
SELEÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO RESISTENTE DE Eucalyptus 

CONTRA A OCORRÊNCIA DE FERRUGEM CAUSADA POR Puccinia 

psidii  

 
Fabiano da Silva Fernandes

1
; Ana Beatriz Marques Honorio

1
; Suzanny Hellen Viana Leal

1
;
 

Lorena Gama Teixeira
1
; Eduardo Ganassoli Neto

1
; Natalia Stheffany De Brito Lima

1
; Mara Elisa 

Soares Oliveira
2
; Gil Rodrigues dos Santos

2
; Cristiano Bueno de Moraes

2
 

 
1
Graduandos em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Tocantins-UFT, Gurupi, Brasil. 

E-mail: ffernandes_098@hotmail.com; 
2
 Professores da Universidade Federal do Tocantins-

UFT, Gurupi, Brasil. 
 

No cenário brasileiro, os plantios de arvores utilizados industrialmente tem uma importância 

elevada, e entre os principais benefícios está à elevação da importância do tripé da 

sustentabilidade: meio econômico, meio social e o meio ambiental. A ferrugem do eucalipto 

também chamada de ferrugem das mirtáceas tem como agente causador o fungo Puccinia psidii. 

A ferrugem é uma das principais doenças da cultura do eucalipto, com potencial em áreas 

tropicais e subtropicais de causar perdas relevantes no plantio desta espécie, principalmente no 

Brasil, pelo país apresentar condições climáticas favoráveis durante todo o ano. Em plantio 

comercial de eucalipto os principais problemas estão na ocorrência de doenças e pragas, sendo 

que vão desde o viveiro até o plantio em campo, com ênfase nesse preceito destacam que em um 

programa de melhoramento busca-se selecionar genótipos para plantios comerciais com 

características de crescimento e resistência a doenças ligados entre si, para aumentar a 

produtividade no mesmo momento que se reduza a ocorrência de pragas e doenças. O objetivo 

deste estudo foi diagnosticar a ação de ferrugem em diferentes progênies em um plantio 

comercial de eucalipto. O experimento foi realizado com plantas de eucalipto com 24 meses de 

idade, para que se pudesse avaliar a intensidade de contaminação por ferrugem. No experimento 

se utilizou 149 progênies, e foi composto por delineamento de blocos casualizados composto por 

6 plantas por parcela com 10 repetições, totalizando assim 8940 plantas avaliadas. Para análise 

gráfica do experimento se utilizou três graus de intensidade da doença, sendo susceptível, 

moderadamente resistente ou resistente. Através dos resultados obtidos pode-se esclarecer que a 

resistência a ferrugem é elevada, com 75% das progênies avaliadas estando com nota S3 

(resistente) de acordo com os resultados obtidos nas análises gráficas, sendo que a nota S1 

(susceptível) apresentou valores baixos de incidência com apenas 1,35%. A melhor progênie foi 

a de número 56, com 0,96 no índice de resistência, em uma escala que vai de 0 a 1. Concluímos 

que o experimento não sofreu com incidência da ferrugem, tal conclusão pode alavancar a 

produtividade na região em que o plantio está alocado, essa adaptabilidade às condições locais se 

deve principalmente ao fato do desenvolvimento de estudos experimentais estarem sendo 

realizados para avaliar as condições de cada progênie as condições de campo, para 

posteriormente determinar quais progênies poderão ser plantadas em escala comercial.  
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