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(~~ ~~u.m., L.) SOB DIFERENTES CONDIÇÕES 

"ICROCLIItÁTICAS. 

Autor: Paulo Cesar Sentelhas 

Orientador: Dr. Mário José Pedro Júnior 

Foram realizados experimentos de campo 

(1990 e 1991) com o objetivo de estudar o efeito da 

irriga~ão por aspersão e da densidade de plantio na 

temperatura média do ar e na duraç~o do período de 

molhamento, e de avaliar como influem na ocorrência 

de helmintosporiose e de oídio na cultura do trigo, 

possibilitando desenvolver equa~ões de estimativa da 

taxa de crescimento e sintomas desses patógenos. 

Para a avalia~ão de métodos agrometeoroló

gicos de registro e de estimativa da dura~ão do período de 

molhamento (DPM), foram testados três equipamentos e 

desenvolvidas equações de estimativa, com dados medidos no 

posto meteorológico e na cultura, comparando-os com dados 

de DPM obtidos visualmente na cultura do trigo. Verificou

se que o aspergígrafo foi o melhor dos equipamentos testa

do para registro da DPM e a melhor estimativa com dados 

obtidos na cultura foi em função do número de horas com 

umidade relativa maior ou igual a 90X (NHUR)=90X>, e no 

posto, em fun~ão da velocidade do vento e do NHUR>=90n ou 

NHUR)=85X. 

Posteriormente, foram feitas análises 

estatísticas para determinação da influência da irriga~ão 

por aspersão e da densidade de plantio sobre a temperatura 

média do ar; a DPM e a taxa de crescimento dos patógenos. 

Nas áreas com maior densidade de plantas e irrigadas quase 
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sempre as temperaturas foram mais baixas (0.~C) e a DPM 

maior (45 minutos>. Com rela~ão às taxas de crescimento, 

notou-se que foram influenciadas pela irrigação e pela 

densidade de plantio quando as condi~ões macroclimáticas 

não eram amplamente favoraveis ao desenvolvimento dos 

patógenos, fato que ocorreu durante a segunda fase 

experimental (1991). 

Após essas análises, foram desenvolvidas 

equações de regressão entre os parâmetros meteorológicos 

e os de doenças para avaliação do grau de correla~ão. 

A partir daí, foram elaboradas equações de regressão 

simples e mútiplas para estimativa da taxa de crescimento 

e sintoma da helmintosporiose e oídio. Encontrou-se, 

apesar dos baixos coeficientes de determina~ão, que a taxa 

de crescimento da helmintosporiose pode ser estimada com 

significância estatística, em fun~ão do total de chuva 

e/ou irrigação e do oídio em função da temperatura média, 

total de chuva e/ou irrigação e DPM média. Por outro lado, 

as equações de estimativa dos sintomas apresentaram coefi

cientes de determina~ão mais elevados, desde que levando

se em conta o sintoma observado no período anterior, 

juntamente com a temperatura média para a helmintosporiose 

e com o total de chuva e/ou irrigação para o oídio. 

A taxa de crescimento da helmintosporiose 

pôde também ser estimada através do produto da temperatura 

média do ar com o total de chuva e/ou irriga~ão. 
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BROUN SPOT (~~ó~~~ ó~~) ANO POUOERY "ILDEU 

("Jt.y<)~ ~) OCCURENCE IN UHEAT CROP (:r~ 

~~~,L.) UNOER OIFFERENT "ICROCLInATIC CONOITIONS. 

Author: Paulo Cesar Sentelhas 

Adviser: Dr. Mário José Pedro Júnior 

Field experiments (1990 and 1991) were 

carried out to stud~ the effect of sprinkler irrigation 

and crop densit~ on micrometeorological parameters: 

average air temperature and dew duration, and to evaluate 

their influence in the occurence of brown spot and powder~ 

mildew in wheat crop, to develop equations of estimative 

of infection rates and severit~ of diseases. 

To evaluate agrometeorological methods of 

recording and estimating dew duration (DPM) three 

equipment were tested and after equations were developed 

with data measured in meteorological standard station and 

in the wheat crop. and compared with visual observation of 

dew duration. The Woelfle t~pe of dew recorder had the 

best performance of the equipments tested to record DPM 

and the best estimative with data obtained in the crop was 

in function of the number of relative humidit~ equal or 

higher than 90% (NHUR)=90%) and with data obtained in 

meteorological standard station was in function of the 

wind velocit~ and NHUR>=90% or NHUR)=85%. 

Statistical analis~s were made for 

determination of the sprinkler irrigation and crop densit~ 

influence on the average air temperature, dew duration and 

infection rates of diseases. It was verified that in most 

dense and irrigated plots the air temperature were lower 

(0.~C) and the DPM were longer (45 minutes) than in the 

other plots. The infection rates of diseases were 



influencE'd b~ irrigation and 

macroclimatic conditions were not 

development as occured during the 

e)(periment (1991). 

crop densit~ 

favourab 1 e to 

second fase 

)(viii 

when 

disease 

of the 

After these analis~s, regression equations 

with meteorological parameters and diseases were developed 

to evaluate the correlation grade. Simple and mu1tiple 

regression equations were deve10ped to estimate brown spot 

and powder~ mi1dew infection rates and severities. Besides 

the low determination coeficients, infection rates of 

brown spot could be estimate with statistica1 significance 

as a function of the total rain and/or irrigation and 

powder~ mi1dew as a function of average air temperature, 

total rain and/or irrigation and dew duration. On the 

other hand, the equations to estimate severit~ showed 

higher determination coeficients when the previous 

observed severit~ was inc1uded in the equation together 

average air temperature to the brown spot and together 

total rain and/or irrigation to powder~ mildew. 

The estimates of infection rate b~ brown 

spot could a1so be done using the product of average air 

temperature and total rain and/or irrigation. 
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1. INTRODuçÃO 

A cultura do trigo, no Brasil e a nível 

mundial, sempre mereceu destaque, tratando-se de um dos 

mais importantes cereais cultivado pelo homem, principal-

mente por sua importância na alimentac;:ão humana 

(SCHEEREN,1986). Ela tem ampla adaptac;:ão apesar que as 

maiores áreas estão concentradas entre 200 e 550 de lati
tude Norte e Sul, onde os rendimentos variam de menos de 

1.000 Kg/ha a 10.000 Kg/ha (áreas irrigadas na Europa) 

(MOTA, 1982). 

No Estado de São Paulo o trigo (Triticum 

asstivum L.), é cultivado durante o inverno devido às suas 

exigências climáticas (MOTA, 1982), exigindo ainda o 

emprego da irrigac;:ão suplementar para o suprimento 

hídrico, principalmente no período que compreende a 

formac;:ão de orgãos reprodutivos e a florac;:ão (LOMAS,1976), 

para atingir índices satisfátórios de produtividade. 

A utilizac;:ão da irrigac;:ão, nas regiões 

produtoras de trigo irrigado, tem sido cada vez mais 

frequente, visto que os índices pluviométricos, durante o 

inverno no Estado de São Paulo, são insuficientes para o 

atendimento da demanda hídrica da cultura. 

A aplicac;:ão frequente e desmedida de água 

na cultura do trigo durante todo seu ciclo, sem monito-

ramento, tem permitido o desenvolvimento de patógenos an-

teriormente pouco comuns na cultura. Provavelmente, 

devido às alterac;:ões microclimáticas provocadas 

aplicac;:ão frequente da água. 

pela 
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A irriga~ão provoca altera~ões microclimá

ticas na cultura, principalmente, na temperatura, umidade, 

dura~ão do período de molhamento (DPM>, parâmetros 

fundamentais nos processos epidemiológicos, que podem ser 

ainda afetados pelo adensamento da cultura. 

A irriga~ão, principalmente a realizada por 

favorece o desenvolvimento aspersão, é a que mais 

epidemiológico de fungos foliares, por propiciar um filme 

de água necessário para processos como a germina~ão e 

penetra~ão dos patógenos nas folhas. 

Segundo BARROS (1988>, um dos grandes 

problemas enfrentados pelo agricultor são as doen~as que 

ocorrem na cultura do trigo. As mais comuns são a 

ferrugem do colmo (Puccinia sraminis> e da folha 

(Puccinia recondita) pela frequência e intensidade de 

ocorrência. Outras doen~as como 

(CochLioboLus sativus), septoriose 

oídio (Erysiphe sraminis>, giberela 

a helmintosporiose 

(Septoria nodorumV, 

(GibbereLa 

mai s recent ement e a brusone (PyricuLaria sp.) , 

ser mais importantes que as ferrugens quando as 

meteorológicas são altamente favoráveis. 

zeae) e 

chegam a 

condi~ões 

Essas doen~as tem ocorrido 

frequêncla em lavouras de trigo em anos 

com elevada 

extremamente 

chuvosos ou onde a irriga~ão por 

empregada, fazendo com que sejam 

aspersão tem sido 

intensificados os 

controles químicos, concorrendo para aumento do custo de 

produ~ão (FELÍCIO et atii, 1986; FELÍCIO et atii, 1988). 

Estas constata~ões evidenciam a importância 

da identifica~ão e determina~ão dos parâmetros climáticos 

que condicionam o estabelecimento e desenvolvimento das 

doen~as foliares em trigo, permitindo dessa forma a previ

são da época de ocorrência de infec~ões por patógenos~ 

possibilitando a racionaliza~ão do uso de fungicidas e a 

redu~ão dos custos da produ~ão. 
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Levando em considera~ão o que foi exposto, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos no presente 

trabalho: 

a> verificar o efeito das crindi~5es microclim~ticas, 

alteradas pela irrigatão e densidade da cultura, na 

epidemiologia da helmintosporiose <Hqtmintho.porium 

sativ~) e do oídio (Erysipne sraminis), e no microcli

ma da cultura; 

d) relacionar as condit5es microclim~ticas da cultura com 

a severidade das doen~as observadas para testar regra 

clim~tica de estimativa do desenvolvimento da 

helmintosporiose e do oídio na cultura do trigo; 

c) testar equipamentos e desenvolver métodos de estimativa 

da dura~ão do período de molhamento <DPH) para a 

cultura do trigo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Orvalho e duração do período de .olha.ento <OP") 

2.1.1. Orvalho co.o fenO.eno~ fi sico 

No glossário de meteorologia 

(METEOROLOGICAL COMMITTEE, 1951), o orvalho é definido 

como a água condensada sobre uma superfície 

ao solo, quando a temperatura cai abaixo do 

orvalho, devido ao resfriamento por perda de 

durante a noite. E a temperatura do ponto de 

próxima 

ponto de 

radiação 

orvalho é 

aquela na qual uma dada parcela de ar deve ser resfriada 

sob pressão e teor de vapor constantes afim de que haja 

saturaç:ão (METEOROLOGICAL COMMITTEE, 1951; HONTEITH, 1973; 

CAt1PBELL , 1977) . 

o orvalho pode ser proveniente da conden

sação do vapor d'água do ar adjacente à superfície, da 

camada imediatamente superior, no processo conhecido como 

"precipitação de orvalho" ou de uma superfície evaporante 

inferior à folha, no processo conhecido como "destilação 

de orvalho" (HONTEITH. 1961; HONTEITH. 1957; ROSENBERG et 

atii,1983), sendo ambos, respectivamente, função de um 

gradiente de pressão de vapor e de um coeficiente de 

transferência turbulenta e difusão molecular (MONTEITH, 

1961; BURRAGE, 1972; SHARMA, 1976). Porém, segundo RAMAN 

9t atii (1973), a condensação da face inferior é geralmen

te insignificante quando comparada com a condesação na 

face superior. 
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o orvalho se forma como resultado da perda 

radioativa de calor das superfícies das plantas e 

transferência de vapor de água para elas (MONTEITH,1957i 

MONTEITH, 1961; BURRAGE, 1972; CROWE et aLii ,1978; VAN DER 

WAL.1978). A perda líqUida por radia~ão é acompanhada pela 

transferência de calor sensível de uma parcela de ar mais 

aquecida, para uma superfície mais resfriada onde ocorre a 

condensa~ão e libera~ão de calor latente de condensa~ão 

(BURRAGE,1972; SHARMA,1976). 

Segundo MONTEITH (1961>, o potencial de 

condensa~ão sobre uma superfície não depende somente das 

propriedades aerodinâmicas, sendo também proporcional à 

perda de radia~ão. Quando a superfície é horizontal, essa 

perda pode ser calculada através de uma fórmula empírica 

simples. Em superfícies não horizontais a perda de radia

~ão será fun~ão do ângulo zenital da folha. Portanto a 

permanência de água sobre as folhas é fun~ão do seu ângulo 

de inclina~ão, que influenciará as taxas de evapora~ão 

(BUTLER,1985). 

Além desse fator, a quantidade e dura~ão do 

orvalho depende da estrutura (estágio de desenvolvimento, 

posi~ão, ângulo, geometria da folha e 10caliza~ão 

específica dessa dentro da planta), tamanho e propriedades 

térmicas da superfície vegetal e parâmetros a nível 

micrometeorológicos como: temperatura, umidade e velocida

de do vento (SHARMA,1976; SUTTON et aLii,1984). 

BURRAGE (1972>, estudando orvalho na cultu

ra do trigo, verificou uma maior quantidade formada nas 

partes mais altas da cultura. porém a dura~ão do molhamen

to por orvalho nas diferentes alturas da planta foi 

semelhante. O mesmo foi observado por MONTEITH & BUTLER 

(1979). em cacaueiros. onde o orvalho se formou mais fácil 

e intensamente no topo da cultura, sendo o molhamento 

existente nas folhas internas provenientes do processo de 

destila~ão e do gotejamento do excesso de água das folhas 
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superiores, não havendo portanto grandes diferen~as da 

dura~ão do período de molhamento na folhagem. 

Os fluxos de vapor da superfície são 

influenciados pela radia~ão, temperatura. umidade e 

velocidade do vento (MONTEITH.1961; BURRAGE,1972> , sendo 

que a forma~ão de orvalho ~ beneficiada não só pela 

elevada umidade do ar como também pela baixa velocidade do 

vento (COLLINS & TAYLOR,1961), pois as fortes advec~ões 

misturam o ar fazendo com que não haja gradiente de 

temperatura (MONTEITH,1957), reduzindo a probabilidade de 

ocorrência de condensa~ão (Geiger citado por 

CROWE et aLii ,1978). 

Vários autores têm citado as condi~ões 

favoráveis requeridas para a forma~ão de orvalho 

(FRITSCHEN & DORAISWAMY,1973~ MONTEITH,1973~ SHARMA, 1976~ 

CROWE et atii, 1978; ROSENBERG ~t aLii, 1983): 

- atmosfera limpa e calma (ventos de baixa velocidade), 

com baixa umidade específica para permitir suficiente 

perda de radia~ão de onda longa e resfriamento da 

superfície~ 

- superfície irradiante, em que o orvalho possa se 

condensar; 

- alta umidade relativa nas camadas de ar próximas à 

superfície. 

Nessas condi~ões, segundo BAIER (1966), 

a forma~ão de orvalho se inicia em média duas a três horas 

após o pôr do sol, continuando até uma hora após o nascer 

GEIGER,R. ~ climate ~ ~ ground. Havard Universit~ 

Press. 494 pp. 1957. 

LEHMANN,P. & SCHANDERL,H. Tau und Reif - Wissenschaftliche 

Abhandlungen. Springer, Berlin, ~(4):20pp. 
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do sol. Essa dura~ão pOderá ser alterada em fun~ão do 

vento, do cultivo do solo. da irriga~ão e da cobertura do 

solo com palha ou plástiCO (Lehmann & Schanderl citados 

por BAIER. 1966). 

Alguns autores discordam quanto à 

importância do orvalho como fonte de água no ciclo 

hidrológico. Porém, todos são categóricos quanto a 

importância desse fenômeno na agricultura e ecologia das 

regiões áridas e semi-áridas do mundo (BAIER,1966; WALLIN, 

1967; MARLATT,1971i ROSENBERG et atii ,1983), onde chega 

a representar um suprimento de água total de 15 a 20 ~ da 

evapora~ão das árvores (FRITSCHEN & DORAISWAMY,1973). 

SegundO MONTEITH (1973), a contribui~ão do 

orvalho no balan~o de água da vegeta~ão é pequena, 

as quantidades são de magnitude muito menor que as 

pois 

taxas 

de evapora~ão potencial. SMITH (1972), concorda 

pequena participa~ão do orvalho como fonte de água, 

salienta a importância da dura~ão do fenômeno, 

poderá afetar uma série de atividades agrícolas. 

MARLATT (1971) cita que a grande 

com a 

porém 

o qual 

maioria 

das pesquisas com orvalho se concentram nas medidas, 

efeito sobre pragas e doen~as, estimativa e previsão e re

la~ão com plantas, sendo muito pouco estudada sua climato

logia o que, segundo BAIER (1966), permitiria relacionar 

as condi~ões macroclimáticas com suaforma~ão, 

tando previsões e estimativas mais precisas 

fenômeno atmosférico de difícil observa~ão, 

registro (WALLIN,1967). 

possibili

de um 

medida e 

2.1.2. Duração da .alha.ento par orvalho 

desenvo)vi.enta de doenças e. pl~ntas 

A ocorrência de doen~as em plantas resulta 

de uma complexa intera~ão entre hospedeiro, patógeno e am

biente físico (BURRAGE,1972i BURRAGE,1978). 
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Os fatores do ambiente influenciam o 

hospedeiro e o patógeno, e ~s vezes os 

patógenos. Portanto. a observa~ão contínua 

vetores dos 

das condi~ões 

ambientais, da cultura e do patógeno 

para o entendimento e quantifica~ão 

(SUTTON et atii ,1984). 

são indispensáveis 

dessas rela~ões 

Vários 

importância do 

são os 

orvalho 

autores que evidenciam 

a no estabelecimento e 

desenvolvimento de doen~as, pois apesar de beneficiar as 

plantas em alguns casos, o orvalho, quando persiste e é 

retido sobre as plantas por longos períodos. favorece a 

germina~ão de esporos de fungos (COLLINS & TAYLOR, 1961; 

BAIER, 1966; RAMAN et atii. 1973; MONTEITH & BUTLER, 1979; 

BERTON & MELZER,1984; HUBAND & BUTLER. 1984; BUTLER, 1985; 

BAJIC, 1988; MELCHING et atii, 1989; PEDRO JR. et atii, 

1991; BUTLER & JADHAV, 1991). além de prejudicar várias 

atividades agrícolas de campo como 

(RILEY,1963; ALDERMAN & BRYAN, 1967). 

as colheitas 

BURRAGE (1972) e VAN DER WAL (1978) 

salientaram que a dura~ão do período com orvalho sobre 

as plantas é muito mais importante que a quantidade 

total de água depositada sobre elas. com rela~ão ao desen

volvimento de doen~as. Muitos esporos de fungos requerem 

um períodO de água livre para que haja sucesso na germina

~ão de esporos e infec~ão dos hospedeiros (BAIER,1966; 

WALLIN, 1967; RAMAN et atii, 1973; CROWE et atii, 

PEDRO JR.,1980; PEDRO JR. & GILLESPIE,1982a e 

1978; 

1982b; 

HUBAND E BUTLER.1984~. pois só assim os apressórios dos 

fungos conseguem penetrar nos estômatos das folhas 

(ROSENBERG et atii.1983). A permanênCia de orvalho 

influencia também a eficiência dos pesticidas e os 

esquemas de aplica~ão (LOMAS & SHASSHOUA,1970; GILLESPIE & 
BARR,1984; BARTHAKUR, 1985). 

YARWOOD (1956), verificou que os patógenos 

tem diferentes necessidades de dura~ão do períOdo de 
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molhamento <DPM) para o mesmo estágio de desenvolvimento 

da doen~a e o mesmo patógeno requer períodos de umidade 

distintos nos diversos estágios de seu desenvolvimento. 

MARTINEZ & GOMEZ (1985>, estudando a 

germina~ão de esporos do fungo da ferrugem do café 

(Hemiteia uastatrix) , verificaram que e indispensável a 

existência de uma película de água sobre as folhas. Na 

Colombia esse molhamento é proporcionado pelas intensas 

chuvas, que segundo EVERSMEYER & BURLEIGH (1970> lavam 

inóculos do ar, reduzem a luminosidade e abaixam as tempe

raturas, aumentando a probabilidade de formação de orvalho 

por dias seguidos. 

WALLIN (1967), fez uma extensa revisão 

sobre as relações existentes entre orvalho e 

desenvolvimento de doen~as em plantas, chegando à 

conclusão que não só a duração do molhamento determina as 

condições ideais para a germinação e penetração dos 

esporos como também a temperatura, tendo ela ação 

depressiva, como verificado por ORTOLANI (1973), nas 

várias fases de desenvolvimento do fungo Hemiteia 

uastatrix em cafeeiros no Estado de são Paulo, pois atua 

como fator de evaporação que induz a uma menor dura~ão do 

molhamento. 

Apesar da temperatura ser um fator menos 

limitante do que a umidade no desenvolvimento de doenças 

(SINGH & CHAND,1985; PEDRO JR., 1989), a combinação do 

binômio temperatura-duração do períOdo de molhamento é que 

irá condicionar o sucesso ou insucesso do processo 

infeccioso, pois o ambiente é um complexo que inclui mui

tos fatores que devem estar limitados entre condições 

mínimas e máximas necessárias para o desenvolvimento das 

doenças (EVERSMEYER & BURLEIGH, 1970). 

GASPAROTTO (1988), estudando 

do binômio temperatura-duração do 

sobre a infec~ão de H~croc~ctus 

período 

utei em 

a 

de 

influência 

molhamento 

seringueira, 
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concluiu que foram necessárias pelo menos 6 horas de mo

lhamento foliar a 24°C para haver infecç:ão. Porém. a 20°C 

foram necessárias 8 horas de molhamento e a 16°C não houve 

manifestaç:ão da doenç:a. A combinaç:ão que proporcionou in

tensa infecç:ão foi: temperatura de 24°C e com 16 horas de 

molhamento. 

LUZ (1982>. submeteu vários cultivares de 

trigo inoculados com Cochliobolus sativus a diferentes 

períodos de molhamento entre 6 e 54 horas para 

verificar o grau de resistência. Os cultivares mais resis

tentes exigiram uma duraç:ão de molhamento de 30 horas para 

que 35~ da área foliar fosse atacada, enquanto que os mais 

suscetíveis exigiram somente 18 horas. 

Vários outros autores indicaram as relaç:ões 

entre temperatura e molhamento no desenvolvimento de 

doenç:as do trigo. As manchas foliares causadas por 

Alternaria triticina são favorecidas por dias com mais de 

10 horas de molhamento e com temperaturas mínimas maiores 

ou iguais a 10°C (PRABHU & PRAKASH,1973). Já as causadas 

por Pyrenophora tritici-repentis são favorecidas por 

duraç:ão do molhamento superiores a 12 horas e temperaturas 

entre 100 a 30°C (HOSFORD et atii, 1987). 

2.1.3. Equipa.entos usados na de 

orvalho e sua dUraÇao 

Atualmente não existe um método padronizado 

para registro de orvalho. o que tem impossibilitado a 

comparaç:ão dos dados obtidos através 

equipamentos (WALLIN,1967; AMADOR,1987). 

Apesar do orvalho ser 

de diferentes 

um fenômeno 

atmosférico de difícil observaç:ão, registro, medida e 

avaliaç:ão de suas influências na agricultura, existem 

vários equipamentos desenvolvidos para sua medida 

(WAllIN, 1967; GETZ,1991). 
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Segundo Post 9t aLii citados por AMADOR 

(1987), a comissão da Organiza~ão Mundial de Meteorologia 

para analisar instrumentos e métodos de observa~ão dos 

períodos de molhamento em folhas dividiu esses 

instrumentos em quatro grupos principais, de acordo com o 

princípio de medida. O GRUPO I se refere aos equipamentos 

que registram o orvalho através de mudan~as no comprimento 

do elemento medidor, devido ao molhamento; no GRUPO II , o 

elemento medidor sofre mudan,as irreversíveis por si mesmo 

de tal maneira que indica ou registra o período de molha

mento; os do GRUPO III são os aparelhos que registram o 

orvalho através da pesagem da umidade depositada; 

e no GRUPO IV se incluem os 

forma,ão de orvalho através da 

elétrica das superfícies 

artificiais. 

equipamentos 

mudan,a na 

de folhas 

que medem a 

condutividade 

naturais ou 

LOMAS & SHASHOUA (1970), utilizaram os 

registradores tipo Woelfle e Ta~lor. O primeiro é conheci

do como aspergígrafo. e tem como sensor fios de cânhamo 

que mudam de comprimento com a varia,ão da umidade. O se

gundo tem como elemento sensor um prato de cristal girató

rio e um lápis de grafite onde a umidade depositada no 

prato dissolve o grafite que efetua os registros. Os auto

res compararam medi,ões feitas nos aparelhos com o número 

de horas com umidade relativa do ar maior ou igual a 85~. 

e não constataram diferen,as significativas na DPM. 

MARLATT (1971), utilizou a balan,a de 

Hiltner, que é semelhante ao registrador Kessler-Fuess 

(orvalhógrafo), adaptando um mecanismo de prote,ão dos 

registros contra as oscila~ões excessivas causadas pelo 

vento, obtendo resultados satisfatórios. 

POST,J.J. ALLISON,C.C.; BURCKHARDT,H.; PREECE,T.F. The 

influence of weather conditions on the occurence of 

apple scab. ~ Tech.Note ~, Geneva, 1963. 41p. 
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o registrador deWit (GRUPO I), o primeiro 

equipamento desse grupo, introduzido há mais de 40 anos, 

foi utilizado por SUTTON 9t atii (1984), para medir a 

dura~ão do período de molhamento em cenoura, ma~ã e batata 

apresentando boa acurácia com erros menores do que uma 

hora. 

Além desses, muitos outros equipamentos 

foram desenvolvidos ou adaptados de modo a se buscar 

alternativas para a medi~ão da dura~ão do molhamento para 

fins epidemiológicos. 

MELCH!NG (1974) desenvolveu um sistema 

portátil para registro eletrônico contínuo de condi~ões de 

umidade sobre superfícies de plantas, onde fatores como 

temperatura, radia~ão e vento não afetam a continuidade e 

performance das medidas. 

WELTZIEN & STUDT (1974), combinaram em um 

equipamento o registro de temperatura e dura~ão do 

molhamento, visando melhorar o controle da sarna da maci

eira no Líbano. Eles retiraram do termohigrógrafo o sensor 

de umidade e adaptaram um bra~o semelhante ao de um asper

gígrafo para medida da dura~ão do período de molhamento. 

A eficiência desses equipamentos em 

a dura~ão do período com presen~a de orvalho, é um 

medir 

fator 

muito importante na escolha para utiliza~ão. HUBAND & 
BUTLER (1984) compararam a performance de seis 

sensores de dura~ão do período de molhamento numa cultura 

de trigo e verificaram que o comportamento dos equipamen

tos dependia das condi~ões ambientes e de como os sensores 

interceptavam e retinham o orvalho. O problema pôde ser 

superado utilizando-se a própria folha da planta 

como sensor em um sistema de raios beta (sensor 

radiométrico), como foi feito por BARTHAKUR (1985). 

AMADOR (1987), comparando medidas feitas em 

três tipos de equipamentos de determina~ão da dura~ão do 

período de molhamento com observa~ões visuais, concluiu 
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que o registrador Lufft (termohigrógrafo com uma terceira 

pena adaptada a um sensor eletrônico) foi o que menores 

erros apresentou (9,7%), sendo bem inferiores aos erros 

médios apresentados pelo aspergígrafo (17,5%) e pelo orva

lhógrafo (34,0%). 

Além da acurácia, outro fator que deve ser 

levado em considera~ão na escolha do equipamento adequado, 

é o tempo de resposta do elemento sensor, devido ao fato 

de ser o ponto de orvalho atingido muito rapidamente 

(VAN DER WAL,1978i Post et aLii citados por AMADOR, 1987). 

Após a escolha do equipamento mais adequado 

para as medidas, deve-se cuidar da instala~ão do aparelho. 

Sendo que o sensor deve ficar em posi~ão com condi~ões de 

perda de radia~ão a níveis comparáveis com a planta que se 

deseja estudar (VAN DER WAL,1978i SUTTON et aLii ,1984). 

2.1.4. Esti.ativa da DPft 

A dura~ão do período de molhamento é 

importante parâmetro para a infec~ão de plantas causada 

por uma série de fungos patogênicos. Vários estudos têm 

empregado dados de estações meteorológicas padrões em 

modelos de previsão da dura~ão do orvalho para uso em 

programas de manejo de doen~as de plantas (PEDRO JR. & 
GILLESPIE,1982b), visto que a disponibilidade de medidas e 

registros deste parâmetro são muito raras. 

DAVIS (1957), desenvolveu um método de 

previsão de condi~ões favoráveis ou não à forma~ão de 

orvalho, baseado em parâmetros sinópticos, radia~ão 

líquida, depressão do ponto de orvalho e velocidade do 

vento próxima a superfície, sendo de pouca aplicabilidade 

em estudos epidemiológicos. 

Alguns anos após, WALLIN (1967) publicou 

uma extensa revisão sobre o fenômeno orvalho, ressaltando a 

importância da previsão e dos modelos desenvolvidos que se 
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preocupavam mais em estimar a quantidade do que a dura~ão 

do período de molhamento. 

Hais tarde, CIMINO (1976) desenvolveu 

equa~ões para previsão da intensidade e da hora do início 

e fim do molhamento, possibilitando aSSlm estimar a 

dura~ão do período com presen~a de orvalho nas folhas. 

Para tanto, utilizou dados de velocidade do vento, 

temperatura do ar, ponto de orvalho e cobertura de nuvens 

em equa~ões de regressão múltipla. 

Posteriormente CROWE et atii (1978), utili

zaram dados de uma esta~ão meteorológica padrão para 

estimar a dura~ão do período de molhamento. Desenvolveram 

equa~ões de regressão múltipla envolvendo variáveis 

como: umidade relativa, velocidade do vento e temperatura 

mínima, obtendo acurácia de 71X, que foi elevada para 

85% com a inclusão ,na equa~ão, de dados de umidade 

do solo. Esses resultados foram contestados por GETZ 

(1979), pois tis padrões de medida da dura~ão do molhamento 

utilizados pelos autores foram o número de horas de 

umidade relativa maior ou igual a 90% e o registrador 

tipo Ta~lor, que não são aconselháveis devido a erros que 

apresentam. 

PEDRO JR. (1980) e PEDRO JR. & GILLESPIE 

(1982a), utilizaram dados micrometeorológicos para estimar 

a dura~ão do período de molhamento, através da técnica do 

balan~o de energia juntamente com a teoria de 

transferência de calor em uma superfície plana, para uma 

folha individual. O modelo foi testado em culturas de 

ma~ã, milho e soja e, na média, apresentou erros de 30 

minutos para as folhas expostas e de 60 minutos para 

folhas sombreadas. O mesmo método foi usado mais 

recentemente por PARIZZI et atii (1991). 

Além disso, PEDRO JR. (1980) e PEDRO JR. & 
GILLESPIE (1982b) adaptaram o método do balan~o de energia 

para estimar a dura~ão do período de molhamento com dados 
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obtidos em esta~ão meteorológica padrão de: velocidade do 

vento, temperatura do ar e do ponto de orvalho e cobertura 

de nuvens. As diferen~as entre valores estimados e 

observados foram 30 minutos maiores em rela~ão ao método 

micrometeorológico. 

GILLESPIE & BAR R (1984), utilizaram o mode

lo desenvolvido por PEDRO JR. & GILLESPIE (1982b), adap

tando-o para culturas e locais diferentes, obtendo resul

tados considerados bons, com erros menores que uma hora. , 

Outro método muito utilizado de estimativa 

da dura~ão do período de molhamento, além das equa~ões de 

regressão múltipla e do balan~o de energia, é 

do número de horas com umidade relativa 

através 

maior ou 

igual a 90X (NHUR)=90X), obtidas em termohigrógrafo 

no posto meteorológico, condi~ão na qual já ocorre conden

sa~ão (SUTTON et aLii, 1984), apesar de constata~ões mais 

mais recentes verificarem presen~a de orvalho com umidade 

relativa abaixo de 90X (PARIZZI et aLii, 1991). 

Vários autores têm relacionado o NHUR)=90X 

com dados visuais de período de dura~ão do orvalho e com 

medidas realizadas em outros tipos de equipamento, 

encontrando boas correla~ões. AMADOR(1987) desenvolveu 

equa~ão para estimativa da dura~ão do período de 

molhamento baseado em parâmetros observados no posto 

meteorológico, através de uma regressão linear simples, 

onde o molhamento era fun~ão do NHUR)=90X. Os dados de 

velocidade do vento e temperatura mínima quando incluídos 

na equa~ão não a melhoravam. GASPAROTTO (1988), estudando 

a epidemiologia do mal-das-folhas em seringueira em Minas 

Gerais e Amazonas verificou alta correla~ão (~ ) 0,91) 

entre o NHUR)=90X e o número de horas com molhamento 

foliar, para todos os meses do ano. Posteriormente PEDRO 

JR. et aLii (1991), estudando doen~as foliares da videira 

em Jundiaí, São Paulo, também utilizaram o NHUR)=90X para 

estimar a dura~ão do período de molhamento, verificando 
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serem as condi~5es medidas no campo muito próximas ~s 

obtidas em posto meteorológico (~ = 0.88). 

Mais recentemente, ZHANG & GILLESPIE (1990) 

desenvolveram um modelo adaptado da equa~ão de Penman, 

utilizando dados de temperatura, umidade relativa, 

velocidade do vento e radia~ão solar medidos em posto 

meteorológico, para estimar a dura~ão do período de molha

mento em cultura de milho. Os resultados obtidos superes

timaram a dura~ão do orvalho em 14%, ou seja 25 minutos. 

PEDRO JR. & GILLESPIE (1982b) salientaram 

que as equa~5es e modelos desenvolvidos para estimativa da 

dura~ão do período de molhamento somente são válidas para 

as culturas em que foram desenvolvidas, 

diferentes características de arquitetura, 

microclimáticas e culturais de cada uma 

devido ~s 

morfológicas, 

das espécies, 

devendo-se portanto adaptar as equa~5es e modelos aos 

novos locais e culturas, como foi feito por GILLESPIE & 
BARR (1984). 

2.2. InflUOncia da irrigação e densidade de plantio 

2.2.1. No .icrocli.a 

Segundo ROTEM & PALTI (1969>, o microclima 

de uma cultura é determinado pela densidade de plantio, 

topografia, tipo de solo, drenagem e fatores culturais, 

como a irriga~ão. 

Apesar de ser o principal meio para o 

aumento da produ~ão de alimentos em regi5es onde a 

distribui~ão de chuvas é irregular, a irriga~ão associada 

~ densidade da cultura resultam em altera~5es 

microclimáticas que afetam o curso diário da umidade e da 

temperatura dentro do dossel de plantas, favorecendo o 

desenvolvimento de epidemias (MENZIES,1967i ROTEM & 
PALTI,1969i PEDRO JR.,1989). 
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ROTEM & PALTI (1969) mostraram que o efeito 

da irriga~~o por aspersio sobre a temperatura e a 

umidade é mais pronunciado sob condi~ões macroclimáticas 

extremas, ou seja, sob condi~ões de alta temperatura 

baixa umidade do ar onde a irriga~ão chega a reduzir 

temperatura em 8° a 90 e e aumentar a umidade relativa 

e 

a 

em 

50Y.. Já sob condi~ões de baixa temperatura e alta umidade, 

a irriga~ão reduz a temperatura somente em 1
0

e e eleva a 

umidade não mais que 2 a 3Y.. 

Valores semelhantes foram verificados por 

BLAD 9t atii (1978> em cultura de feijão, porém os autores 

associaram a queda da temperatura e a eleva~ão da umidade, 

não só à irriga~ão mas também ao adensamento do dossel. 

A irriga~~o por aspers~o é a que mais 

efeitos tem sobre o microclima 

comparada com outros métodos 

de uma cultura, 

de aplica~~o de 

quando 

água 

(gotejamento, inunda~ão e por sulcos), pois promove 100Y. 

de molhamento do solo, umidecimento de folhas e frutos e 

redu~ão da temperatura dentro do dossel da cultura 

(ROTEM & eOHEN,1966i MENZIES,1967i ROTEM & PALTI,1969; 

ROTEM & BEN-JOSEPH,1970). 

Em rela~~o à densidade foliar, nem todos 

trabalhos conseguiram evidenciar sua influência sobre o 

microclima das culturas (ROTEM & BEN-JOSEPH,1970>, apesar 

de afetar marcadamente o balan~o de energia radiante e 

consequentemente a velocidade de evapora~~o da água 

proveniente das chuvas, orvalho e irriga~ões (PEDRO JR., 

1989) . 

2.2.2. No desenvolvilll!llto de doenÇas 

As doen~as provocadas em plantas por 

fungos que atacam folhas e frutos s~o influenciadas, 

principalmente, pelo microclima da região. Porém o uso de 

técnicas agrícolas como sombreamento, quebra-ventos, 
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cobertura morta do solo, densidade de plantio e irriga~ão, 

podem modificar o microclima da comunidade vegetal, 

alterando o curso diário da temperatura e da umidade 

do ar influindo decisivamente na instala~ão do processo 

infeccioso e no desenvolvimento epidemiológico por suas 

interrela~ões com o patógeno (RANIERE & CROSSAN, 1959; 

PEDRO JR. ,1989). 

A água aplicada por irriga~ão supre a 

umidade requerida por numerosos patógenos assim como para 

os hospedeiros, quando realizada por aspersão. Há casos 

em que a irriga~ão propicia ao hospedeiro maior 

resistência a determinadas doen~as, principalmente, pelo 

aumento de vigor. Porém, mais frequentemente, a irriga~ão 

favorece o desenvolvimento de epidemias por seu efeito 

sobre as condi~ões de temperatura e umidade (ROTEM & 
PALTI,1969). 

Na cultura do trigo as 

influência da irriga~ão na ocorrência 

várias. VORSTER (1964) verificou queda 

constata~ões 

de doen~as 

de produ~ão 

da 

são 

nos 

campos de trigo irrigados, devido à maior infesta~ão de 

HeLminthosporium sativum, o que também foi constatado 

mais tarde por GRISENKO (1972) com a mesma 

doen~a e por PRABHU & PRAKASH (1973) com a mancha foliar 

causada por ALternaria triticina. DOROVSKAYA & GABDEEV 

(1978) estudando doen~as de trigo sob condi~ões de 

sequeiro e irrigado, verificaram que as doen~as 

radiculares causadas por H.sativum foram menos intensas 

doen~as em áreas irrigadas, o que não aconteceu com as 

foliares como as ferrugens e o oídio que apresentam 

severidade sob irriga~ão. 

maior 

O tipo de irriga~ão utilizado é de funda

mental importância. A irriga~ão por aspersão é o tipo que 

mais efeitos provoca no microclima das culturas. 

aumentando os riscos de perdas por doen~as causadas por 

fungos e bactérias, pois fornece a umidade necessária para 
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a infecção (germinação e penetração), favorecendo também a 

dispersão dos esporos, através dos respingos, para outras 

plantas (MENZIES, 1967; ROTEM & PALTI,1969). 

ROTEM 9t aLii (1962) estudando a cultura 

da batata e ROTEM & COHEN (1966) trabalhando com tomate, 

ambos em Israel, concluíram que nas áreas com irrigação 

por aspersão a incidência de doenças foi mais intensa 

do que nas áreas com irrigação por sulco, mesmo quando 

utilizando aplicação de fungicidas, o que, segundo MENZIES 

(1967) é possível, devido à aspersão tender a lavar os 

fungicidas das folhas, sendo necessário o uso de formula

ções mais resistentes às lavagens. Apesar disso, DEMATTÊ 

9t aLii (1982), não constataram alterções nos índices de 

doenças em feijão irrigado por aspersão e por sistema 

subterrâneo, provavelmente devido ao fato das condições 

macroclimáticas terem sido altamente desfavoráveis às 

doenças. 

A importância do macroclima nos efeitos da 

irrigação por aspersão, já havia sido verificada por 

MENZIES (1967), pois quando utilizada em regiões áridas 

nem sempre aumentavam a ocorrência de doenças pois a umi

dade relativa permanecia alta somente por 2 a 3 horas de

vido às altas temperaturas. Já em regiões sub-úmidas e 

úmidas a ocorrência de doenças era aumentada pela existên

cia de potencial de inóculo associada ao fato da umidade 

relativa permanecer alta por períodos de até 5 dias. 

Apesar de vários outros autores citarem 

a influência da irrigação por aspersão no desenvolvimento 

de doenças (MENZIES, 1954; ZIMMER & URIE, 1967; HODGES & 
BLAINE,1974; MALOY & SPECHT,1988), na realidade, segundo 

ROTEM & PALTI (1969), não somente a irrigação em geral, 

nem a aspersão em particular aumentam a incidência das 

doenças. A chave para o efeito da irrigação sobre o desen

volvimento de epidemias está na interação entre condições 

criadas pela irrigação, fatores climáticos e a natureza 
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específica do patógeno e do hospedeiro. 

As condi~ões criadas pela irriga~ão estão 

ligadas ao tipo, frequência e horário de aplica~ão. Os 

fatores climáticos estão relacionados à possibilidade de 

altera~ões no microclima e a natureza específica do 

patógeno e do hospedeiro estão ligadas, respectivamente, 

à virulência e suscetibilidade. 

ROTEM 9t atii (1962) estudaram a influên

cia da frequência das irriga~ões por aspersão na 

ocorrência de Phytophthora inf9stans em batata e 

verificaram que houve uma maior incidência e severidade da 

doen~a em áreas irrigadas com intervalos de 7 a 10 dias do 

que nas áreas com intervalos de 21 dias. 

FRANK (1967) constatou que irriga~ões leves 

em curtos intervalos agravaram a ocorrência de Pythium em 

amendoim quando comparadas com irriga~ões com igual teor 

de água porém com intervalos mais longos. Conclusões 

semelhantes tiveram BLAD 9t atii (1978) em cultura de 

feijão atacada por SctGrotinia sctGrotior~ e HOY Gt atii 

(1984> em cultura de tomate atacada por Phytophthora 

parasitica. onde a incidência aumentou de 24X para 84X 

quando a frequência de aplica~ão de água passou de 32 para 

4 dias. 

No entanto, não é só o tipo e frequência da 

irriga~ão que favorecem as doen~as. A aplica~ão de 

aduba~ão nitrogenada excessiva associada às irriga~ões 

também exercem influência, pois tais práticas promovem 

maior desenvolvimento vegetativo das plantas, resultando 

em um dossel mais denso, e consequentemente, mais úmido e 

ameno, beneficiando assim o desenvolvimento dos patógenos 

(BLAD 9t atii.1978; SINGH & CHAND.1985>. 

O horário do dia em que é feita a irriga~ão 

é outro fator importante com rela~ão às doen~as. ROTEM 9t 

atii (1970>. estudando o efeito da irriga~ão por aspersão 

aplicada em diferentes horas do dia sobre o desenvolvimen-
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to de Phytophthora infestans em batata, verificaram que a 

influência do horário foi altamente dependente das 

condi~ões climáticas vigentes e da densidade da cultura. 

Concluiram que sob condi~ões climáticas altamente 

favoráveis ou desfavoráveis à doen~a, nem a frequência, 

nem a densidade da cultura e nem o horário da aplica~ão 

tiveram efeito sobre o desenvolvimento do patógeno. Já sob 

condi~ões marginais, ou seja, pouco favoráveis à doen~a, 

tanto a densidade da cultura, a frequência de irriga~ão e 

o horário da aplica~ão de água tiveram papel fundamental 

na ocorrência e desenvolvimento das doen~as. Nesse caso, 

as irriga~ões realizadas durante a manhã tiveram maior 

efeito sobre a epidemia pois os esporos da doen~a são dis

persados durante a manhã o que foi favorecido pelos 

respingos da irriga~ão e também pelo fato da irriga~ão 

prolongar o molhamento, favorecendo a viabilidade desses 

esporos. 

2.3. DoenÇas foliares do trigo 

Muitas são as doen~as que ocorrem na 

cultura do trigo em todo o . mundo, desde doen~as 

radiculares até as que atacam as glumas. Porém. dentre 

todas, as mais afetadas pelas condi~ões microclimáticas da 

cultura são as doen~as foliares como: ferrugens, septorio-

ses, helmintosporiose e oídio que necessitam de 

ótimas para sua ocorrência e desenvolvimento, 

mente, de temperatura e umidade. 

condi~ões 

principal-

As doen~as foliares reduzem a produ~ão do 

trigo por interferirem no processo de fotossíntese, 

comprometendo em graus variados a eficiência da mesma. 

Dentre as doen~as mais importantes na 

cultura do trigo serão descritas a helmintosporiose e o 

oídio, pela ocorrência frequente que essas vem 

apresentando em lavouras irrigadas por aspersão. 
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2.3.1. Hel.into5Poriose 

Segundo CHRISTENSEN (1926), a helmintospo

riose, doen~a que ataca os cereais, principalmente o trigo 

e a cevada, é causada pelo HeLminthosporium sativum e 

provoca sérias perdas. O patógeno ataca toda a planta, 

reduzindo a produ~ão de várias formas: 

- redu~ão da porcentagem de germina~ão das sementes; 

- tombamento (damping-off) das plântulas; 

- morte prematura de plantas em fase de amadurecimento. 

A helmintosporiose no Brasil é conhecida 

também por mancha marrom, mancha negra ou mancha cinza e é 

causada pela BipoLaris soroRiniana (sinônimo de 

HeLminthosporium sativum). Alguns autores adotam a forma 

amorfa de CochtioboLus sativus ou a espécie DrechsLera 

soroRiniana. sendo porém o mais adotado o H.satLvum 

(MEHTA,1978; BARROS,1988). 

Segundo MEHTA (1978) e CARDOSO & KIMATI 

(1980), o patógeno ataca todas as partes do trigo, sendo 

observado dois tipos de lesões nas folhas dependendo das 

condi~ões climáticas. Nas regiões mais frias as lesões são 

retangulares e negras e nas regiões mais quentes são 

elípticas e cinzentas. Encontra boas condi~ões para 

desenvolvimento em todas as regiões tritícolas do Brasil, 

e os cultivares atualmente em uso comercial apresentam 

suscetibilidade a esse patógeno (FELÍCIO et atii, 1986; 

BARROS, 1988i FELÍCIO et atii ,1988). 

CHRISTENSEN (1926), estudando a taxa de 

crescimento da doen~a, verificou que esta estava 

relacionada com a temperatura, sendo o ótimo entre 24° e 

28°C. Para a forma~ão de esporos o ótimo de temperatura 

encont rado foi ent re 16° e 2~ C. 

Dados semelhantes foram obtidos mais tarde 

por NEMA & JOSHI (1973) e KHANNA & SHUKLA (1981) que 

constataram ter sido a infec~ão por H.sativum mais rápida 
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e severa a 28°C e com períodos de umidade relativa igual a 

100~ acima de 24 horas. A fase mais suscetível da 

cultura foi a partir do florescimento, também verificado 

por BARROS (1988), que justificou tal fato à maior trans-

loca~ão de nutrientes para forma~ão da panícula e 

enchimento dos grãos, tornando a planta como um todo mais 

vulnerável ao ataque dos patógenos. 

do sul do 

MEHTA (1978), 

Brasil, que 

considerou para as condições 

a helmintosporiose requer 

temperaturas médias superiores a 15°C e mais de 15 horas 

de molhamento para que se complete o processo de 

germina~ão, penetração e estabelecimento do parasitismo. 

Já LUZ & BERGSTROM (1986), identificaram como temperaturas 

ótimas para a doen~a valores próximos aos encontrados por 

CHRISTENSEN (1926), NEMA & JOSHI (1973) e KHANNA & SHUKLA 

(1981), porém fazendo distinções entre cultivares suscetí

veis (200 a 280 C) e moderadamente resistentes (28°C). 

Com relação ao período de molhamento, 

LUZ (1982) analisando cinco cultivares de trigo inoculados 

com H.satiuum, verificou que são necessárias pelo menos 6 

horas de molhamento para o início dos sintomas. Porém, um 

aumento da suscetibilidade do hospedeiro e da severidade 

da doen~a ocorreu com o aumento da dura~ão do período de 

molhamento para 24 horas. 

No entanto, o período de molhamento e a 

umidade só come~am a ter efeito sobre o desenvolvimento do 

patógeno quando as temperaturas são favoráveis ao 

processo, indicando haver interdependência entre esses 

dois parâmetros climáticos (KHANNA & SHUKLA,1981). Essa 

interdependência foi verificada por HORSFORD et aLii 

(1987) nos EUA, onde a helmintosporiose causada por 

H.tritici-repentis, sob condições controladas, só ocorria 

com determinadas combinações de temperatura e molhamento. 

~ temperatura de 10°C eram necessárias 12 horas de molha-
o menta, quando a temperatura aumentava para 2~ C o molha-
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mento exigido passava para 24 horas e a 30°C o molhamento 

necess~rio era de 48 horas. 

2.3.2. (J(. dia 

o 
sraminis DC f. sp. 

oídio, 

tritici 

doenta causada por Erysiphe 

E. MARCHAL <Oidium monitioid9s 

LINK), também denominada como cinza ou míldio 

pulverulento, ocorre em quase todas as partes do mundo em 

cultura de trigo, manifestando-se no Brasil aparentemente 

com muita severidade (MEHTA,1978i CARDOSO & KIMATI,1980; 

LINHARES,1982; BARROS,1988). Sendo, porém, muito vari~vel 

de ano para ano devido ao desenvolvimento 

dependente de conditões clim~ticas ótimas 

CLARKSON,1978i LINHARES,1982). 

ser muit o 

(POLLEY & 

O oídio é uma doen~a característica de 

climas temperados, mas pode ocorrer em regiões de clima 

quente ou frio desde que haja condi~ões de umidade 

(LINHARES, 1982) . 

O patógeno é específico do trigo e 

sobrevive principalmente, em plantas de trigo volunt~rias. 

Sob clima seco, o vento transporta os esporos a longas 

distâncias. Estes, uma vez depositados em tecidos verdes, 

germinam não dependendo para isso da presen~a de ~gua na 

superfície fo1iar (YARWOOD,1956). 

DOROVSKAYA & GABDEEV (1978), constataram 

maior severidade d~ oídio em ~reas irrigadas, na região 

dos Montes Urais~ fato que foi verificado mais tarde 

no Brasil por BARROS (1988). Este autor cita ainda que 

devido ao potencial de danos causados pelo oídio na região 

sul e outras ~reas irrigadas, a busca de resistência 

genética a essa doenta tem sido constante. 

doenta variam 

epidemiológico 

As conditões ótimas para a ocorrência da 

de acordo com a fase do ciclo 

(YARWOOD, 1956). Para a germinac;::ão dos 



25 

esporos POLLEY & CLARKSON (1978), CARDOSO & KIMATI (1980) 

e LINHARES (1982) consideraram temperaturas ótimas entre 

17' e 2fP C com ext remos de 12° e 2íf C, sem a necessidade 

obrigatória de umidade relativa do ar elevada. Para a 

penetra~ão e crescimento do tubo germinativo, a 

temperatura. exigida é de 25°C. sendo necessária a presen~a 

de umidade próxima a 100% (LINHARES,1982). A dura~ão da 

incuba~ão, período compreendido desde a infec~ão até o 

aparecimento dos sintomas, é dependente da temperatura, ou 

seja a 5° C dura 14 dias e entre 18° C a 2~C sua dura~ão é 

reduzida para 3 dias. Já a esporula~ão tem temperatura 

ótima por volta de 20°C com umidade relativa de 100X. A 

dispersão dos esporos é inibida com a presen~a de umidade 

na superfície das folhas <POLLEY & CLARKSON,1978). 

2.4. Nodelos ea epideaiologia 

2 .4. 1. Curvas de progresso de doenr;;: as 

O comportamento de um sistema pode ser 

descrito matematicamente através de equa~ões, dando 

origem à modelagem. O modelo matemático representa 

quantitativamente as hipóteses feitas a respeito do 

sistema real permitindo deduzir suas consequências, sendo 

considerado como o formalizador do conhecimento que se tem 

sobre o sistema (PEREIRA,1987). 

Segundo KRANZ (1974a), um modelo é em qual

quer caso uma abstra~ão do mundo real, uma simplifica~ão 

aproximada da realidade ou parte dela, mas não significa a 

realidade própriamente dita, nem sua réplica. 

As características dos modelos matemáticos, 

segundo KRANZ & ROYLE (1978), são: 

a) desejáveis: simples, lógico, matemáticamente correto e 

habilitado a prever; 

b) essenciais: meta orientada, confiável e válido. 
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Em epidemiologia, ciência que estuda as 

popula~ões de patógenos em popula~ões de hospedeiros e as 

doen~as resultantes dessas intera~ões sob a influência do 

ambiente e da interferência humana (KRANZ, 1974 a e b; 

COWLING & HORSFALL, 1978; ZADOKS & SCHEIN, 1979), uma 

epidemia é o progresso da doen~a (X) no tempo <t>. 

Toda epidemia consiste de pelo menos três 

subsistemas que interagem no tempo: patógeno, hospedeiro e 

doen~a, sendo que as intera~ões entre cada subsistema deve 

ter importante influência sobre o comportamento do sistema 

como um todo (KRANZ & HAU, 1980) . 

VAN DER PLANK (1963) , fazendo analogia 

entre juros bancários crescimento de doen~as, 
,. 

e propos 

dois modelos gerais para descrever o progresso das doen~as 

no tempo. O primeiro· chamado de juros simples, para 

doen~as monocíclicas. resultou no chamado monito: 

1 

Ln (-------) = QRt + C .................. ( 1 ) 
1 - X 

onde x é a doenf;a em propor~ão, Q o inócu lo in ic ia 1, R a 

taxa de crescimento da doenf;a, t o tempo e C constante de 

integra~ão. 

o segundo modelo chamado de 

compostos, para doen~as policíclicas, 

chamado I og it o: 

x 

resultou 

juros 

no 

Ln (-------) = rt + C ................... (2) 
1 - x 

sendo x a doen~a em propor~ão. r a taxa de in fec~ão e t o 

tempo. 

WAGGONER (1986), descreveu outros modelos 

utilizados em epidemias além dos propostos por Van der 

Plank. O primeiro é o modelo de Gauss, o qual utiliza a 

curva normal. Esse modelo se assemelha ao monomolecular 

proposto por VAN DER PLANK (1963). 
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Outro modelo apresentado é o de Gompert2. 

o qual resultou no chamado gompito: 

-Ln (-Ln x) = rg t + C ....................... (3) 

onde x é a doen~a em propor~ão. rg é a taxa de incremento 

da doen~a e t é o tempo. 

O autor acima citado ainda descreveu o 

modelo de Richard proposto em 1959. que é fun~ão de um 

parâmetro adimensional que varia de acordo com o 

tipo de curva apresentada pela doen~a. e o modelo de 

Weibull. introdu2ido em 1951. e utili2ado para descrever o 

progresso da curva epidemiológica. como uma curva flexível 

para os progressos de doen~as de todas as formas. 

Todos os modelos utili2am o logarítmo 

para lineari2a~ão das curvas de progresso das doen-

~as. permitindo assim a determina~ão da taxa de in-

cremento ou velocidade da epidemia (r), e a proje~ão 

da doen~a futura (BERGER,1981). 

As varia~ões nas taxas de desenvolvimento 

das doen~as (r), determinadas através de modelos. irão 

depender da resistência do hospedeiro. da virulência do 

patógeno e da favorabilidade do ambiente (ZADOKS & 
SCHEIN.1979), sendo assim possível. através do estudo 

epidemiológico. detectar níveis de resistência hori20ntal 

(at ravés de r), vert ica I (at ravés de Xo) .( VAN DER 

PLANK.1982), e a previsão de ocorrência de doen~as de 

plantas a níveis economicamente importantes (FRY & 
FOHNER, 1985) . 

Segundo GASPAROTTO (1988), desde de que 

Van der Planck propôs as fun~ões monomolecular e logística 

para descrever o progresso das doen~as, estas tem sido 

muito usadas para descrever curvas epidemiológicas 

(MERRILL,1967i EVERSMEYER & BURLEIGH.1970i BERGER,1981; 

LUKE & BERGER,1982; BERGAMIN FILHO et atii ,1986; 
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GASPAROTTO,1988). Entretanto, nem sempre os dados se 

ajustam a esses modelos sendo necessário o uso de análises 

estatísticas para se verificar o melhor grau de ajuste, 

principalmente porque na prática nem sempre as regras 

funcionam podendo doen~as monocíclicas serem melhores 

explicadas pelo modelo logístico e vice-versa. 

BERGER (1981) estudando 113 curvas de 

doen~as de nove sistemas fitopatológicos, concluiu que a 

taxa de crescimento (r), proje~ão da severidade futura e a 

determina~ão do potencial de inóculo (xo), foram melhor 

estimadas pelo método de Gompertz, o mesmo sendo 

verificado por LUKE & BERGER (1982) para a ferrugem em 

aveia e por GASPAROTTO (1988) para o mal-das-folhas em 

seringueira. Isso é explicado por BERGER (1981), pelo fato 

de que há limita~ões no modelo logístico principalmente 

por sua curva ser sigmóide e simétrica, o que não ocorre 

na maioria das doen~as, que têm curvas de progresso 

assimétricas ou seja crescem mais rapidamente no come~o 

e mais lentamente no final. 

2.4.2. Previsão de doenças 

o benefício potencial dos modelos mate

máticos para previsão de doen~as depende do conhecimento 

de alguns fatores: o objetivo da previsão, os princípiOS 

epidemiológicos da previsão de doen~as e de exemplos de 

previsões que tenham obtido sucesso (FRY & FOHNER,198S). 

A previsão não é somente um modelo, mas 

também inclui mecanismos para coleta sistemática de dados 

e distribui~ão dos resultados aos usuários através de 

avisos (VAN DER WAL, 1978). 

Segundo SHRUM (1978), as previsões podem 

ser baseadas em dados da doen~a, levando-se em 

considera~ão que o clima continuará a ser favorável para 

ela, como utilizado por MERRILL (1967), para fazer 
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previsões de epidemia da murcha do carvalho, e por 

BERGAMIN et aLii (1986), para prever a infec~ão de carvão 

em cana-de-a~úcar. Baseadas no clima, que levam em con

sidera~ão que o potencial de inóculo será alto o suficien

te para causar uma epidemia antes da cultura completar o 

ciclo, como as que relacionam a temperatura mínima e o 

número de horas com umidade relativa maior ou igual a 

95%, como as taxas de infec~ão de cercosporiose em 

amendoim, desenvolvidas por JESEN & BOYLE (1966), 

posteriormente melhoradas e adaptadas para outros locais e 

doen~as por PARVIN et aLii (1974); SMITH (1986); PEDRO JR. 

et aLii (1987b). E existindo ainda, modelos mais complexos 

que envolvem dados da doen~a e do clima, em equa~ões de 

regressão múltipla, como o desenvolvido para previsão de 

ferrugem em trigo por EVERSMEYER & BURLEIGH (1970) e 

recentemente melhorado por COAKLEYet aLii (1988). 

Dentro dessa linha, que correlaciona clima 

e doen~as, muitos outros sistemas foram desenvolvidos 

(KRAUSE et aLii, 

SAMPAIO, 1982; 

1975; MADDEN et aLii 1 

ZADOKS, 1985; BLAISE 

BAJIC, 1988; GASPAROTTO, 1988; MELZER & 

1978; MASCHIO & 
et aLii, 1987; 

BERTON, 1989), 

permitindo, assim, facilitar as tomadas de decisão nas 

estratégias de controle de doen~as de diversas culturas, 

minimizando os custos da produ~ão. 
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3. ItATERIAL E Jtt TODO 

3.1. Lacal e cli.a 

o experimento foi conduzido sob condi~ões 

de campo, no Centro Experimental de Campinas 

to Agronômico <latitude 22°54 S, longitude 

do Institu-

47°05' W 

e altitude de 669 metros), em solo 

latossolo roxo eutrófico. 

classificado como 

A classifica~ão climática da região. 

segundo Koppen, é Cwa, ou seja. subtropical úmido com 

estiagem no inverno. também denominado de tropical de 

aI t itude por CAMARGO 9t al.ii (1974). 

3.2. Per.! odo de l!JIIIeri..mt:aç40 e delineil.entos 

O experimento teve duas fases. A primeira 

realizada de 24 de abril a 06 de setembro de 1990 e a 

segunda de 04 de junho a 11 de outubro de 1991. Em ambas 

ocasiões a cultura instalada foi a do trigo Grritiç~ 

aestiv~,L.), variedade IAC 24. 

3.2.1. Prilll!ira -filse (199.) 

No primeiro ano de experimenta~ão foram 
z demarcadas quatro sub-áreas de 20x20m (400m >, onde foram 

diferenciadas as condi~ões microclimáticas. condicionadas 

pelas diferentas na densidade de plantio e aplicatão de 

água por irriga~ão (Figura i>. 
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As áreas 1 e 2 foram plantadas sob menor 

densidade (8 sacos de semente por hectare), enquanto nas 

áreas 3 e 4 a densidade de plantio foi maior (10 sacos 

por hectare), resultando num "stand" de 1,3 e 1,7 milhões 

de plantas por hectare, respectivamente. 

Os canteiros experimentais foram demarcados 

no meio de uma área maior de plantio, com aproximadamente 

dois hectares, estando separadas por uma distância de 30m. 

No centro de cada sub-área foram instalados 

os equipamentos meteorológicos e dentro de sua extensão 

foram marcadas 20 plantas para avaliatão da severidade das 

doentas. 

A irrigatão foi diferenciada da seguinte 

forma: sequeiro para as sub-áreas 1 e 3 (nessas áreas 

foram realizadas 4 irrigatões no início do desenvolvimento 

para garantir o estabelecimento da cultura) e para as sub

áreas 2 e 4 irrigatão monitorada pelo método climatológico 

(VILLA NOVA & SCARDUA,1984) (Tabela 1 e Apendice). 

Tabela 1: Número de irriga~ões de 30mm realizadas nos 

diferentes tratamentos, na primeira fase de ex

perimentatão (1990). 

Tratamentos No. de irrigatões de 30 mm 

1 e 3 

2 e 4 

3.2.2. Segunda ~ase (1991) 

demarcadas 

No segundo ano de 

quatro sub-áreas de 

4 

6 

experimentatão foram 

20x10m (200m
z

) onde 

foram diferenciados os microclimas, condicionados pelas 

diferentas nas densidades de plantio e nas aplicatões de 

água por irrigatão (Figura 2). 
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Figura 1 . Delineamento experimental da primeira fase - 1990. 
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Figura 2. Delineamento experimental da segunda fase - 1991 . 
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Essas sub-áreas foram demarcadas no centro 

de uma área maior de plantio de 2 hectares, estando 

separadas umas das outras cerca de 30 metros. 

No centro de cada sub-área foram instalados 

os equipamentos meteorológicos e dentro de sua extensão 

foram marcadas 20 plantas para avaliação da severidade das 

doenças. 

As áreas 1 e 2 foram plantadas sob uma 

densidade menor (8 sacos por hectare), enquanto nas 

áreas 3 e 4 a densidade de plantio foi maior (15 sacos por 

hectare), resultando em um "stand" de 1,5 e 2,6 milhões de 

plantas por hectare, respectivamente. 

A irrigação foi diferenciada de modo 

semelhante à fase 1, sendo que as áreas 1 e 4 foram manti

das sob sequeiro (com irrigações apenas para o estabeleci

mento da cultura) e as áreas 2 e 3 mantidas sob irrigação, 

através do método de VILLA NOVA & SCARDUA (1984), com 

intervalos de aproximadamente 7 dias entre as aplicações 

(Tabela 2 e Apendice). 

Tabela 2: Número de irrigações de 30mm realizadas nos di

ferentes tratamentos, na segunda fase experimen

tal (1991>. 

Tratamentos 

1 e 4 
2 e 3 

No. de irrigações de 30mm 

3 
10 

3.3. Obse~6es e reg1stros .ateoro)óg1cas 

Foram instalados dentro de cada sub-área, 

em ambas as fases,os seguintes equipamentos: aspergígrafo, 

orvalhógrafo (somente na primeira fase) e microabrigo 

termométrico com um termohigrógrafo em seu interior, que 
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registraram o curso diário da temperatura. umidade relati

va do ar e dura~ão do período de molhamento. durante o 

ciclo da cultura do trigo dispostos conforme esquema da 

figura 3. 

Utilizado para registrar a dura~ão do 

período de molhamento. pertence ao grupo I segundo a OMM. 

da marca R.FUE55 modelo 64b. O equipamento foi 

no centro de cada sub-área nas duas 

instalado 

fases da 

experimenta~ão. sempre no ter~o superior da cultura. entre 

as folhas superiores do trigo (Figura 4a). 

3.3.2. Drvalhógra*o tipo Kessler-Fuess 

Usado para registrar a presen~a de orvalho. 

Pertence ao grupo lI! segundo a OMM. O equipamento foi 

instalado somente na sub-área 1 na primeira fase do 

experimento (1990) para a compara~ão com os outros métodos 

de medida. Foi instalado no ter~o superior da cultura. 

entre as folhas do trigo (Figura 4b). 

O termohigrógrafo usado para registrar con

tinuamente a temperatura e umidade relativa do ar, em 

graus Celcius(oC) e porcentagem (~). respectivamente. foi 

da marca R.FUE55. calibrado quinzenalmente. Foi instalado 

no centro de cada sub-área nos dois anos de experimenta

~ão. ao nível da cultura dentro de um abrigo termométrico 

cujas paredes são constituidas de venezianas que permitem 

a livre passagem do ar e protegem o equipamento das radia

~ões do sol. céu e de objetos próximos (PEDRO JR. et aiii. 

1987a) (Figura 4c). 



~ 

; '><"j ...... ------1/ '.: 
"---' 

aspersores 
~ 

-----I~~ ,;:< i 
~ 

, ~/ plantas pl avaliacao doencas 

: () microabrigo 
~/ termohigrografo! 

10m o 
lorvalhografo 

/ .~~ 

20m I i 
I~ 

LJ 
\ o o 

\ 

, 

t aapergigrafo 

20m 

Figura 3. Esquema da disposicao dos equipamentos dentro de cada 

sub-area (tratamento) nos dois anos de experimentacao. 
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Figura 4 . Equipamentos meteorológicos utilizados no expe 

rimento : (A) aspergígrafoi (B) orvalhógrafoi 

(C) abrigo termométrico e termohigrógrafoi 

(D) vista geral do experimento. 
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3.3.4. Observa;;ão visual de orvalho 

Foram realizadas, na primeira fase do expe

rimento e somente na área sem irriga~ão e de menor densl

dade (normal), observa~ões visuais do horário de início da 

forma~ão de orvalho e do final de sua dura~ão sobre a cul

tura do trigo, durante o período de 22 de junho a 25 de 

agosto de 1990, num total de 15 observa~ões. O critério de 

amostragem foi semelhante ao usado por PEDRO JR. (1980) e 

por AMADOR (1987), baseando-se na observa~ão da presen~a 

(início) ou do secamento (fim) do orvalho em cerca de 60% 

das folhas observadas (20 plantas), situadas no ter~o su

perior da cultura. 

3.4. AvaliaçOes na cultura 

3.4.1. Avaliação da severidade das d~as 

Foram efetuadas avalia~ões da severidade 

das doen~as (oídio e helmintosporiose) nos dois anos de 

experimenta~ão de campo, afim de se caracterizar as curvas 

de progresso dessas doen~as. Para tanto foram marcadas 20 

plantas por parcela escolhidas aleatóriamente, sendo 

feitas as avalia~ões de sintoma em porcentagem de área fo

liar afetada, sempre nas mesmas plantas. Esse número de 

de plantas amostradas por parcela foi determinado pelo 

método apresentado por KRANZ (1988>, baseado no momento em 

que a severidade média e o desvio padrão se estabilizam. 

As avalia~ões da porcentagem de área foliar 

atacada pelas doen~as foram feitas com base nas escalas a

presentadas por JAMES(1971>, com frequência semanal. 

A folha avaliada no caso da helmintosporio

se foi somente a folha bandeira de cada planta, pois a 

a doen~a se manifestou somente no final do ciclo, o que 

segundo JAMES (1971> permitie uma avalia~ão uniforme. Por 
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outro lado na avalia~ão do oídio, todas as folhas verdes 

da planta foram analisadas, devido ao aparecimento do pa

tógeno desde os primeiros estádios fenológicos. 

3 .5. Anã 1 ise dos dados obt idos 

3.5.1. Deterwinação da DPIt por _todos agra.eteo

rológicos 

3.5.1.1. ea.paracão de equipa~tos de 

III!diçã o da DPII 

Afim de se determinar o equipamento regis

trador de orvalho de melhor precisão na cultura do trigo, 

foram feitas regressões lineares simples 

visual e a DPM registradas no aspergígrafo, 

também a DPM estimada diretamente a partir 

entre a DPM 

orvalhógrafo e 

do número de 

horas com umidade relativa do ar maior ou igual a 90X 

obtidas do termohigrógrafo. 

3.5.1.2. "'todos de estilliltiva da DPII 

Correlacionou-se através de regressões li

neares simples e múltiplas a DPM visual com dados de 

temperatura mínima do ar, velocidade do vento e umidade 

relativa do ar obtidos dentro da cultura e no posto agro

meteorológico, de modo a se determinar equa~ões de 

estimativa da DPM para a cultura do trigo. 

Os dados utilizados para as análises foram 

os obtidos através dos equipamentos instalados dentro da 

sub-área 1 no primeiro ano de experimenta~ão (1990) a 

vel microclimático, e a nível macroclimático no 

Agrometeorológico Padrão do Centro Experimental 

ní-

Posto 

de 
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de Campinas da Se~ão de Climatologia Agrícola do Instituto 

Agronômico, distante aproximadamente 2 quilômetros da área 

experimental. 

Os dados de velocidade do vento, obtidos do 

anemógrafo instalado no posto a 10 metros de altura, foram 

cotados para o mesmo período das observa~ões visuais da 

DPM, sempre no período das 17:00 às 9:00 horas em Km 

acumulados por período de 16 horas, e transformados 

posteriormente para velocidade média do período em m/s. 

Para efeito de análise, a velocidade do 

vento foi estimada (reduzida) ao nível da cultura ou seja 

0,8 metros (:à), em fun~ão da obtida no posto 

met eoro 1 Óg ico a 10 met ros (11), sendo ut i I i zada para isso 

uma lei mecânica apresentada por PANOFSKY (1977): 

p 
~ = Vi * <Zz / Zi) .................. (4) 

onde ~ e Vi represent am as vel oc idades do vent o nas 

alturas :à e Zi respectivamente e p é uma fun~ão da 

estratifica~ão da atmosfera, que depende da altura média 

geométrica, rugosidade da superfície (Zo) e da 
estabilidade atmosférica, sendo dado por: 

p = 1 / Ln (~ Z:t. * Zz / 10 ) .............. (5) 

sendo 10 est imado em fun~ão da aI t ura da cu 1 t ura (h) para 

superfícies uniformes, pela seguinte expressão, segundo 

CAMPBELL (1977): 

Zo = 0, 13 * h ...................... (6) 
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3: .5. 2. Deterainação das taxas 

das doenÇas 

de cresci.ento 

Para determina~ão das taxas de crescimento 

das doen~as foram testadas três transforma~ões a fim de se 

proceder à lineariza~ão das curvas de progresso das 

doenças: 

- Logística 

- Monomolecular 

- Gompertz 

Ln (x I (i-x» i 

Ln (1 I (i-x) i 

-Ln (-Ln (x» 

(onde x é a doen~a em propor~ão), que foram submetidas a 

análise estatítica de modo a se obter a 

ajuste aos dados medidos. 

de melhor 

Os dados transformados pelos três modelos 

foram relacionados com o tempo em regressões lineares sim-

pIes, para determina~ão da taxa de crescimento da 

doen~a (r), do inóculo inicial OCo) e do coeficiente 

de det ermina~ão (Ff). Post er iorment e, os dados obt i dos 

através dessas equa~ões foram destransformados, como 

sugerido por CAMPBELL & MAODEN (1990), e relacionados 

novamente com o tempo em regressões lineares simples, 

sendo o novo coeficiente de determina~ão, agora represen

tado por R-z utilizado para compara~ão dos modelos. 

3.5.3. Deter.inaç40 da in~luDncia da irrigaÇão e 

densidade de plantio 

3.5.3.1. Na tellPeratura e na DPII 

Os dados de temperatura média do ar obtidos 

através da média aritmética entre a máxima e a mínima e 

os de dura~ão do período de molhamento, obtidos no interi

or da cultura do trigo, foram agrupados de 5 em 5 dias 

(médias quinquidiais) e comparados entre os diferentes 

tratamentos (irrigaç:ão e densidade), através da "análise 
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de diferen~ade dados pareados" (SOKAL & ROHLF, 1969), e 

da an~lise de vari~ncia, para os dois anos do experimento, 

visando detectar os níveis de signific~ncia das diferen~as 

no microclima condicionadas pela irriga~ão e densidade. 

3.5.3.2. No cresci.ento das doenças 

Os dados da taxa média de crescimento das 

doen~as (helmintosporiose e oídio) foram comparados entre 

os diferentes tratamentos, através da "an~lise de 

intervalos de confian~a" (SNEDECOR & COCHRAN, 1973). As 

médias das taxas de crescimento das doen~as foram 

calculadas com base nas 20 plantas amostradas por 

tratamento. 

3.5.4. Esti.ativa da taxa de cresci..ato e do 

sintllllil das doenc as 

Os dados de severidade (porcentagem de ~rea 

foliar atacada pela doen~a) e das taxas de crescimento, 

foram correlacionadas com dados meteorológicos medidos no 

interior de cada SUb-área, para os dois anos de medida. 

Foi feita, em ambos os anos, uma consistência no conjunto 

de dados visando a constata~ão de falhas e erros experi

mentais. 

A sele~ão das vari~veis meteorológicas que 

melhor se correlacionaram com os dados de doen~a foi 

feita através da regressão passo-a-passo "stepwise 

regression", para a ocorrência de helmintosporiose e oídio 

para a obten~ão de equa~ões de regressão lineares simples 

e múltipla para a estimativa da severidade e taxa de 

de crescimento. 

As variáveis independentes utilizadas para 
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entrada no modelo foram: temperatura média do ar em °c 
(TMED)i total de chuva e/ou irriga,ão em mm (TOTALCHUVA)j 

dura,ão média do períddo de molhamento em horas 

atual em 

utilizadas 

(DPMMEDIA) i severidade da doen,a do período 

porcentagem (SINTAT). As variáveis dependentes 

foram: severidade da doen,a prevista em 

(SINTEST)i taxa de crescimento da doen,a em 

(TAXACRESC). 

porcentagem 

/unidade/dia 

Os dados foram agrupados de 4 em 4 dias, 

para se aproximarem do período de incuba,ão (P!) de ambas 

as doen,as. O PI admitido levou em considera,ão a 

temperatura média ocorrida nos períodos de experimenta,ão 

Em 1990 a temperatura média foi de 17,~C, o que, segundo 

CHRISTENSEN (1926), resulta em um PI de 3 a 4 dias para a 

Helmintosporiose. Em 1991 a temperatura média foi de 
o 

19,3 C, o que, segundo LAST (1963), determina um PI de 3 a 

5 dias para o Oídio. Adotou-se, portanto, um valor médio 

de 4 dias para a helmintosporiose e oídio. 

Os dados da taxa de crescimento da doen,a 

no período (p) foram correlacionados com os dados meteoro

lógicos do período anterior (p-1), sendo essa combina,ão a 

que apresentou melhor caracteriza,ão da rela,ão entre 

clima-doen,a-tempo (Figura 4A). 

Para a correla,ão entre sintoma das doen,as 

e os parâmetros meteorológicos, utilizou-se um sistema 

diferente. Os dados meteorológicos do período (p) 

juntamente com o sintoma do final do periodo (SINTAT), 

foram utilizados para estimar o sintoma (SINTEST) no 

período (p+1) (Figura 4B). 

Com a finalidade de se confeccionar um 

esquema gráfico para determina,ão da intensidade das taxas 

de crescimento das doen,as, correlacionou-se a taxa de 
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crescimento das doen~as com os dados de TMED, DPMMEDIA e 

TOTAL CHUVA em regress5es lineares simples por transforma

~ão, onde a variável independente X representa os produtos 

TMED x DPMMEDIA e TMED x TOTALCHUVA. 

As taxas de crescimento utilizadas nas 

regress5es foram divididas em três níveis: a) baixa 

o a 0.0080 / unidade / dia); b) média (0.0081 a 0.0160 

/unidade/dia); c) alta (0.0161 a 0.0240 /unidade/dia) 

determinados empiricamente. 
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4_ RESULTADOS E DISClJSSÃO 

4 _1_ Dete1nlinaÇ~ o d~ DPII por _ todos agrOlll!teoro16 gicos 

4_1_1_ CoIIparaÇ~a de equipa-.entos de lledidil da DPII 

Com a finalidade de se avaliar o equipamen

to de registro da OPM de melhor precisão na cultura do 

trigo, foram comparados dados da DPM obtidos com aspergí

grafo, orvalhógrafo e higrógrafo (a partir do número de 

horas com umidade relativa do ar maior ou igual a 90% 

NHUR)=90%), e as observa~ões visuais de orvalho dentro da 

cultura do trigo, no tratamento sem irriga~ão e de menor 

densidade, realizados no periodo de 22/06 a 24/08/1990 

(Tabela 3). 

As equa~ões de regressão linear simples, 

do tipo Y = a + bX, entre a OPM obtida visualmente (OPMV) 

e a medida pelos equipamentos meteorológicos dentro do 

trigo, são apresentadas na Tabela 4, onde também aparecem: 

os coeficientes de determinaç:ão (Jt); os erros padrões da 

estimativa (SEE) e o teste F da análise de variância. 

Através das equaç:ões apresentadas na Tabela 

4 e representadas graficamente na Figura 6 (a, b e c), 

pode-se observar que os resultados de OPM obtidos com o 

aspergígrafo foram os que melhor se correlacionaram com a 

OPMV, seguido do NHUR)=90% e do orvalhógrafo. Apesar das 

equaç:ões para todos os equipamentos apresentarem Jt eleva

do, o orvalhógrafo mostrou uma maior disperssão dos da-
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dos, gerando erros maiores, devido à grande interferência 

da velocidade do vento nos registros com esse equipamento. 

Nas Figuras 6a e 6c, verifica-se que tanto 

o aspergígrafo como o NHUR>=90~ apresentaram uma subes

timativa da DPM, o que, segundo GETZ (1979) e SUTTON et 

a~ii (1984), se deve, principalmente, aos erros de cali

bra~ão de 5 a 10~ que esses equipamentos apresentam. 

AMADOR (1987), ao testar equipamentos de 

medida de DPM em feijoeiro, encontrou resultados 

semelhantes aos aqui apresentados, porém com níveis de 

correla~ão entre a DPMV e o NHUR>=90~ bem inferiores aos 

encontrados para a cultura do trigo. O referido autor, com 

rela~ão ao aspergígrafo, encontrou bons resultados, sendo 

de precisão inferior somente aos equipamentos com sensores 

eletrônicos. 

4_1_2_ Esti.ativa da DPn baseada e. parA~trDS 

~teorológicos 

4_1_2_1_ Coaparação dos dados obtidos na 

cultura do trigo e no posto 

Na Tabela 5 são apresentados os parâmetros 

meteorológicos observados na cultura do trigo e no posto 

meteorológico durante o período de observa~ões visuais da 

DPH, de 22/06 a 24/08/1990. 

As correla~ões obtidas entre os dados 

meteorológicos observados na cultura e no posto, são apre-, 

sentados na Tabela 6, na forma de regressão linear simples 

onde aparecem os coeficientes da regressão e de correla~ão 

(r) e o valor do teste F da análise de variância. 

Como pode se observar na Tabela 6 e na 

Figura 7a, as temperaturas 

e no posto mostraram alta 

se considerarmos que na 

mínimas obtidas no trigo 

correla~ão, principalmente 

cultura as temperaturas 
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Tabela 3 - Dura~ão do período de molhamento medido por 
equipamentos meteorológicos e visualmente na 
cultura do trigo no ano de 1990. 

DATA 

horas ----------------------------------------------------------
22/06 18.2 18.5 18.0 
23/06 18.3 18.0 ** 
24/06 18.1 18.5 ** 
30/06 16.3 12.5 ** 
01/07 14.5 13.0 ** 
02/07 16.7 15.5 14.0 
15/07 12.0 10.0 16.0 
20/07 19.2 17.0 19.0 
01/08 13.4 12.0 14.0 
02/08 16.7 16.5 18.0 
03/08 16.4 15.8 18.0 
05/08 0.0 0.0 0.0 
11/08 13.3 12.5 18.0 
23/08 0.0 0.0 0.0 
24/08 0.0 0.0 0.0 

DPMV Dura~ão do período de molhamento 
visualmente; ASPERG Dura~ão do período de 
medida por aspergígrafo; ORVALHOG - Dura~ão do 
molhamento medida por orvalhógrafo; NHUR)=90X -
horas com umidade relativa maior ou igual a 90X. 

14.0 
16.0 
18.0 
13.0 
13.5 
17.0 
11. 0 
20.0 
10.0 
12.0 
15.0 
0.0 

11.0 
0.0 
0.0 

observada 
molhamento 
período de 

Número de 

(**> - Dados perdidos devido à influência excessiva 
vento nos registros impossibilitando as cota~ões. 

do 

Tabela 4 - Regressão simples entre a dura~ão do período de 
molhamento obtida visualmente (DPMV> e a regis
trada por diferentes equipamentos meteorológi
cos na cultura do trigo durante o ano de 1990. 

Regressão (Y/X) 

DPMV/ASPERGiGRAFO 
DPMV/ORVALHóGRAFO 
DPMV/NHUR)=90X 

a 

0.59 
0.16 
1. 05 

b 

1.03 
0.92 
1. 04 

SEE 

1.18 
2.10 
1.81 

0.97 
0.93 
0.94 

F 

475.32*** 
128.65*** 
195.04*** 

(***> - Significativo ao nível de lX de probabilidade. 
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sujeito a 

(GETZ, 1979; 

As correlaç:ões entre o NHUR>=90~ na cultura 

com o NHUR>=90%, 85~ e 80% no posto (Figura 7 b, c, d), 

mostraram coeficientes de correlaç:ão baixos, com signifi

cância estatística somente ao nível de 10% de probabilida

de nos casos do NHUR>=90~ e NHUR>=85~ e ao nível de 5~ de 

probabilidade no caso do NHUR>=80%. Isso pode ser 

explicado pela posiç:ão e exposiç:ão diferenciada do 

higrógrafo na cultura (dentro do dossel em microabrigo) 

e no posto meteorológico (a 1,7m de altura em abrigo 

padrão). Situaç:ão semelhante também foi considerada por 

LaMAS & SASSHOUA (1970> , que adot aram o NHUR >=85~ no 

posto como padrão de medida da DPM para comparaç:ão com 

equipamentos. 

As correlaç:ões entre os dados da DPM 

observada visualmente e os dados meteorológicos medidos na 

cultura do trigo, são apresentados na Tabela 7 e Figura 8 

(a, b, c, d, e). 

Os resultados mostram que tanto a tempera

tura mínima como a velocidade do vento se correlacionar~m 

negativamente com a DPMV, ou seja, quanto maior a tempera

tura e a velocidade do vento, menor será a DPM. Ventos com 

velocidade mais elevada diminuem a possibilidade de forma

ç:ão de orvalho, devido as fortes advect;:ões que misturam o 

ar modificarem o gradiente de temperatura (MONTEITH,1957). 

Por outro lado, segundo TUBELIS & NASCIMENTO (1984>, a ve

locidade do vento não pode ser nula, pois é responsável 

por um aumento do fluxo de vapor de água para a superfície 

de condensaç:ão, existindo, portanto, uma velocidade do 

vento ótima para a formaç:ão de orvalho em torno de 
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Tabela 5 - Parâmetros meteorológicos observados no posto 
meteorológico e na cultura do trigo durante o 
período de 22/06 a 24/08 de 1990. 

TRIGO 

NHUR)= 
DATA DPMV -------------------- TMIN VENTO 0.8M 

9~H 90H ~H 

horas horas horas horas o C m/s ----------------------------------------------------------
22/06 18.2 17.0 14.0 13.0 5.4 0.17 
23/06 18.3 17.0 16.0 13.0 5.0 0.17 
24/06 18.1 18.0 18.0 14.0 8.0 0.16 
30/06 16.3 15.0 13.0 8.0 13.6 0.39 
01/07 14.5 16.0 13.5 5.0 14.8 0.36 
02/07 16.7 19.0 17.0 16.0 14.6 0.30 
15/07 12.0 18.0 11.0 7.0 15.3 0.20 
20/07 19.2 20.0 20.0 0.0 10.2 0.33 
01/08 13.4 15.0 10.0 5.0 10.3 0.38 
02/08 16.7 18.0 12.0 6.0 10.1 0.25 
03/08 16.4 17.0 15.0 5.0 10.0 0.20 
05/08 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 0.60 
11/08 13.3 16.0 11. 0 7.0 10.0 0.24 
23/08 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.61 
24/08 0.0 1.0 0.0 0.0 12.4 0.53 
----------------------------------------------------------

POSTO METEOROLóGICO 
----------------------------------------------------------

NHUR)= 
DATA -------------------------- TMIN VENTO 10M 

80" 8~" 90" 
horas horas horas o C m/s ----------------------------------------------------------

22/06 12.0 10.0 9.0 5.8 1.8 
23/06 7.0 5.0 4.0 5.8 1.8 
24/06 10.0 1.0 1.0 9.6 1.7 
30/06 13.0 12.0 10.0 13.4 4.1 
01/07 14.0 13.0 11.0 14.0 3.8 
02/07 13.0 12.0 9.0 14.0 3.2 
15/07 11.0 4.0 0.0 14.4 2.1 
20/07 19.0 15.0 11. 0 10.2 3.5 
01/08 14.0 12.0 10.0 10.4 4.0 
02/08 14.0 12.0 12.0 10.8 2.6 
03/08 11. 0 2.0 0.0 12.0 2.1 
05/08 5.0 2.0 0.0 13.4 6.3 
11/08 11.0 10.0 10.0 11.4 2.5 
23/08 6.0 0.0 0.0 12.4 6.4 
24/08 12.0 4.0 0.0 11. 4 5.6 

TMIN Temperatura mínima; VENTO 0.8M Velocidade do 
vento a 0.8 metros <topo da cultura do trigo); VENTO 10M -
Velocidade do vento a 10 metros (posto meteorológico). 
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Tabela 6 - Regressões lineares simples, do tipo Y = a+b X, 
entre os dados meteorológicos observados na 
cultura do trigo <Y) e no posto meteorológico 
padrão <X). 

Regressão 
<TRIGO/POSTO) 

TMIN 
NHUR)=90% 
NHUR)=90% / NHUR)=85~ 

NHUR)=90~ / NHUR)=80~ 

a 

-2.02 
7.75 
6.73 

-0.31 

b 

1. 17 
0.62 
0.61 
1.02 

r 

0.96 
0.49 
0.48 
0.56 

F 

157.43 *** 
4.05 * 
3.97 * 
5.82 ** 

<***) - significativo ao nível de 1% de probabilidade; 
<**) - significativo ao nível de 5% de probabilidade; 
<*) - significativo ao nível de 10% de probabilidade. 
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Figura 7 - Compara,ão entre dados obtidos na cultura do 
trigo (TRIGO) e no posto meteorológico (POSTO): 
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NHUR>=90Y.i <C) NHUR>=90y' no trigo e NHUR>=85Y. 
no postai <D) NHUR>=90Y. no trigo e NHUR>=80Y. no 
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Tabela 7 - Regressões lineares simples e mútiplas entre a 
DPHV (Y) e os parâmetros meteorológicos obser
vados a nível microclimático (X). 

----------------------------------------------------------
Equaç:ão de regressão rf SEE F 
-----------------------------------------------------------

1.Y = 24.12 - 1.01XJ. 0.22 6.38 3.72ns 

2.Y = 25.61 - 39. 06~ 0.73 3.72 36.05 * 
3.Y = -0.19 + 0.95)C1 0.93 1.90 175.00 * 
4.Y = 1.05 + 1 .04X4. 0.94 1. 81 195.04 * 
5.Y = 7.24 + 0.85>é 0.44 5.41 10.20 * 
6.Y = 4.22 - 0.24XJ. + 0.99X4 0.95 1.72 109.27 * 
7.Y = 4.82 - 0.38XJ. + 0.89Xa 0.96 1. 52 140.52 * 
8.Y = 6.04 - 9 .16~ + 0.86X4 0.95 1. 67 116.51 * 
9.Y = 1.07 - 2.14~ + 0.91Xa 0.93 1. 97 81.41 * 

10.Y = 23.97 - 36. 25~ + 0. 11X=:s 0.74 3.85 16.93 * 
11.Y = 25.35 + 0.04XJ. - 39.48Xz 0.74 3.87 16.65 * 
12.Y = 6.74-0. 14XJ.-6. 92Xz+0. 88X4 0.95 1. 69 76.09 * 
13.Y =-0.01-0. 56XJ.+12. 3Xz+1 .10Xa 0.97 1.37 116.53 * 
14.Y = 23.74+0. 03XJ.-36. 65Xz+0. 11X~ 0.74 4.02 10.36 * 

o 
~ = temperatura mínima em Ci Xz = velocidade do vento em 
m/si ~ = NHUR}=85X em horas; X4 = NHUR)=90X em horas e 
>é = NHUR}=95X em horas. 
<*) - significativo ao nível de 1% de probabilidade. 
ns - não significativo estatísticamente. 
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Figura 8 - Compara,ão entre os valores medidos de dura,ão 
do período de molhamento (DPMV) e diferentes 
parâmetros meteorológicos obtidos na cultura 
do trigo: (A) temperatura mínima do ar (TMIN) j 

(8) velocidade do vento (VENTO 0.8); (C) número 
de horas com umidade relativa maior ou igual a 
85~ (NHUR>=85~); (D) número de horas com 
umidade relativa maior ou igual a 90~ 
(NHUR>=90~); (E) número de horas com umidade 
relativa maior ou igual a 95~ (NHUR>=95~). 
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1 a 3 m/s (MONTEITH, 1957; DAVIS, 1957; SHARMA, 1976). 

Na correla~ão da DPMV com o número de horas 

com umidade relativa maior ou igual a 85, 90 e 95~, a 

variável que apresentou maior correla~ão foi o NHUR>=90~, 

que vem sendo muito usado, ultimamente, para estimativa da 

DPM em várias culturas (SUTTON et aLii, 1984; AMADOR, 1987; 

GASPAROTTO, 1988; PEDRO JR. 9t atii, 1991). 

Na Tabela 7 são apresentadas ainda as com

bina~ões feitas entre os diferentes parâmetros meteoroló

gicos medidos dos a nível microclimático e a DPMV, que 

geraram equa~ões de regressão linear simples e múltiplas 

para estimativa da DPMV. 

As equa,ões apresentadas, mostram que o 

melhor dos parâmetros para estimativa da DPM, através de 

dados medidos na cultura, foi o NHUR>=90~ (equa~ão 4) com 

~= 0.94. A equa~ão que apresentou melhor correlação com a 

DPMV foi a que tinha como variáveis independentes a 

temperatura mínima e o NHUR>=85~ (equação 7), com um 

~= 0.96, porém com um nível de significância ligeiramente 

inferior à equa~ão 4. Isso mostra que a inclusão da tempe

ratura mínima na equação não implicou em melhora signifi

cativa, o mesmo acontecendo com a velocidade do vento, 

também constatado por AMADOR (1987), a nível microclimáti

co na cultura do feijão. 

4_1_2_3_ Observadas no posto .ateoro)ógico 

padrão 

Na Tabela 8 e Figura 9 (a, b, c, d, e) são 

apresentadas as correlações entre a DPMV observada na 

cultura do trigo e os dados de temperatura mínima, umidade 

relativa do ar e velocidade do vento registradas no posto 

meteorológico padrão. 

As correlações da DPMV com os dados medidos 

no posto, apresentaram a mesma tendência dos medidos na 
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Tabela 8 - Regressões lineares simples e múltiplas entre 
a DPMV (Y) e os parâmetros meteorológicos a 
nível macroclimático (X). 

Equa~ão de regressão 

1.Y = 23.9 - 0.98~ 

2.Y = 25.61 - 3.71~ 

3.Y = 0.46 + 1.08~ 

4.Y = 7.29 + 0.73~ 

5.Y = 8.26 + 0.80~ 

6.Y = 17.8 - 0.82~ + 0.75X~ 

7.Y = 18.2 - 0.97~ + 0.73X4 

8.Y = 11.8 - 1.03~ + 1.11Xa 

9.Y = 21.0 - 3.30~ + 0.55X~ 

10.Y = 20.4 - 3.39~ + 0.54X. 

11.Y = 16.5 - 3.31~ + 0.68Xa 

12.Y = 25.5 + 0.02~ - 3.72Xz 

SEE F 

0.14 6.70 2.14ns 

0.73 3.75 35.41*** 

0.30 6.04 5.65** 

0.29 

0.34 

0.43 

0.43 

0.46 

6.08 

5.90 

5.67 

5.68 

5.53 

5.40** 

6.55** 

4.58** 

4.55** 

5.12** 

0.88 2.61 44.02*** 

0.88 2.57 45.57*** 

0.84 3.00 31.82*** 

0.73 3.90 16.34*** 

13.Y = 20.8 + 0.03~ 

14.Y = 21.1 - 0.08~ 

15.Y = 17.6 - 0.17~ 

3.3Xz + 0.6X~ 0.88 2.72 26.92*** 

3.3Xz + 0.5X. 0.88 2.67 28.04*** 

3.2Xz + 0.7Xa 0.84 3.10 19.91*** 

~ = temperatura mínima em °C; Xz = velocidade do vento a 
10 metros em m/s i ~ = NHUR)=80% em horas; X. = NHUR)=85% 
em horas; ~ = NHUR)=90% em horas; 
(***> - significativo ao nível de 1% de probabilidade. 
<**> - significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
ns - não significativo estatísticamente. 
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Figura 9 - Compara~ão entre valores medidos de dura~ão do 
período de molhamento (DPMV) e os diferentes 
parâmetros meteorológicos obtidos no posto 
meteorológico: (A) temperatura mínima do ar 
(TMIN); (B) velocidade do vento (VENTO 10) i 

(C) número de horas com umidade relativa maior 
ou igual a 80~ (NHUR)=80~O; (D) número de horas 
com umidade relativa maior ou igual a 85n 
(NHUR)=85n) i (E) número de horas com umidade 
relativa maior ou igual a 90~ (NHUR)=90n>. 
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cultura. Porém os coeficientes de correla~ão e os níveis 

de significância estatística foram inferiores, como espe

rado, devido, principalmente, as diferentes alturas de me

di~ão e tipos de cobertura do terreno. 

Na Tabela 8 são mostrados ainda os parâme

tros meteorológicos observados no posto correlacionados 

com a DPMV na forma de equa~ões de regressões lineares 

simples e múltiplas para estimativa da DPM. Através dos 

resultados pode ser observado que as melhores equa~ões pa

ra estimativa da DPMV na cultura do trigo, utilizando da

dos do posto meteorológico, foram as que relacionaram a 

velocidade do vento e o número de horas com umidade rela

tiva maior ou igual a 85 e 90% (respectivamente equa~ões 

8 e 9), com ~= 0.88 e níveis de significância probabilís

tica de 1%. Nesse caso, somente a temperatura mínima não 

indicou melhora nos níveis de significância, quando in-

cluida nas equa~ões. Resultados semelhantes foram encon

trados por CROWE et aLii (1978) para estimativa da DPM 

para trigo nos EUA. 

Apesar das estimativas da OPMV através des

sas equa~ões serem de elevada precisão, o uso generalizado 

desses modelos é restrito, sendo necessário que sejam tes

tados para utiliza~ão em novos locais e culturas (CROWE et 

aLii,1978; PEDRO JR.& GILLESPIE,1982b). 

4.2. Deter.inação da taxa de cresci.anto das d~as 

4.2.1. Hel.intosporiose (19ge) 

Na Tabela 9 são apresentados os valores de 

severidade do ataque de helmintosporiose (HeLminthospori~ 

satiuum> , em porcentagem de área foliar, sobre o trigo 
I 

durante o primeiro ano de experimenta~ão (1990). 
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As curvas de progresso da doen~a foram 

transformadas por trªs modelos de lineariza~~o: logístico, 

monomolecular e de Gompertz, que foram submetidos a análi

se estatística para determina~~o do grau de ajuste. Essa 

análise é apresentada na Tabela 10, através de equa~ões de 

regress~o linear simples. 

O método que melhor se ajustou aos dados 

foi o monomolecular, apresentando altas correla~ões e 

elevado nível de significância, sempre superiores aos de

mais métodos. Esse resultado difere dos testes realizados 

por BERGER (1981), que concluiu ter sido o método de 

Gompertz o mais preciso para a determina~~o das taxas de 

crescimento (r). Isso pode ser explicado em fun~~o da 

helmintosporiose n~o ter apresentado um crescimento acen

tuado e o modelo de Gompertz é mais apropriado para 

doen~as que apresentam rápido crescimento inicial. 

4.2.2. Oldio (1991) 

Na Tabela 11 s~o apresentados os dados de 

severidade do oídio (Erysiphe araminis), 

para o trigo durante o segundo ano de 

(1991). 

em porcentagem, 

experimenta~~o 

Os dados de severidade transformados pelos 

modelos logístiCO, monomolecular e de Gompertz, foram 

correlacionados com o tempo em regressões lineares simples 

do tipo Y = a + bX, que s~o apresentadas na Tabela 12. 

Apesar de muito próKimos, os graus de 

ajuste mostraram-se maiores pelo modelo monomolecular. 

Portanto, optou-se pelo modelo monomolecular para determi

na~~o da taxa de crescimento para o oídio, sendo o mesmo 

utilizado para a helmintosporiose. 
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Tabela 9 - Severidade <r. de área foliar afetada) de hel
mintosporiose em cultura de trigo, no ano de 
1990. 

TRATAMENTOS 
Q~I~ ________ ~~~Q _________ ~~~~ _________ ~~t~ _________ ~~t~ __ _ 

05/07 
12/07 
19/07 
26/07 
02/08 
10/08 

0.0 
1.7 
7.7 

18.8 
19.0 
21.7 

0.0 
1.1 
5.6 

14.1 
16.2 
22.3 

0.0 
0.3 
2.6 
9.1 

14.5 
16.4 

0.0 
0.5 
4.4 

13.8 
15.1 
18.7 

51-D = sem irriga~ão menor densidade; CI-D = com irriga~ão 
menor densidade; 51+D = sem irriga~ão maior densidade; 
C1+D = com irriga~ão maior densidade. 

Tabela 10 Resumo dos ajustes das curvas de 
severidade da helmintosporiose em trigo, 
pelos métodos Logístico <LOG>, Monomolecu
lar (MONO> e de Gompertz <GOMP>. 

MODELO TRATAMENTO a b 5EE 
----------------------------------------------------------
LOG 51-D -4.07 0.090 0.882 0.636 10.49 0.964 

C1-D -4.69 0.107 0.921 0.598 16.70 0.948 
'SI+D -6.00 0.140 0.918 0.796 16.08 0.912 
C1+D -5.30 0.124 0.888 0.843 11.17 0.931 

----------------------------------------------------------
MONO 

GOMP 

SI-D 
C1-D 
51+D 
C1+D 

51-D 
CI-D 
51+D 
C1+D 

-0.019 
-0.048 
-0.049 
-0.039 

-1. 46 
-1.64 
-1.90 
-1. 75 

0.008 
0.008 
0.007 
0.007 

0.033 
0.037 
0.041 
0.039 

0.938 
0.989 
0.982 
0.969 

0.907 
0.955 
0.954 
0.925 

0.039 
0.017 
0.017 
0.024 

0.201 
0.151 
0.169 
0.209 

21.87 
128.73 

80.09 
45.48 

13.89 
31.31 
30.18 
17.73 

0.999 
0.999 
0.999 
0.999 

0.988 
0.981 
0.963 
0.974 

51-D = sem irriga~ão menor densidade; C1-D = com 
irriga~ão menor densidade; SI+D = sem irriga,ão maior 
densidade; C1+D = com irriga,ão maior densidade. 
<*> todos os resultados apresentaram significância 
e~tatística ao nível de 1~ de probabilidade. 
R Z - coeficiente de determina,ão obtido pelos dados esti
mados pelas equa,ões, segundo CAMPBELL & MADDEN (1990). 
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Tabela 11 - Severidade (Y. da área foliar afetada) de oídio 
em cultura de trigo, no ano de 1991. 

TRATAMENTOS 
g~I~ ________ §l=~ _________ fl:~ _________ fl~~ _________ §l~~ __ _ 

17/07 
01/08 
07/08 
14/08 
21/08 
28/08 
03/09 

0.0 
3.0 
4.0 
6.5 
6.5 
8.0 

13.5 

0.0 
5.0 
6.0 
9.0 

12.5 
14.0 
15.5 

0.0 
2.5 
5.5 
9.0 

13.0 
14.5 
20.0 

0.0 
3.0 
5.0 
7.0 
9.0 

11.5 
14.5 

S1-D = sem irriga~ão menor densidade; C1-D = com irriga~ão 
menor densidade; C1+D = com irrigação maior densidade; 
5I+D = sem irrigação maior densidade. 

Tabela 12 - Resumo dos ajustes das curvas de severidade de 
oídio em trigo, pelos métodos Logístico (LOG), 
Monomolecular (MONO) e de Gompertz (GOMP). 

MODELO TRATAMENTO a b SEE 
----------------------------------------------------------
LOG 

MONO 

GOMP 

S1-D 
C1-D 
CI+D 
S1+D 

S1-D 
C1-D 
C1+D 
S1+D 

51-D 
C1-D 
C1+D 
S1+D 

-4.10 
-3.52 
-4.34 
-4.05 

-0.021 
-0.010 
-0.063 
-0.025 

-1.48 
-1.33 
-1.60 
-1.48 

0.043 
0.039 
0.063 
0.047 

0.003 
0.004 
0.005 
0.003 

0.015 
0.015 
0.023 
0.017 

0.967 
0.981 
0.972 
0.990 

0.915 
0.989 
0.988 
0.996 

0.958 
0.985 
0.987 
0.997 

0.161 
0.111 
0.218 
0.099 

0.018 
0.008 
0.012 
0.005 

0.063 
0.037 
0.054 
0.019 

58.01 
102.83 
67.79 

186.86 

20.67 
182.85 
166.18 
444.03 

44.52 
132.95 
149.76 
636.45 

0.986 
0.989 
0.975 
0.984 

0.999 
0.999 
0.999 
0.999 

0.993 
0.996 
0.989 
0.993 

S1-D = sem irrigação menor densidade; C1-D = com 
irrigação menor densidade; C1+D = com irrigação maior 
densidade; S1+D = sem irrigação maior densidade. 
(*) todos os resultados apresentaram significância 
e~tatísticas de 1Y. de probabilidade. 
R

Z 
- coeficiente de determinação obtido pelos dados esti

mados pelas equações, segundo CAMPBELL & MADDEN (1990). 
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4.3. In*luênc~a da irrigação e densidade da cultura 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados 

resumidos da análise de "diferen<;:a de dados pareados" para 

temperatura e dura<;:ão do período de molhamento (DPM) em 

trigo, para determina<;:ão da influência da densidade e da 

irriga~ão nas condi~ões microclimáticas da cultura, nos 

dois anos de experimenta<;:ão. 

Os resultados obtidos indicam haver grande 

influência, em ambos os anos, da densidade e da irrigaç:ão 

nas temperaturas do dossel. Os tratamentos mais densos e 

irrigados mostraram-se sempre com temperaturas mais amenas 

que os menos densos e não irrigados, concordando com os 

resultados obtidos por ROTEM & PALTI (1969) e BLAD et aLii 

(1978). A única exce<;:ão foi observada nos tratamentos 

irrigados, durante o segundo ano do experimento (1991), 

onde as temperaturas não diferiram estatísticamente entre 

os tratamentos mais e menos adensados. Isso pode ser 

explicado pelo efeito termo-regulador da água, sempre pre-

sente nessas áreas devido às frequentes irriga~ões 

necessárias durante o ciclo da cultura (Tabela 2). 

Com rela<;:ão à dura<;:ão do período de 

molhamento 

distintos. 

(DPM), os resultados obtidos são bastante 

No ano de 

significat iva entre os 

diferentes densidades. 

apresentaram 

provavelmente 

diferen<;:as 

ao fato 

1990, soment e 

tratamentos 

Os demais 

estatísticas 

houve diferen~a 

não irrigados com 

tratamentos não 

na DPM, devido 

desse ano, durante o 

estudado, ter sido bastante chuvoso (Tabela 14), 

período 

fazendo 

com que a presen<;:a de água na cultura fosse frequente. 

Por outro lado, no ano de 1991, as áreas 

mais densas e irrigadas foram sempre mais úmidas, ou seja, 

com a DPM maior, mostrando a influência mais acentuada 
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dessas duas práticas sob condi~ões climáticas extremas 

(Tabela 14), onde a irriga~ão além de afetar a temperatura 

e a umidade promove maior desenvolvimento da vegeta~ão, 

que mais densa irá influenciar na velocidade de evapora~ão 

da água provinda da irriga~ão (ROTEM & PALTI, 1969). 

4.3.2. Na taxa de cresciaento das doenças 

Nas Tabelas 15 e 16 são apresentadas as 

análises de intervalos de confian~a, para verifica~ão da 

influência da densidade e da irriga~ão nas taxas de 

cres~imento da helmintosporiose e do oídio. 

Os resultados mostram (Figura 10 a), que a 

helmintosporiose não apresentou diferen~a entre as taxas 

de crescimento dos quatro tratamentos. Isso pode ser 

explicado pelo fato das condi~ões macroclimáticas do 

período do experimento terem sido amplamente favoráveis ao 

desenvolvimento do fungo não tendo as altera~ões 

microclimáticas verificadas exercido nenhuma influência no 

crescimento do patógeno. Esse fato é explicado por 

ROTEM et a~ii (1970>, que concluiram que sob condi~ões 

climáticas altamente favoráveis ou desfavoráveis à doen~a. 

nem a densidade da cultura, nem a frequência e o horário 

da irriga~ão tiveram efeito sobre o desenvolvimento dos 

patógenos. O mesmo não ocorreu sob condi~ões marginaiS, 

onde esses fatores são fundamentais para o estabelecimento 

do processo infeccioso. 

Por outro lado, as taxas de crescimento do 

oídio, durante o ano de 1991 (Figura 10 b), foram bastante 

influenciadas pela densidade da cultura e pela irriga~ão, 

prlncipalmente, por esse ano ter sido menos favorável às 

doen~as, com poucas chuvas, tendo as alteracões do 

microclima modificado o progresso do oídio. Nesse caso, os 

tratamentos irrigados. independente da densidade. tiveram 

uma taxa de crescimento mais acentuada. Esses resultados 
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Tabela 13 - Resumo da "análise de diferença de dados 
pareados" de temperatura e da duração do 
período de molhamento, dentro da cultura do 
trigo, nos dois anos de experimentação 
(1990/1991), para diferenciação das condições 
microclimáticas. 

VARIÁVEL ANO TRATAMENTOS 
COMPARADOS 

DIF. NÍVEL RESULTADO 
SIGNIF. RESUMIDO 

1990 SI-D X SI+D 
CI-D X CI+D 
SI+D X CI+D 
SI-D X CI-D 

0.7 
0.7 
1.3 
1.3 

1% 
1% 
1% 
1% 

-D ) +D 
-D ) +D 
SI ) CI 
SI ) CI 

TEMPERATURA ---------------------------------------------
1991 

1990 

SI-D X SI+D 
CI-D X CI+D 
SI+D X CI+D 
SI-D X CI-D 

SI-D X SI+D 
CI-D X CI+D 
SI+D X CI+D 
SI-D X C1-D 

0.3 
0.0 
0.7 
0.9 

0.7 
0.1 
0.1 
0.6 

1% 
n.s. 
1% 
1% 

5% 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

-D ) +D 
-D = +D 
SI ) CI 
SI ) CI 

-D < +D 
-D = +D 
SI = CI 
SI = CI 

D P M ---------------------------------------------
1991 SI-D X S1+D 0.5 1X 

CI-D X CI+D 1.3 1X 
SI+D X C1+D 1.5 5X 
SI-D X CI-D 0.6 5X 

S = sem; C = com; I = irrigação; - = menor; 
D = densidade da cultura. 
n.s.= não existe significância estatística 
tratamentos. 
DIF. = diferença entre os tratamentos. 

-D < +D 
-D < +D 
SI < CI 
SI < CI 

+ = maior; 

entre os 

Tabela 14 - Temperaturas e precipitações observadas e 
médias (normais), durante os períodos de ex
perimentação na cultura do trigo. 

Período TOBS TNOR POBS PNOR 

24/04-06/09/90 17.5 19.0 94 37 

04/06-11/10/91 19.3 19.8 03 40 

TOBS = Temperatura média observada no períodO, em °C; 
TNOR = Temperatura normal para o períodO (média 30 anos); 
POBS = Precipitac;:ão observada no períodO, em mm; 
PNOR = Precipitação normal para o período (média 30 anos). 
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Tabela 15 - Análise estatística de intervalos de confian~a 
da taxa de crescimento da helmintosporiose na 
cultura do trigo. sob diferentes condi~ões 
microclimáticas (1990). 

TAXA DE CRESCIMENTO (/UNID./DIA) 
AMOSTRAGENS ----------------------------------------------

SI-D CI-D SI+D CI+D 

1 0.060 0.058 0.029 0.043 
2 0.071 0.066 0.046 0.026 
3 0.153 0.066 0.069 0.036 
4 0.114 0.028 0.033 0.055 
5 0.037 0.089 0.022 0.024 
6 0.063 0.035 0.078 0.107 
7 0.098 0.061 0.030 0.083 
8 0.044 0.079 0.113 0.045 
9 0.047 0.061 0.057 0.076 

10 0.061 0.075 0.100 0.030 
11 0.092 0.092 0.056 0.037 
12 0.066 0.049 0.022 0.052 
13 0.086 0.043 0.077 0.035 
14 0.070 0.066 0.076 0.098 
15 0.053 0.115 0.043 0.076 
16 0.036 0.060 0.026 0.058 
17 0.042 0.094 0.074 0.049 
18 0.055 0.061 0.033 0.039 
19 0.058 0.045 0.109 0.098 
20 0.028· 0.033 0.014 0.147 

----------------------------------------------------------
d 0.014 0.011 0.014 0.015 

MÉDIA 0.067 a.. 0.064 a.. 0.055 a.. 0.061 a.. 

SI-D = sem irriga~ão menor densidade; CI-D = com irrigação 
menor densidade; SI+D = sem irrigação maior densidade; 
CI+D = com irriga~ão maior densidade; d = intervalo de 
confiança da média. 
Todas as médias seguidas de letras iguais não apresentam 
diferença estatística. 



Tabela 16 - Análise estatística de 
da taxa de crescimento 
trigo, sob diferentes 
ticas (1991>. 
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intervalos de confian~a 
do oídio na cultura do 

condições microclimá-

TAXAS DE CRESCIMENTO (/UNID./DIA) 
AMOSTRAGENS -------------------------------------------.---

SI-D CI-D CI+D SI+D 

1 0.017 0.034 0.112 0.010 
2 0.017 0.017 0.026 0.018 
3 0.020 0.031 0.035 
4 0.029 0.016 0.040 0.023 
5 0.070 0.029 0.069 0.015 
6 0.018 0.032 0.043 0.005 
7 0.006 0.031 0.036 0.021 
8 0.019 0.023 0.030 
9 0.020 0.032 0.017 0.026 

10 0.011 0.045 0.056 0.013 
11 0.037 0.019 0.026 0.037 
12 0.006 0.032 0.039 0.010 
13 0.011 0.012 0.010 0.021 
14 0.008 0.016 0.057 
15 0.036 0.014 0.025 0.022 
16 0.008 0.018 0.023 0.026 
17 0.009 0.027 0.017 0.027 
18 0.004 0.078 0.040 0.027 
19 0.017 0.005 0.027 0.020 
20 0.024 0.026 0.036 0.005 

d 0.0045 0.0072 0.0112 0.0044 

MéDIA 0.0162~ 0.0269 a..& 0.0386 a.. 0.0198 ~ 

SI-D = sem irriga,ão menor densidade; CI-D = com irriga,ão 
menor densidade; CI+D = com irriga,ão maior densidade; 
SI+D = sem irriga,ão maior densidade; d = intervalo de 
confian,a da média. 
Todas as médias seguidas de letras iguais não apresentam 
diferen,a estatística. 
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Figura 10. Intervalos de confianca entre as taxas de crescimento 

medias da helmintosporiose - 1990 (A) e do oidio-

1991 (B) na cultura do trigo, sob diferentes condicoes 
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dade; CI-O = com irrigacao menor densidade; CI+O = 
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concordam com as constata~ões de vários autores, em estudo 

com a cultura do trigo e diversas doen~as (VORSTER, 1964; 

GRISENKO, 1972; PRABHU & PRAKASH, 1973; DOROVSKAYA & 
GABDEEV, 1978). 

4 .. 4 _ Est illilt i Vil agrlJlll!t eDro 16 9 iCil da t ilXil de cresc illl!ll

to e do sintOBil das doenÇas 

4_4_1_ Através de regresSÕes lineares siaples e 

-.íltiplas 

Os valores das taxas de crescimento e dos 

sintomas de helmintosporiose na cultura do trigo, foram 

correlacionados com parâmetros meteorológicos (Tabela 17) 

e posteriormente foram utilizados no desenvolvimento de 

equa~ões de regressão que possibilitem a previsão. 

As análises mostraram baixos coeficientes 

de correla~ão entre os dados da doen~a e os parâmetros 

meteorológicos, principalmente, com rela~ão aos sintomas, 

que apenas apresentaram maior correla~ão com o valor do 

sint oma no período ant erior (SINAT). Por out ro 1 ado, 

a taxa de crescimento apresentou correla~ão mais 

elevada com as variáveis estudadas: temperatura média do 

ar; total de chuva elou irriga~ão e dura~ão média do perí

odo de molhamento. 

As equa~ões de regressão linear simples e 

múltiplas para previsão da doen~a (TAXACRESC e SINTEST), 

selecionadas 

apresentadas 

determina~ão 

pela regressão passo-a-passo, são 

na Tabela 18, juntamente com o coeficiente de 

<rI>, erro padrão da estimativa <SEE) e o 

valor de F da análise de variância. 

As equa~ões obtidas (Tabela 18) mostraram 

que as variáveis meteorológicas tiveram pouca influência 
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Tabela 17 - Coeficientes de correla~ão entre a taxa de 
crescimento (TAXACRESC) e sintoma (SINTEST) 
da helmintosporiose e parâmetros meteorológi
cos obtidos na cultura do trigo. 

X / Y 

TMED 
TOTALCHUVA 
DPMMEDIA 
SINTAT 

TAXACRESC 

0.63 
0.74 
0.56 

SINTEST 

-0.20 
0.06 

-0.11 
0.97 

TMED = temperatura média do ar, em cC; TOTALCHUVA = total 
de chuva e/ou irriga~ão, em mm; DPMMEDIA = dura~ão média 
do período de molhamento, em horas; SINTAT = sintoma da 
doen~a observado no período anterior, em ~. 

Tabela 18 Regressões lineares simples e múltiplas ob
tidas através da regressão passo-a-passo 
para estimativa da TAXACRESC e SINTEST da 
helmintosporiose, utilizando parâmetros me
teorológicos obtidos a nível microclimático 

Taxa de crescimento (TAXACRESC) 

1. ~ = 0.0041 + 0.000223 )<2 

~ = 0.55 SEE = 0.0032 F = 27.0 *** 

2. Y = -0.0071 + 0.000175 )<2 + 0.000737 Xi 
rf= 0.58 SEE = 0.0032 F = 14.4 *** 

3. Y = -0.0077 + 0.000156 )<2 + 0.000702 Xi + 0.000144 Xa 
~= 0.59 SEE = 0.0033 F = 9.4 *** 

Sintoma (SINTEST) 

~ = temperatura média, em cC; Xz = total de chuva e/ou 
irriga~ão, em mm; ~ = dura~ão média do período de 
molhamento, em horas; ~ = sintoma da doen~a observada no 
período anterior, em ~ .. 
*** - significativo estatísticamente ao nível de 1% de 
probabilidade. 
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na explica~ão das varia~ões nos níveis dos sintomas. e 

moderada na taxa de crescimento. discordando da literatura 

(LUZ. 1982; LUZ & BERGSTROM. 1986). que indica existir 

forte influência da temperatura e DPM no desenvolvimento 

da helmintosporiose. Essa baixa influência notada, pode 

ser exp I i cada pe I a pequena quant idade d_e dados ana I i sada 

que não permitiu uma maior variabilidade. indicando a ne-

cessidade de estudos mais prolongados, sob condi~ões 

máticas diferentes afim de serem elaboradas equa~ões 

cli

de 

previsão mais precisas. 

Apesar disso. as melhores equa~ões encon

tradas para estimativa da taxa de crescimento e sintoma 

foram. respectivamente, a número 1 e a 4 da Tabela 18. 

Para a estimativa da taxa de crescimento. 

somente a variável TOTALCHUVA (equa~ão 1. Tabela 18) 

respondeu por 55% da varia~ão, não apresentando as demais 

variáveis melhora significativa da equa~ão. 

A estimativa do sintoma em fun~ão de 

parâmetros meteorológicos foi melhorada quando se incluiu 

na equa~ão como variável independente o valor do sintoma 

observado no período anterior, como utilizado por 

EVERSMEYER & BURLEIGH (1970>. que juntamente com a TMED 

(equa~ão 4, Tabela 18> explicaram 95% da varia~ão dos 

sintomas. 

Os resultados obtidos de taxas de cresci

mento e de sintomas do oídio na cultura do trigo, foram 

correlacionados com parâmetros meteorológicos (Tabela 19>. 

sendo a seguir utilizados no desenvolvimento de equa~ões 

de regressão para estimativa da taxa de crescimento e sin

toma da doen~a. 

As análises mostraram que 

entre os dados da doen~a e os parâmetros 

as correla~õe5 

meteorológicos 
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foram baixas, fato que também foi constatado no caso da 

helmintosporiose. 

Apesar disso, foram desenvolvidas equa~ões 

para estimativa da doen~a utilizando-se a regressão 

passo-a-passo para sele~ão das variáveis. As equa~ões de 

regressão linear simples e múltipla para previsão da 

doen~a (TAXACRESC e SINTEST), 

são apresentados na Tabela 

coeficiente de determina~ão 

resultantes dessa sele~ão 

20, 

(FI) , 

juntamente com 

o erro padrão 

estimativa (SEE) e o valor de F da análise de variância. 

o 

da 

As equa~ões obtidas, apresentaram baixa 

significância estatística, explicando somente 43Y. da 

varia~ão da taxa de crescimento. Isso pode ter ocorrido 

devido a pequena varia~ão nos dados, mostrando que somente 

um ano de dados e uma localidade pode não ser suficiente 

para o desenvolvimento de equa~ões de estimativa. No caso 

das equa~ões obtidas (Tabela 20) para estimativa do 

sintoma, só houve uma melhora nos coeficientes de 

determina~ão quando foi incluido o sintoma observado no 

período anterior. 

Os estudos mostraram que as melhores 

equa~ões obtidas para a estimativa da taxa de crescimento 

e do sintoma foram, respectivamente, a número 3 e 4 da 

Tabela 20. 

4.4.2. Através da representação gráf'iciI 

A estimativa da taxa de crescimento das do

en~as pode ser simplificada através de métodos gráficos. 

Para tanto foram efetuadas regressões lineares entre a ta

xa de crescimento da helmintosporiose e os produtos da 

TMED com a DPMMEDIA e o TOTALCHUVA nos períodos considera

dos (Tabela 21) de maneira similar ~ utilizada por MASCHIO 

& SAMPAIO (1982). 

As varia~ões na taxa de crescimento foram 
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Tabela 19 - Coeficientes de correla~ão entre a taxa de 
crescimento (TAXACRESC) e sintoma (SINTEST) 
do oídio e os parâmetros meteorológicos 
obtidos na cultura do trigo. 

X \ Y 

TMED 
TOTAL CHUVA 
DPMMEDIA 
SINTAT 

TAXACRESC 

0.31 
0.27 
0.52 

SINTEST 

0.29 
0.12 
0.10 
0.97 

TMED = temperatura média do ar, em oCo TOTALCHUVA = total 
de chuva e/ou irriga~ão, em mm; DPMMEDIA = dura~ão média 
do período de molhamento, em horas; SINTAT = sintoma da 
doen~a observada no período anterior, em Y.. 

Tabela 20 Regressões lineares simples e múltiplas 
obtidas através da regressão passo-a-passo 
para estimativa da TAXACRESC e SINTEST do 
oídio, utilizando parâmetros meteorológicos 
obtidos a nível microclimático. 

Taxa de crescimento (TAXACRESC) 

1. Y = 0.0014 + 0.000186 Xa 
rf= 0.27 SEE = 0.0012 F = 7.94 ** 

2. Y = 0.0010 + 0.000201 Xa + 0.000025 Xz 
rf= 0.38 SEE = 0.0012 F = 6.46 *** 

3. Y = -0.0025 + 0.000191 Xa + 0.000023 Xz + 0.00019 Xj. 
rf= 0.43 SEE = 0.0011 F = 4.96 *** 

Sintoma (SINTEST) 
----------------------------------------------------------
4. Y = 1.33 + 0.95 Xc. + 0.014 XZ 

rf= 0.95 SEE = 0.62 F = 190.4 *** 

Xi = temperatura média do ar, em °C; Xz = total de chuva 
e/ou irriga~ão, em mmi Xa = dura~ão média do período de 
molhamento, em horas; ~ = sintoma da doen~a observada no 
período anterior, em Y.. 
** - significativo estatísticamente ao nível de 5Y. de 
probabilidade; 
*** - significativo estatísticamente ao nível de 1Y. de 
probabilidade. 
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melhor explicadas pelo produto TMED x TOTALCHUVA do 

período. que apresentou melhor ajuste e acurácia. 

Através da equaç:ão obtida (Tabela 21>. fo

ram det erminados os va I ores do produt o XHtXZ para cada 

limite dos intervalos da taxa de crescimento pré estabele

cidos (Tabela 22). Esses valores de Xt*Xz foram plotados 

em um sitema cartesiano, gerando um gráfico para avaliaç:ão 

do nível da taxa de crescimento da helmintosporiose 

(Figura 11), semelhante ao desenvolvido por JESEN & BOYLE 

(1966) para cercosporiose no amendoim. 

A figura 11, permite, avaliar em funç:ão dos 

valores da temperatura média e total de chuva e/ou irriga

ç:ão dos últimos 4 dias, se a intensidade da taxa de 

de crescimento da helmintosporiose nos próximos 4 dias 

será: baixa, média ou alta, possibilitando o desen

volvimento de estudos da determinaç:ão da necessidade ou 

não de realizaç:ão de controle químico. 

A figura 11 nos permite visualizar também a 

maior influência da chuva e/ou irrigaç:ão sobre as taxas de 

crescimento, do que as temperaturas médias, o que segundo 

EVERSMEYER & BURLEIGH (1970) é natural, pois além das 

precipitaç:ões propiciarem o prolongamento da DPM, são um 

dos principais meios de dispersão dos esporos. 

O mesmo tipo de análise gráfica foi testada 

para o oídio, porém, devido aos valores muito baixos das 

taxas de crescimento durante todo o ciclo da cultura, não 

foi possível a confecç:ão de equaç:ões significativas, que 

permitissem tais estimativas. 

4_4_3_ Caaparação en~re curvas de sin~a.a de 

hel.in~osporiose observadas e es~iAadas 

Para comparaç:ão dos valores 

estimados do sintoma da helmintosporiose foram 

obtidos e 

calculados 

os valores de sintoma (X> da helmintosporiose, nos quatro 
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Tabela 21 - Equações de regressão linear por transformação 
entre as taxas de crescimento da helmintospo
riose (Y) em fun,ão dos produtos da TMED (Xi) 

com o TOTALCHUVA (~) e a DPMMEDIA (Xa), 
durante o ano de 1990. 

Equações Acuracidade 

1. Y = 0.00053 + 0.000043 ~*Xa 0.63 71X 

2. Y = 0.004123 + 0. 00001284 ~*Xz 0.76 75% 

TMED = temperatura média do ar, em °C; DPMMEDIA = dura,ão 
média do período de molhamento, em horas; TOTAL CHUVA = 
total de chuva e/ou irriga,ão, em mm. 

Tabela 22 

Intervalos de Jt. 

<= 0.0080 
0.0081 - 0.0160 
0.0161 - 0.0240 

) 0.0240 

Níveis de intensidade das taxas de 
crescimento da helmintosporiose ~) em fun
ção da temperatura média (~) e do total de 
chuva e/ou irrigação (~). 

Intervalos de Xi*)CI 

<= 302 
302.1 - 925 
925.1 - 1548 

> 1548 

Nível 

BAIXO 
MéDIO 
ALTO 

MUrTO ALTO 
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Figura 11 - Determinação gráfica dos níveis de intensidade 
taxa de crescimento da helmintosporiose, atra
vés dos dados de temperatura média do ar e do 
total de chuva e/ou irrigação dos últimos 
4 dias. 
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tratamentos, através das seguintes equa~ões: 

a. SINTEST = -1.33 + 0.91 SINTAT + 0.30 TMED (equa~ão 5, 

tabela 18)i 

b. SINTEST = - EXP rt + [1/(1-SINTAT)f
i

+ 1i 

onde o t é o tempo em número de dias, SINTAT é o sintoma 

(X) observado no período anterior e r é estimado em fun~ão 

da TMED e do TOTALCHUVA através da equa~ão 2 da Tabela 21. 

As Figuras 12 e 13 e a Tabela 23 mostram 

pouca diferen~a entre os valores observados e estimados, 

havendo somente diferen~a no início das curvas epidemioló

gicas até a faixa de 5 a 7% onde apresentam sempre uma 

superestimativa, em todos tratamentos, mostrando a partir 

daí a possibilidade da estimativa dos sintomas em fun~ão 

da temperatura média e chuva. 

Apesar de ambas as equa~ões de estimativa 

do sintoma terem apresentado resultados bem próximos dos 

observados na cultura do trigo, a equa~ão 2 de estimativa 

apresentada na Tabela 21 mostrou melhores respostas em 

fun~ão das superestimativas da severidade (tabela 23), que 

na estimativa 2 foram em média de 1%, o que a nível de 

tomada de decisão, com rela~ão aos controles químicos, são 

mais favoráveis, evitando perdas. 
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~ 1~----------~~------------~ 
ii5 

5it---~~~J-----~========~ I TRATAMENTO 1 ,. 

05107 (1Q/(f113107 17m 21107 25Ia1 2W1 02/08 06I0B 10/08 
DATA (DIAIMES) 

~ir.=========================~------. I ...... O88ERVADO -e- ES'11MADO 1 -M- ESTIMAD02 

l 
~ 15 

~ 1~------------~~----------~ 
ii5 

5,t---~~~~----~==========~ I TRATAMENTO 21 
o 05107 01lI07 13107 17107 21107 ~7 2JN07 02108 08108 10108 

DATA (DIAIMEB) 

Figura 12 - Sintoma da helmintosporiose observado 
e estimado através de equa~ões de regressão 
múltipla, em fun~ão do SINTAT e TMED (ESTIMA
DO 1) e de regressão simples por 
transforma~ão, em fun~ão da TMED e TOTALCHUVA 
(ESTIMADO 2).Tratamentos: 1 = SI-Di 2 = CI-D. 



l 

~iTt=========================,------, 
11 ...... OB8EAYADO -e- E811MADO 1 -M- E811MADO 2 

78 
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I 1M-----------+--+--------~ 
r.n 

6it-~~~3F~~-r========~ I TRATAMENTO 31 
06/07 f19If1113107 17107 21/f17 25/f11 2JN07 02/08 08I0B 10108 

DATA (DIAJMES) 

~ir.=========================~----__. I ...... O88I!RVADO -e- l!8TIMADO 1 ~ l!811MADO 2 

l i 15 

~ 1~-------------+~----------~ 
C;; 

5r---~~~~~--~==========~ I TRATAMENTO 41 
o 0óI0708107 13107 1710721107 'JIjJ07 2IJ/0702/08 08108 10108 

DATA (OIAIME8) 

Figura 13 - Sintoma da helmintosporiose observado 
e estimado através de equa~ões de regressão 
múltipla, em fun~ão do SINTAT e TMED (ESTIMA
DO 1) e de regressão linear simples por 
transforma~ão em fun~ão da TMED e TOTALCHUVA 
(ESTIMADO 2),' Tratamentos: 3 = 5I+D; 4 = CI+D. 
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Tabela 23 - Diferen~as médias entre os valores observados 
e estimados (Estimativa 1 e 2) de severidade 
da helmintosporiose em cultura do trigo, 
durante a 1~ fase de experimenta~ão (1990) 
para os 4 tratamentos. 

DATA 8I-D CI-D 8I+D CI+D 

Est 1 Est 2 Est1 Est2 Est1 Est2 Est1 Est2 

09/07 +3.7 +1.3 +3.8 +1.7 +3.9 +2.0 +3.6 +1.9 
13/07 +2.6 +1.2 +2.8 +1.8 +3.4 +2.8 +3.0 +2.0 
17/07 +3.0 +2.1 +0.9 +0.9 +2.5 +1.8 +1.1 -0.3 
21/07 -4.0 -1. 8 -0.7 +0.9 +0.7 +3.6 -0.9 -0.4 
25/07 -2.9 -3.0 -1. 8 +0.9 0.0 +5.1 -2.2 -0.3 
29/07 +1.1 -2.0 +0.6 +1.3 +0.1 +2.5 +0.8 +0.4 
02/08 +2.0 -0.4 +0.6 +1.8 -0.7 +1.9 +1.1 +1.1 
06/08 +0.6 -0.4 -1. 3 +0.2 +1.1 +1.4 -0.2 -0.4 
10/08 -0.1 -0.4 -2.1 +0.4 +0.4 +1.8 -0.9 +1.5 
----------------------------------------------------------
MÉDIA +0.7 -0.4 +0.3 +1.1 +1.3 +2.5 +0.6 +0.6 
----------------------------------------------------------
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5 _ CONCLlS)ES 

Os resultados apresentados permitem chegar 

às seguintes conclusões: 

a) Entre os equipamentos testados, os 

resultados de DPM obtidos com o aspergígrafo foram os que 

mais se aproximaram dos valores obtidos visualmente 

(DPMV), seguido do NHUR)=90% e do orvalhógrafo; 

b) A DPM pôde ser estimada com boa precisão 

ao nível da cultura, em fun~ão do número de horas com 

umidade relativa maior ou igual a 85 e 90%. A inclusão de 

outras variáveis não resultou em melhora significativa do 

ajuste das equa~ões. Com dados do posto meteorológico, a 

DPM pôde ser estimada em fun~ão da velocidade do vento e 

do número de horas com umidade relativa maior ou igual a 

85 e 90%. A inclusão da temperatura mínima nas equa~ões 

não proporcionaram melhora nos níveis de significância 

estatística; 

c) A maior densidade de plantio e o uso de 

irriga~ão por aspersão influenciaram a 

diminuindo-a na média em 0.~C e aumentando 

48 minutos a DPMi 

na 

temperatura 

média em 
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d) No desenvolvimento das doen,as, a 

densidade e a irriga,~o s6 apresentaram influªncia quando. 

as condl~ões macroclimáticas n~o eram 

favoráveis ao desenvolvimento do patógeno; 

extremamente 

e) Foram encontrados baixos coeficientes de 

correla~~o entre as avalia~ões das doen,as e os parâmetros 

meteorol6gicos, mas mesmo assim foi possível a obten~~o 

de equa~ões de estimativa da taxa de crescimento e do sin

toma, estatísticamente significativas. Os sintomas puderam 

ser estimados com maior precis~o, desde que ajustados com 

o sintoma observado no período anterior; 

f) A taxa de crescimento da helmintospori

ose pôde ser melhor estimada através da equa~~o de 

regress~o linear simples por transforma~~o, utilizando co

mo variável independente o produto X = TMED * TOTALCHUVA; 

g) A variável TOTALCHUVA mostrou ser mais 

importante que a TMED e a DPMMEDIA na estimativa da taxa 

de crescimento da helmintosporiose, por ser esse parâmetro 

fundamental no processo de dispers~o dos esporos; 

h) Na compara~~o de equa~ões de estimativa 

do sintoma da helmintosporiose, a equa~~o que apresentou 

melhores respostas foi a que utilizou a determina~~o da 

taxa de crescimento através do produto TMED * TOTALCHUVA. 
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Tabela 24 - Conjunto dos dados médios do período utiliza

dos na determina~ão das equa~ões de estimativa da taxa de 

crescimento (TAXACRESC) da helmintosporiose (1990). 

Período 

17-20/7 
21-24/7 

1 25-28/7 
02-05/8 
06-09/8 

13-16/7 
17-20/7 

2 
21-24/7 
25-28/7 
29-01/8 
06-09/8 

18.4 
18.2 
16.7 
14.6 
17.6 

15.2 
17.4 
17.7 
15.6 
15.1 
16.7 

TOTALCHUVA 
(mm) 

24 
44 
15 
00 
00 

03 
24 
44 
15 
08 
30 

DPMMEDIA 
(horas) 

14.0 
9.5 

11.3 
8.5 
6.5 

5.8 
13.0 
16.8 
12.0 

9.8 
6.8 

TAXACREC 
(/UNID/DIA) 

0.0202 
0.0182 
0.0047 
0.0044 
0.0040 

0.0068 
0.0093 
0.0139 
0.0060 
0.0040 
0.0097 

----------------------------------------------------------
13-16/7 15.7 03 6.5 0.0032 
17-20/7 17.8 24 16.0 0.0065 
21-24/7 17.8 44 14.5 0.0096 

3 25-28/7 16.0 15 11. 3 0.0089 
29-01/8 15.6 08 12.8 0.0090 
02-05/8 13.8 00 7.3 0.0027 
06-09/8 16.9 00 6.8 0.0030 

13-16/7 14.8 03 6.0 0.0058 
17-20/7 17.0 24 13.5 0.0099 

4 
21-24/7 17.3 44 16.8 0.0145 
25-28/7 15.1 15 12.0 0.0058 
02-05/8 12.7 00 8.5 0.0049 
06-09/8 16.2 30 6.8 0.0058 

----------------------------------------------------------
I = Tratamento sem irriga~ão e de menor densidade; 
2 = Tratamento com irriga~ão e de menor densidade; 
3 = Tratamento sem irriga~ão e de maior densidade; 
4 = Tratamento com irriga~ão e de maior densidade. 
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Tabela 25 - Conjunto de dados m~dios do período utilizados 
na determina,ão das equa,ões de estimativa da taxa de 
crescimento (TAXACRESC) do oídio (1991). 

----------------------------------------------------------
Período TMED TOTAL CHUVA DPMMEDIA TAXACRESC 

(oC) (mm) (horas) (/UNID/DIA) 
----------------------------------------------------------

29-01/8 18.5 00 6.0 0.0013 
06-09/8 17.5 03 8.3 0.0032 

1 10-13/8 21.0 00 14.3 0.0045 
18-21/8 18.6 00 3.8 0.0013 
22-25/8 21. 3 00 4.5 0.0053 

----------------------------------------------------------
29-01/8 18.4 00 6.3 0.0022 
06-09/8 17.4 03 10.0 0.0043 
10-13/8 19.9 30 15.5 0.0062 

2 14-17/8 20.3 00 12.5 0.0031 
18-21/8 17.0 30 4.5 0.0030 
22-25/8 19.3 00 5.5 0.0030 
26-29/8 21.2 60 3.3 0.0018 

----------------------------------------------------------
29-01/8 17.9 00 7.8 0.0015 
02-05/8 16.9 30 5.3 0.0015 

3 18-21/8 16.8 30 13.5 0.0041 
22-25/8 19.2 00 5.5 0.0015 
26-29/8 21.0 60 5.0 0.0050 

29-01/8 18.3 00 7.0 0.0014 
02-05/8 17.5 00 4.8 0.0017 
06-09/8 16.9 03 9.8 0.0026 

4 10-13/8 20.3 00 14.3 0.0031 
14-17/8 21.1 00 12.0 0.0030 
18-21/8 18.3 00 3.5 0.0027 
22-25/8 21. 1 00 5.3 0.0016 

----------------------------------------------------------
1 = Tratamento sem irrigaç:ão e de menor densidade; 
2 = Tratamento com irrigaç:ão e de menor densidade; 
3 = Tratamento com irrigaç:ão e de maior densidade; 
4 = Tratamento sem irrigaç:ão e de maior densidade. 
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Tabela 26 - Conjunto de dados médios do período utilizados 
na determina~ão das equa~ões de estimativa do sintoma 
(SINTEST) da helmintosporiose (1990). 

Período 

09-12/7 
1 21-24/7 

25-28/7 
02-05/8 

09-12/7 
13-16/7 

2 17-20/7 
21-24/7 
25-28/7 
29-01/8 

09-12/7 
13-16/7 
17-20/7 

3 21-24/7 
25-28/7 
29-01/8 
02-05/8 

09-12/7 
13-16/7 
17-20/7 

4 21-24/7 
25-28/7 
29-01/8 
02-05/8 

18.4 
18.2 
16.7 
14.6 

16.9 
15.2 
17.4 
17.7 
15.6 
15.1 

16.9 
15.7 
17.8 
17.8 
16.0 
15.6 
13.8 

15.9 
14.8 
17.0 
17.3 
15.1 
13.8 
12.7 

TOTALCHUVA 
(mm) 

24 
44 
15 
00 

14 
03 
24 
44 
15 
08 

14 
03 
24 
44 
15 
08 
00 

14 
03 
24 
44 
15 
08 
00 

DPMMEDIA 
(horas) 

14.0 
9.5 

11.3 
8.5 

13.8 
5.8 

13.0 
16.8 
12.0 
9.8 

14.5 
6.5 

16.0 
14.5 
11.3 
12.8 

7.3 

14.5 
6.0 

13.5 
16.8 
12.0 
13.5 

8.5 

SINTAT SINTEST 
00 00 

11.0 
17.3 
18.8 
20.4 

1.6 
4.3 
7.8 

12.8 
14.8 
16.2 

0.8 
2.0 
4.5 
8.1 

11.3 
14.5 
15.4 

1.0 
3.3 
7.0 

12.3 
14.3 
15.1 
16.8 

17.3 
18.8 
19.0 
21.7 

4.3 
7.8 

12.8 
14.8 
16.2 
19.2 

2.0 
4.5 
8.1 

11.3 
14.5 
15.4 
16.4 

3.3 
7.0 

12.3 
14.3 
15.1 
16.8 
18.7 

----------------------------------------------------------
I = Tratamento sem irriga~ão e de menor densidade; 
2 = Tratamento com irriga~ão e de menor densidade; 
3 = Tratamento sem irrigaç:ão e de maior densidade; 
4 = Tratamento com irriga~ão e de maior densidade. 
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Tabela 27 - Conjunto de dados médios do período utilizados 
na determina~ão das equa~ões de estimativa do sintoma 
(SINTEST) do oídio (1991). 

Período TOTALCHUVA 
(mm) 

DPMMEDIA 
(horas) 

SINTAT SINTEST 
00 00 

02-05/8 
06-09/8 

1 14-17/8 
18-21/8 
22-25/8 

02-05/8 
06-09/8 

2 10-13/8 
14-17/8 
18-21/8 
22-25/8 

29-01/8 
02-05/8 

3 10-13/8 
14-17/8 
18-21/8 
22-25/8 

29-01/8 
02-05/8 
06-09/8 

4 10-13/8 
14-17/8 
18-21/8 
22-25/8 

18.1 
17.5 
21. 7 
18.6 
21.3 

17.5 
17.4 
19.9 
20.3 
17.0 
19.3 

17.9 
16.9 
19.8 
20.2 
16.8 
19.2 

18.3 
17.5 
16.9 
20.3 
21. 1 
18.3 
21.1 

00 
03 
00 
00 
00 

30 
03 
30 
00 
30 
00 

00 
30 
30 
00 
30 
00 

00 
00 
03 
00 
00 
00 
00 

5.8 
8.3 
9.8 
3.8 
4.5 

5.0 
10.0 
15.5 
12.5 

4.5 
5.5 

7.8 
5.3 

14.5 
7.8 

13.5 
5.5 

7.0 
4.8 
9.8 

14.3 
12.0 
3.5 
5.3 

1.0 
2.3 
4.0 
4.5 
6.5 

2.0 
3.7 
6.0 
7.2 
8.3 
9.4 

1.2 
1.8 
4.0 
6.7 
8.2 
8.7 

1.2 
1.8 
2.8 
4.0 
5.2 
6.2 
6.8 

1 = Tratamento sem irriga~ão e de menor densidade; 
2 = Tratamento com irriga~ão e de menor densidade; 
3 = Tratamento com irriga~ão e de maior densidade; 
4 = Tratamento sem irriga~ão e de maior densidade. 

2.3 
4.0 
4.5 
6.5 
7.0 

3.7 
6.0 
7.2 
8.3 
9.4 

10.0 

1.8 
3.3 
6.7 
8.2 
8.7 

10.5 

1.8 
2.8 
4.0 
5.2 
6.2 
6.8 
7.0 




