta fermentada que exala dos tecidos apodrecidos. Apresentam-se as 
características microscópicas e culturais para a identificação e caracterização de T.
paradoxa. O desenvolvimento deste patogéneo é favorecido por factores de stress em 
que vegeta o hospedeiro, nomeadamente, regas frequentes e abundantes, lesões no 
sistema radicular na sequência das operações de transplante, crise de transplante ou 
feridas resultantes de podas efectuadas em períodos favoráveis à ocorrência da 
infecção. Abordam-se ainda as principais condições que favorecem a ocorrência 
desta doença e indicam-se algumas medidas de luta de natureza cultural e química. 

INTRODUÇÃO
Dando continuidade a estudos anteriores no âmbito dos problemas fitossanitários 

de plantas ornamentais, diagnosticaram-se algumas doenças em palmeiras que depreciam, 
de uma forma significativa, o seu valor funcional e estético (Ramos e Caetano, 2003). 

No decorrer desses estudos detectámos o anamorfo do fungo Ceratocystis 
paradoxa (Dade) C. Moreau, Thielaviopsis paradoxa (De Seynes) Hohn., patogéneo que 
afecta várias espécies de palmeiras e que é o agente causal de uma doença designada em 
língua inglesa por “Thielaviopsis bud rot”, “Thielaviopsis trunk rot”, “neck bending 
disease”, “dry basal rot”, “heart rot” e “stem bleeding”. Segundo Elliot (2006a) e 
Garofalo e McMillan (2004), este patogéneo pode afectar qualquer órgão da planta e 
ataca várias espécies de palmeiras. A lista de hospedeiros deste patogéneo é extensa:
Cocus nucifera L., Howea forsteriana (C. Moore & F. Muell) Beec., Phoenix canariensis
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Hort. ex Chabaud, P. dactylifera L., Rhapis sp., Roystonea elata (W. Bartram) F. Harper,
Syagrus romanzoffianum (Cham.) Glass., Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore, 
Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendel e W. robusta H. Wendel (Chase, 
2001; Garofalo & McMillan, 2004). Thielaviopsis paradoxa ataca também outros 
hospedeiros com grande importância económica tais como: Ananas comosus (L.) Merr., 
no Brasil e Agave tequilana Weber no México (Sánchez et al., 2007) e Saccharum
officinarum L. na Florida (Garofalo & McMillan, 2004). 

A podridão do tronco das palmeiras devida a T. paradoxa está assinalada em 
vários países entre os quais se destacam Arábia Saudita, Brasil, Colômbia, Equador, 
Egipto, Estados Unidos da América (Arizona, Califórnia e Florida), Iraque, México, 
Tunísia, Venezuela… (Chase & Broschat, 1992). De salientar que, em Portugal, esta 
doença ainda não tinha sido detectada em palmeiras. 

Os estudos relativos a esta doença tiveram início em Novembro de 2006 quando 
detectámos uma podridão do interior do espique de plantas adultas de P. dactylifera e que 
provocava a seca das folhas, quebra do tronco e a morte das plantas afectadas, 
comprometendo a beleza ornamental dos conjuntos em que estavam integradas. Mais 
tarde, foi possível observar a mesma podridão em palmeiras da espécie P. canariensis
produzidas em viveiro. 

Foi possível verificar que, em condições de stress hídrico, o espique das palmeiras 
afectadas apodrecia e partia. Os tecidos infectados do tronco e das raízes acabavam por se 
recobrir de uma massa negra constituída pelas frutificações do agente causal. Este quadro 
sintomatológico tem sido atribuído ao fungo T. paradoxa, identificado em 1886 como 
Sporoschisma paradoxum De Seynes, posteriormente como Chalara paradoxa De Seynes 
e, mais tarde, transferido novamente para T. paradoxa Corda (Paulin-Mahady et al., 2002). 

O presente trabalho tem por objectivo divulgar os estudos efectuados sobre a 
podridão do tronco das palmeiras causada por T. paradoxa no nosso país, doença que 
pode assumir aspectos particularmente importantes em viveiro, mas que pode também 
conduzir à morte de exemplares adultos. Pretende-se ainda abordar algumas medidas 
adequadas para o controlo desta micose que poderá comprometer, não só o valor 
ornamental das palmeiras, como o êxito das novas plantações já que T. paradoxa é um 
fungo que pode permanecer no solo sobre material morto e que pode ser rapidamente 
disseminado pela água da chuva ou pela água de rega (Nelson, 2005). 

MATERIAL E MÉTODOS 
Os estudos foram iniciados em Novembro de 2006 e incidiram sobre duas espécies 

de palmeiras de jardins e arruamentos (P. dactylifera) no distrito de Faro e posteriormente 
(2008) em palmeiras da espécie P. canariensis, em viveiros no distrito de Lisboa. O 
material doente foi colhido consoante a sintomatologia encontrada nas espécies de 
palmeiras, consistindo em folhas, base da ráquis, sectores do espique e raízes.

Isolamento e identificação do patogéneo 
Com vista ao isolamento e identificação do fungo realizaram-se observações 

macro e microscópicas do material doente colhido e efectuaram-se isolamentos 
microbiológicos a partir das frutificações e dos tecidos com sintomas das folhas, da base 
da ráquis, do espique e das raízes, para placas de Petri contendo meio gelosado de batata 
glicosada (PDA: Bacto Potato Dextrose Agar, Difco) adicionado de tiocianato de potássio 
a 0,5%, incubadas a 24 ± 1º C, na obscuridade. A caracterização morfológica e cultural 
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dos isolados foi efectuada em colónias com 5 dias de idade, em meio de PDA, incubadas 
à temperatura de 24 ± 1º C e na obscuridade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Sintomas e estragos 

De uma forma geral, as palmeiras afectadas apresentavam-se debilitadas, com 
clorose e seca prematura das folhas que, com a progressão da doença, acabavam por secar. 

As plantas jovens de viveiro, com cerca de 5 anos de idade, acabavam por morrer 
rapidamente (cerca de 6 meses após o aparecimento dos primeiros sintomas). Nestas 
palmeiras, observou-se a seca e progressiva das folhas da base, clorose generalizada de 
algumas plantas e apodrecimento da base da ráquis e do interior do espique (Fig. 1 e 2). 
Com o evoluir da doença, as folhas secavam e as plantas acabavam por morrer. As raízes 
apresentavam-se apodrecidas e enegrecidas (Fig. 3). Estes sintomas são semelhantes aos 
descritos por Chase (2001) e Elliot (2006b). 

Nas palmeiras adultas, verificou-se que as folhas mais velhas eram as primeiras a 
secar, seca que progressivamente atingia todas as outras que ficavam pendentes e com a 
base da ráquis apodrecida e, finalmente, acabavam por cair. Assim, o espique ficava 
desprovido de folhas e, com o desenvolvimento da podridão no seu interior, acabava por 
quebrar. Após o corte das palmeiras, verificou-se que o tronco apresentava podridão 
interna extensa, com escurecimento das fibras. Sobre os tecidos apodrecidos formava-se 
rapidamente micélio e frutificações do anamorfo do fungo, sob a forma de massas 
acinzentadas a negras. 

Foi também possível observar que o fungo penetrava através de feridas, 
progredindo para o interior dos tecidos que, após a sua degradação, exibiam uma 
coloração acastanhada a negra. Nos casos mais avançados da podridão do espique, 
verificou-se a existência de um cheiro a ácido acético resultante do processo de 
degradação dos tecidos por fungos do género Chalara. Estes mesmos aspectos 
sintomatológicos foram referidos por diversos autores tais como Elliott (2006b) e 
Garofano (2000) nas observações que efectuaram na Florida e em Itália respectivamente, 
nas palmeiras afectadas por podridão do tronco. 

Alguns autores (Nelson, 2005; Elliot, 2006b) referem ainda a formação de 
exsudações, particularmente na zona basal do espique, antes da seca e quebra das folhas, 
sintoma que não se observou nas palmeiras afectadas nas zonas prospectadas. Também 
Chase (2001) refere que as necroses aparecem inicialmente na zona basal do espique, 
sintomas que se observaram com frequência nas palmeiras de viveiro. 

Segundo Feather et al. (1998), T. paradoxa em associação com Fusarium 
oxysporum Schlect são fungos responsáveis pela murchidão e “dieback” de P. canariensis
na Califórnia. Somente no caso das plantas provenientes de viveiro, se isolaram fungos do 
género Fusarium.

Isolamento e identificação do patogéneo 
Os isolamentos microbiológicos efectuados a partir das frutificações e dos tecidos 

com sintomas da ráquis apodrecida, do interior do espique e das raízes enegrecidas, 
permitiram obter culturas de um fungo da espécie T. paradoxa. Dos isolamentos 
efectuados a partir de zonas necrosadas das folhas, quer de plantas adultas quer das jovens 
plantas de viveiro, não obtivemos nenhum isolado deste fungo. 
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Características morfológicas e culturais 
As colónias apresentavam inicialmente micélio de cor branca a creme que, após 3 dias 

de desenvolvimento, se apresentavam cinzentas esverdeadas e, ao fim de 5 dias, tornavam-se 
negras. O diâmetro das colónias era de 70 mm ao fim de 3 dias (Fig. 4). As culturas obtidas 
quer a partir de esporos assexuados, quer a partir do tecido infectado tinham características 
semelhantes. Em culturas com 3 dias de idade, as observações microscópicas permitiram 
visualizar a formação de clamidósporos e de endoconídios (Fig. 5 e 6).  

Os endoconodióforos normalmente eram erectos, hialinos a castanho claro, 
septados, de parede lisa, medindo 120-150 µm de comprimento, apresentando uma célula 
mãe na qual têm origem os endoconídios. 

Os endoconídios eram cilíndricos, hialinos a castanho claro, de parede lisa, em 
cadeia e mediam 5-20 x 4-5µm. Os clamidósporos ou aleuriósporos, geralmente em 
cadeia, eram unicelulares, elípticos, acastanhados, com 10-24 x 7x15 µm.  

Tanto as características culturais como as características morfológicas do fungo 
são idênticas às descritas por Wingfield et al. (1993), Abbas & Abdulla (2003) e Polizzi et 
al. (2006). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados obtidos no presente trabalho são um contributo para o conhecimento 

do fungo T. paradoxa, patogénio observado pela primeira vez em Portugal em palmeiras 
das espécies P. canariensis e P. dactylifera. Este fungo do solo afecta palmeiras jovens e 
adultas, penetra no tronco através de feridas, provoca podridão dos tecidos e em, muitos 
casos, conduz à morte das plantas afectadas. Segundo Suleman et al. (2001), o 
desenvolvimento da podridão provocada por fungos do género Thielaviopsis é favorecido 
por factores de stress em que vegeta o hospedeiro, como sejam a abundância e frequência 
das regas, as lesões no sistema radical na sequência das operações de transplante, a crise 
de transplante ou as podas efectuadas em períodos favoráveis à ocorrência da infecção.  

Este patogéneo penetra através de lesões do tronco e das raízes e pode permanecer 
no solo sobre material morto durante alguns anos, comprometendo o êxito das novas 
plantações (Elliot, 2006a). 

Quer os produtores de palmeiras ornamentais, quer os técnicos responsáveis pela 
instalação e gestão de jardins deverão assegurar-se da origem do material vegetal já que, 
por vezes, as plantas poderão estar infectadas e só revelar sintomas a nível da seca das 
folhas, sintoma comum a muitas outras doenças das palmeiras quer de origem biótica 
quer abiótica.  

A natureza dos estragos constatados quer em viveiros quer em jardins, evidencia que 
este fungo infecta irremediavelmente muitas palmeiras, pelo que se recomenda que o corte e 
queima das plantas muito afectadas. Também, e a fim de evitar a disseminação da doença, as 
plantas sem sintomas devem ser podadas em primeiro lugar e os instrumentos de corte devem 
ser desinfectados com uma solução à base de hipoclorito de sódio ou de formol.  

Para além destas medidas, são desaconselháveis as mobilizações do solo e práticas 
culturais que provoquem feridas nas plantas. Segundo Suleman et al. (2001) nas 
palmeiras recém-transplantadas devem reduzir-se as situações de stress para evitar 
posteriores infecções por T. paradoxa. Este mesmo autor refere que as palmeiras devem 
ser regadas nos meses secos e quentes e após o transplante.  

Os tratamentos com fungicidas não controlam a doença em plantas adultas e 
somente se devem utilizar fungicidas à base de tiofanato-metilo como tratamento 
preventivo, em palmeiras próximas de plantas infectadas (Garofalo & McMillen, 2004). 
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Estes autores efectuaram ensaios de campo com jovens plantas de Cocus nucifera,
utilizando fungicidas à base de benomil e de tiofanato-metilo e concluíram que estes 
fungicidas se mostraram eficazes no controlo da doença. Noutro ensaio, demonstraram 
que, em coqueiros adultos, a pincelagem com cadência mensal das feridas no tronco com 
estes fungicidas evitava o aparecimento de T. paradoxa. Contudo, vários investigadores 
são unânimes em afirmar que, após o desenvolvimento da doença no interior do tronco, é 
muito difícil o seu controlo (Chase, 2001; Nelson, 2005; Elliott, 2006b). 
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