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Apresentação
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zenas de cadeias produtivas e/ou sistemas de produção agrícola para atender à demanda 
constante e crescente por tecnologias e processos que minimizem os danos quantitati-
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mentares, são geradas novas tecnologias e/ou desenvolvidos novos instrumentos, com 
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de forma concisa constitui o escopo deste livro: o Glossário de Fitopatologia.
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complementares, este glossário é resultado do esforço e da participação sinérgica de 
pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental, do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia e da Universidade de Brasília.

A Embrapa Amazônia Ocidental sente-se, mais uma vez, orgulhosa em oferecer 
o Glossário de Fitopatologia���"��	��01���
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agropecuários, técnicos de extensão rural e da iniciativa privada, consultores e produ-
tores.

O Glossário de Fitopatologia, que é instrumento relevante para promover a correta 
utilização dos termos nele contidos, tem como maior mérito contribuir para o êxito da 
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Luiz Marcelo Brum Rossi
Chefe-Geral da Embrapa Amazônia Ocidental



Prefácio

O aumento vertiginoso da população humana exige do setor agropecuário um grau 
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conservação pós-colheita, grande contingente de cientistas das mais diversas áreas estão 
envolvidos na geração de novas informações que contribuirão para o aperfeiçoamento 
e/ou desenvolvimento de novas técnicas de controle das doenças bióticas e abióticas. 
Os objetivos são aumentar a produtividade, minimizar os custos de produção, manter 
as perdas abaixo do limiar econômico, reduzir os impactos negativos ao meio ambiente 
e oferecer produtos de qualidade e a preços acessíveis aos consumidores. 
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do alimento à mesa do consumidor) são obrigados a perseguir continuamente o 
conhecimento mais atual. Para isso, há intensa comunicação entre eles. Nesse contexto, 
as informações são transmitidas por meio de terminologia consagrada e aceita pela 
maioria das pessoas envolvidas no processo. Entretanto, com os novos conhecimentos, 
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Além disso, termos oriundos de outros idiomas são adotados com o tempo, como 
damping-off, dieback, roguing, run-off e, mais recentemente, os termos da engenharia genética 
e da biologia molecular, entre outras áreas.  

Na atualização desta edição do Glossário de Fitopatologia, foram incluídos cerca de 
500 verbetes resgatados na literatura acessada após a publicação da 1ª edição, diretamente 
�
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doenças das plantas.

Esperamos que a nova edição continue sendo importante fonte de consulta e de 
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produtores, extensionistas, comerciantes do agronegócio, autoridades ligadas ao setor 
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Luadir Gasparotto 
Pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental
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a: em taxonomia de nematoides, corres-
ponde ao quociente do comprimento do 
corpo dividido pela maior largura do corpo 
9�����"��������)�����	����J�

AACPD: sigla de Área Abaixo da Curva de 
K������������������������!�����*�
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curva de progresso da doença.

ABA:��
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abscísico.

Abaulado: curvo à maneira de uma tampa 
de baú.

Abaxial:�9QJ�*��
�
$������������
���������-
dos do maior eixo do basídio ou da face 
externa dos esporos em relação ao eixo do 
*��)�
�V� 9WJ� ���� �������� ���#����� �� ��#��
ventral ou inferior do limbo foliar.

Abcesso: intumescimento do tecido vege-
tal.

Abcultura: cultura anormal; cultura dege-
nerada de Fusarium, particularmente das 
espécies parasíticas facultativas, quando, 
após algum tempo de crescimento sapró-
bico, perde características da cultura nor-
mal, passando a apresentar conídios me- 
nores e septação anormal.

Aberração cromática: fenômeno que 
ocorre quando uma lente apresenta índices 

de refração diferentes para os distintos 
comprimentos de onda da luz. Com isso, 
há deformação de imagem, que consiste, 
principalmente, no aparecimento de cores 
em objetos que, na realidade, são incolores.

Aberração cromossômica: anormalidade 
no número de cromossomos ou na forma 
de um ou mais cromossomos de uma cé-
lula ou de uma espécie.

Aberração somática: mutação ou anor-
malidade em uma célula somática e sua 
progênie.

Abertura anal: abertura para o exterior ao 
término do reto do nematoide.

��������	�
����� abertura externa do an-
fídio do nematoide.

Abertura estomática: abertura dos estô-
matos da epiderme, por meio da qual os 
gases penetram na folha e alcançam os es-
paços internos. As alterações na abertura 
estomática são controladas pelas células- 
-guarda.

Abertura natural: orifício, como estôma-
tos, lenticelas, estigmas, nectários e hidató-
dios, presente nas plantas; via de penetração 
����	�������*�#7�
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Abertura numérica: em microscopia, a 
medida da capacidade da lente em captar a 
luz.
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