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AVALIAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PORXanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli EM FEIJOEIRO (Phaseolus vu/garis L.) 

RESUMO 

Autora: Cecilia Gladys Díaz 

Orientador: Prof. Dr. Armando Bergamin Filho 

A quantificação dos danos causados por Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli, agente causal do crestamento bacteriano comum do feijoeiro, foi o 

objetivo deste trabalho. O trabalho foi desenvolvido em três etapas. Na 

primeira, uma escala diagramática para auxiliar na quantificação da severidade 

da doença foi desenvolvida e validada. A escala conta com oito níveis de 

severidade (0,97, 1,9, 3,3, 8,0, 12,0, 22,0, 31,0 e 51,0%). A validação foi feita 

por seis avaliadores, a maioria deles sem experiência na avaliação do 

crestamento bacteriano comum. 50 folhas com diferentes níveis de severidade 

foram usadas para a validação. A maioria dos avaliadores apresentou alta 

precisão nas avaliações (R2 entre 0,81 a 0,95), mas detectou-se tendência 

generalizada de superestimar a severidade da doença, principalmente entre 

valores de 20 e 40%. A escala foi adequada para a avaliação da severidade da 

doença em condições de campo 

Na segunda fase, para a avaliação dos danos propriamente ditos, 

instalou-se três ensaios de campo com as cultivares !AC-Carioca e Tuc-180. 

Dois ensaios foram conduzidos durante as primaveras de 1997 e 1998 e o 

terceiro, no verão de 1998, no Municipio Las Talitas, Tucumán-Argentina. 

Empregou-se o método da planta individual e diferentes severiddes foram 

obtidas em função no número de inoculações. Para cada planta foram 



determinadas as seguintes variáveis: severidade da doença, área sob a curva 

de progresso da doença (AUDPC), duração da área foliar sadia (HAD) e 

absorção da área foliar sadia (HAA). Ao final do ciclo da cultura, foram 

determinados os componentes da produção: número de vagens por planta e 

produção por planta (g/m2
). Os resultados obtidos mostraram a falta de 

correlação entre as variáveis severidade da doença e AUDPC e os 

componentes da produção. As variáveis relacionadas à área foliar (HAD e 

HAA) apresentaram correlação com os componentes de produção avaliados 

nos três ensaios (/Z entre 0,66 e 0,83 para HAD-produção e 0,53 e 0,79 para 

HAA-produção). 

Na última etapa, o efeito do patógeno na eficiência fotossintética e na 

produção do feijoeiro foi quantificado. Dois experimentos de campo foram 

conduzidos durante a safra das águas de 1997, em Piracicaba-SP, com duas 

cultivares, !AC-Carioca e Rosinha. Diferentes níveis de severidade foram 

obtidos variando-se o número de inoculações com o patógeno. A severidade 

da doença foi avaliada com auxílio de escala diagramática. A duração da área 

foliar sadia (HAD) correlacionou-se linearmente com produção (g/m2) nos dois 

experimentos (/Z entre 0,66 e 0,78), ao contrário da severidade de doença. 

Fotossíntese foi relacionada com área foliar doente por meio da equação 

Pxf P0
=(1-xl, onde Px é a fotossíntese líqüida da folha com severidade x, Po é a 

fotossíntese líqüida média das folhas sadias, x é a severidade da doença e f3

expressa a relação entre lesão virtual e lesão visual. Os valores de f3,

determinados por regressão não-linear, foram de 3,08±0, 18 (/Z=0,84) e 

3, 19±0, 14 (/Z=0, 71) para os cultivares !AC-Carioca e Rosinha, 

respectivamente. A incorporação de f3 ao cálculo de HAD, de modo geral, não 

melhorou o ajuste dos dados. 



DAMAGE ASSESSMENT CAUSED BY Xanthomonas axonopodis 

pv. phaseoli IN COMMON BEAN (Phaseolus vu/garis, L.) 

SUMMARY 

Author: Cecilia Gladys Díaz 

Adviser: Dr. Armando Bergamin Filho 

The objective of this research was the quantification of lasses caused by 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, the causal agent of the common 

bacterial blight disease of common bean. This work was developed in three 

stages. ln the first stage a diagrammatic scale was developed and validated in 

arder to help the quantification of disease severity. This scale has eight 

severity levels (0.97, 1.9, 3.3, 8.0, 12.0, 22.0, 31.0, and 51.0%). The scale 

validation was made by six evaluators, most of them without any experience in 

the evaluation of common bacterial blight. Fifty leaves with different disease 

severity levels were employed to the scale validation. Most of evaluators exhibit 

a high level of accuracy in the evaluations (R2 ranging between 0.81 to 0.95); in 

spite of this, a generalized tendency to overestimation of disease severity was 

detected, mainly between the 20 and 40% scale values. The scale was 

adequate for the disease severity assessment under field conditions. 

ln the second stage, in arder to evaluate the real lasses, three field triais 

were established employing the bean varieties !AC-Carioca and Tuc-180. Two 

of them were developed during the spring seasons of 1997 and 1998, and the 

third in the summer of 1998. AII of them were located in the town of Las Talitas, 

state of Tucumán-Argentine. ln arder to evaluate the disease lasses was 

employed a single plant method and different severity levels were obtained in 

function of the number of inoculations. For each plant the following variables 

were defined: disease severity, area under the disease progress curve 
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(AUDPC), green leaf area duration (HAD) and health leaf area absorption 

(HAA). The yield components number of pods per plant and seed production 

per plant (gim\ were evaluated at the end of the culture cycle. Data analysis 

showed no correlation between the variables disease severity, AUDPC and 

yield components. Variables related with (HAD and HAA) showed a correlation 

with the yield components evaluated in the three triais. (R2 ranging between 

0.66 to 0.83 for HAD-yield and 0.53 to 0.79 for HAA-yield). 

ln the last stage was assessed the pathogen incidence over the 

variables photosynthetic efficiency and production in common bean. Two field 

triais employing the cultivars !AC-Carioca and Rosinha were conducted during 

the rainy season of 1997 in Piracicaba, state of São Paulo-Brazil. Different 

levels of severity were obtained varying the number of pathogen inoculations. 

The disease severity was evaluated employing a diagrammatic scale. The 

green leaf area duration (HAD) was linearly correlated with seed production 

(g/m2
) in both triais, but not with the disease severity. Photosynthesis was 

correlated with diseased leaf area using the following equation: Px1Po
=(1-x)13, in 

which Px is the liquid photosynthesis of the leaf with severity x, Po is the 

average liquid photosynthesis of health leaves, x is the disease severity and f3

express the relation between the virtual lesion and the visual lesion. The f3

values founded with non-linear regression were 3.08 ± 0.18 (R2=0.84) and 3.19 

± 0.14 (R2=0.71) for the cultivars !AC-Carioca and Rosinha, respectively. The 

incorporation of the f3 parameter in the estimate of HAD, in general manner, did 

not improve the relation with yield. 
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1 INTRODUÇÃO 

O feijão, principal fonte protéica da população brasileira, ocupa uma 

posição de destaque na economia do país, embora a produtividade média 

nacional seja baixa, em torno de 600 Kg/ha, devido predominantemente à cultura 

estar na forma de subsistência e à não-utilização de tecnologias agronômicas 

adequadas, como o uso de sementes melhoradas. Apenas 15% da produção 

brasileira é produzida sob pivô central, conseguindo-se, nesse caso, até 3.800 

Kg/ha, caracterizando a passagem da cultura da forma de subsistência para uma 

cultura altamente tecnificada (Menezes, 1997). 

Um dos fatores responsáveis pela obtenção dos baixos rendimentos 

produtivos do feijoeiro comum no Brasil são os problemas fitossanitários, de 

grande importância, particularmente nos trópicos (Rava, 1984). Dentre as 

doenças de origem bacteriana que afetam a cultura, o crestamento bacteriano 

comum (CBC), causado por Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) 

Vauterin, Hoste, Kersters & Swings é a de maior importância. A doença é 

relevante na cultura do feijão pela sua ampla distribuição e pelo seu efeito direto 

nos rendimentos, além de sua transmissibilidade através das sementes, nas quais 

a bactéria pode permanecer viável durante anos. 

Em países como Colômbia, Canadá e Estados Unidos, a presença desta 

bacteriose é citada como um dos principais problemas da cultura do feijão, onde 

se estimam diminuições na produção ao redor de 30-50% em condições de alta 

umidade e calor (Wallen & Jackson, 1975; Yoshii, 1976). No Brasil não existem 

estimativas de danos ocasionados pelo CBC (Rava & Sartorato, 1994). Para 
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Goodwin (1992), o dano ocasionado pelo crestamento bacteriano comum é 

resultante não somente da intensidade da doença, como também da redução na 

fotossíntese. 

A quantificação de dano requer métodos precisos para avaliar incidência e 

severidade, além de métodos padronizados. As escalas disponíveis para avaliar o 

crestamento bacteriano comum apresentam certa dificuldade de ser empregada 

no campo, já que são uma combinação de escalas descritivas e diagramáticas, 

geralmente usadas em programas de melhoramento (Van Scoonhove & Pastor 

Corrales, 1987). 

Weller & Saettler (198Gb) são de opinião que a epidemiologia do 

crestamento bacteriano comum é pouco compreendida e que um estudo 

quantitativo da dinâmica populacional de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 

em condições de campo poderia contribuir para uma melhor compreensão desse 

patossistema. Alternativamente, as abordagens mecanísticas dos modelos de 

danos poderiam descrever os vários processos fisiológicos do crescimento da 

planta e incorporar os efeitos da doença. O uso de modelos mecanísticos é de 

grande importância para um total entendimento da resposta da produção à 

doença (Gaunt, 1987; Loomis et ai., 1979; Loomis & Adams, 1983; Pinnschimidt et 

ai., 1994). 

Desde 1955 os fitopatologistas notaram a importância da determinação da 

área foliar do hospedeiro na avaliação das doenças (Last, 1955). Waggoner & 

Berger (1987) propuseram que as variáveis derivadas da área foliar sadia (HAD e 

HAA) fornecem melhor estimativas da produção do que medidas de intensidade 

da doença. Monteith (1977) definiu a produção de uma cultura como o produto da 

radiação interceptada (RI) e a eficiência no uso dessa radiação (RUE). Os 

fitopatógenos afetam de maneira diferente essas duas variáveis (RI e RUE). No 

caso da RUE, Bastiaans (1991) propõe a determinação da lesão virtual, 

caracterizada pelo parâmetro J3, como uma das maneiras de dar mais significado 

biológico à avaliação da intensidade da doença. 
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Lopes (1999), ressaltou a importância de incorporar no cálculo de HAA e 

HAD, ou em modelos similares, o tamanho da lesão virtual, além da visual. A 

lesão virtual poderia funcionar como um corretivo da severidade, sendo de grande 

valor no ajuste das avaliações realizadas no campo, além de determinar 

precisamente a área foliar afetada pelo patógeno e acoplar esses efeitos aos 

modelos que tentam explicar a redução da produção. 

Do exposto, os objetivos deste trabalho foram: 

(i) Desenvolver e validar uma escala diagramática para o crestamento

bacteriano comum; 

(ii) Estabelecer a função de danos (ou de produção) do crestamento

bacteriano comum e correlacionar a produção com a doença e com as variáveis 

derivadas da área foliar sadia (HAD e HAA); 

(iii) Determinar o parâmetro � para o patossistema feijoeiro/CBC e

incorporar o tamanho da lesão virtual nos modelos de quantificação de danos ( ou 

produção). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Antecedentes 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin, Hoste, Kersters & 

Swings, agente causal do crestamento bacteriano comum, é de ocorrência 

generalizada na cultura do feijoeiro, principalmente nas regiões quentes e úmidas 

do globo (Saettler, 1991 ). No Brasil, tem sido relatada em praticamente todas as 

regiões produtoras de feijão, apresentando maior importância no Norte do Estado 

do Paraná, no Estado do Rio de Janeiro e na Região do Brasil Central, sobretudo 

nas safras das águas (Vieira, 1983). 

Segundo Robbs (1954), esta bacteriose foi constatada, pela primeira vez, 

em 1938, no Estado do Pará Atualmente é considerada a mais importante doença 

bacteriana do feijoeiro (Costa, 1972; Menezes 1997) 

2.2 Etiologia 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin, Hoste, Kersters & 

Swings pertence ao Domínio Bactéria, Divisão Gracilicutes, Classe 

Proteobacteria, Família Pseudomonadaceae. Apresenta a forma de bastonetes, 

não forma esporos, é gram-negativa, móvel e tem um (raramente dois) flagelo 

polar. A maioria das espécies digere o amido e produz ácido a partir da lactose. 

Atualmente a espécie Xanthomonas axonopodis conta com 34 patovares, sendo 

reconhecido o agente causal do crestamento bacteriano comum como 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli. 
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2.3 Métodos de inoculação 

Vários são os métodos de inoculação disponíveis para garantir a 

penetração da bactéria do crestamento bacteriano comum nos tecidos do 

hospedeiro. Os métodos de inoculação incluem a perfuração da haste da planta 

com agulha ou escalpelo previamente contaminado com suspensão bacteriana; o 

atrito foliar provocado pela mistura de suspensão bacteriana e carborundum; o 

uso de alta pressão nas pulverizações da suspensão bacteriana; infiltração de 

suspensão bacteriana sob vácuo nas folhas e caules; perfuração com agulhas 

múltiplas imersas em suspensão bacteriana; corte nas folhas provocadas por uma 

tesoura contaminada com o inóculo (Pastor Corrales et ai., 1981 ). 

Todos esses métodos de inoculação demandam tempo excessivo para as 

inoculações, sendo adequados para uso em casa de vegetação; no campo, 

tornam-se tediosos e de baixo rendimento. Faria & Melo (1989) procuraram 

avaliar o uso de polvilhamento de areia fina usando polvilhadeira motorizada 

como agente incitante de ferimentos, seguido ou precedido da pulverização da 

suspensão bacteriana com o mesmo aplicador. Os autores concluíram que o 

polvilhamento de areia seguido ou antecedendo a pulverização das plantas com 

suspensão bacteriana foi adequado ao aparecimento dos sintomas da doença em 

feijoeiro, em condições de campo. Eles explicam que o método de indução de 

ferimento por jato de areia, embora drástico, permitiu diferenciar cultivares. 

Sugeriram, ainda, que para garantir maior severidade da doença, as inoculações 

deveriam ser repetidas duas ou três vezes antes do início da floração. 

Torres & Maringoni (1999), ao comparararem os métodos de inoculação 

com agulhas múltiplas e com lâmina de barbear em três estádios fenológicos de 

desenvolvimento do feijoeiro (V4, R5 e R7}, verificaram que os dois métodos 

foram eficazes em discernir as reações de suscetibilidade e de resistência das 

plantas. O método de agulhas múltiplas foi o mais prático e o estádio fenológico 

(R5) o que apresentou maior uniformidade nos resultados. Aggour et ai. (1989) 

perceberam também a vantagem do método de inoculação com agulhas múltiplas 
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ao proporcionar uma melhor colonização pelas bactérias nos tecidos foliares da 

planta. 

Zapata et ai. (1985) recomendam a inoculação do trifólio, no estádio de 

florescimento, com agulhas múltiplas e a inoculação das vagem através de 

rabiscos praticados com estas agulhas. Comentam também que o método de 

agulhas múltiplas confere a vantagem do aparecimento de um grande número de 

lesões ao mesmo tempo e os sintomas expressados são semelhantes aos 

encontrados no campo, além de não ocasionar escape. 

Um das técnicas mais empregadas na atualidade é a incisão de folhas 

primárias com tesouras previamente mergulhadas no inóculo (Sartorato & Rava, 

1981; Webster et ai., 1980). A concentração do inóculo pode influenciar 

notoriamente na reação à doença. Em vista disso, o critério generalizado entre os 

pesquisadores é de usar uma concentração de 10
7
-10

8 
células bacterianas/ml 

(Cafati, 1971; Pompeu & Crowder, 1973; Saettler & Ekpo, 1975; Schuster & 

Coyne, 1971; Webster et ai., 1980). 

O método de inoculação no campo usado por Zapata et ai. ( 1985) consistiu 

em provocar ferimentos nas folhas com areia lançada com uma pistola de ar 

comprimido e posteriormente pulverização com a suspensão bacteriana com o 

mesmo equipamento. Esse método simula muito bem os métodos naturais de 

inoculação de X axonopodis pv. phaseoli através dos ferimentos ocasionados 

pelo impacto das partículas de solo nas folhas do hospedeiro. 

2.4 Avaliação do Crestamento Bacteriano Comum 

O melhor parâmetro para avaliar a quantidade do crestamento bacteriano 

comum é através da severidade (porcentagem de tecido afetado) nas folhas e 

vagens, como se constatam nas escalas usadas por van Schoonhove & Pastor 

Corrales (1987). 

As escalas diagramáticas constituem-se atualmente na principal ferramenta 
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de avaliação da severidade da doença. Para essa doença, cada pesquisador e 

também alguns centros de pesquisa desenvolveram um método de avaliação que 

melhor cumprisse com seus objetivos. Quando a técnica de inoculação é por 

incisão de folhas primárias ou primeiras trifolioladas a escala de avaliação tem 

valores de 0-5 ou 0-6 (Sartorato & Rava, 1981; Webster et ai., 1980). De um 

modo geral, essas escalas não permitem uma avaliação precisa, quantitativa, da 

doença. 

Saettler (1977), analisando a grande variabilidade de técnicas em uso nos 

diferentes centros de pesquisa, considerou importante padronizar os métodos, 

época de inoculação e a escala de avaliação da doença. 

2.5 Modelos de avaliação de danos 

2.5.1 Relação entre severidade e produção 

A relação entre doença e produção é mais freqüentemente resumida como 

um simples modelo empírico que descreve as performances dos cultivas na 

presença da doença. Tais modelos podem ser robustos e úteis, mas seu uso é 

geralmente limitado à condições específicas nas quais eles foram desenvolvidos. 

Mudanças no sistema de produção geralmente invalidam essa relação. Os 

modelos representam um meio conveniente para resumir em um formato prático e 

claro, geralmente uma equação, a grande quantidade de dados obtidos. A 

equação simplifica o cálculo dos danos a partir da quantidade de doença 

conhecidas num estádio específico de desenvolvimento da cultura. 

2.5.2 Abordagem mecanística 

Os estudos de danos concentram-se no aumento do número de lesões ou 

no progresso da intensidade da doença no tempo. Essas curvas são resumidas 

através de sua taxa relativa de mudança, r ( dia-\ ou através da área sob a curva 
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de progresso da doença AUDPC (dias) (Vanderplank, 1963). Bergamin & Amorim 

(1996), ressaltam que nem a taxa de mudança de x (r) nem a soma de x (AUDPC) 

nos dá informação a respeito do tamanho da folhagem e quanto tempo ela opera 

ou quanta insolação ela absorve. Lopes et ai. (1994) alertam que os 

fitopatologistas têm invertido a lógica das coisas, já que concentraram-se mais no 

estudo do patógeno do que no hospedeiro e, com esta visão, a aplicação dos 

modelos tradicionais para avaliar danos podem resultar em alguns insucessos. 

Nesse contexto, Waggoner & Berger (1987) indicam que a produção ou matéria 

seca de uma planta é função em grande parte da fotossíntese que ocorre nas 

folhas, que é função do índice de área foliar. 

A estimativa do índice de área foliar pode ser realizado manualmente ou 

por equipamentos específicos, radiômetros de múltiplo espectro ou analisadores 

de copa, onde a refletância ou a transmissão da luz solar são relacionadas à área 

foliar (Campbell & Norman, 1989). Para relacionar a curva de progresso da 

doença e o crescimento da planta é suficiente subtrair a área foliar doente da 

duração da área foliar (LAD). Isto se faz através da integração da área foliar sadia 

e operacional durante o período de crescimento do hospedeiro. Esta integração 

resulta no que Waggoner & Berger (1987) chamam de duração de área foliar 

sadia (HAD). A inclusão da absorção da radiação leva à definição de absorção da 

área foliar sadia (HAA) (MJ m"
2
). 

Waggoner & Berger (1987), indicam que estas duas variáveis são 

melhores estimadores da produção, quando comparadas com a intensidade da 

doença, uma vez que HAD e HAA adicionam certo realismo biológico às 

abordagens empíricas. 

O conceito da HAD e HAA mostrou sua validade para as avaliações de 

perdas de produção de muitos patossistemas diferentes, tais como Phytophthora 

infestans-batata (Haverkort & Bicamumpaka, 1986; Rotem et ai. 1983a, Rotem et 

ai. 1983b; van Oijen, 1990), Alternaria solani-batata (Johnson & Teng, 1990), 

Aschochyta fabae-Vicia taba (Madeira et ai., 1988), Pyricularia oryzae-arroz 
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(Pinnschimidt & Teng, 1993), Blumeria graminis-cevada (Daamen & Jorritsma, 

1990), Phaseoisariopsis griseola-feijão comum (Bergamin et ai., 1997). 

O trabalho de Bergamin Filho et ai. (1997), aplicando os modelos de 

avaliação de danos tradicionais e os baseados na área foliar remanescente do 

hospedeiro para patossistema Phaeoisariopsis griseo/a-feijoeiro, indicou que as 

maiores produtividade da cultura do feijão estiveram sempre relacionadas aos 

maiores valores de HAD e HAA, revelando que HRI (radiação diária interceptada 

pela área foliar sadia) é a variável explanatória chave para um sistema 

transportável de manejo de doença. 

2.6 Métodos para a quantificação de danos 

Ensaios que contenham parcelas com plantas sadias e parcelas com 

plantas doentes, estas exibindo diferentes níveis de severidade, são geralmente 

empregados para o estabelecimento da função de dano, de tal modo a obter um 

conjunto de variáveis independentes (níveis de doença) que possam ser 

relacionadas com um conjunto de variáveis dependentes (níveis de dano) 

(Bergamin et ai. 1995). Os diferentes níveis de injúria podem ser obtidos de várias 

maneiras (Bergamin et ai., 1995): diferentes concentrações de inóculo, número de 

inoculações, época de inoculação, etc. 

Diferentes métodos têm sido empregados para a quantificação de danos 

em ensaios de campo. Os mais empregados são o método da parcela 

experimental e o método de plantas individuais. O método da parcela 

experimental foi inicialmente utilizado com parcelas pareadas, envolvendo a 

comparação de produção de duas parcelas em cada repetição, sendo uma 

protegida da ocorrência da doença e a outra com ocorrência natural do patógeno. 

Outra versão da parcela experimental, considerada mais eficiente que a anterior, 

utiliza tratamentos múltiplos, que envolve a comparação de parcelas com 

diferentes níveis de doença com uma parcela sadia (Shane & Theng, 1987). 

O método das plantas individuais implica na seleção de 50 a 2000 plantas 
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em um campo comercial ou experimental, escolhidas de modo a obter uma grande 

variação na intensidade dos sintomas, além de plantas sadias. Cada planta é 

colhida individualmente e considerada como um dado para a análise de regressão 

(Shane & Teng, 1987). Algumas das vantagens deste método são o menor 

espaço requerido para a instalação do experimento, além de ser menos 

trabalhosa, podendo ser instalados em campos comerciais. É possível obter uma 

variação completa da intensidade da doença durante uma única estação de 

cultivo. Dentre as desvantagens do método, destacam-se a maior dificuldade de 

quantificação do fenômeno de compensação (plantas sadias que crescem ao lado 

de plantas doentes tendem a produzir mais, minimizando o dano causado pelo 

patógeno) e o uso de dados originados por uma planta individual para prever o 

que acontecerá numa plantação, além da variação natural de produção que existe 

entre plantas individuais, mesmo geneticamente idênticas, devido principalmente 

a condições ambientais. 

2. 7 O conceito de lesão virtual

Para a quantificação dos efeitos na fisiologia da planta deve-se considerar 

a intensidade da infecção em estudo. A lesão virtual consiste de uma lesão visual 

e uma área adjacente na qual a atividade fotossintética é zero. Este conceito foi 

introduzido por Bastiaans ( 1991) como uma base para o modelo que quantifique a 

competência fotossintética das folhas doentes. A relação entre severidade da 

doença e fotossíntese é descrita com um único parâmetro, p, que é a relação 

entre lesão virtual e lesão visual. Os valores de p maiores que 1 são interpretados 

como um indicativo de que a doença não só reduz a área foliar como, também, a 

capacidade fotossintética dos tecidos verdes remanescentes. 

Os valores de p reportados para doenças causados pelos patógenos 

obrigados são de 1,26 para Puccinia recondita em trigo de inverno (Baastians, 

1991) e 8, 7 4 para Blumeria graminis em trigo de inverno (Baastians, 1991 ). Os 
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valores de � reportados para doenças causadas por patógenos facultativos são 

de 3,04 e 3,74 para Pyricularia oryzae em arroz (Baastians, 1991 ); 2,68 para 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli em feijão comum (Goodwin, 1992); 7,24 

para Colletotrichum lindemuthianum em feijão comum (Bassanezi et ai., 1997); 

11,0 para mancha foliar de Cercospora em amendoim (van der Werf et ai. 1990, 

baseado nos dados de Boate et ai., 1980); 2,01 para Rhynchosporium seca/is em 

cevada (van der Werf et ai. 1990, baseado nos dados de Martin, 1986); 1,66 para 

Septoria nodorum em trigo (van der Werf et ai. 1990, baseado em dados de 

Rooney, 1989) e 4,70 para Uromyces appendiculatus no feijão (Lopes, 1999). 

O parâmetro � pode ter outra aplicabilidade, que consiste na correção da 

porcentagem de severidade das doenças obtidas através de escalas 

diagramáticas, já que estas são desenvolvidas baseadas na habilidade do olho 

humano (Horsfall & Cowling, 1978). 
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3 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UMA ESCALA DIAGRAMÁTICA 

PARA Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli EM FEIJOEIRO 

3.1 INTRODUÇÃO 

O crestamento bacteriano comum do feijoeiro (CBC), causado por 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, é a doença bacteriana mais importante do 

feijoeiro e está distribuída por todas as principais regiões produtoras (15). O 

patógeno causa maiores danos em clima quente (acima de 28
°

C), com umidade 

relativa alta (9). Em condições de temperatura e umidade favoráveis o tecido do 

limbo foliar torna-se seco e quebradiço, com as margens apresentando um 

aspecto queimado (Zaumeyer e Thomas, 1957). 

A avaliação da resistência genética dos cultivares de feijoeiro ao CBC é 

realizada com o auxílio de escalas de notas, a maioria de natureza qualitativa e 

de pouca precisão (Arp et ai. 1971; Coyne & Schuster, 197 4; Schuster et ai. 1979, 

Schuster & Coyne, 1971; Yoshii et ai, 1978). Seu emprego, portanto, produz 

resultados variáveis quando diferentes avaliadores a utilizam. Além disso, a falta 

de precisão impede sua utilização em trabalhos epidemiológicos. 

Saettler (1977), discutindo a grande variabilidade das técnicas em uso para 

a avaliação da severidade do CBC, considerou importante padronizar os métodos 

e época de inoculação e as escalas de avaliação da doença. Berger (1980) 

enfatiza que escalas diagramáticas devem ser de fácil uso, aplicáveis a uma 

ampla série de diferentes condições, e devem produzir resultados reprodutíveis, 

além de apresentar níveis suficientes que representem todos os estádios de 

desenvolvimento da doença. 
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Adicionalmente, na quantificação de danos causados pelas doenças a seus 

hospedeiros, faz-se necessário métodos precisos para a quantificação da 

severidade. As escalas desenvolvidas pelo Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) (van Schoonhoven & Pastor-Corrales, 1987), que combinam 

escalas descritivas e diagramáticas, apresentam sérias dificuldade para sua 

utilização no campo. 

O objetivo deste trabalho, assim, foi desenvolver e validar uma escala 

diagramática para avaliação da severidade de X. axonopodis pv. phaseoli

suficientemente precisa e simples para ser usada tanto na avaliação de 

resistência quanto em trabalhos epidemiológicos e de quantificação de danos. 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1 Definição dos níveis de severidade 

A escala diagramática para avaliar a severidade do CBC foi construída a 

partir de 100 folhas de feijoeiro das cultivares !AC-Carioca e Rosinha, que 

apresentavam sintomas típicos do crestamento bacteriano comum, coletadas 

aleatoriamente de um campo experimental localizado em Piracicaba-SP. Cada 

folha teve sua área total e sua área lesionada desenhadas em folhas de plástico 

transparente. Determinou-se a área afetada (tecido necrosado e halo amarelado) 

e a área foliar total, separadamente, no medidor de área foliar Ll-3000 (LICOR). 

Em vista da dificuldade de manter as folhas bem conservadas por longo período 

de tempo, optou-se por fotografá-las. As fotografias serviram, posteriormente, 

para a validação da escala. O menor nível de doença observado foi de 0,97% 

(para uma área foliar total de 33,3 cm2) e o maior foi de 51 % (para uma área foliar 

de 31,8 cm\ Além dos níveis mínimo e máximo, foram escolhidos mais seis 

níveis, de acordo com a lei de acuidade visual de Weber-Fechner (Horsfall & 

Barrat, 1945). 
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3.2.2 Validação 

Das 100 folhas colhidas escolheu-se 50 para a validação da escala, 

sendo a severidade destas estimada por seis avaliadores com auxílio da escala 

desenvolvida. A precisão e acurácia de cada avaliador foi determinada por meio 

de regressão linear, com a severidade real como variável independente e a 

severidade estimada como variável dependente. A precisão das estimativas foi 

obtida pelo coeficiente de determinação (R2) e pela variância dos erros absolutos 

(severidade estimada menos severidade real) (Godoy, et.al. 1997; Nutter & 

Schultz, 1995). A acurácia de cada avaliador foi obtida por meio do teste t 

aplicado ao coeficiente angular (b) da reta obtida pela regressão linear 

(severidade real vs. severidade estimada). Em condições ideais o valor de b não 

deve diferir da unidade (Nutter et ai. 1993). O teste t também foi aplicado ao 

coeficiente linear da reta (a). Neste caso, em condições ideais, a não deve diferir 

de zero (Nutter et ai. 1993). 

3.3 RESUL TACOS E DISCUSSÃO 

Os oito níveis de severidade do CBC utilizados na elaboração da escala 

estão representados na Figura 1. O menor nível corresponde a uma porcentagem 

de severidade de 0,97% e o maior, de 51 %. Os níveis intermediários, seguindo-se 

a lei de Weber-Fechner (Horsfall & Barrat, 1945), correspondem às severidades 

de 1,9, 3,3, 8,0, 12,0, 22,0 e 31,0%. 

A validação da escala desenvolvida mostrou que a maioria dos 

avaliadores apresentou alta precisão nas suas avaliações (Figura 2), indicado 

pelos altos coeficientes de correlação (R2), entre 0,81 e 0,95. Considerando-se 

conjuntamente precisão e acurácia (Tabela 1 ), os avaliadores 3 e 5 destacaram

se dos demais. Os avaliadores 1, 2, 4 e 6 apresentaram tendência de 

superestimar a severidade do crestamento bacteriano comum, de acordo com os 
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valores de b significativamente maiores que a unidade (Tabela 1 ). Essa tendência 

fica bem evidente quando os erros absolutos (severidade real menos severidade 

estimada) são examinados (Figura 3). 

Tabela 1. Coeficientes de determinação (R
2
), coeficientes lineares (a) e 

coeficientes angulares (b) das regressões entre severidade real 

(variável independente) e severidade estimada (variável 

dependente) para cada avaliador. 

Avaliadores 

1 2 3 4 5 6 

a 0,52* 0,28 0,47* 2,16* -0,35 1,74* 

b 1,64* 2,39* 0,88 2,23* 1,05 0,51* 

Ff 0,81 0,86 0,95 0,91 0,91 0,89 

*asterisco representa situações nas quais a hipótese nula (a=O ou b=1) foram rejeitas pelo test-t
(p<0.01)

Os maiores desvios ocorreram sempre dentro da faixa de severidade 

entre 20 e 40% (Figura 3). Uma das possíveis razões para tal fato é a maior 

freqüência de halos amarelos nesses estádios de desenvolvimento da doença, o 

que pode confundir o avaliador. Apesar disso, os erros absolutos (Figura 3) 

raramente ultrapassaram 10%. Nutter (1989) considera excelente um avaliador 

cujos erros não ultrapassem 5% e bom aquele cujos erros sejam menores que 

10%. Por esse critério, o resultado conseguido neste trabalho pode ser 

considerado entre bom e excelente, dependendo do avaliador. 
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Figura 1. Escala diagramática de severidade (porcentagem da área foliar 

doente) do crestamento bacteriano comum causado por Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli). 
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y=0, 39+1,03x 
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Figura 2. Severidade estimada com auxilio de escala diagramática (círculos 

cheios) e linhas de regressão obtidas entre severidades reais e 

estimadas (linhas cheias).Linhas tracejadas representam a situação 

ideal, com as estimativas idênticas à realidade. 
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Figura 3. Erros absolutos (Severidade real menos estimada) para seis 

avaliadores. 
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Um outro indicador de precisão (Nutter & Schultz, 1995) para avaliar o 

desempenho dos avaliadores é a reprodutibilidade das avaliações entre os 

avaliadores. A Figura 4 mostra a correlação obtida entre o avaliador 3 e os 

demais. Os coeficientes de determinação obtidos foram altos em todos os casos, 

variando de 0,80 a 0,90. Isso indica que a severidade estimada pelo avaliador 

três explicou 80% da variação das avaliações do avaliador um, 82% do dois, 88% 

do quatro, 84% do seis e 90% do cinco (Figura 4). Estes resultados indicam que 

os resultados obtidos pelos diversos avaliadores podem ser comparados entre si, 

fato que demonstra a utilidade da escala proposta neste trabalho. 
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4 EFEITO DO CBC NA AREA FOLIAR E NAS VARÁVEIS DE ÁREA FOLIAR 

SADIA (HAD E HAA) E NOS COMPONENTES DA PRODUÇÃO DO 

FEIJOEIRO 

4.1 INTRODUÇÃO 

Um dos fatores responsáveis pela obtenção dos baixos rendimentos 

produtivos do feijoeiro comum no Brasil são os problemas fitossanitários, de 

grande importância, particularmente nos trópicos (Rava, 1984). Dentre as 

doenças de origem bacteriana que afetam a cultura, o crestamento bacteriano 

comum (CBC), causado por Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith 1887) 

Vauterin, Hoste, Kersters & Swings (1995) é a de maior importância. A doença é 

relevante na cultura do feijão pela sua ampla distribuição e pelo seu efeito direto 

nos rendimentos, além de sua transmissibilidade através das sementes, nas quais 

a bactéria pode permanecer viável durante anos. 

Em países como Colômbia, Canadá e Estados Unidos, a presença desta 

bacteriose é citada como um dos principais problemas da cultura do feijão, onde 

se estimam diminuições na produção ao redor de 30-50% em condições de alta 

umidade e calor (Wallen & Jackson, 1975; Yoshii, 1976). No Brasil não existem 

estimativas de danos ocasionados pelo CBC (Rava & Sartorato, 1994). Para 

Goodwin (1992), o dano ocasionado pelo crestamento bacteriano comum é 

resultante não somente da intensidade da doença, como também da redução na 

fotossíntese. 
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Desde 1955 os fitopatologistas notaram a importância da determinação da 

área foliar do hospedeiro na avaliação das doenças (Last, 1955). Waggoner & 

Berger (1987) propuseram que as variáveis derivadas da área foliar sadia (HAD e 

HAA) fornecem melhor estimativas da produção do que medidas de intensidade 

da doença. Monteith ( 1977) definiu a produção de uma cultura como o produto da 

radiação interceptada (RI) e a eficiência no uso dessa radiação (RUE). Os 

fitopatógenos afetam de maneira diferente essas duas variáveis (RI e RUE). No 

caso da RUE, Bastiaans (1991) propõe a determinação da lesão virtual, 

caracterizada pelo parâmetro 13, como uma das maneiras de dar mais significado 

biológico à avaliação da intensidade da doença. 

Lopes (1999), ressaltou a importância de incorporar no cálculo de HAA e 

HAD, ou em modelos similares, o tamanho da lesão virtual, além da visual. A 

lesão virtual poderia funcionar como um corretivo da severidade, sendo de grande 

valor no ajuste das avaliações realizadas no campo, além de determinar 

precisamente a área foliar afetada pelo patógeno e acoplar esses efeitos aos 

modelos que tentam explicar a redução da produção. 

Do exposto, o objetivo deste trabalho foi estabelecer a função de danos ( ou 

de produção) do crestamento bacteriano comum e correlacionar a produção com 

a doença e com as variáveis derivadas da área foliar sadia (HAD e HAA). 

4. 2. MATERIAL E MÉTODOS

4.2.1 Local de instalação do ensaio 

Cinco ensaios para avaliar danos ocasionados pelo crestamento 

bacteriano comum foram instalados nos campos experimentais da Estação Agro -

Industrial Obispo Colombres, no município de Talitas, Tucumán, Argentina. 

Tucumán é uma província da Argentina localizada ao noroeste do país, entre 26 e 

28
° 

de latitude Sul e 64 e 66
° 

de longitude Leste. Janeiro é o mês mais quente do 
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ano, atingindo uma temperatura máxima de 30,4°C e uma mínima de 19,5°C; julho 

é o mês mais frio, com temperatura máxima de 18,9°C e mínima de 6,5°C. A 

média de precipitação para a zona mais úmida gira em torno de 800 e 1000 mm e 

na zona mais seca entre 600 e 800 mm anuais. Os meses de outubro e abril são 

mais chuvosos, com cerca de 80% do total anual. 

Segundo a classificação de Duckman & Masefield (1970) e Thorne & 

Thorne (1979), Tucumán corresponderia ao clima temperado quente (subtropical). 

Este clima é caraterizado por apresentar precipitação adequada para a produção 

agrícola no mínimo seis meses por ano. Os invernos são moderadamente frios 

devido à influência das massas de ar polares. Este clima permite uma safra na 

primavera com altos riscos de geadas, representando pouca significância para a 

produção da província, com as maiores produções de feijão concentrando-se no 

verão. 

4.2.2 Obtenção e preservação do isolado 

Para o isolamento da bactéria, coletou-se folhas no campo apresentando 

sintomas típicos da doença (ver descrição no item 2.3). As folhas foram lavadas 

em água de torneira e com o auxílio de um bisturi cortaram-se pequenos 

quadrados (2x2 mm), incluindo o tecido sadio (verde) e o infectado (amarelo) e 

desconsiderando-se a área necrosada. A desinfecção dos fragmentos foi efetuada 

segundo a metodologia descrita por Maringoni ( 1993). Cada fragmento de folha 

foi colocado em um tubo com 1 mL de solução salina a 0,9% de NaCI, onde 

permaneceu por um tempo mínimo de 30 minutos. A partir da suspensão obtida 

depositou-se uma gota (O, 1 mL) no centro da placa de Petri contendo meio 

nutriente ágar+sacarose, recomendado por Maringoni (1993), espalhando-a com 

a ajuda de uma alça de Drigalsky. Estas placas foram mantidas a 28°C durante 

72-96 horas.

A presença de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli foi confirmada 
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através de uma prova de patogenicidade em casa de vegetação, onde inoculou

se algumas folhas de feijão no estádio V3N4 pelo método de agulhas múltiplas. 

As plantas foram colocadas em câmara úmida e incubadas a 28ºC, por 24 horas. 

Aos sete dias após a inoculação, observou-se lesões de aspecto encharcado, que 

com o decorrer do tempo tornaram-se necróticas e rodeadas por um halo amarelo, 

típico do gênero Xanthomonas. A partir destes sintomas, fez-se um novo 

isolamento obtendo-se, posteriormente, colônias com as mesmas características 

culturais das colônias originais que geraram os sintomas. 

A bactéria isolada não apresentou capacidade de produzir melanina em 

meio de cultura. Esta caraterística fisiológica da bactéria é manifestada através do 

tingimento do meio de cultura por uma coloração marrom-escura. Por 

conseguinte, os isolados correspondiam a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, 

não produtora de melanina. Isso permitiu diferenciá-los dos isolados produtores 

de melanina, que correspondem à variante fuscans. A partir destas colônias, com 

a finalidade de obter colônias puras, fez-se um plaqueamento por esgotamento, 

que é a forma de obter colônias isoladas e puras. As colônias obtidas desta 

maneira foram preservadas pelo método de tiras de papel de filtro dessecado 

como sílica-gel (Takatsu, 1980). Este método é seguro, rápido e não requer 

grande espaço para armazenamento, além de preservar por muito tempo as 

colônias bacterianas. 

4.2.3 Cultivares 

As cultivares utilizadas foram o Carioca, que é uma "raça" mesa-americana 

de regiões quentes, considerada possuidora de genes de tolerância à bacteriose, 

e a cultivar Tuc-180, que é uma "raça" andina de zonas frescas de grão vermelho, 

com uma produção de 1000 Kg/ha, que não apresenta tolerância ao crestamento 

bacteriano comum. 



4.2.4 Inoculação de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 

4.2.4.1 Concentração do inóculo 
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Para a produção do inóculo, os pedacinhos de papel de filtro onde foram 

preservadas as bactérias foram transferidos assepticamente a uma placa 

contendo o meio nutriente ágar+sacarose , a qual foi incubada a 28ºC. Após o 

crescimento das bactérias, foram repicadas várias placas a fim de garantir 

quantidade suficiente de inóculo para as inoculações em campo. Para a 

preparação da suspensão bacteriana, as colônias foram transferidas a partir das 

placas de Petri para um erlenmeyer de um litro de capacidade contendo solução 

salina (0,9% de NaCI). De acordo com a curva padrão desenhada por Valarini 

(1990), determinou-se a concentração de inóculo desejada, 108 ufc/ml. 

4.2.4.2 Inoculação em condições de campo 

A inoculação foi realizada quando as plantas apresentavam o primeiro 

trifólio completamente expandido, estádio V3N4 (Michaels, 1991 ). O inóculo foi 

aplicado no final da tarde, com prévia irrigação de 30 minutos para garantir um 

microclima úmido para as bactérias inciarem o processo de multiplicação e 

posterior penetração. Os ferimentos foram provocados por um jato de areia fina 

seca pulverizada com um pulverizador costal motorizado (Faria & Melo, 1989; 

Rava et ai. 1990; Zapata et ai., 1985) seguido da pulverização da suspensão 

bacteriana (108 
ufc/ml) com o mesmo equipamento. A vazão utilizada foi de 300 

Uha (Figura 1 e Figura 2) (Costa et ai., 1990). As inoculações sempre foram feitas 

ao final da tarde. 
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Figura 1. Vista geral do método de inoculação empregado nos ensaios de 

primavera de 1997 e 1998 e verão de 1998. Las Talitas - Tucumán -

Argentina.· 
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4.2.5 Instalação dos experimentos 

4.2.5.1 Ensaios de primavera de 1997 

Este ensaio foi semeado em 6 de outubro de 1997, utilizando-se as 

cultivares Carioca e Tuc-180, na Estação Experimental Agroindustrial Obispo 

Colombres, localizado em EI Colmenar, Tucumán, Argentina. O campo para a 

semeadura foi preparado de maneira convencional e contava com um sistema de 

irrigação por aspersão. Para cada cultivar foi semeada uma área de 455 m
2 

(13x35 m). Cada área continha 12 parcelas (4 tratamentos com 3 repetições por 

cultivar - Tabela 1 ). As datas das inoculações em cada tratamento e o estádio 

vegetativo da cultura correspondente, encontram-se na Tabela 2. A colheita de 

cada planta marcada e da parcela toda foi realizada em 8 de janeiro de 1998. O 

delineamento experimental do ensaio foi em blocos casualizados, com três 

repetições. As parcelas controle foram tratadas semanalmente com cúpricos e 

agrimicina. Foram realizadas nove avaliações semanais (4/11/97, 11/11/97, 

18/11/97, 25/11/97, 2/12/97, 9/12/97, 16/12/97, 23/12/97 e 30/12/97), sendo estas 

aos 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83 e 90 dias após o plantio (DAP). 

Cultivar Carioca Cultivar Tuc-180 

início início inicio início início inicio 

1 m 2m 

104 204 304 404 504 604 

103 203 303 403 503 603 

102 202 302 402 502 602 

101 201 301 401 501 601 

(Bloco 1) (Bloco 2) (Bloco 3) (Bloco 1) (Bloco 2) (Bloco 3) 

Figura 2. Croqui da área experimental apresentando a disposição das pareei.as 

para as cultivares Carioca e Tuc - 180. Ensaio de Primavera de 1997 e 

1998 e Verão de1998. EI Colmenar, Tucumán, Argentina. 
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Tabela 1. Sorteio dos tratamentos e parcelas correspondentes para o experimento 

de quantificação de danos de X. axonopodis pv. phaseoli. Ensaio de 

Primavera de 1997 e 1998 e Verão de1998. EI Colmenar, Tucumán, 

Argentina. 

Tratamentos 

T1. Três inoculações com X. axonopodis pv. 

phaseoli (sem areia) 

T2. Duas inoculações com X. axonopodis pv. 

phaseoli (com areia) 

T3. Três inoculações com X. axonopodis pv. 

phaseoli (com areia) 

e. Controle (Cúprico e agrimicina)

Número das parcelas 

104 - 203 - 301 - 404 - 503 -601 

103 - 201 - 302 - 403 - 501 -602 

102 - 204 - 303 - 402 - 504 - 603 

101 - 202 - 304- 401 - 502 -604 

Tabela 2. Datas das inoculações e respectivos estádios vegetativos da cultura do 

experimento de quantificação de danos de X. axonopodis pv. phaseoli. 

Ensaio de Primavera de 1997. EI Colmenar, Tucumán, Argentina. 

Tratamentos Data 

1 ª Inoculação

2
ª Inoculação

3ª Inoculação

04/novembro/1997 

1 0/novembro/1997 

18 e 28/novembro/1997 

1
V4 (terceira folha trifoliolada) 

2
R5 (emissão dos botões florais) 

3
R6 (abertura das primeiras flores) 

Fonte 
1
-
2
-
3 

Michaels (1991)

4.2.5.2 Ensaios de primavera de 1998 

Estádio da 

cultura 

V41 

V4 e R5
2 

V4 e R63 

As cultivares Carioca e Tuc-180 foram semeadas em 7 de outubro de 1998 

na Estação Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, localizada em EI 
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Colmenar, Tucumán - Argentina. O campo foi preparado da mesma forma que no 

ensaio anterior (item 4.3.5.1 ). A área semeada para cada cultivar consistia de 12 

parcelas, onde foram dispostos por sorteio os quatro tratamentos. Cada parcela 

consistiu de 8 sulcos espaçados em 0,5 m com 8 metros de comprimento. Os 

tratamentos, o cronograma das inoculações e o delineamento experimental foram 

idênticos aos ensaios precedentes. Os estágios da cultura do feijão nas quais 

foram efetuadas as inoculações foram as mesmas que os dos ensaios anteriores 

(Tabela 3). As aplicações de cúpricos e agrimicina na parcela controle foram 

semanais. As datas das avaliação foram 3/11 /98, 11 /11 /98, 19/11 /98, 27 /11 /98, 

5/12/98, 13/12/98, 21/12/98 e 30/12/98, correspondendo a 27, 34, 43, 51, 59, 67, 

75 e 84 DAP, respectivamente. A colheita deste experimento deu-se em 10 de 

janeiro de 1999. 

Tabela 3. Datas das inoculações e respectivos estádios fenológico da cultura do 

experimento de quantificação de danos de X axonopodis pv. phaseoli. 

Ensaio de Primavera de 1998. EI Colmenar, Tucumán - Argentina. 

Tratamentos Data Estádio da 

1 
ª

. Inoculação 

2
ª

. Inoculação 

3
ª

. Inoculação 

05/novembro/1998 

13/novembro/1998 

20 e 28/novembro/1998 

1
V4 (terceira folha trifoliolada) 

2RS (emissão dos botões florais)
3
R6 (abertura das primeiras flores) 

Fonte
1
•
2
-
3 

Michaels (1991) 

4.2.5.3 Ensaios de verão de 1998 

cultura 

V4
1

V4 e R52

V4 e R6
3 

O ensaio do verão de 1998 foi desenvolvido nos campos experimentais da 

Estação Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, localizado em EI 

Colmenar, Tucumán, Argentina. A semeadura das cultivares Carioca e Tuc-180 
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foi realizada no dia 13 de fevereiro de 1998. 

O preparo do campo, área semeada para cada cultivar, características das 

parcelas e tratamentos foram idênticos aos efetuados no ensaio de primavera do 

ano anterior (item 4.3.5.2), exceto pelo número de plantas avaliadas por parcela, 

sendo estas em número de quatro. As inoculações de cada tratamento seguiram a 

representação da Tabela 4. As aplicações na parcela controle mantiveram o 

mesmo delineamento que do ensaio de primavera de 1997 (item 4.3.5.1 ). As 

datas das avaliações foram 18/03/98, 25/03/98, 01 /04/98, 20/04/98, 28/04/98, 

08/05/98, 26/05/98 e 29/05/98, sendo estas aos 31, 38, 45, 52, 59, 67 e 77 DAP, 

respectivamente. A colheita deste experimento deu-se em 8 de junho de 1998. O 

delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com três repetições. 

Tabela 4. Datas das inoculações e respectivos estádios fenológicos da cultura do 

experimento de quantificação de danos de X. axonopodis pv. phaseoli. 

Ensaio de verão de 1998. EI Colmenar, Tucumán, Argentina. 

Tratamentos 

1
ª
· Inoculação 

2
ª
· Inoculação: 

3ª Inoculação 

1V4 (terceira folha trifoliolada}

Data 

06/março/1998 

18/março/1998 

24 e 25/março/1998 

2RS (emissão dos botões florais)
3R6 (abertura das primeiras flores) 

Fonte1 _2-3 Michaels (1991)

4.2.6 Avaliação da severidade da doença e níveis de injúria 

Estádio da 

cultura 

V4 

V4 e R5
2 

V4 e R6
3 

Para avaliação da severidade do crestamento bacteriano comum foi 

elaborada uma escala diagramática com oito níveis, correspondente a 0,97% para 

o nível inferior e 51 % para o superior e os intermemediários de 1,9; 3,3; 8,0; 12,0;

22,0 e 31,0 (Capítulo 1 ). 
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Durante ensaio preliminar, tentou-se obter parcelas com diferentes níveis 

de severidade variando a concentração de inóculo, mas este método não permitiu 

evidenciar diferenças entre os tratamentos. Maior sucesso foi obtido variando as 

freqüências de inoculação, segundo os esquemas mencionados anteriormente. 

4.2. 7 Método da planta individual 

Considerou-se como parcela útil as três linhas centrais, deixando como 

bordadura as cinco restantes. Nesta área útil foram marcadas seis plantas, duas 

por sulco, espaçadas a dois metros entre si. Semanalmente foram medidos, com o 

auxílio de régua, o folíolo central de todo trifólio de todas as plantas marcadas. 

Cada um destes trifólios foram individualizados com etiqueta numerada. As 

avaliações iniciaram-se no estádio V3N4 (Michaels, 1991 ), sendo aos 31, 31 e 27 

DAP para os ensaios de primavera de 1997, verão de 1998 e primavera de 1998 

(cv. Carioca), respectivamente e 31 e 27 DAP para os ensaios de primavera de 

1997 e verão de 1998, respectivamente (cv. Tuc-180). 

4.2.8 Avaliação do hospedeiro 

A estimativa da área foliar (LA cm2
), foi realizada através do método 

proposto por lamauti (1995), que consistiu em medir, com o auxílio de régua, o 

folíolo central de cada trifólio. Os intervalos das medições variaram de 7 a 9 dias. 

Estes dados serviram para calcular a área foliar total de acordo com a equação 

proposta por lamauti (1995) (R2=0,95). 

AF = 2,137094* [(LFC)1
·
96418

] + (-2.701269) (1) 

onde AF = área foliar; LFC = largura do folíolo central 

4.2.9 Análise dos dados 

Os ensaios de campo forneceram uma série de parâmetros básicos sobre a 

doença e o hospedeiro, que foram determinados diretamente: a severidade do 
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crestamento bacteriano comum e as variáveis derivadas: área sob a curva de 

progresso da doença (AUDPC), área foliar doente de cada planta marcada, índice 

de área foliar (LA/), duração da área foliar sadia (HAD) e absorção da área foliar 

sadia (HAA). 

4.2.9.1 Cálculo de AUDPC (área sob a curva de progresso da doença) 

Para o cálculo da AUDPC foi necessário calcular a área foliar total e a 

quantidade total da doença, efetuando-se a somatória dos valores da área foliar e 

da quantidade de doença de cada planta. Com estes valores, calculou-se a área 

sob a curva de progresso da doença (AUDPC) de acordo com a equação 
n-1 

AUDPC = 1)(x; +x;+1)12](t;+i -t;) (2) 
i=l 

onde, n é o número de avaliações, x é a proporção de doença e (t i+1 _fi) é o 

intervalo entre duas avaliações consecutivas. 

4.2.9.2 Cálculo de LA/ sadio, HAD e HAA

Para o cálculo do LA/ sadio foi utilizada a seguinte equação: 

LA/ sadio = LA/i (1 - Xi) (3) 

onde LA/; é o índice de área foliar no tempo f; ex; é o tecido doente no tempo t;. 

Após o cálculo do LA/, calcula-se a variável derivada HAD, utilizando-se a 

seguinte equação: 
n-1 

HAD = L {[LAI;(l- X;)+ LAI;+I (1- X;+1)]/2}(ti+l -ti) (4) 
i=l 

onde LA/; é o índice de área foliar no tempo t; e x; representa o tecido doente, no 

tempo t;_ 

A variável HAA considera a energia absorvida pela respectiva área foliar. 

Os valores de radiação foram fornecidos pela Estação Meteorológica da EEAOC, 

Las Talitas, em Tucumán, em cal/cm/dia e transformados para MJm-2 de acordo 
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com a fórmula: 

Radiação = ( cal/cm/dia x 4, 186 x 1 O, 000/1, 000000) (5) 

Na equação foram incluídos os valores médios de radiação calculados 

entre os intervalos das avaliações. HAA foi calculado através da equação 

n-1 

HAA = L/;( { (1- X; )[1- exp(-kLAJ;)] + (1- X;+i )[1- exp(-kLAI;+i )]} / 2)(t;+i - t;) (6) 
i=I 

onde LA/; é o índice de área foliar no tempo t;; x; representa o tecido doente 

correpondente no tempo f;; k é o coeficiente de extinção (=0,7 para o feijoeiro, 

Miglioranza, 1992) e / é a radiação (MJ.m-2).

4.2.1 O Determinação da produção 

A partir de cada planta marcada, no final do ciclo da cultura, foram 

determinadas as variáveis da produção: peso (g/m2
) dos grãos de cada planta e 

número de vagens de cada planta. 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1 Eficiência do método de inoculação e descrição das curvas de 

progresso do CBC 

As curvas de progresso do crestamento bacteriano comum, nos ensaios 

realizados na primavera de 1997 e 1998 e verão (1998) para os cultivares 

Carioca e Tuc 180, estão representadas na Figura 3. No ensaio de primavera do 

1997, os primeiros sintomas foram visualizados 15 dias após a inoculação. A 

severidade da doença aumentou rapidamente após os 65 dias do plantio, 

atingindo níveis máximos aos 80 DAP, com 13% para o tratamento com três 

inoculações com areia e 7% para o tratamento com duas inoculações e com areia. 

Para o tratamento T1 (três inoculações sem areia) e C (com controle químico), os 

níveis máximos de severidade foram de 5,5 e 3,0%, respectivamente, aos 85 
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DAP. Nos tratamentos T2 e T3 observou-se um rápido decréscimo na severidade 

gerado por uma forte desfolha, em virtude de fatores externos à doença 

(mecânicos). Neste ensaio verificou-se que a doença ocorreu com maior 

intensidade no final do ciclo, no estádio R8 (enchimento de vagens), sendo um 

dos fatores pelo qual a área foliar sadia não foi afetada e a redução na produção 

(1%) foi baixa, como descrito mais adiante A demora para atingir os níveis 

máximos de severidade neste ensaio possivelmente foi devida às condições 

climáticas não favoráveis para o desenvolvimento da doença, uma vez que a 

média de temperatura na primavera ficou em torno de 20ºC. 

No ano seguinte, quando realizou-se um outro ensaio com a mesma 

cultivar e na mesma localidade, obteve-se níveis menores de severidade (máximo 

de 8% ), apesar dos primeiros sintomas terem aparecido mais cedo que no ano 

anterior (35 DAP). A diminuição dos níveis de severidade deve ser devido às 

condições ambientais desfavoráveis, igualmente ao ensaio anterior. Neste ensaio, 

os tratamentos foram melhor evidenciados, possivelmente pela maior experiência 

adquirida no método de inoculação. As curvas de progresso do crestamento 

bacteriano comum para a cultivar Tuc-180 seguiram um padrão semelhante às da 

cultivar Carioca, aumentando progressivamente até o final do ciclo. O 

aparecimento dos sintomas no cv. Tuc-180 deu-se mais precocemente do que no 

Carioca, fato este atribuído à maior suscetibilidade e ao ciclo mais curto desse 

cultivar. Assim, no experimento de primavera de 1997, o aumento dos sintomas foi 

observado aos 53 DAP ( 16% para tratamento 4) e para o ano seguinte aos 45 

DAP, atingindo-se 11 %. 
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Figura 3. Curvas de progresso do crestamento bacteriano comum do feijoeiro, onde T1: três inoculações 

com X. axonopodis pv. phaseoli (sem areia); T2: duas inoculações com X. axonopodis pv. 

phaseoli (com areia); T3: três inoculações com X. axonopodis pv. phaseoli (com areia) e C:

controle (cúprico e agrimicina). EI Colmenar-Tucuman-Argentina. 
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No verão de 1998, quando as condições climáticas favoreceram o 

desenvolvimento da doença, a severidades atingiu aproximadamente 23% aos 55 

DAP. Sabe-se que o crestamento bacteriano comum é uma doença que 

desenvolve-se em condições de clima quente e úmido (Sutton & Wallen, 1970), 

ocasionando maiores danos a 28ºC do que a temperaturas inferiores (Goss, 1940; 

Patel & Walker, 1963). Em todos os ensaios constatou-se que o aumento da 

severidade do crestamento bacteriano comum atingiu o máximo aos 80 DAP, para 

o cv. Carioca, e aos 70 DAP, para o cv. Tuc-180.

O uso do jato de areia seguido da pulverização com a suspensão 

bacteriana mostrou-se um método de inoculação eficiente no estabelecimento do 

crestamento bacteriano comum no feijoeiro em condições de campo, não só 

conseguindo-se diferenças entre os tratamentos, como também atingindo níveis 

de severidade de até 60%. Faria & Melo (1989) constataram a praticidade deste 

método de inoculação em condições de campo, sugerindo duas a três vezes a 

repetição da inoculação, antes do início da floração, para garantir maior 

severidade da doença. A concentração bacteriana utilizada neste experimento foi 

suficiente para estabelecer a doença no campo. Com este método de inoculação 

e a concentração de inóculo de 10
9 

ufc/ml, Zapata et ai. (1985) conseguiu o 

estabelecimento da doença em condições de campo e verificou o aparecimento 

dos sintomas aos sete dias após a inoculação. 

O progresso da doença também pode ser estimado através da área sob a 

curva de progresso da doença (AUDPC) (Vanderplank, 1963). Neste trabalho, 

observou-se uma distribuição contínua entre os valores de AUDPC para todos os 

ensaios, ou seja, as plantas apresentaram diferentes áreas sob a curva de 

progresso da doença, condições estas necessárias para o estabelecimento de 

uma função de dano (Figura 4). 
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Figura 4. Valores individuais da AUDPC nas 72 plantas da cultivar de feijão 

Carioca e Tuc-180 nos ensaios de EI Colmenar-Tucumán-Argentina. 
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Para a cultivar Carioca (prim�vera-1997), observou-se que os valores da 

AUDPC variaram entre O a 500 unidades de área, embora a maioria das plantas 

tenha se concentrado entre O e 250. No ano seguinte, os valores da AUDPC 

ficaram entre O e 300. Esta redução entre os anos de 1997 e 1998 deu-se devido 

as condições edafoclimáticas desfavoráveis ao desenvolvimento da doença. 

Para a cultivar Tuc-180, atingiu-se valores da AUDPC ligeiramente 

maiores. Durante o experimento de primavera de 1997, variaram entre O e 450 

unidades de área. No ano seguinte, a AUDPC atingiu até 600 unidades de área, 

concentrando-se nos valores de O a 350. No verão, como já era esperado, 

alcançou-se valores superiores a 900 unidades de área. 

Ao correlacionar-se a AUDPC de todos os ensaios com os componentes da 

produção (Figuras 5 e 6), gramas/m2 e número de vagens/planta, constatou-se 

que para a cultivar Carioca, nos ensaios de primavera de 1997 e 1998, não houve 

correlação. Para a cultivar Tuc-180 observou-se uma ligeira tendência 

exponencial para o ensaio de primavera de 1997 e 1998, tendência não 

constatada no ensaio de verão de1998. 

A falta de relação entre a produção e a AUDPC é bastante comum para os 

patossistemas do feijoeiro, como encontrado por Carneiro (1995) e Godoy (1995), 

para Phaeoisariopsis griseola, lamauti (1995), para Uromyces appendiculatus e 

Nunes (1994), para Colletotrichum lindemuthianum. A justificativa para este 

comportamento foi enunciada por Waggoner & Berger (1987), que citaram que a 

variavél AUDPC não nos fornece a informação a respeito do tamanho e da 

duração da área foliar da planta e da insolação absorvida por esta área foliar. 

Assim, plantas com a mesma severidade mas com a área foliar diferente 

apresentam potenciais distintos da produção. 
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Carneiro (1995) indica que esta falta de correlação entre os componentes 

da produção e AUDPC provavelmente seja devida a diferentes fatores como: a 

variação da área doente durante o ciclo da cultura; plantas maiores, por 

possuirem maior tecido foliar, podem suportar maiores intensidades de doença; a 

intensidade de doença avaliada pela AUDPC não fornece estimativas da 

quantidade de tecido sadio disponível; epidemias de duração e intensidade 

diferentes podem levar a valores de AUDPC semelhantes, afetando a planta em 

diferentes estádios de desenvolvimento e acarretando danos diferentes. 

Ao contrário da falta de correlação observada no patossistema em estudo, 

Yoshii et ai. (1976), observaram que a produção do feijoeiro esteve 

negativamente correlacionada com a incidência do crestamento bacteriano 

comum (FZ'= O, 736). A perda da produção estimada foi de 22% para infecção 

natural e de 45% para inoculações artificiais. Canteri (1998) também desvreveu 

relação entre AUDPC e produção para o patossistema Phaeoisariopsis griseola

feijão. 

4.3.2 Abordagem de danos baseda na área foliar sadia das plantas 

Para melhor visualizar as diferenças entre as plantas e determinar o 

efeito da doença na área foliar, selecionaram-se arbitrariamente três grupos de 

plantas, baseados nos valores de AUDPC: <150 unidades, entre 150 e 300 e 

>300 (Figura 7 e 8). Observou-se no ensaio de primavera de 1997 e 1998 (cv.

Carioca), ao contrário do esperado, que as plantas mais doentes (maior AUDPC)

apresentaram os maiores índices de área foliar sadio e as que tiveram menor

AUDPC apresentaram menores valores de LAI sadio.
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Figura 7. Efeito do crestamento bacteriano comum sobre a área foliar sadia do 

feijoeiro cv. Carioca para os ensaios de primavera de 1997 e 1998. EI 

Colmenar- Tucumán. Argentina 
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Figura 8. Efeito do crestamento bacteriano comum sobre a área foliar sadia do 

feijoeiro cv. Tuc-180 nos ensaios de primavera de 1997 e 1998. EI 

Colmenar- Tucumán. Argentina 
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O efeito do crestamento bacteriano comum nas variáveis da área foliar 

sadia (LA/ sadio e HAD) foi melhor evidenciado no ensaio que envolveu o cv. Tuc-

180, como observado na Tabela 5 e Figura 8. Durante o ensaio da primavera de 

1997, as plantas com menor AUDPC apresentaram o LA/ sadio maior, 

acarretando um HAD maior e por conseguinte uma produção maior quando 

comparadas com as 20 plantas mais doentes. Percentualmente isto significou que 

se os valores médios de HAD para o grupo menos doente foi de 125 e para o 

mais doente 86, estas diferenças representam um decrésimo de HAD de 31 % do 

grupo mais doente em relação ao mais sadio. No ano seguinte o comportamento 

foi semelhante ao anterior ( decréscimo de HAD de 26% ). Já no verão não foi 

evidenciado nenhuma diferença entre a produção, devido a pouca variação do 

LA/ sadio entre plantas. 

Durante este trabalho, constatou-se uma característica desta doença, ou 

seja, a ausência da desfolha. Este fato foi destacado nas curvas de progresso do 

índice de área foliar sadio ao não se observar diferença entre a queda das curvas 

do LA/ sadio, apesar de Wallen & Jackson (1975) terem observado, no mesmo 

patossistema, que entre a quinta e a sexta avaliação iniciou-se uma desfolha 

prematura por motivo da infecção. Godoy ( 1995), ao observar a influência da 

desfolha causada pela mancha-angular na produção do feijoeiro, constatou que o 

LA/ sadio das plantas sadias aumentou até a quinta avaliação (54 DAP), sendo 

que nas plantas mais doentes esta queda foi observada na quarta avaliação ( 49 

DAP) devido a um processo de desfolha precoce em relação ao ciclo da cultura. 

Na última avaliação, a autora constatou um LA/ sadio muito inferior ao das plantas 

sadias. Madeira et ai. (1988), analisando o patossistema Ascochyta fabae-Vicia 

faba, observaram que parcelas com plantas infectadas mostraram uma queda 

mais acentuada no índice de área foliar do que nas parcelas de plantas sadias, 

sugerindo a senescância precoce. A aceleração da senescência das folhas já tem 

sido apontada como uma das maiores causas da redução da área foliar verde em 

alguns patossistemas, como a pinta preta e a murcha causada por Verticillium em 
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batata (Jonhnson et ai. 1987) e a mancha foliar em alfalfa causada por 

Stemphylum botryosum (Basu, 1976). 

Tabela 5. Efeito do crestamento bacteriano comum no LA/ sadio e HAD nas 20 

plantas do feijoeiro cv. Tuc-180 mais sadias e 20 mais doentes para os 

ensaios de primavera e verão. Las Talitas, Tucumán. Argentina. 

Primavera-1997 

20 plantas com 

AUDPC< 150 

20 plantas com 

AUDPC> 300 

Primavera-1998 

20 plantas com 

AUDPC> 150 

20 plantas com 

AUDPC< 300 

Verão -1998 

20 plantas com 

AUDPC < 150 

20 plantas com 

AUDPC> 300 

*Média de 20 plantas

LA/ Sadio HAD AUDPC Produção 

(última avaliação) (g/m
2
) 

1,9 * 125,0* 58,0* 181,0* 

0,77 86,0 256,0 134,0 

1,61 81,9 88,2 253,0 

1,31 61,0 302,4 206,0 

0,57 67,5 140,0 207,0 

0,67 73,0 535,0 207,0 

Rotem et ai. (1983b) concluíram que a avaliação da área sadia é mais 

adequada para trabalhos de estimativa de danos, uma vez que fornece uma visão 

melhor sobre os fatores que afetam a cultura e a doença. 

4.3.3 Determinação de danos baseados na HAD e HAA

Procurou-se encontrar uma relação funcional entre os componentes da 



46 

produção (vagens/planta e g/m2
) de cada planta com as variáveis de área foliar 

sadia (HAD e HAA), já que quando utilizou-se a severidade como preditor da 

produção não se conseguiu correlação. Nas Figuras 9 e 1 O estão representadas 

as variações da produção em relação a estas variáveis, considerando-se as duas 

cultivares (Carioca e Tuc-180). Os melhores ajustem para a produção (g/m
2
)

foram obtidos com a duração da área foliar (HAD). Tais ajustes forneceram altos 

coeficientes de determinação, principalmente por se tratar de ensaios de campo 

com plantas individuais (Madden, 1983). Para ambos os cultivares, os 

coeficientes de determinação variaram de 0,83% para o melhor ajuste e de 0,66% 

para o pior. No caso das vagens/planta estes coefiecientes foram superados, 

sendo o maior de 0,87% e o inferior de O, 70%. 

A relação linear encontrada entre a variável HAD e os componentes da 

produção coincide com as encontradas para os patosistemas Colletotrichum 

lindemuthianum-feijão (Nunes, 1996; Gianasi 1999), Phaeoisariopsis griseola-feijão 

(Godoy, 1995; Carneiro 1995) e Uromyces appendiculatus-feijão (lamauti, 1995). 

Esta linearidade pode ser explicada pelo hábito de crescimento indeterminado do 

feijoeiro, não se aplicando às culturas com crescimento determinado (Bergamin & 

Amorim, 1996). 

Segundo Portes (1988), quanto maior a área foliar do feijoeiro, maior a 

interceptação da luz e conseqüentemente maior produção de matéria seca e de 

grãos, concordando com os resultados obtidos durante este experimento, já que 

na cultivar Carioca encontrou-se um LA/ maior que 6,0 e uma produção de 350-

500 g/m
2

. Em relação ao cv. Tuc-180, LA/ foi igual a 4 e a produção de 100-350 

g/m
2

• Godoy (1995) constatou diferenças na produção entre as duas cultivares 

estudadas (Carioca e Rosinha). A cv. Carioca, por apresentar durante o

experimento uma menor área foliar, teve uma menor produção.
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) e a variável HAD nas cultivares 

Carioca e Tuc-180 do feijoeiro nos ensaios de primavera de 1997 e 

1998 e verão de 1998. EI Colmenar- Tucumán. Argentina. 
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Quando foi plotada a absorção da área foliar (HAA) com produção (g/m2
)

(Figura 11 ), observou-se que os coeficientes de determinação variaram de 0,53% 

a 0,79%. Para vagens/planta (Figura 12), estes coeficientes variaram de 0,51 a 

0,82. Godoy (1995), para o patossistema Phaeoisariopsis griseo/a-feijão, e lamauti 

(1995), para Uromyces appendiculatus - feijão, descrevem uma curva exponencial 

para a relação entre HAA e produção. Este fato pode ser decorrente das relações 

fonte-dreno, presente na cultura do feijoeiro, como propõe Silva et ai. (1998). 

Os melhores ajustes para os dados da produção no patossitema em estudo 

foram obtidos com a variável HAD, ao contrário dos resultados obtidos para os 

demais patossistemas estudados do feijoeiro, onde o melhor ajuste para os 

valores da produção foram obtidos quando correlacionou-se a variável HAA, como 

demostrado nos trabalhos de Carneiro (1995), Godoy (1995), lamauti (1995) e 

Nunes ( 1994 ). Silva et ai. ( 1998) observaram que os coeficientes resultantes da 

regressão entre HAA e produção foram inferiores, semelhante ao observado 

neste trabalho. Os autores suportam a idéia que maiores considerações sobre a 

fisiologia da planta podem levar a melhores resultados da relação entre HAA e 

produção. O conceito de HAA faz com que seja atribuída importância diferenciada 

às áreas foliares presentes em cada avaliação, de acordo com a quantidade de 

irradiação disponível para as plantas. Resta saber se a diferença em absorção 

nas diferentes fases de desenvolvimento da cultura têm igual reflexo na produção, 

ou seja, se as folhas que mais absorveram energia serão as que mais fornecerão 

carboidratos para as partes reprodutivas das plantas. 

Lopes et ai. (1994) indicam que um sistema transportável capaz de 

gerar recomendações precisas e acuradas a nível de propriedade é o principal 

objetivo a ser alcançado com a adoção desta nova abordagem de quantificação 

de danos. 
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5 QUANTIFICAÇÃO DO EFEITO DE Xanthomonas axonopodis PV. phaseoli 

NA EFICIÊNCIA FOTOSSINTÉTICA E NA PRODUÇÃO DO FEIJOEIRO 

5.1 INTRODUÇÃO 

O crestamento bacteriano comum do feijoeiro, causado por Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli (Smith) Dye, é a principal doença bacteriana da cultura 

do feijoeiro. Danos de 38% e 45% já foram relatados na literatura (Wallen & 

Jackson, 1975; Yoshii et ai, 1976). Goodwin (1992) considera que a redução da 

eficiência fotossintética das plantas doentes é a causa principal dos danos 

causados pela bactéria. 

Waggoner & Berger (1987), baseados nos estudos clássicos de Monteith 

(1972), propuzeram que a produção de grãos ou matéria seca é função, em 

grande parte, da área verde (sadia) fotossintetizante da planta e não da área 

ocupada pelo patógeno (o mesmo que severidade de doença). Johnson (1987) 

refinou ainda mais esse conceito ao propor que a produção é função não só da 

área foliar sadia (e da radiação absorvida por ela), mas também de sua eficiência 

fotossintética. 

Os fitopatógenos podem afetar a eficiência fotossintética de seus 

hospedeiros de diversas maneiras (Johnson, 1987; Shtienberg, 1992). Bastiaans 

(1991) propôs um modelo para quantificar esse efeito: Px1Po=(1-xt, onde Px é a 

fotossíntese líqüida da folha com severidade x, P0 é a fotossíntese líqüida média 

das folhas sadias, x é a severidade da doença e 13 expressa a relação entre lesão 

virtual e lesão visual. Valores de 13 iguais à unidade indicam que o patógeno não 
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afeta a eficiência fotossintética; valores de B superiores à unidade indicam 

reduções na eficiência fotossintética. Lopes (1999) ressaltou a conveniência de 

incorporar a lesão virtual em modelos de danos. O valor de B característico de 

cada patossistema, assim, poderia funcionar como um corretivo da severidade. 

Este trabalho, portanto, teve como objetivos a quantificação do 

parâmetro B para os cultivares !AC-Carioca e Rosinha infectados por 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli e a correção dos valores de severidade 

obtidos com auxílio de escala diagramática, com o intuito de definir modelos de 

danos ( ou de produção) mais precisos para o crestamento bacteriano comum do 

feijoeiro. 

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Dois experimentos de campo foram conduzidos com as cultivares de feijão 

!AC-Carioca e Rosinha. O primeiro foi semeado em 13/12/1996 e o segundo em

28/12/96. Práticas culturais, como capina e irrigação, foram realizadas conforme a 

necessidade. Para cada cultivar, foi semeada uma área de 400 m
2

. Cada área 

continha 12 parcelas ( 4 tratamentos com 3 repetições por cultivar). Os 

tratamentos foram T1 =sem inoculação; T2=uma inoculação; T3=duas 

inoculações; T4= três inoculações. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, sendo cada parcela consistuída de 6 sulcos com 6 metros de 

comprimento, espaçados de 0,5 m. A densidade do plantio foi 12 plantas por 

metro linear, utilizando-se como área útil as duas linhas centrais, nas quais foram 

marcadas seis plantas, duas por sulco, espaçadas de dois metros entre si, 

totalizando 36 plantas de cada cultivar para cada um dos dois experimentos. 

Todas as avaliações foram realizadas nas plantas marcadas. 
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5.2.1 lnóculo, concentração do patógeno e inoculação 

O isolado utilizado foi o Xp-CNF-15, fornecido pelo CNPF-EMBRAPA de 

Goiânia. Utilizou-se uma concentração de inóculo de 108 ufc/ml. A inoculação foi 

realizada quando as plantas apresentavam o primeiro trifólio completamente 

expandido (estádio V3N4). O inóculo foi aplicado no final da tarde, com irrigação 

prévia de 30 minutos para garantir um microclima úmido para a multiplicação e 

posterior penetração da bactéria. Ferimentos foram feitos nas plantas por meio de 

pulverização com areia e posterior abrasão das folhas com lixa de madeira (grão 

médio). Após esse procedimento, aplicou-se a suspensão bacteriana por meio de 

pulverização com alta pressão. (Figura 1) 
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Figura 1. Vista geral do método de inoculação empregado nos experimentos 1 

e 2, durante a safra "das águas". Piracicaba - São Paulo. 
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5.2.2 Avaliação do crestamento bacteriano comum 

Para quantificar o crestamento bacteriano comum foi empregada escala 

diagramática desenvolvida por Díaz & Bassanezi (dados não-publicados). 

Estimou-se a severidade da doença (%) para todas as folhas das plantas 

marcadas, a intervalos semanais. Com os dados de severidade ao longo do 

tempo calculou-se a área sob a curva de progresso da doença (AUDPC) pelo 

método de integração trapezoidal. 

Avaliação do hospedeiro e determinação da função de produção 

A estimativa da área foliar (LA, cm2
) foi realizada por meio da equação 

proposta por lamauti (1995): 

AF=2, 137094*((LFC)1
·
9
ª

41 8)-2.701269 

onde AF= área foliar e LFC=largura maior do folíolo central. 

As avaliações foram feitas a intervalos de 7 a 9 dias, totalizando de 6 a 

7 avaliações, dependendo da cultivar. Com base no estanda final da parcela 

útil e na área foliar da planta, calculou-se o índice de área foliar (LA/) de cada 

planta, para cada data de avaliação. Os valores de duração da área foliar sadia 

(HAD) foram calculados segundo a equação (Waggoner & Berger, 1987): 

n-1 

HAD = L {[LAI; (1- X;)+ LAI;+i (1- X;+i )]/ 2}(t;+1 - t;) 
i=l 

onde LA/; é o índice de área foliar no tempo t; ex; representa o tecido doente, 

considerando a lesão visual no tempo t;. O valor de B foi incorporado ao cálculo 

de HAD substituindo-se (1-x;) por Y;=1-(1-xl, onde Y; é a lesão virtual no tempo 

t; e X; é a lesão visual no tempo t; (Bassanezi, 2000). 

5.2.3 Determinação da lesão virtual 

Com o início do aparecimento dos sintomas, foram iniciadas as 

avaliações, sempre no mesmo horário, para a determinação da relação entre 
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severidade da doença e taxa fotossintética, utilizando-se o equipamento L/-

6400 Portable Photosynthesis System (LICOR), (Figura 2). Foram escolhidas 

folhas de mesmo tamanho e idade fisiológica com diferentes níveis de 

severidade da doença. Após cada avaliação as folhas foram destacadas e a 

região do folíolo central que estava dentro da câmara de trocas gasosas foi 

marcada com auxílio de uma moldura. A área lesionada foi desenhada em 

plástico transparente e a severidade da doença nessa região foi estimada com 

auxílio de medidor de área foliar L/-3000 (LICOR). Considerou-se como área 

lesionada qualquer área da folha com tecido necrótico, incluindo o halo 

clorótico ao redor. Os valores de � foram estimados por regressão não-linear, 

utilizando-se o programa STATISTICA (StatSoft, Tulsa, E.U.A.) e a equação 

P/Po=(1-x)13 (Bastiaans, 1991 ). O teste t (Campbell & Madden, 1990) foi 

realizado para verificar se o valores de í3 diferiram da unidade. 
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Figura 2. Equipamento L/-6400 Portable Photosynthesís System, utilizado na 

determinação da relação entre severidade da doença e taxa fotossintética. 
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

As condições ambientais (temperatura do ar, concentração de CO2, 

umidade relativa e intensidade da radiação fotossinteticamente ativa) de ambos 

os experimentos, assim como os valores máximos e médios de severidade da 

doença, AUDPC e produção, encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1. Condições ambientais (temperatura, concentração de CO2, umidade 

relativa, PAR-radiação fotossinteticamente ativa), severidade, AUDPC 

e produção dos experimentos 1 e 2 (máx.=máxima; méd.=média). 

Safra das águas de 1997, Piracicaba, São Paulo. 

Experimento e Temperatura Concentração Umidade PAR Severidade AUDPC Produ�ão 
cultivar (ºC) de C02 (ppm) relativa (µmo1.m·2.s·1) (%) (gim ) 

Máx. Méd. Máx. Méd. Máx. Méd. Máx. Méd. Máx. Méd. Máx. Méd. Máx. Méd. 

1 - IAC Carioca 43,2 40,3 423 364 57 36 2233 1807 14,0 9,55 307 114 634 420 

1 - Rosinha 43,2 40,3 423 364 57 36 2233 1807 19,0 13,6 505 209 552 209 

2- IAC 42,7 40,6 395 366 74 46 2264 1758 11,6 9,25 401 157 408 278 

Carioca

2 - Rosinha 42,7 40,6 395 366 74 46 2264 1758 10,9 8,7 377 202 345 199 

Os valores estimados do parâmetro 13 da equação P✓Po=(1-x)'3 (Bastiaans, 

1991), levando-se em conta os dois experimentos, foram de 3,19±0,14 (/Z=0,84) 

para a cultivar !AC-Carioca e 3,08±0, 18 (/Z=0, 71) para a cultivar Rosinha (Figura 

3). Ambos foram maiores que 1 (P<0,001 ), indicando que o patógeno reduz a taxa 

fotossintética nos tecidos verdes remanescentes das folhas infectadas, o que está 

de acordo com Goodwin (1992), que relatou 13=2,68±0,22 (/Z=0,59) para o mesmo 

patossistema (cultivar Sprint). 

Bastiaans (1991) relata 13=3,0 para o patossistema arroz-Magnaporthe

grisea. Outros patossistemas, segundo o mesmo autor, apresentam valores 



60 

maiores (trigo-Erysiphe graminis, l3=8, 7) e menores (trigo-Puccinia recondita, 

13=1,2) para esse parâmetro. 

No caso específico de outras doenças do feijoeiro, Bassanezi (2000) 

determinou valores de 13 de 2,17, 3,81 e 7,97 para ferrugem, mancha-angular e 

antracnose, respectivamente. Lopes (1999) relata valores de 13 semelhantes 

àqueles encontrados por Bassanezi (2000) para ferrugem e antracnose. 

Não houve diferença significativa para os valores de 13 entre variedades 

(!AC-Carioca e Rosinha). Bastiaans & Roumen (1993) também não detectaram 

diferença entre valores de 13 para três cultivares de arroz infectadas por 

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea). Bassanezi (2000), trabalhando com três 

doenças do feijoeiro (ferrugem, antracnose e mancha-angular), duas cultivares 

(Carioca e Rosinha), diferentes estádios de desenvolvimento do hospedeiro e 

diferentes temperaturas, só detectou diferenças significativas no valor de 13 para 

as diferentes doenças. Lopes (1999) observou que o estresse nutricional teve 

pouco impacto sobre os valores de 13 para folhas de feijoeiro com ferrugem e 

antracnose. O parâmetro 13, portanto, parece ser bastante robusto, característico 

de cada patossistema, e não-influenciável por variações de ambiente, estádio de 

desenvolvimento ou condição nutricional do hospedeiro. Fatores de estresses 

abióticos que poderiam afetar a fotossíntese das folhas também afetam, 

simultaneamente e do mesmo modo, o desenvolvimento da doença e o 

aparecimento de sintomas (Lopes, 1999; Bassanezi, 2000). 

Produção (g/m
2
) e AUDPC não apresentaram correlação entre si (dados 

não-apresentados), fato já demonstrado para diversas doenças do feijoeiro 

(lamauti, 1995; Nunes & Bergamin Filho, 1996; Bergamin Filho et ai., 1997; 

Carneiro et ai., 1997). A incorporação de 13 nas estimativas de severidade da 

doença não alterou os resultados (dados não-apresentados). Um dos motivos 

para a não-correlação entre severidade e produção deve ser a característica de 

crescimento indeterminado das cultivares de feijoeiro empregadas neste trabalho 
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(Bergamin Filho et ai., 1997). Para hospedeiros de crescimento determinado 

geralmente há boa correlação entre severidade de doença e produção (Lopes et 

ai., 1994; Bergamin Filho et ai., 1995). 

Produção e HAD, ao contrário, correlacionaram-se linearmente tanto para 

!AC-Carioca quanto para Rosinha (Figura 4), com altos coeficientes de

determinação (0,78 e 0,76 para !AC-Carioca e 0,76 e 0,66 para Rosinha, 

experimentos 1 e 2, respectivamente). Esse fato já havia sido relatado para outras 

doenças do feijoeiro (lamauti, 1995; Nunes & Bergamin Filho, 1996; Bergamin 

Filho et ai., 1997; Carneiro et ai., 1997; Silva et ai., 1998) e é de ocorrência 

comum para diversos patossistemas (Lopes et ai., 1994; Bergamin Filho et ai., 

1995). 

A incorporação de B ao cálculo de HAD, ao contrário do esperado, não 

contribuiu para melhorar o ajuste do modelo aos dados (Figura 4), produzindo 

coeficientes de determinação praticamente idênticos (O, 78 vs. O, 78 e O, 76 vs. O, 75 

para !AC-Carioca; O, 76 vs. O, 76 e 0,66 vs. 0,68 para Rosinha, com e sem B, 

experimentos 1 e 2, respectivamente). Também para os coeficientes angulares 

das retas, a incorporação de B não alterou significativamente os resultados 

(Figura 2): 1,39 e 1,38, com e sem B, para !AC-Carioca, experimento 1; 0,95 e 

0,95, com e sem B, para !AC-Carioca, experimento 2; 2,63 e 2,53, com e sem B, 

para Rosinha, experimento 1; 1,62 e 1, 75, com e sem B, para Rosinha, 

experimento 2. 

Resultados semelhantes a esses foram relatados recentemente por 

Bassanezi (2000) para três doenças do feijoeiro (ferrugem, mancha-angular e 

antracnose ). Somente quando a severidade da doença era elevada desde poucos 

dias após o plantio até a colheita é que a incorporação de B no cálculo do HAD 

melhorou os valores de R2. O trabalho de Bassanezi (2000), com três doenças 

fúngicas do feijoeiro, e os dados apresentados neste trabalho, com o crestamento 

bacteriano comum do feijoeiro, são os primeiros publicados na literatura que 



62 

incorporam o parâmetro � no cálculo de HAD. Estudos adicionais são necessários 

antes que se possa construir uma moldura conceituai que explique os resultados 

encontrados. O aumento da eficiência fotossintética das folhas sadias de plantas 

doentes, não-quantificado nesses estudos, pode ser área promissora para 

pesquisa adicional (Stangarlin, 1999). Eficiência maior de folhas sadias de 

plantas doentes pode anular em parte o efeito da incorporação de � no cálculo de 

HAD, explicando, assim, os resultados aqui relatados. 
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Figura 3. Relação entre a taxa fotossintética líquida relativa e a severidade do 
crestamento bacteriano comum em duas cultivares de feijoeiro (!AC-Carioca 
e Rosinha) em dois experimento (Exp.1 e Exp.2) e no conjunto dos dois 
experimentos (Exp 1 +2). O parâmetro 13 (relação entre lesão virtual e lesão 
visual) foi calculado por meio da equação Px1Po=(1-x)f3, onde Px é a 
fotossíntese líqüida da folha com severidade x, P0 é a fotossíntese líqüida 
média das folhas sadias e x é a severidade da doença. 
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Figura 4. Relação entre HAD (com e sem J3) e produção (g/m
2
) para as cultivares 

!AC-Carioca e Rosinha. Círculos cheios indicam valores de HAD sem o
parâmetro J3. Círculos vazios indicam valores de HAD com o parâmetro
J3. Linhas contínuas representam retas de regressão entre os círculos
cheios e produção (sem J3); a equação da reta e seu coeficiente de
determinação aparecem na parte inferior das figuras. Linhas tracejadas
representam a reta de regressão entre os círculos vazios e produção
(com J3); a equação da reta e seu coeficiente de determinação aparecem
na parte superior das figuras.
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6 CONCLUSÕES 

1. A escala diagramática elaborada para avaliar a severidade do

crestamento bacteriano comum permite avaliações acuradas, precisas e 

reprodutíveis; a escala pode ser usada tanto na diferenciação de resistênci?t entre 

cultivares quanto em estudos epidemiológicos mais refinados; 

2. Os valores de HAD, comparados aos de AUDPC e HAA, foram os que

melhores se correlacionaram com os componentes da produção (vagens/planta e 

gramas/m2
);

3. A severidade não representou um bom preditor da produção;

4. O crestamento bacteriano comum do feijoeiro tem efeito maior na

fotossíntese do que o esperado pela quantidade de lesão vísivel. 
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