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1. RESUMO

Patologia de Sementes 

vários fungos potencialmente patogênícos foram determinados 

em sementes de sorgo, com predominância para os gêneros Phyllosticta, � 

letotrichum e Fusarium. Nao há correlação entre a cor marrom do pericar, 

po da semente e resistência a C. graminicola, conforme sugere BERGQUIST 

(1963). 

Taxonomia 

Isolados de C. graminicola da cana-de-açúcar, milho, sorgo 

e trigo foram comparados sob o ponto de vista auxonográfico, de inocula-

çã.o cruzada e da morfolog-ia de conidios e apressÓrios. 

comprovaram e complamentaram as informações já existentes 

Os resultados 

· permitindo -

se concluir que, com base em critérios taxonÔmicos correntes de fungos f.!, 

wpatogênicos, deve� ser mantidas as separações das forma-e speciales � 

cht:tri ,_ � e sorghi de Colletotrichum grarninicola (Ces.) Wils. 

ARX, 1957). Outrossim, em vista dos re_sul tados sugere-se a 

de forma seecialis tritíci, para o isolado do trigo. 

( sensu 

designação 
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Esporulação 

Utilizando-se 4 isolados de Colletotrichum provenientes de 

diferentes localidades estudou-se o efeito de a) meios de cultura; b) su

perposição de discos de papel filtro nos meios solidificados e c} regime 

luminoso. Isolados desenvolvidos em meio de aveia com superposição de 

papel filtro e mantidos sob luz continua esporulam abundantemente. 

Reação de Linhagens, Híbridos·, Progênies F3 de SorQO e -de Meios 
Preparados com Extratos de Folhas de Linhagens Resistentes e Susce 
tiveis a um Isolado Congenial de�- graminicola 

A inoculação na nervura central, de 2 folhas bem abertas a 

partir do topo de duas linhagens de sorgo - BC 326-6 e 7509010 - revelou 

que a reação daquelas é proporcional à idade das plantas. A reação é m� 

nor nas folhas mais novas. A linhagem SG 326-6 mostrou-se resistente; e 
( , 

a 7509010 suscetivel ao patogeno. 

A inoculação de 46 linhagens e variedades de sorgo permi 

tiu-lhes a distinção em 3 categorias: altamente resistentes, com r(?si� 

tência intermediária e suscetíveis. Das 12 progênies F3 de sorgo inocu-

ladas, 5 mostraram-se adequadas para a seleção por apresentarem lesões m� 

nores a maior variabilidade_genética, Com relação às reações apresent� 

das pelos cruzamentos reciprocas, os resulta dos sugerem uma herança cito-
,· , 

. 
,,. 

plasmatica para resistencia a e. graminicdla. 

Os meios de cultura preparados com extratos de folhas de li 

nhagens resistentes e suscetíveis e, variando na concentração mostraram 

que a esporulação de Q_. graminicola foi diretamente proporcional à conce!l 

tração. Isso, independente 9a reação do hospedeiro, mas meios com extr� 

-tos de. folhas de linhagens resistentes induzi�am a maior esporulação.
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2. INTROClJÇÃO

Tendo em vista a ne.cessidade de importação de sementes de 

sorgo e o fato de os hibridos e variedades terem sido melhorados em áreas 

ecológicas diferentes das nossas, faz-se mister efetuar um levantamento 

sistemático dos diferentes patÓgenos transmitido$ 'por sementes desse ce-

real, bem como determinar a sua frequência. Como esses aspectos não me-

receram a devida atenção entre nós, procedeu-se neste i;:rabal ho a um leva.!:)_ 

tamente da incidência de fungos em diferentes lotes de sementes de sorgo, 

Ao mesmo tempo procurou-se comprovar se realmente ocor;e correlação entre 

cor do pericarpo � resistência a Colletotrichum (BERGQUIST, 1963), 

,A 

A taxonomia de fungqs do genero Colletotrichum que afetam 

gramíneas não é suficientemente clara, embora ARX (1957) tenha tentado 

agrupá-los .sinteticamente. Citado autor levou em consideração caracte 

rísticas fitopatolÓgicÍ:is êstabelecidas por SNYDER & HANSEN (1940, 1941 e 

1945) para fungo,s do gênero ,Fusarium. D. presente trabalho visa a trazer 

uma contribuição à taxonomia de. Co,lletotrichum dando ênfase à patogenici-
' ' 

. - . ,.
{ 

dade, a diferenciaçao·auxanogrs.fica e às caracteristicas morfológicas dos 

conidios e apressÓrios de isolados do milho, sorgo, cana-de-açúcar e tri

go. 
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Devido às dificuldades encontradas na produção de esporos, 

tanto para o estudo das caracteristic9s morfológicas como de patogenici� 

de, procurou-se determinar alguns fatores nutricionais e ambientais como; 

meios de cultura, superposição de discos de papel filtro na superfície 

dos meios e regime luminoso, que favorecem a esporulação de C. graminico-

1.!::. (Ces,) Wils. 

A criação de variedades resistentes às doenças e o método 

ideal de controle, porquanto todos os outros aumentam o curso de produção, 
, N 

'( • alem de, em muitos casos, nao serem ac.ess:i.veis aos agricultores, 

objetivo de se conhecer a reaçao de f.· graminicola e.fornecer 

Com o 

subsidias 

a futuros trabalhos de melhoramento visando a resistência ao patÓgeno,ino 
-

cularam-se variedades, linhagens e progênies F 3 de sorgo. Tendo em vis-

ta que tanto em sorgo como em caná-de-açúcar existem indicações de corre

lação entre resistência a Colletotrichúi:n e esporulação do patÓgeno em 

meios de extratos de folhas ou colmos,· foram feitas t.entativas para com

provar o fenômeno. 



3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1. Patologia de Sementes de Sorgo, 

5 

A determinação dos patÓgenos que infestam e contaminam as 

sementes, cau sanda falhas na germinação e morte das plâ:ntulas, tem sido 

prática rotineira em cereais e outras culturas. das quais se utilizam as 

sementes como meio de multiplicação. Contudo, a literatura sobre patol.9. 

gia de sementes de sorgo é muito escassa. 

Nos Estados Unidos, CHÍLTON (1940) qbservou que C. gramini 

cola pode ser transmitido pelas sementes. 
-

BAIN (1950), .. analisando lotes 

de sementes de sorgo provenientes de 4. locais diferente� dos Estados Uni

dos determinou a presença de:. Gloeocercospora, AcrotheCium, Phoma, Fusa

�' Chaefomium, Helminthoseorium, Alternaria., Penicillium, Hormodendro,n,

Asper:wtu! _!!!arrnrn, Aspergillu·s. verde, e Rhizopus. 

Realizando testes de germinação em laboratório e no campo, 

com setmi)ntes de duas variedades de sorgo tratadas com Arasan 80, Phygon 

80 e P�dgen 78 e apenas superficialm�n.te com HgCl2, por 2 minutos, HAR

R':IS e LUTRELL ( 1955) observaram que fungos estavam presentes em 9'3'/o das 

sementes do controle (não tratadas com fungicidas), enquanto 95 a 9ffl/o das 
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sementes tratadas estavam isentas desses patÓgenos. 
, ·  

Os fungos identifi-

cados foram: As9ergillus sp, Penicillium sp, Rhizopus sp, Alternaria 

� Auct., Fusarium spp, Helminthosporium (Brachtcladium) spiciferum 

(Bain) Nicot e Curvuiaria lunata (Wakk) Boed. 

te-

Segundo BERGQUIST (1963), os danos causados por C. gramini-

oola em sementes são variados: 1) apodrecimento das sementes ou morte 
-

pré-emergente das plântulas, reduzindo a população de plantas: 2) "dam-
' ' 

ping-off" pós-emergente e 3) as sementes infectadas podem servir como fo.!:!, 

te de inÓculo primário para as plan'tas sadias durante o periodo de desen-

volvimento da cultura, O autor comparou, ainda, a infecção de sementes 

com pericarpo amarelo e marrom, e observou que aquele oferece menor prot� 

ção contra infecção por f. graminicola. 

WALLACE e WALLACE (1953) e L8JKEL e MARTIN (1953), conforme 

citação de DOGGETT (1970), observaram que um grande n�mero de fungos 

encontrados nos grãos, espscialmente quando a�adurecidos em condições 

alta umidade. Os principais gêneros determinados foram: Alternaria, 

sao 

de 

Choanephora, Penicillium, Curvularia,_ Fusarium, Asper�illus, Phyllostic

�' Rhizogus, Rhinotrichum e Trichothecium. 

3.2. Nomenclatura e Taxonomia 

Segundo TA'RR (1962) a antracnose do sorE;JO foi reportada pe-

la primeira vez em 1911. no Texas, Estados Unidos. Até 1943 só eram co-

nhecidos sintomas em folhas, quandCJ ocorreu em Illinois um ataque severo 

em oc;il,�os' e_ o agente causa,l foi identificado como Colletotrichum 9::amini-

cola CKOEHLER, 1943) . No Brasil'a doença foi constatada pela primeira 

vez �- ·são Paulo, sobre folhas de Holcus sp e Sorghum sp, nos anos de 
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1933 e 1934, respectivamente (VIEGAS, 1946). 

As espécies de Colletotrichum incitando antracnose em gramf 

neas foram estudadas por WILSON (1914) que combinou muitas delas para for, 

mar uma Única espécie: g_. graminicola (Ces.) Wils,, com vários sinônimos: 

Oicladium graminicolum Cesati, 1852; P.si:1\onia apalospora Berk G Curt, 1855; 

Vermicularia culmigena Cooke, 1845; Steirochaete graminicola Sacc. 1886; 

Vermicularia sanguínea Ellis e Halst, 1888; Colletotrichum·lineola pachys 

para Ellis e Hellerm, 1889; Colletotrichum � Jennings, 1890; Vermicu

laria � Roun. 1891; Colletotrichum sanguineum Ell e Hals., 1896; �-

micularia holci Sydow, 1899; Colletotrichum cereale Manns 1 1909, Outros 

sinônimos foram listados por BONING e WALLNER (1936) qµe incluiramColleto-

trichum andropogonis Zimm, mas não g_. falcatum. TIFFANY e GILMAN (1954) 

dividiram as espécies de Colletotrichum em: espécies com conÍdios retos 

(e às vezes com estágios perfeitos conhecidos) e espécies com conÍdios

curvos, incluindo g_. graminicola, Para alguns micologistas este Último 

grupo não é referido como distinto de C. falca:t;um, agente da podridão ver 

melha da cana-de-açúcar e, neste caso; ambos poderiam presumivelmente ser 

referidos a Glomerella tucumanensis (§peg.) ARX e M�ller (Physalospora � 

cumanensis Speg. ) , estágio perfeito de C • graminicola. 

O gênero Colietotrichum e sua divisão em espécies, baseada 

nas características morfolÔgicas da fase conidial, foi discutido por ARX 

(1967) que, colocando a maioria elas esp·écies de esporos falcados ocorren 

do em gram:i.neas; dentro de Glomerella tucumanensis '(Speg) Arx e Muller, r� 

duziu trinta e seis nomes a sinon:imia e adotou para .o estado conidial, o 

nome de Col.letotrichum graminicola ( Ges.) Wils. por uma questão de priori, 

c:lade. 

Segundo TARR (1,962), a distinção entre Colletotrichum gram2:, 
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( fl!Í.:'Cftlla de outras Gramineas, como o sorgo e o· milho, e f.· falcatum da cana 

de-açúcar não é. suficientemente clara quando se usam critérios taxonÔmi 

cos padrões, tais como tamanho e forma de esporo e comprimento de setas. 

SUTTON (1968), para quem a confusão a respeito da identida

de de C. graminicola e C. falcatum resulta do conceito muito amplo dessa 

espécie proposta por ARX (1957), consegue demonstrar que existan dife -

renças qualitativas entre apressÓrios produzidos por hifas vegetativas de 

Colletotrichum da cana-de-açúcar (f.. falcatum), do sorgo e do milho (f.. 
graminicola). ApressÓrios oriundos dos ápices de hifas ·curtas de 

dias germinados foram semelhantes para os três grupos de isolados, 

neira mais satisfatória de distinção entre os três grupos é através 

� coni -

A ma 

das 

diferenças qualitativas entre os apressÓrios. As indicaçdes são de que 

f.• falcatum é morfologicamente distinto de g_. graminicola e que a Última 

espécie consiste de, pelo menos, duas � dissemelhantes, sendo portan

to injustificável o amálgama de C. falcatum e C. graminicola feita por 

ARX (195?). 

SUTTON (1962) sugeriu o uso extensivo das características 

dos apressÓrios na identificação de espécies de Colletotrichum e mostrou 

que f.. trichellum, considerado por ARX ( 1957) t:bmo sinônimo de f.. danatium,

poderia ser facilmente distinguido desta espécie pelas diferenças qualit! 
, . ' tivas e quantitativas dos apressorios. 

Evidências morfolÓgicas.ai;:licionais sàbre a distinção desses 

fungos foram apresentadas por POLITIS e lf\/HE�LER (1972) e POLI TIS (1975) 

que, descobrindo a fase perfeité:!- de. Cólletotrichum do milho, constataram 

serem os peritécios erumpentes, enquanto os .de.§, tucumanensis são embebi 

dos nos tecidos da folha; peritécios, ascas e ascosporos maiores do que 

os relatados na literatura para§_. tucumanensis, ascosporos curvos e os 

de§_. tucumanensis elipticos e fusÓides •. 
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~ 

Como os peritécios produzidos por isolados do milho sao CO!l

siderados como de uma espécie de Glomerella ainda não descrita (POLITIS, 

1973), o estágio perfeito de f· araminicola foi descrita como uma espécie 

nova denominada GlomereJ.la ;a-raminicola (POLITIS, 1974 e POL,�TIS, 1975). 

A compreensao por muitos micologistas modernos de que orga-

nismos parasiticos variam amplamente BTI suas características patogênicas 

parece ser fundamental ao principio de que os organismos devem, segundo 

JOHNSON (1968), ser classificados, ao nivel de espécies, principalmente 

sobre critérios morfológicos, e de que caracter:Í.sticas fisiológicas, tais 

como patogenicidade e outras, devem ser representadas por formas especia-

lizadas. Entretanto, ARX (1957) ao amalgamar f.· graminicola deixou de 

criar "formas speciales", apesar de admitir que a espécie parece se desfa 
. 

-

t zer em muitas formas identificadas a certas gramineas. Isso se deve ,pD� 

sivelmente, aos resultados contraditórios de diferentes pesquisadores que 

trabalharam com a e. falcatum e C. graminicola em testes de inocul:a9ão 

cruzada. 

Os hospedeiros de f. gra�inico.la, como definido por 

(1914), incluindo f· cereale, ,Ç_. lineol� e outros, mas excluindo 

WIU30N· 

catum tem sido objeto de várias pesquisas. Nos Estados !Jnidos, EDGERTON 

(1911) citado por ABBOTT (1938) foi incapaz diji infectar colmos d.e cana-de 

açÚ.car com f., cereale isolado do trigo e outras gramíneas ou e. lineola 

do "Johnscm gra1;3s" e sargo vassoura, Algumas vezes esses fungos (princi 
-

palmente f.· lin-eola) eram. encontrados no interior dos tecidos das plantas 

inoculadas, mas não produ-ziam sintomas típicos de podridão vermelha. Es 

ses dois fungos e C. falcatum eram cu1.tura1 e morfologicamente semelhan -

te$ e, por isso, consiç!erados pelo autor como linhagens de uma mesma es-
,. 

. pecie. 
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ABBOTT (1938) parece ser o primeiro na constatação de que 

isolados de Colletotrichum de lesões foliares de Sorghum halepense, S. 

vulgars 8 Erianthus �iganteus são morfológica e parasiticamente indistin

guiveis de f· falcatum, mas distintos .de g_. 9:-:aminicola, pois esta Última 

espécie não conseguiu induzir sintomas típicos em colmos e folhas de cana 

de-açúcar. 

LOHMAN e STOKES (1944) reportaram infecção do sorgo por isa 

lados de Colletotrichum da cana-de-açúcar. 

Bruehl e Dickson (1950), citados por TARA (1962) observaram 

que isolados de f_. 9:-:aminicola ele cereais e gramíneas foram altamente es

pecificas e, baseados nisso, indicaram rotação de cultura como medida de 

controle. LEBEALJ (1950) investigou a patogenicidade em cana-de-açúcar e 
, ( . sorgo de 593 isolados de Cotletotrichum de 18 especies de gramineas, pri� 

cipalmente cana-de-açúcar, sorgo, "Johnson grass", "Sudan grass", sorgo 

vassoura e "Erianthus". O critério para a avaliação da patogenicidade 

foi a habilidade de produzir podridão em colmos cortados de cana-de-açú _ 

car e sorgo, e causar antracnose na folha após inoculação do cartucho fo-

liar do sorgo. Dos resultados obtidos foi possível o reconhecimento de 

3 grupos patogênicos distintos: a) isolados da cana-de-áçÚcar foram pat.9. 

gênicos à cana-de-açúcar e raramente ao sorgo; b) isolados do sorgo, 

"Johnson grass", "Sudan grass", sorgo vassoura e Erianthus altamente pat.9. 

g�ieo ao ,sorg□, mas não à caí"ila-:-de-açÚcar e c) compreendendo alguns iso-

1 d 
, < ,,,, a os de cada uma das 13 outras especies de gramineas, que nao foram pat.9. 

gêniços ao sorgo e à cana-de-açúcar. Baseados nesse trabalho, ABBOTT e 

HJGHES (1961) concluem que, embora alguns isolados de Colletotrichum per

tenceirites ao grupo da cana-de-açúcar ou ao do sorgo possam infectar pli;n

tas de outros grupos de gramíneas, são considerados espécies diferentes . 
' 

1 
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LEBEAU, STOKES e COLEMAN (1951) reportaram que em limitados 

ensaios C. graminicola isolado do sorgo-doce não infectou aveia, centeio 

e milho. 

Segundo EDGERTON (1958), o fungo f• falcatum é um hemipara-
; 

sita e pode se estab.elecer temporariamente sobrEl outras plantas alan da 

cana-de-açúcar, especialmente em tecidos enfraquecidos ou mortos, Assim, 

os trabalhos de inoculação cruzada acima citados são passiveis de critica, 

pois com exceção da inoculação em cartucho foliar feita por LEBEAU (1950), 

não especificam a condição dos tecidos inoculados. KATSANOS e PAPPB.:.IS 

(1965) demonstraram que. existe correlação entre morte do parênquima, do 

colmo e podridão do colmo em sorgo, e entre áreas de tecidos mortos em fo 

lhas e colmos de cana-de-açúcar, ,e suscetibilidade a Colletotrichum fale.!; 

� (PAPELLIS e KATSANOS, 1965). Sugere, assim, que células vivas estão 

de algum modo envolvidas na resistência à colonização pelo agente da po-

dridão vermelha. Dessarte, inoculações em colmos cortados ou folhas ve-

lhas podem determinar resultados que não representam a realidade. 

Na Índia, CI-OWDHURI (1�36) relatou que f. graminicola isol� 

do de folhas de milho infectou facilmente sorgo, cevada, trigo,· aveia· e 
r . 

. 

outras. g:tamineas como:. Eleusine indica, Setarià i te.lica, Euchlaena mexi-
--------· ------

�'. Panicum frumémtacium, E· typhoideum e Pàspalum scrobiculatum e que

um isolado de sorgo infectava milho, 

ZWILLENBEA9 (1959) obteve severa infecção de folhas de mi-
. ' ' \ 

lho através tje aspel".são de uma. suspensão de· esporos de um isolado conge-

nial, e o fungo mostrou,-se rri�nos patogênico ao centeio e não desenvolveu 

nenhuma lesão macroscópica em folhas de Vicia villosa, cevada, aveia, b.9;

,llim perenne, Dactylu s 51lomerata 'e. trigo·. · Essas Últimas três mostraram

esp.essamento c;las paredes epidérmicas externas nos locais dos apressÓrios, 
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mas nenhuma penetração foi observada, admitindo o autor que o fungo só PE, 

deria penetrar em tecido foliar moribundo. 

MESSIAEN, LAFON e MOLOT ( 1959) relataram que um isolado de 

Colletotrichum do milho foi incapaz de infectar. Sorghum spp, cana-de-aç� 

car ou centeio. Resultados semelhantes foram··obtidos por DALE (1963) ao 

relatar que um isolado de Colletotrichum do milho não infecta Sorghum spp 

e que um isolado de Colletotrichum de Sorghum vulgars não infecta milho. 

Também há trabalho de WILLIAMS e WILLIS (1963) sqbre um isolado do milho 

incapaz de causar danos em aveia e trigo. 

CHOHAN (1967), em testes de patogenicidade com 10 isolados 

de f.• graminicola do sorgo, observou que os isolados C, F, G e H foram a1

tamente virulentos em§, vulgars e 8, C, F, G e I em§.. halepense. O isa-

lado G causou infecção em cevada, Sorghum nitidum, .§., halepense, .§.• 

nense e cana-de-açúcar, mas não em Pennisetum typhoides, trigo ou 

suda 
-

milho. 

Mais recentemente, WHEELER POLLITIS e PONELETT (1974)' encontraram isola -

dos de f.· graminicola do milho patogênicos a Sorghum bicolor, §,halepense 

e.§., sudanense, mas incapazes de proct�zir sintomas em aveia, cevada, tri

go, Festuca arundinacea e Pennisetum typhoides. 

Em uma lista preliminar de doenças de plantas da Nicaragua, 

LITZENBERGER e STEVENSON (1957) relatam a ocorrência de Colletotrichum 

falcatum e f. graminicola em Sorghum sudanense; e.'FERNANDES ( 1974) em um 

levantamento das doenças do sorgo no Estado de Minas Gerais determinou a 

presença de Cólletotrichum graminicola e f.. falcatum. 

KIMATI (1975) concluiu que isolados de Colletotrichum do 

sorgo e do milho não são patogênicos à cana-de-açúcar, e isolados da cana 

e do sorgo não são patogênicos ao milho. Os isolados foram considerados 
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, 

como fomas especializadas de especie f. graminico'la, conforme definida 

por ARX (1957), e admitiu como válida a nomenclatura sugerida por MES

SIAEN, LAFON e MOLOT (1959}: Collet.otrichum graminico1a f, sp. sacchari, 

e. graminicola f. sp. � e C. graminicola f.· sp; sorghi.

ABBOTT (1938), medindo con:i.dios de C. falcatum de 

gens claras e escuras, desenvolvi das em meio d.e aveia em flocos e 

linha-
, , 

agar, 

por 20 e 30 dias a 25 - 309C, observou que não houve diferença significa

tiva entre os dois grupos culturais, nem (�om poucas exceções) entre iso-

·lados individuais. Os extremos no comprimento foram de 16 a 48 µ; a 

maior variaçao para um isolado foi d.e 20 a 48 µ e o menor de 20 a 25 J-l · A 

ocorrência de con:i.dios medindo acima de 40 µ não foi frequente; e o máxi

mo de comprimento para 8LJ'/o dos isolados foi 35 µ ou menos. O menor com-

primento individual foi .. de 21 }--1 e o maior de 32 J.J. Embora essa diferen

ça seja significante estatisticamente é de pouca importância prática devi

do à ocorrência de muitas formas intermediárias e à ausência de uma rela

ção consistente entre raças cúlturais e tamanho de esporo.

~

catum sao 

com 20 a 

Segundo SPRAGUE (1950) e TARA (1962) os conÍdios de C. fal-
. .. '. 

- ----

falcados ( com as extremidades agudas) hialinos, asseptados e 

27 }-l ·. X 4 - 5µ.

Os conidios ,de f. i;!raminicola falcêld□s em forma sao ou de 

fusos, unicelulares, hialinos e apresentam dimensões ligeiramente variá -

veis, isto é: 18 x 26 µ x 3 - 4 µ (SPRAGUE, 1950); 21 - 33,5 µ x 3,5 - 5JJ, 

sendo que a maioria mediu 25, 3 x 4, 2 JJ ( Saccas, 1954}; 20 - 27 µ x 4 - 5JJ 

(TARA, 1962); 16 - 40)-J x 4 - '3µ (DOGGETT, 1970) e 23 a 40/-' x 5,5 -6,5)--l 

(ARX, 1957). 

1 • . 

Em Ohio, Estados Unidàs, WILLIAMS e WILLIS ( 1963) observa-
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ram que um isolado de Colletotrichum do milho apresento1.,1 caracter:i.sticas 

morfológicas semelhantes a C. falcatum e�- graminicola. 

cos, a média das mediçoes dos conidios foi 28,6 x 4,9 JJ· 

Em tecidos S! 

Entretanto DA-

LE (1963) constatou que as dimensões de Colletotrichum do milho 

as relatadas para outras gramíneas. 

excedem 

LUZZARDI, REIS e PIEROBOM (1976) em mediçÕes de 100 

dias de C. graminicola isolados do trigo e cultivados em meio de 

f 

com.-

batata-

dextrose-ágar sob luz continua e incubados a 20ºC obtiveram 25 /LI de com -

primento e 6, 5 u , com uma média de 32 JJ x 4, 5 µ . 

SUTTON (1968), utilizando microculturas de isolados de�

letotrichum do sorgo, milho e cana-de-açúcar determinou as diferenças qu� 

litativas e quantitativas dos apressÓrios dessas gramineas. Os apressá-

rios de f.· !iraminicola do sorgo_ e do milho foram semelhantes na cor e na 

forma, ainda que os do primeiro raramente tenham apresentado lóbulos e os 

do segundo apresentassem de um a cinco .. Eles diferiram marcadamente no 

tamanho, sendo que o comprimento dos apressórios do sorgo variou de 6 a 

25µ (média 12,8) e a largura de 4 a �6)-J (8,8 u) e o do milho de 9 a 33 

µ .(18,4) de comprimento por 6 a 25 µ de largura (13,6 µ). Os apresso -

rios de C. falcatum da cana-de-açúcar foram semelhantes aos de C. gramini 

� do sorgo e do milho na cor, mas diferiram considerave�mente destes 

na forma; e mediram 6 - 21 µ (13,5 JJ) de comprimento e 6 a 17 1--' (10,5 JJ) 

largura. 
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3.3. Caracteristicas Culturais e de Patogenicidade de C. graminicola do 
- -

Sore:o e do Trigo 

CARVALHO (1966) observou que do total de 17 isolados de C. 
- . ( . falcattJm, 12 nao cresceram em meio minimo, 3 cresceram fracamente e 2 ti-

veram crescimento muito bom, o mesmo ocorrendo com 2 isolados de C. grami 
- =

nicola do sorgo, inclui dos no ensaio de KIMATI (1975) concluiu que C. fal 
- --

catum da cana-de-açúcar é auxanograficamente distinto de 

do milho e do sorgo por ser deficiente em biatina.

C. graminicola

LElJEAU, STOKES e COLEMAN (1951),citados por TARA (1962), in 
-

vestigaram as características c�lturais de f· graminicola isolados de 19 

espécies de gramíneas, principalmente sorgo, "Sudam grass", sorgo vassou-

ra, Eriantrius sp e cana-de-açúcar (f. falcatum). O micélio e a esporult 

ção apresentaram ampla variação em cultura; e foi possível a distinção de 

um grupo-base de isolados da cana-de-açúcar, de isolados de sorgo e Erian 

thus. Grupos de isolados de outros hospedeiros foram indistinguíveis e� 

tre si. 

Segundo SHARVEU. F ( 1975) , os meios convencionai e como BOA 

(batata-dt!txtrose-ágar), BA (bean-ágar) e CMA (corn-meal-ágar) determina -

ram abundante crescimento micelial, mas poucos esporos de f· graminicola 

isolado dl'.:) sorgo. Meio de aveia em flocos e ágar foi o melhor para a 

esporulação, sendo que esta foi grandemente aumentada pela 

de papel filtro Whatman. 

superposição 

SHARMA (1973) estudou a germinação de conidios e crescimen

to de�- Qfaminicola em extratos de folhas de sorgo, variando em reação a 

�ntracnose. O crescimento radial é menor no meio com extratos de varie-

dadas resistentes e folhas jovens do que em variedades suscetíveis e mode 
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radamente suscetiveis e folhas maduras do sorgo. A inibição da germina-

ção foi ma:is alta na variedade resistente e mais baixa na variedade susce 

t:f.vel. 

Segundo LEBEAU e COLEMAN (1950), a resistência à antracnose 

da folha do sorgo é controlada por um simples fator "L", dominante sobre 

suscetibilidade "l". Segundo COLEMAN e STOKES (1954), a resistência a 

oodridê.o vermelha do colmo é controlada por um simples par de fatores 

"Ls Ls" na qual a resistência é dominante. Resistência a "Antracnose" 

da folha e podridão vermelha do colmo são herdados independentemente, em

bora os genes estejam intimam,,nte ', igados com um valor de crossing-over · 

de 9�571/o, 

HARRIS, ,.JOHNfflf\J, OOBSON e LUTRELL ( 1964) correlacionaram a 

incidência ae "antracnose" em grãos e folhas/grãos e colmos e folhas e e� 

mos de sorgo. O c..,oeficiente de correlação não foi significante para fo-

lhas e colmos, indicando que os dois tipas de infecção são independen -

tes. A correlação foi altamente significante entre incidência de "an-
~ ~ 

tracnose" nos graos e folhas entre gr9os e colmos, indicando que a infec-

ção dos grãos é influenciada pelas 2 fases da doença: folhas e calmas. 

Na GeÓrgiê.\, HARRIS e SOWELL (1970) fizeram testes em casa 

de vegetação e no campo para resistência à f· graminicol�m numa coleção 

de Sorghum bioolor (sorgo granífero), e concluiram que a resistência na 

casa de vegetação e na campo não coincidiram. Mas as testes em casa de 

vegetação foram eficientes para identificar linhagens altamente suscetí -

veis. Das 779 introc:l!çÕes inoculadas, mais de 300 exibiram boa resistên 

eia de campo. 

HARRIS e JOHNSON (1967) sugerira� a existência de raças fi-
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siolÓgicas de Q.. graminicolum e reportaram vários graus de resistência Br!, 

tre os seguintes cultivares de sorgo: Wiley, Dwarf Lahore, Dobbs, Muga

bash, Framinola, P.I. 267340 e Mn 960. FREDERIKSEN e ROSENOW (1971) evi

denciaram diferenças de reação à antracnose em algumas linhagens de sorgo 

testadas na Geórgia e Texas, e enumera�am uma relação de 21 fontes der_! 

sistência ao pa tógeno. 

De acordo com RODRIGUEZ, FREDERIKSEN, REYS e ROSENOW ( 1968 ), 

l© linhagens selecionadas diferiram marcadamente na resposta a inocula

çÕes artificiais com f.• graminicola. 
'

O emprego do palito foi superior a 

aplicação foliar de conidios; e palitos colocados na base da planta foram 

mais eficientes que os colocados no pedÚnculo, na diferenciação entre as 

linhagens de sorgo. 

A 

A ocorrencia de antracnose do trigo no Sul do Brasil foi r� 

latada por COSTA NETO (1943), mas a sua importância econômica tem sido 

subestimada, pois talvez os seus sintomas passem despercebidos ou confun 

didos com os de outras doenças. 

LUZZARDI, REIS e PIEROBOM (1976) verificaram uma alta inci

dência de. antracnose nos trigais gauchos, em caráter de verdadeira epide

mia. Das observações efetuadas, a variedade de trigo IAS 54 apresentou 

alta inc�dência da moléstia, enquanto Lagoa Vermelha não apresentou ne-
• •j . 

nhum sintoma visivel. Em condiçÕes de lab oratório, o fungo esporulou a-

bundantemente em BOA e foi possivel a reprodução dos sintomas após 20 

dias, através de injeção dos colmos na linhagem 74564. 

Em contraste com a crescente importância da antracnose do 

sorgo e do trigo, no Brasil a doença tem sido pouco estudada, havendo pa

ra a antracnose do sorgo apenas relato de ocorrência, características da 

moléstia e medidas profiláticas que visam a impedir a sua disseminação 

( CPiUZ e PINHEIRO, 1961).
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.},Levantamento da Ocorrência deColletotrichum e outros Fungos em liemen 
tes de 10 Linhagens e Hibridos de Sorga 

As linhagens e hibridos de sorgo utilizados no presente es 

tudo e suas respectivas procedências encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 . Relação ae 1 inhagens e h:ibridos de sorgo utiliza·dos, procedên
cia e cor do pericarpo das_sementes. 

L.inhagens ou 
Procedência 

Cor do 
HÍ.bridos Pericarpo 

7509030 C,N.P.M.S. - Sete Lagoas, MG branco 
7509003 C.N.P.M.S. - Sete Lagoas, MG marrom 
TX 398 - 8 C.N.P.M.S. - Sete Lagoas, MG marrom 
TX 7078 C.N.P.M.S, - Sete Lagoas, MG marrom 
·a:: 120-6 C.N.P.M.S. - Sete Lagoas, MG branco 
se 170-6-17 C.N.P.M.S. - Sete lagoas, MG branco 
se 175-14 C.N.P.M.S. - Sete Lagoas, MG marrom 
se 326-6 C.N.P.M.S. - Sete Lagoas, MG branco 
NK 233- C.N.P.M.S. - Sete Lagoas, MG marrom 
SART C.N.P.M.S. - Sete Lagoas, MG branco 



As sementes foram desinfetadas durante 2 minutos com uma so 

lução aquosa de hipoclori to de sÓdi o obtida mediante uma parte de "Q-Boa", 

produto comercial contendo ':J'/n de cloro ativo e três partes de água. 

Em seguida, as sementes foram transferidas para placas de 

Petri contendo ágar-água (20 g de ágar em 1 litro de água destilada) e in 

cubadas por 6 - 7 dias a 24QC, em Biotronette Mar III Environmental Cham

ber, com 2 lâmpadas fluorescentes de 40 watts (luz do dia) a 35 cm da su

perfície das placas. 

Este experimento foi realizado em duas etapas, devido ao e� 

paço reduzido da Biotronette, sendo determinada a presença de Colletotri

chum e outros fungos em sementes de 5 hibridos ou linhagens de cada vez. 
-

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ca -

sualizado, com 10 repetições de 5 sementes para cada tratamento. 

Os fungos presentes nas sementes foram examinados com 

lio de lupa e microscópio, identificados segundo BARNETT e HUNTER 

e NOBLE e RICHARDSON (1968) e classificados ao nivel de gênero. 

4.2. Inocul!,ião Cruzada 

4.2.1. Isolados utilizados 

raux1 

( 1972) 

Os isoladas de Colletotrichum utilizajos na presente traba

lho foram os constantes da Tabela 2. 
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Tabela 2. Isolados de Colletotrichum utilizados, origem e concentrações. 

Isolado 
Variedade ou A Concentração Linhagem Procedencia 
Hospedeira 

M - 1 Centralmex Cedido por Dr. H. Kimati 8,5 X 10 

S - 52 se 170-6-17 C.N.P.M.S. - Sete Lagoas, MG 8,9 X 10 

e - 52 IAC 51-205 Est. Exp. "José Vizioli", Pi
racicaba, SP 2,6 X 10 

T - 1 IAS - 54 Marau, RS 1,3 X 10 

4.2.2. Patogenicidade de isolados de Colletotrichum do milho, sorgo, 
cana e trigo em milho, sorgo, cana-de-açúcar e um hibrido de 
"Sudan grass" x sorgo 

Neste ensaio uma variedade de milho (M 206) , uma de cana-

de-açúcar (CB 4176), uma linhagem de sorgo (7509010) e um hibrido de "Su

dan grass" x sorgo (Sx - 17) com 50 d±as de idade foram submetido.s à ino

culação de um isolado de Colletotrichum do milho (M - 1), um do sorgo (S-

52), um da cana (e - 52) e um do trigo (T - 1), descritos na Tabela 1. 

O inóculo foi desenvolvido em meio de aveia sob luz conti 

nua d� uma Biotronette Mark III Environmental Chamber por 12 dias. 

O método de inoculação utilizado foi o de ABBOTT (1938) e 

KIMATI (1976), ligeiramente modificado pela substituição do gotejar da 

suspensão de inÓculo e após ferimento pela injeção com uma agulha hipodér 
-

mica da suspensão{± 0,05 ml) no terço inferior da nervura central das 

ctiers folhas bem abertas a partir da ponta. Cada tratamento constou de 2 
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repetições, sendo cada uma constituída de 1 vaso com 3 plantas, exceto P! 

ra cana-de-açúcar em que se utilizou 1 vaso pom 1 planta. O experimento 

foi conduzido em condições de casa-de-vegetação tendo a tsmperatura varia 
-

do de 242C a 302c. 

A avaliação dos resultados foi feita 12 dias após a inocul!. 

çãe, determinando-se o tamanho da lesão em centímetros, na nervura cen -

tral, com o auxílio de uma régua graduada, aspecto da lesão e presença ou 

rio de. esporu lação abundante. 

4.2.3. Patogenicidade de isolados de Colletotrichum do milho, sorgo, 
cana e trigo em trigo. 

Os isolados de Colletotrichum do milho, sorgo, canª.e trigo 

utilizados, bem como suas respectivas concentrações foram os mesmos das -

crttos na Tabela 2; e a metodologia de obtenção de inÓculo foi semelhant� 

à descrtta em 4.2.2. 

Para inoculação dos isolados de Colletotriçhum do milho,sor 

go, cana e trigo em trigo seguiu-se a técnica descrita por TIFFANY (1951) 

� !,EIS (19?3) com Colletotrichum dematium f. truncata da soja. Sementes 

de trigo da variedade T0R0PI (s - 1) foram previamente tratadas com 

solução aq1Josa ele hipoclorito de sódio, obtida mediante uma parte de 

Boa, produto comercial contendo &/4 de cloro ativo e três partes de 

uma 

Q-

agua 

por 3 minutos. Após a germinação em placas de Petri os "seedlings" fo-

ram mergulhados nas suspensões de esporos por 5 minutos, utilizando-se W· 

"seedliriws" por vaso e um total de 60 por tratamento. 

ApÓs a inoculação, procedeu-se imediatamente ao plantio ém 

vastnhos de plá,stico contendo areia esterilizada. 
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A avaliação dos resultados foi feita aos 12 dias apés a in.s, 

culâção tendo como critério a determinação do número de plantas sobrevi -

ventes. 

4.3, Diferenciação Auxanográfica 

Este experimento foi realizado em duas etapas. Na ·prime!, 

ra, empregaram-se 12 isolados de C. gpaminicola do sorgo e 3 do trigo, r! 

lacionados na Tabela 3. 

Tais isolados de Colletotrichum eram conservados em tubos 

de cultura contendo meio inclinado de BOA (Batata, 200 g; dextrose, 15 � 

ágar, 12 g e água q.s.p., 1000 ml) através de repicagens periódicas e ar

mazenados, em condições ambientes. 

A técnica auxanográfica utilizada foi semelhante à descrita 

por BEADL.E e TATUM (1945). Os 12 isolados de�- a_raminicola do sorgo e 

os 3 do trigo sofreram três passagens sucessivas com intervalos de? dias 

através de meio minimo (MM) e meio completo (MC) de P0NTEC0AVO e cola.. 

(1953) contidos em tubos, num total de 3 tubos para cada tratamento. A 

finalidade das pass agens sucessivas em meio mínimo foi garantir a purifi

cação dos isolados evitando assim a contaminação com o meio original, con 
-

forme observações de K!MATI (1975). 

Para o preparo do meio mínimo (MM) empregou-se a técnica de 

PONTEC0�\/0 e cols. (1953), modificada por KIMATI (1975), através da subs

tituição de traços de FeS04 e de ZnS04 por uma solução de micronutrientes

preparada segundo LILLY e BARNETT (1951), através do emprego de Fe(No3)3.

9H:;P ?23,4 mg; ZnS04.?H2 203,0 mg, dissolvioos 

em 1000 ml de água destilada e clarificada com ácido sulfúrico. 



A composição do meio minimo (MM) foi: glucese, 10 g; NaN0
3

, 

6 g; KHi'Oa, 1,5 g; KCl, 0,5 g; MgS04.7H20, 0,5 g; solução de micronutri-

entes, 1 ml; ágar, 15 ml e água 1000 ml. O meio completo (MC) foi PI'8P! 

rado conforme PONTECORVO e cols. (1953), também mo-dificado pela supressão 

de peptona e ácido nucleico hidrolisado, adicionando-se ao meio 

caseína hidrolisada (1,5 g/1) e extrato de leveci.Jra (0,5 g/1). 

A avaliação dos resultados foi feita 7 dias após a 

mínimo: 

Última 

passagem en MM (Meio Mínimo) e MC (Meio Completo) determinando-se �lita 
-

tiVaftlente o crescimento ou não, velocidade de crescimento, e esporulaçáo 

nesses meios. 

Numa segunda etapa, um isolado de f• graminicola do sorgo e 

um do trigo foram submetidos a um experimento que constou de 4 tratamen -

tas representados por 4 meios de cultura: meio mínimo (MM), MM suplement! 

di caseina hidrolizada, MM suplementado com extrato de levedura e meio 

pompleto (MC) e 2 isolajos de f· sraminicola: do sorgo (s - 52) e do tri

go (T - 1) descritos na Tabela 2. 

A inoculação foi feita através da transferência de discos 

de meio minimo (MM) de 4 mm de diâmetro contendo estruturas de reprodução 

do patÓgtQ� para o centro de placas de Petri e incubadas em Bietronette 

Mark III Environmental Chamber sob luz contínua e temperatura de 26QC a 

30RC por um periodo de 216 horas (9 dias) até que o crescimento do fungo 

atingiu o diâmetro da placa. 

A avaliação foi efetuada em intervalo de 24 horas, detenni

nando-se a crescimento micelial através da medida do diâmetro da colônia 

em em com o auxilio de uma régua graduada. O delineamento experimental 

utilizado f1li o de blocos ao acaso, esquema fatorial 2 x 4 x 9 ( 2 isola

dos, 4 meios e 9 épocas) com 4 repetições perfazendo um total de 288 tra

tamentos. 
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Tabela 3. Isolados de f. graminicola do sorgo e do trigo utilizados na 
diferenciação auxanográfica 

Isolado* 

S - 5 

S 10 
S - 25 
S - 26 
S - 29 
S - 48 
S - 49 
S - 50 
S - 51 
S 52 
S 53 

S - 54 
T 1 

T 2 

T 3 

Variedade e 
Linhagens hospedeiras 

N - 4 
nao determinada 
nao determinada 
nao determinada 
nao determinada 
SPHR - 114 

S - 2106 
não determinada 
não determinada 
se 170-6-17 
28 - 8 
7509030 
IAS 64 
Nobre 
Jacui 

Origem do 
Isolamento 

Nervura 
Nervura 
Limbo 
Limbo 
Pedúnculo 
Nervura 
Nervura 
Nervura 
Nervura 
Sementes 
Sementes 
Sementes 
Sementes 
Sementes 
Sementes 

Procedência 

Ribeirão Preto, SP 
Ribeirão Preto, SP 
Cachoeira Dourada, MG 
Cachoeira Dourada, MG 
Felixlândia, MG 
Ribeirão Preto, SP 
Ribeirão Preto, SP 
Santa Maria, RS 
St! Bárbara D'Oeste, SP 
Sete Lagoas, MG 
Sete Lagoas, MG 
Sete lagoas, MG 
Marau, AS 
São Sepé, RS 
JÚlio de Castilhos, AS 

* Letras indicam o hospedeiro: S • s.orgo e T = trigo
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4.4. Características Morfológicas 

4.4.1. Morfologia dos conÍdios de Colletotrichum isolados da 
de-açúcar, sorgo, milho e trigo, 

cana-

Nos estudos da morfologia dos conÍdios de Colletotrichum fo 
-------·- -

ram utilizados os isolados C - 52 da cana-de-açúcar S - 52 do sorgo, M - 1 

do milho e T - 1 do trigo, produzidos em meio de aveia e mantidos por 10 

dias sob luz continua e temperatura± 28ºC de uma Biotronette Mark III E� 

vironmental Chamber. Foi seguido um delineamento experimental inteira -

mente casualizado com 4 tratamentos e 3 repetições. 

Após 10 dias foram efetuadas as determinações do tamanho e 

espessura dos conÍdios através do micrômetro de Baush & Lomb, previamente 

calibrado para a objetiva de 40X. Os conÍdios foram suspensos em 50 ml 

de água destilada por placa com oa auxílio de um pincel de pelos finos. 

A suspensão obtida foi passada através de uma camada dupla de gase ester! 

lizada, a fim de eliminar fragmentos do meio de cultura e reduzir a quan

tidade de micéli.o em suspensão. 

Para facilitar a leitura no micrometro acrescentOt1-se o es-

palhante Tween 80, na proporçao de uma gota para 100 ml de suspensão. Fo 
-

ram feitas 10 medições de conidios por lâmina tomados ao acaso, de modo 

a perfazer um total de 60 medições por isolado. 

Calculou-se a média das leituras e as respectivas medidas 

de dispersão, ou seja, desvio padrão (s), erro da média s (m) e o coefi -

�iente de variação (c.v.�). 
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4,4.2. Morfologia dos apressorios de Colletotrichum da cana-de-açÚ 
car, sorgo, milho e trigo.

Os isolados ub.1izac!os :1este ensaio foram os mesmos descri-

tas em 4. 4 .1 . 

Para o estudo do comprimento, largura, forma e coloração 

dos apressÓrios utilizou-se o método de cultura em lâminas de vidro des -

crito por SUTTON (1968). 

No presente trabalho placas de Petri contendo em seu inte

rior papel filtro, suporte, lâmina e laminula foram esterilizadas. Em 

condiçÕes assép_ticas, foram transferidas para o centro das lâminas coloc!:!. 

das sobre as suportes, pequenos blocos quadrados e finos de BOA ( batata, 

200 g; dextrose, 20 g; á:;i-ar, 15 g e água 1000 ml) previamente esterili'Z!:!,

dos. A seguir os bloquinhos foram inoculados na parte central com frag

mentos de micélio dos diferentes isolados e recobertos com laminulas con-

tidas nas placas. Estas foram incubadas em Biotronette Mark III Environ 

mental Chamber sob luz continua por um periodo de 7 dias, tendo-se previ� 

mente pipetado 10 ml de água esterili�ada por placa para garantir a umi� 

de. 

Após o periodo de 7 dias procedeu-se à montagem das lâminas 

para microscopia, usando-se lâminas e laminulas respectivamente, contendo 

estruturas do fungo a elas aderentes, perfazendo um total de 6 lâminas p� 

ra cada isolado. Para facilitar a observação ao microscópio empregou-se 

uma gota c:IQ corante azul de algodão por lâmina (RAWLINGS, 193.3) com a se

guinte composição: fenol, 10 g; glicerina, 10 ml; ácido látiljo, 10; azul 

de algodão, 0,05 g e água destilada, 10 ml. 

A avaliação foi feita ,�om o micrômetro de Baush e Lornb, pr2_ 
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viamente calibrado oara a objetiva de 40X, determinando-se o comprimento 

e a largura de 5 apressÓrios aor lâmina, tomados ao acaso, perfazendo um 

total de 30 medições por isolado, O comprimento foi tomado da base tru� 

cada até o ápice mais distante nos apressÓrios simples ou multilobulados; 

e a largura, em ângulo reto ao eixo' do comprimento através da parte mais 

distante do apressÓrio incluindo os lóbulos conforme 9JTTON (1968). 

Calculou-se a média e as respectivas med�das de dispersão , 

ou seja, desvio-padrão, ( s), erro da média s (m) e o coeficiente de va -

riação (c.v.°/o). 

4.5. Esporulação de C. graminicola 

4.5.1. Influência .de meios de cultura e superposiçao de papel filtro 
na esporulação de C. graminicola do sorgo 

Foram testadas 3 diferentes meios de cultura: V-8 (suco V-

8, .'.lJO ml; CaC03, 4,5 g; Ágar1 15 g; água q.s.p,, 1000 ml); Aveia-Ágar

(Farinha de aveia, 50 g; Ágar, 12 g; Água q.s.p. 1000 ml) feitos segun-

do TUITE (1969) e Batata-Oextrose-Ágar (BOA) (Batata,, 200 g; Dextrose, 20

g; Ágar, 12 g; Água q.s.p. 1000 ml)de acordo com KELMAN (1967) e 

(1969). 

TUITE 

O delineamento experimental usado foi o inteiramente casua

lizado, esquema tipo f?torial 3 x 2 x 2 (3 meios de cultura, com e sem 

supersposição de discos de papel filtro e 2 isolados de Q., 51raminicola do 

sorgo: S-51 e S - 10, origin�rios de S.anta Bárbara D'Oeste, SP e Ribei -

rãa Preto, SP, respectivamente) com 3 repetições, perfazendo um total de 

36 parcelas. Cada placa de Petri constituiu· uma parcela. Os discos de 

papel de filtro Whatman nº 1 foram superpostos na superficie dos meios s.2, 



lidificados i1onfortne REIS (1973) e KIMATI (1975).

As placas de Petri foram incubadas em Biotronette Mark III 

por 12 dias , mantidas a 35 cm de distância de ciJas lâmpadas fluorescentes 

General Eletric de 40 watts (luz do dia) e a uma temperatura de 

289C. 

249C -

A repicagem foi efetuada para o centro das placas, utilizan 
-

do-se pequenos discos de 4 mm de diâmetro de meio de cultura contendo es 

truturas de reprodução do patÓgeno. Estes discos foram retirados com o 

auxflio de um furador de rolhas, da parte periférica de culturas com 12

dias de idade e mantidas em meio de aveia-ágar. 

A avaliação foi feita 12 dias após a repicagem pela conta

g� do número de con:idios em 8 campos de câmara de Naubauer (Hemocitôme -

tro) por placa. 

4.5.2. Influência do regime luminoso na esporulação de f. graminico
la do sorgo. 
-

Neste ensaio foram utilizados 4 isolados de C. graminicola 

de esrgo S - 10 (Ribeirão Preto , SP), S - 25 (Cachoeira Dourada , MG), S -

50 (Santa Maria, RS) e S - 51 (Santa Bárbara D'Oeste, SP); e 3 regimes de 

luz: ,suro continuo, luz continua e luz alternada (12 horas de luz e 12 

horas Gfa escuro) • O escuro foi obtido pelo envolvimento das placas de 

O delineamento experiment�l planejado foi o inteiramente ca 

sualizado, constituido em esquema fatorial 4 x 3, mas por não ter sido 0.2, 
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servada esporulação no escuro foi usado o esquema fatorial 4 x 2, com 6 

tratamentos e 3 repetições, perfazendo um total de 24 parcelas, sendo que 

cada placa de Petri constituiu uma parcela. 

As técnicas de repicagem e avaliação foram semelhantes 

já descritas em 4.5.1. 

as 

4.6. Crescimento Micelial e Esporulação de Colletotrichum graminicola 
B_!!l Extratos de Folhas de Linhagens de Sorgo Resistente e Susceti -
vel. 

Este ensaio constou da comparaçao de meios de cultura prep! 

rados com extratos de folhas (SHARMA, 1973), em diferentes diluições de 

duas linhagens de sorgo variando em resistência a f· �raminicola: linha

gem se 326-6 (resistente - R) e 7509010 (suscetivel - s). 

O isolado de f. graminicola utilizado foi o S - 52 descrito 

na Tabela 2 desenvolvido em meio de aveia sob luz continua e com 12 dias 

de idade. 

A repicagem foi feita para o centro de placas de Petri atr� 

vás de pequenos discos de 4 mm de diâmetro de meio de cultura contendo e� 

truturas do fungo retirados com o auxilio de um furador de rolhas e tran! 

feridos para meios com 5 diferentes diluições segundo fatores de 2:1 :l/2, 

l /4, 1/8 e 1 /16. A composição do meio original foi: Decocto de · 30 g de

folhas maduras de sorgo, ágar, 20 g e água 1.000 ml e .à incubação foi

feita em condições de câmara ambiental (Biotronette Mark III) sob luz con

tínua e temperatura de 24ºC a 28QC,

A avaliação do crescimento micelial foi efetuada em interv� 



los de 24 horas, determinando--se o diâmetro das colônias com o auxilio de 
,,__ 

uma régua graduada por um periodo de 216 horas, até que o crescimento do 

fungo atingiu o diâmetro da placa. A esporulação foi avaliada en cama-

ra de Neubauer (HemocitÔmetro) pela contagem do n�mero de conidios por 

placa de Petri e em 8 campos da câmara conforme já descrita em 4.5,1. 

O delineamento experimental tanto para o crescimento mice 

lial como esporulação constou de um fatorial 2 x 5, com 10 tratamentos ,;e 

3 repetições, perfazendo um total de 30 parcelas. 

constituiu uma parcela. 

Cada placa de Petri 

4.7. Reação de 2 Linhagens de Sorgo a um Isolado Congenial de�- grami

nicola 

Neste ensaio duas linhagens fornecidas pelo Centro Nacional 

de Pesquisa de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG, a SC 326-6 e 7509010, no 

estágio de 5 - 6 folhas foram inoculadas com o isolado S - 52 de C. grami 
- =

nicola, na concentração de 1,2 x 10 conidios/ml e descrito na Tabela 2.

A metodologia de obtenção de inÓculo e inoculação foram semelhantes as 

descritas em 4.2.2. Cada linhagem foi representada por 4 bandejas de 50 

cm x 33 cm x 10 cm contendo cada uma 10 plantas. 

A ª"'"fliação foi feita 12 dias após a inoculação determinan-

do-se o aspecto e o tamanho da lesão em centimetros, na nervura central 

das 2 folhas bem abertas a partir do topo, com o aux:i.l io de uma régua gr!;!_ 

duada. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ça 
-

sualizado, esquema fatorial 2 x 2, ( 2 linhagens e 2 folhas) cor;: 4 trata -
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mentas e 4 repetições, perfazendo um total de 16 parcelas. Cada repeti -

ção constituiu a média de 10 p�antas. 

4. 8. Reaçao de 46 Linhagens e Variedades de Sareo a um Isolado Conge -
nial de�- filraminicola 

As 46 linhagens e variedades de sorgo utilizados a respecti_ 

vas procedências encontram-se na Tabela 4.

Tabela 4. Reação de 46 linhagens e variedades de sorgo a um isolado con
genial de e. graminicola 

Linhagem ou Variedade 

TX - 2536 
Dourado M (TX 32247-2) 
Sart 
301154 
300988 
300958 
se 112-14 
301154 
E - 5'7 
301155 
UPBS - 8018 
PUO - 25440 
Pioneer 846 
Pioneer 826

301348 
TX - '70'78 
e - 42 - 6 
RS - 610 
FS - 25 a 
SC599-6- 3 
e - 46 
Rica 

E - 57 a 

BR - 54 

RedlM 8 

Procedência 

C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
Sementes Agroceres S.A., Cachoeira Dourada, MG
IPA - Projeto de Milheto e Sorgo, Recife, PE.
IPA - Projeto de Milheto e Sorgo, Recife, PE
IPA - Projeto de Milheto e Sorgo, Recife, PE
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
IPA - Projeto de Milheto e Sorgo, Recife, PE
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
IPA - Projeto de Milheto e Sorgo, Recife, PE
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
C.N.P.M,S., Sete Lagoas, MG
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
IPA - Projeto de Milheto e Sorgo, Recife, PE
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
Sementes Agroceres S.A., Cachoeira Dourada, MG
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG

Sementes Agroceres S,A., Cachoeira Dourada, MG
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
Sementes Agroceres S.A., Cachoeira Dourada, MG
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
Sementes Agroceres S.A., Cachoeira Dourada, MG
Semente 0, Agroceres S.A., Ca::::hoeira Dourada, MG
C.N.P.M.S., Sete i .. agoas, MG

(Continua) 
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Linhag811' Du Jariedade 

se - 120 - f ro -
' 

TX - 398 - !3 
Martin B 
3000145 
7304252 
BR - 63 
300206 
3002)1 
D - 60 

-. ·• ' 

Jl J 

se 175 - 14 (o - 1) 
300145 

300116 
300040 
EA - 112 
se - 103 - 12 
7404008 
301138 
NK - 233 
300003 
300261 
se 3� - 9 

Procedência 

C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
C.�.P.M.S., Set� Lagoas, MG
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
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IPA - Prc,jeto de Milheto e Sorgo, Recife, PE
Oeptº de Genética - ESALQ - Piracicaba, SP.
Sementes Agroceres, S.A., Cachoeira Dourada, MG
IPA - Projete, de Milheto e Sorgo, Recife, PE
IPA - Pru, etc rje Milhéto e Sorgo, Recife, PE
Sementes Agroceres, S.A., Cachoeira Dourada, MG
e.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
IPA - Projeto do Milheto e Sorgo, Recife, PE
IPA - Projeto de Milheto e Sorgo; Recife, PE
IPA - Projeto do Milheto e Sorgà, Recife, Pe
Oeptº de Genética, ESALQ, Piracicaba, SP
e.N.P.M.6., 'sete Lagoas, MG
Dei;:,tº de Genética, ESALQ, Piracicaba, SP
IPA - Projeto de Milheto e So'.r'go, Recife, PE
C.N.P.M.S., Sete Lagoas, MG
IPA - Projeto de Milheto e SorgR, Recife, PE 
IPA - Projeto de Milheto e Sorgo ,, Recife, PE 
C.N. P .M.S., Sete Lagoas, MG

O isolado, a obt�nção de inÓculo e a metodologia de inocul! 
,., 

c;ao foram semelhantes às descritas em 4.2.2. 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso CC!lm 46 

tratamentos e 2 repetiçóes, cada urna constitui.da por 1 vaso contsrn::lo de 3 

a 7 plantas. 

A avaliaç,ão dos resultados foi· f sita 12 dias após a inocul,!

ção, determina.nela-se o aspecto e tamanho da 'lesão an cm com o auxilio de 

uma régua gra.d.Jada. Para finl;llir.Jade· de análise estat1stica foi ct::1nside-. • 

,1, 

rada e,. média das avaliações das plantas/vaso.· 
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As.linhagens e variedades 300201, 300040, 300116, 300003 

300�1, 301145, se 175-14 (o - 1), 300206, 301138, se 103-12, 7304008 

NK-233 e EA-112, que apresentaram maior grau de resistência foram reino� 
- , . 7 � ladas com uma suspensa□ de inoculo de 2,2 x 10 ca,m.dios/ml, uma semana!.

pós a avalia.ç,ão dos resultados. Como controle, acrescentou-se a variada 
-

de muito suscetivel Dourado M (TX 32247-2). 

A obtenção de inÓculo, metodologia de inoculação e avalia -
-

çao foi semelhante ao ensaio 4.2.2. 

As plantas no estágio de 6 - 7 folhas foram inoculadas na 

nervura central da l! folha bem abert� a partir da ponta com umà suspen -
- .., ? ( / sao de esporos na concentraçao de 1, 7 x 10 cori1dios ml. Cada linhagem 

ou variedade foi representada por 2 vasos com 7 a 13 plantas. 

4.9. Reação de 12 Progênies F3 dê Sorgo e um Iselado Congenial de· c .. gra 
minicola 

) ··-

" . • Neste.ensaio fora� utilizadas 9 progeri1es F3, . resultantes 

do cruzamento entr.e plantas-macho ,estéreis da população BRP3A (População 

brasileira restauradora ne 3) çÓm a linhagem SC 326-6 e 3 progênies resu1, 
\ 

. 

( ·' . 

tantas do cruzament;o reciprocq, num total ·de 12, fornecidas, pelo 

Nacional de Pesquisa de Milho e $ergo, Sete Lagoas, MG (Tabela 5). 

Centro 



Tabela 5. Progênies F3 de sorgo utilizadas 

Progênies F3 Procedências 

se 326-6 x TX 2536 ( 7509187*-P]- 4:·*) C.N.P.M.S., Sete Lagoas,
s se 326-6 x TX 2536 ( 7509187-P2) C.N.P.M.S., Sete Lagoas,

rx 2536 x se 326-6 (7509188-P4) C.N.P.M.S., Sete Lagoas,
rx 2536 x se 326-6 (7509188-P2) C.N.P.M.S., Sete Lagoas,
se 326--6 x T x 2536 ( 7509187-P 3) C.N.P.M.S., Sete Lagoas,
TX 2536 x se 326-6 (7509188-Pl) C.N.P .• M.S., Sete Lagoas,
TX 2536 X se 326-6 (7509188-PS) C.N�P.M.S., Sete Lagoas,
-rx 2536 X se 326-6 ( 7509188-P9) C.N.P.M.S., Sete Lagoas,
TX 2536 x se 326-6 ( 750918&-P9) C.N.P.M.S., Sete Lagoas,
TX 2536 x se 326-6 (7509188-P3) C.N.P.M.S., Sete Lagoas,
TX 2536 X se 326-6 (7509188-PS) C.N.P .• M.S�, Sete Lagoas,
TX 2536 X 8C 326-6 (7509188-P?) C.N.P.M.S., Set.e Lagoas,

* = nº de 
" progenie no campo 
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MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 

As plantas, foràm. ihoculadas no e$tágio de 5 - 6 folhas em -
' . 

, N.· . , N 

p,regando-se a mesma metodologia de obtençao de inoculo,. inoculaçl;lo e a.\:la-

liação dos sintomas descrita ,an 4.2.2., à exc::eção da concentração de inó-

de 1 1 7 " 10.7' .' co.'.n;i1 .ct· 1·.os/m1·.�J.E.}J.;ql.lS foi ,-

A análise de variÊlncia entre e dBQtro das progênies Fia ,1:fi>fQi . ·t . . . . ' • ," 

efetuaeta çle acordo com STER e TORRIE (1960) , e a espe;t:ar:ça matemática do ' 
. . . . . ., 

qua'dttaoo· médio segundo VENGOVSKY {J:969). Fài calculado, aindB;, um coef,1 

c::l:$nte de variação dentro de progÊmies para se determinar as 

ma•· 1!1\\iequadas para sal eção • 
' . ' . 

progênies 



5 . RE.�L T ADOS· 

5.1. Levantamento da Ocorr�ncia de Colletotrichum e outros fungos em Se 

mentes de ·sorso 

O levantamento d8 Colletotrichum e outros fungos presentes 

em 10 amostras de 50 sementes de diferentes hibridos e linhagens de sorgo 

e e.)(faresso em número de colônias obtidas são apresentadas na Tabela 6. 
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Tabela 6. Determinação dos gêneros def fungos presentes em 10 amostras de 
50 sementes de sorgo .. 

a/
Gêneros de Fungos Observados -Híbridos 

ou 
Linhagens Alt Col Cur Fus Hel Cla Phy Total 

7509030 
7509083 
TX 398-8 
TX 7878 
se 120-6 
se 170-6-1? 
XC 175-14 
se 326-6 
NK 233 
SAAT 

. ..... . 

1 ' 

Tot.al 
,•, 

2 

2 

5 
1 
5 
1 

19 

35 

Alt - Alternaria spp 

14 
2? 
33 
13 

16 
36 

3 

142. 

Cla - Clado5orium spp 
Gol - Colletotrichum spp 
Cur - Curvularia spp 

.,. 

l 

2 

18 
·3

24 

31 
11 

18 
17 
6 

13 
l'Ô 
. ·-

106 

1 

3 

4 

Fus - Fusarium.spp 

,-

3 

3 

Hel · -- Helminthosporium spp 
Cl.� - Cladospç)l'i;j,um spp 
Phy - Phyllosticta spp 

1 

5 
9 

29 
23 
26 
18 

1 
32 
2 
3 

52 
47 
64 
56 
43 
47 
51 
53 
21 
28 

Obs. 'Foi fret1t.:1ente a occrrf3nciá. de. 2 ou màilS_ gêneros de fungos em uma ú--
nica semente, eepeó:Úalment13 ·FWsarium .spp e Co'iletotrichum spp, 

5,2. 

. ' ! ' . ' ,, ' 

1;5.2,1. Patogenic:Lc!ads• d- -:isol:ados de Colletotrichum do milho, sorgo, 
cana e: ·�rigo ·�·: m�lhc ,, 10�.gt.1·, can�-c:l►.açúcar e um hibridc de 
"SCldan gr:ass" . X sor�o. :. ' 

1 •, . 

, 1 ' ' •,·., ; ,, N, , 
', 

Oa rt1S1Jlt,-cloa da ir,oCl.!la;�o CtljlZ_ada ancc:1ntram-se, resumida• 

na TDela 7 � c:,a. dadl:D·a ·. �r'igi�aii-:ne· T�bala 1, do Apêndice, 
' ' '  

, ,/,' 1. " 
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Tabela 7. Reaçao do milho, sorgo, cana'":'"1 de-aç�car e um hibt'ido de "Sudan 
grass" x sorgo e isolados de Colletotrichum do milho, sorgo ,e� a.,, 
na e trigo. 

/ ( , a/ ~ 
. 

. b/ c Comprimento em 1.:m J- de lesoes foliares nos hospedeiros--Isolados-

M - 206 

M - 1 25,4 
s - 52 0,0 
e - 52 0,0 
T - l 1,0 

7509010 

0,76 
22,50 

l ,47
0,80

CB 4176 

0,87 
1,05 

20 ,20 
1,90 

sx - 17 

2,27 
15,05 
3,27 

1,11 

�/=média de 2 repetições, cada repetição com 1 - 3.plantas . 
.!?,/ = M - 20fi (milho}; 7509010 (sorgo); CB - 4176 (êana) e SX - 17 (sorgox 

Sudan grass) 
f/ = M - 1 (milho); S - 52 (sorgo); C - 52 (cana) e T - 1 (trigo). 

Os dados deste ensaio não foram submetidos a análise esta -

t:lstica por serem altamente contrastantes. Evidencia-se que os isolados 

de Colletotrichum do milho, sorgo, ca_na..;de-açÚcar e trigo mostraram-se P!! 

togênicos somente aos seus hospedeiros congeniais, com exceção do isolado 

S - 52 do sorgo, que provou ser ,patogênico, ao hibrido de "Sudan grass" x 

sorgo ( SX - 1 7) . Plantas deste h:ibrido, quando inoculadas corri os isola-

dos M - 1 13 C - 52 apresentaram uma pigmentação mais extensiva da nervura 

inoculada, mas sem o centro cor de palha com frutificação do fungo. 

Os isolados M - 1, S .;.. 52 e C "".' 52 incitaram nas nervuras 

dos hospede:i.ros congeniais, lesões extensas, deprimidas, podendo em al

guns casos, como o do isolado M - 1 en milho,' estender-se pelo limbo, to

mando um13: color�ão vermelha, com o entro cor C!e palha e· abundante esporu

lação do patÓgeno. . Nos hospedeiros não congeniais, 8Sses Êintomas esta-



37 

vam ausentes ou limitados ao local de inoculação por um halo de coloração 

rosada. 

5.2.2. Patogenicidade de isolados de Colletótrichum do milho, sorgo, 
cana e trigo em trigo 

Os resultados da sobrevivência de plantas são .apresentados 

na Tabela 8. 

Tabela 8. Reação do trigo à inoculação de isolados de Col1etotrichum do 
milho, sorgo, cana e trigo. 

b/ 
Isolados-

M - 1 
S - 52 
e - 52 
T - 1 

8 
, A, , a/ 

obrevivencia-

100 
100 
100 

o 

�/=o/o de �lantas sobreviventes em 6 repetições 
cada uma representada por um vaso com 1 O pla.Q 
tas, perfazendo um total de 60 plantas por 
tratamento. 

�/ = M - 1 (milho); S - 52 (sorgo); C - 52 (cana) 
e T - 1 .( trigo) . 

Os isoladbs M - 1 (miÍLho), S - 52 ( sorgo) e C - 52 ( cana-de 

açúcar) não foram patogênicos ao trig9. · Entretanto, o isolado T - 1 (tr� 

go) provou ser altamente pat:dgênico,' determinando inicialmente acentuada 

necrose dos colmos prÓ�imo 

plantas inoculadas. 

ao 11:i vel do solo e, finalmente, a morte das 
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5. 3·. Diferencia!iªº Au xanoEiráfica

Os 12 isolados de f. Qrarnini_col,a d□ sorgo e 3 do trigo uti

lizados na primeira etapa deste experimento ( Tabela 3) cresceram em meio 

minimo (MM) e em meio. completo ( MC) • Os isolados S - 52, S - 53,S - 54,

T - 1, T - 2 e T - 3 produziram con:i.dios em abundância em MC, enquanto os 

demais permaneceram na forma micelial. 

Os resultados da diferenciação auxanográfica de 1 isolado 

de f.• gramini.cola do sorgo e 1 isolado de trigo, são apresentados resumi

damente, na Tabela 9 e a respectiva análise de variância na Tabela 2 do A 

pêndioe. 

Tabela 9. Crescimento micel ial de º-. g:raminicola do sorgo e do trigo em 
4 meios de cultura (medidas do diâmetro médio das colônias em 
cm). 

a/
Meios-

MM 

MM+ E.L. 

MM+ C.H. 

MC 

, e/ 
Medias-

Diâmetro médio da colônia ( em cm).!2./ dos isolados 

T .,.. 1 S - 52 Média 

4;;59 c 1,29 d 2,94 e

5,60 b 1,91 e 3,75 b

4,65 e. 2,66 b 3,65 b

5,7� a 1 ,' 2,91 a 4,35 a 

5,16 2,19 3,67 

�/ = MM = Meio Mínimo; MM + E .. L. = Meio M:i,nimo + Extrato de Levedura; 

--

MM + C.H. = Me:j.o M:inimo + Ca�eina hidrolizada; MC = Meio Completo; 
b/ = Médias de 9 épocas, cada uma constituída da média de 4 placas; 
-

�/ = OMS para meio dentro de isolados = O ,1812 (Tukey So/o). Médias nao 
seguidas da mesma ,letra diferem significativamente entre si. 
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A análise estatística (Tabela 2, do Apêndice) :revelou ef!:!i

to altamente significativo pa:ra isolados, meios, épc.11::as e aa :resipectivas 

interações de isolados x meios, j_sc;ilados x épocas, meio e x épocas, :tecla

dos x meios x épocas, regressão linear e :regressão �wad:rátioa no interva

lo de tempo estudado, 

A análise de variância (Tabela 3, do Apêndice) pa:ra o desde 
.... 

bramento dos graus de liberdade da interação meios x isolados revelou um 

efeito altamente significativo para ambos os isoladoé, O isolado T - l 

de f. �ram�nicola do trigo mostrou-se superior ao isolado 8 - 52 de �·i�!
minicola do so:rgo, na velocidade de crescimento micelial nos 4 meios de 

cultura estudados. 

A análise de variância (Tabela 4, do Apêndice) para o desd2 

bramente dos graus de liberdade de interação isolados x meios :revelou um 

efeito altamente significativo. 

O teste de Tukey, com dms, ( diferénça mínima significativa ) 

igual a O, 1817 e O, 1381, respectivame_nte, nos n!veis de. lo/o e f:ll/o revelou g

ferença significativa entre as médias de crescimento micelial do isolado 

T - 1 observados nos meios MC (Meia Completo) e MM 4 Ê,L, (Meio M!nimo 

suplementado com Extrato de Levedura). Não foi observada diferença est! 

t:!stica entre MM ( Meio Mínimo) e MM + C. H. { Meia Mínimo wpl�entado com 
-

' . . 

Case!na Hid:rolizac:ta). Com relação ao isoiaoo S - 52 o teste de 

mostn:iu diferença significativa entre_ as média:s :de crescimento 

nos meios MC, MM + C. H. , MM + E. L • e MM • 

Tukey 

obtidas 

Houve uma dependência linear do crescimento micelial com o 

tempo pawa ambos as isolados, conforme é demonstrado na análise de regre_! 

são lrabela 5, so Apêndice). 



5.4. Caracteristicas Morfológicas 

5 .4.1. Morfologia. deis ,Ç�on:idios de Colletotribhum isolados da 
de-açúcar, sorgo, milho e trigo. 
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cana-

O CC11T119l"imento e a largura dos conidios de Colletotrichum f

solados do milho, sorgo, cana-de-açúcar e trigo, com as respectivas medi-
,, 

das d' dispersão ( desvio padrão, erro da média e coeficiente de variação) 

estão na Tabela 10. Estes dados foram obtidos da Tabela 6, do Apêndice, 

As dimen-que apresenta as 60 medições realieadas para cada isolado. 

sees dos conidios variaram entre os diferentes isolados. Os conidia,e de 

Col�etotrichum isolados da cana-de-açúcar apresentaram as maióres dimeh -

sões seguidos pelos isolados do milho, sorgo e trigo. 

Tabela 10. Dimensões médias dos conidios de Colletotrichum isolados da 
C<{lrla-de-açÚcar, milho, sorgo e trigo e as respectivas medidas 
de dispersão da média. 

Isol.l:Jldo 
Comprimento (µ)

m .s s(m) ' 

e - s2 30,39 3,,2? ,0,42 
S - 52 27,32 3,38 0,44 
M - l 29,08 3,65 0,47 

T - 1 25,84 2,98 1 o ,38

!,/ íR = média de 60 mediçoes ( em ·u) 
s = desvio padrão 
s (m) = erro da média 

e.� .{;6)!¼'
10,76 
12,37 
12,55 
11,53 

C.V. (%)=coeficiente de variação

Largura (j.J) 

m ·s s(�) c.v .(%}o/
5.,55 0,55 0,07 9,91 
5,15 0,58 0,07 11,26 

5,82 .0,64 0,08 11,00 
4·84 ' 0,4? 0,06 9,71 

S.4.2. Morfologia dos �pressÓrios de Co11etotrichum isolados da cana
-d9-"!'açúcar, sorgo, milho e trigo,
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O comprimento e 
,. . largura dos apressarias de Coll etotrichum

isolados da cana-de-açúcar, milho, sorgo e trigo e os respectivos desvio 

padrão, erro da média e coeficiente de variação, estão na Tabela 11. Es 

tes dados foram obtidos da Tabela 7, do Apêndice, que apresenta as 30 me

dições realizadas para cada ísolàdo. 

As dimenstle!S médias dos apressÓrios de Colletotrichum isol� 

dos do milho foram superiores aos da cana, sorgo e trigo. 

Tabela 11. Dimensões
., 

médias dos apressÓrios de Colletotrichum isolados 
de cana-de-açúcar, milho, sorgo e trigo e as respectivas medi 
das da dispersão da média, 

Isolado 
Comprimento (u) Largura ( u) 

s(m) C .V. ( 0/4)�/ � 
s(m) C. V. (o/o)�/m s m s 

e - 52 17,17 2,88 0,53 16,77 9,91 1,73 0,32 17,45 

s 52 16,26 2,51 0,46 15,44 11,82 2,09 0,38 24,53 

M 1 18,19 3,22 0,59 17,70 13,88 2,81 0,51 20,24 

T - 1 12,36 2,53 0,46 20,51 7,32 1,28 0,23 17,49 

�/ = 
n 

mSdia de 60
... 

{'em u) m· = mediço.es 
s = desvio pa,drão 
s( m) = erro da média 
c.v.(o/o) = coef'i.ciente de variaçao

Nos estudos•desenvolvidos para determinação das caracterís

timn morfoltÍgicas dos apressÓrios observou-se que os originários dos ápi 
1 -

ces das hifas curtas do$ conidios germinantes eram semelhantes nos 4 gru-

· file de isolados, Entretanto, os originários das hifas vegetativas reve-

laram ampla variabilidade no for.mato e tamanho. 'Assim, as áreas adesi -
·\.
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vas dos apressÓrios de Colletotrichum isolado cio milho (M - 1) apresenta

ram-se de forma irregular com 1 a 5 .lóbulos distintos, paredes lisas e co 
-

loração castanho escura. As dos isolados cio sorgo (isolado S - 52), de 

forma eliptica ou piriformes, cor castanha clara à castanha escura, rara- e..-

mente apresentando lÓbulos�e com as paredes lisas. As dos isolados cb

trigo (T - 1) foram elevadas com l a  2 lóbulos e cor variando de castanha 

clara a castanha escura. E as dos isolados da cana-.d13-açúcar (C - 52)f.!2, 

raro semelhantes às do sorgo, com exceção da forma que foi elevada (Figu - L 

ras lA, 18, lC e 10). 

5.5. ��on,ilação de �- a.;::aminicola 

5.5.l. Influência de meios de ciúltura e. da superposição de papal fi.!, 
tro na esp©rulação de C. graminicola do sorgo 

Os resultados deste ensaio constam da Tabela 12 e os dados 

e as respectivas análises de variância das Tabelas 8, 9., 10 e 11 do Apên

dice. 



Figura l_.

. e 

• 
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ApressÓrios de Colletotrichum graminicola: ( A) do milho ( is_s 
lado M 1); (B) dti. s_orgo. { isolado S .- . 52); .(e) do trigo ( isa 
lado T - 1) e (D) da cana-pe-açÚcar (isolado S - 52). (X 400) 

D 
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Tabela 12. Influência de meios de cultura e da superposição de papel fil 
tro na esporulação de 2 isolados de f• �raminicola do sorgo. 

Meios de NQ de Conidios (x 10
9

) por Placa�/ 
Isolados Cultura 

e/papel filtro s/papel filtro Médias 

s 51 
Aveia 35,99 28,02 30,2 a 

s - 10 32,56 24,39 

s 51 
BOA 

23,72 19,26 
20,3 b 

S - 10 20,43 17,83 

s - 51 
V-8

13,08 8,06 11,84 e 
s 10 15,66 10,56 

, . b/Media- 23,57 18,02 

�/=Média de 3 placas, cada placa constituida da média de contagem de 8 
campos da câmara de N�ubauer (HemocitÔmetro) 

.!2,/ == Médias não seg-uidas pela mesma letra diferem significativamente, ao 
ni vel de S°/o ( Tukey) . 

A análise de variância ·(Tabela 9, do Apêndice) revelou um 

efeito altamente significativ?· para .os meios de cultur_a e presença de pa

pel filtro na esporulação de f. graminicola do sorgo e apenas significat!_ 

vo para a interação isolados x meios de cultura. 

O teste de Tukey a 5o/o de probabilictade revelou a superiori

dade da esporulação em meio de aveia seguida pelos meios de BOA e V-8. 

A análise de variância do p.l'.'esente ensaio também mostrou 

que a presença dos discos de pape;il de fi;I.tro sobre os três meios solidifi 
\ -

cados, aumenta significativament_e a prQdução _de coni�ios. 
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A análise de variância (Tabela 10, do Apêndice) para o de� 

dobramento dos graus de liberdade da inter.ação meios de cultura x isola -

dos, para o estudo de meios dentro .de isolados, revelou significância ao 

nivel de lo/o de probabilidade para meios de cultura na esporulação dos isa 

lados S - 51 e S - 10. 

A análise de variância (Tabela 11, do Apêndice) para o das 
. 

-

dobramento dos graus de liberdade da interação isolados x meios de cultu

ra, para o estudo dos isolados dentro de meios de cultura revelou signif! 

cância ao nivel de EP/o de probabilidade para esporulação dos isàlados S -

51 e S -10 no meio de aveia. 

5.5.2. Influência do regime luminoso na es'porulação de C. graminico-
1::i: do sorgo 

Os dados obtidos para esporulação de 4 isolados de f• grami 
... 

nicola do sorgo em 2 diferentes regimes de luz são apresentados na Tabela 

13 e as respectivas análises de variância nas.Tabelas 12, 13 e 14 do Apê!!.

dice. A esporulação correspondente ao tratamento esc�ro continuo foi 

nula não aparecendo, por- esse motivo, na Tabela 13. 
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Tabela 13. Influência de 2 regimes luminosos na esporulação de 4 isola -
dos de C. �raminicola do sorgo 

Isolados 

S 10 
S 51 
S - 25 
S - 50 

Média 

Nº de Conidios (x 10
9

) por Placa�/ 

* 
LC 

43,37 a 
41,29 ab 
35,06 bc 
28,93 e 

27,16 

** 
LA 

26,64 a 
20 ,16 ab 
18,72 b 
21,83 ab 

21,84 

� . b/Media-

35,00 a 
30,72 ab 
26,89 bc 
25,38 c 

39,33 

�/ = Média de 3 placas, cada placa representada pela média de contagem de
8 campos da câmara de Neubauer (HemocitÔmetro) 

É/= Médias não seguidas pela me�a letra diferem estatisticamente do ni
vel de &/o (Tukey) •, 

LC = Luz continua 
LA• Luz alternada 

A análise de variância (Tabela 12, do Apêndice) mostra que 

houve efeito de üiolados, do regime luminoso e da interação dos dois fat2 

res. O desdobramento dos graus de liberdade do regime luminoso x isola

dos (Tabela 13, do Apêndice) para estudo do efeito do regime luminoso 52. 

bre. os isolados revelou significância ao nível de lo/o de probabilidade pa

ra os regimes luminosos sobre os isoladas S - 10, S - 51, S - 25 e ao n:f.

vel de &/o para S - 50.

A análise de variância (Tabela 14, do Apêndice) para o des

dobramento das graus de liberdade de isolaç:tos x, regime de luz, para estu-

do dos isolados dentro cb regime de luz revelou significância ao n!vel 

de lo/o e &/o de probabilidade para esporulÊ�ção do�· isolados nos regimes de 

luz continua e de luz alternada, respectivamente. 
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5.6. Crescimento Micelial e Esporulação de�. jraminicola em 
de Folhas de Linhagens Resistentes e Suscetive:i:s 

Extratos 

Os resultados quanto ao crescimento micelial ·. de f · 9Tamini

� em extratos de folhas de linhagens resistentes e suscetíveis encon -

tram-se resumidamente na Tabela 14 e as respectivas análises de variância 

nas Ta0elas 15, 16, 17 e 18 do Apêndice. 

Tabela 14. Influência da diluição de 2 meios de cultura no crescimento 

�/ =

,2/ = 

* = 

H = 

micelial de Q. f,;Iraminicola do sorgo (medidas do diâmetro mé -
dio das colônias em cm). 

Fator 
de 

Diluição 

1 
1/2 
1/4 
1/8 
1/16 
, . b/Media-

Média de 3 placas 
Médias nao se,guidas 
nível de eP/o (Tukey) 
Meío de extratos de 
Meio de extratos de 

· Ct'escimento micelial ( em cm)�/ em meios

* ** , . b/ M - 1 M - 2 Medias-

4,84a,2/ 4,ffJ�/ 4,72 a 
4,38 b 4,37 ab 4,37 b 
4,21 b 4,11 b 4,16 b 
3,81 e 3,55 c 3,68 c 
3;43 d 3,42 e 3,42 d 

4,13 4,01 

pela mesma letra diferem significativamente, ao 

30 g de Jo,lhas da linhagem suscetível - 7509010 
3{ ) :g d!:'l folhas da linhagem resistente - se 326-6 

A análise de variância (Tabela 15, do Apêndice) reve�ou e

feito significativo dê. meio c;te cu'ltura, fator, d� diluição e interação 

(meio x diluição) no crescimento micelial .de Q, graminicola, O desdo -
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bramento da interação diluição x meios (Tabela 16, do Apêndice) mostrou 

que o fator diluição teve efeito altamente significativo sobre o cresci -

menta micelial de e. ,.gr:�inicola nos meios de extratos de folhas das li

nhagens se J26-6 e 7509010. 

A análise de variância (Tabela 17, do Apêndice) para o des-

dobramento dos graus de liberdade da interação meio x diluição revelou 
1 

que há si8nificância ao nivel de 1� de probabilidade para o efeito de 

meio de cultura nas diluições 1 e 1/8. 

Com referência à esporulação os resultados e as análises de 

variância do experimento sao apresentados resumidamente, na Tabela 15 e 

na Tabela 18 do Apêndice. 

Tabela 15. Influência da diluição de 2 meio.s de cultura na esporulação 
de Q_. _g_ra.minicola do sorgo 

Fator Nº de Conidios 
7 a/ (x 10 )- p/Placa nos Meios

de 
➔(' ,.)k-}� , b/ Diluição M - 1 M - 2 Media-

1 1,79 2,76 2,28 a 
1/2 1,43 2,26 1,84 ab 
1/4 1,26 1,56 1,41 bc 
1/8 1)3 1,13 1,13 cd 
1/16 0,46 0,83 0,64 d 

Média 1, 71 1,21 1,46 

�/ = Média de 3 placas, cada placa representada pela média de contagem 
8 campos da câmara de Neubauer. 

de 

2/ = Medias não seguidas pela mesma l�tra diferem significativamente ao 
nível · de ff/o de probabilidade (Tukey) 

* = Meio de extratos de 30 g de folhas de lir:ihagan suscetível 7509010
-IH!- = Meio de ·extratos de 30 g de folhas de linhagem resistente se 326-6, -
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A análise de variância (Tabela 18, do Apêndice) revelou e-

feito significativo para meios de cultura e fator de diluiç.ão. Não hou-

ve significância estat:istica entre a interação (Meios x diluições). Pa

ra esporulação, ao contrário do que ocorreu para crescimento linear de g_.

graminicola, o meio de extratos da linhagem S: 326-6 foi superior ao da 

linhagem 7509010. As médias de esporulação (Tukey 5%) na diluição 1 foi 

superior as demais, mas sem diferir da diluição 1/2. .As médias de espo-

rulação de f.. g:raminicola em meios de cultura quando dilui.dos pelos fato

res 1/2, 1/4, 1/8 e 1/16 não diferiram significativamente, contudo, houve 

tendência da diminuição da esporulação a medida que ambos os meios foram 

dilui dos. 

5.7. Reação de 2 Linhagens de Sorgo e um Isolado Congenial.de f.• grami
nicola 

Os dados da reaçao de duas linhagens de sorgo a um isolado 

congenial de f.. graminicola encontram-se na Tabela 16 e os dados orig:inais 

e a respectiva análise de variância·nas Tabelas 19 e 20 do Apêndice. 



Tabela 16. Reaç;o de 2 linhagens de sorgo a um isolado congenial de 
graminicola 

Linhagem 

se 326-6 
7509010 

, b/ Media-

1ª 

Comprimento 

Folha 

7 .,48 
14,87 

11,17 

( em cm)�/ das Lesões na 

2ª Folha Média 

11,28 9,38 
20,62 17,75 

15,95 13,56 
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e. 

�/=Média de 4 repetições, cada repetição constituída da média de notas 
de 10 plantas. 

A análise da variância (Tabela 20, do Apêndice) revelou um 

efeito altamente significativo ao nivel de lo/o entre linhagens e entre fo

lhas, não ocorrenco interação desses 2 fatores. 

Foram evidenciadas também diferenças qualitativas entre as 

duas linhagens, sendo que a linhagem SC 326-6 apresentou lesões de cor 

vermelho-escura e o centro cor de palha, com .as frutificações do patÓgena 

bastante reduzidas e restritas a nervura central, enquanto na linhagem 

7509010 as lesões, alÉm de maiores, extensivas ao limbo, tinham o centro 

cor de palha .com abundante frutificação. 

5.8. Rea.5:ão d.e 46 Linhagens e Variedades de Sorgo a um Isolado Conge 
nial de f.. �raminicolá· 

Os resultados da reaç.ao de 46 linhagens e variedades e as 

respectivas médias constam da Tabela 17 e·a análise de variância da Tabe

la 21, do Apêndice. 
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Tabela 17. Reação de 46 linhagens e variedades de sorgo a um isolado con 
1 

genial de f, gramil'iicola 

Hibri lesa□ 
... 

* Linhagem, Comprimento dá em cm nas repetiçoes 
Média 

do ou Variedade 
I II 

TX-2536 40,9 30,2 35,55 a 
Dourado M 31,2 33,2 32,20 ab 
Sart 33,1 31,0 32,05 ab 
301154 27,07 26,62 27,34 abc 
300988 22,83 29,78 26,3::l abcd 
300958 24,4 26,8 25,60 abcd 
se 112-14 24,6 25,0 24,80 abcd 
301154 28,4 .21,0 24,70 abcd 
E - 57 24,7 . 21,.4 23,04 bcde 
301155 20,9 18,3 19,60 cdef 
UPBS-8018 21,8 17,0 19,40 cdef 
PU0-25440 20,5 17,1 18,80 cdef 
Pioneer 846 19,5 17,9 18,70 cdef 
Pioneer 826 16,6 20,7 18,65 caef 
301348 20,0 17,2 18,60 cdef 
TX-7078 22,8 .12,0 17,40 cdef 
C-42-6 16,14 18,62 17,38 cdef 
RS-610 18,1 15,3 16,70 cdefg 
FS-25a 17,38 .15,91 16,64 cdefg 
se 599-6-3 13,6 .19,5 16,55 cdefg 
C-46 16,0 17,O 16,50 cdefg 
Rico 17,2 15,5 16,35 cdefg 
E-57a 19,8 10,8 15,30 defg 
Br-54 11,0 14,7 12,85 efgh 
Redlan 8 14,2 11,1 12,64 efghi 
SC-120-6 9,12 15,8 12,46 efghij 
TX-398-8 9,91 12,4 11,15 fghijl 
Martin 8 · 11,6 8,5 10,05 fghijl 
3000145 4,75 6,5 5,62 ghijl 
7304252 4,6 2,5 3,55 hijl
BR-63·. 5,0, 1,5 3,25 hijl 
300206 3,0 1,75 2,35 hijl 
300201 2,25 .l,12 1,68 hijl 
D-60 0,7 2,6 1,65 hijl 

(continua) 
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(Continuação) 

Linhagem, Hibri, Comprimento da lesão em cm nas repetições 
Média 

* 

do ou Variedade 
I II 

se 175-14 1,55 1,58 1,56 ijl 
300145 1,75 1,2 1,47 ijl 
300116 1,7 1,2 1,45 ijl 
300040 1,08 1,37 1,22 jl 
EA-112 1,10 1,30 1,20 1 
SC-103-12 0,95 1,25 1,101 
7404008 1,00 1,10 1,051 
301138 1,16 0,95 1,05 1 
NK-233 1,08 0,91 0,99 1 
300003 1,07 0,85 0,96 1 
300261 0,94 0,83 0,88 1 
se 334-9 0,98 o, 76 0,87 1 

* =Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tu
key a fJl/o de probabilidade 

Os resultados obtidos na reinoculação de 12 linhagens de 

sorgo com um isolado congenial de f· graminicola encontram-se na Tabela 

18 e a respectiva análise de variância na Tabela 22 do Apêndice. 



Tabela 18. Reação de 12 linhagens de sorgo reinoculados com um 
congenial de f• graminicola. 

Linhagens e Comprimento en cm da lesão nas repetições 
Híbridos 

I II 

Dourado M 17,6 18,5 
300145 4,08 3,3 
300116 2,75 2,0 
300040 1,56 2,07 
301138 1,66 1,66 
se 103-12 1,68 1,42 
EA - 112 1,063 1,83 
7304008 1,15 1,26 
NK 233 1,16 1,00 
30003 0,97 1,12 
SC-175-14 0,96 0,96 
300261 0,86 0,83 
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isolado 

Média 
* 

18,05 a 
3,69 b 
2,37 b 
1,81 c 
1,66 c 
1,55 c 
1,45 e 
1,20 c 
1,08 c 
r;□4 e 
0,96 c 
0,84 c 

*=Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tu
key a &/4 de probabilidade 

A análise de variância para os resultados da reação de 46 

linhagens e variedades de sorgo a um isolado congenial de f. !Eaminicola 

(Tabela 21) revelou efeito altamente significante entre os tratamentos. 

A dms a &/4 pelo teste de Tukey revelou diferenças signific.2, 

tivas entre linhagens e variedades. De um modo geral as linhagens eva-

riedades (descritos na Tabela 4) numerados de 29 a 46, num total de 18 

constituíram um grupo com alta resistência, seguido pelos de número 10 a 

28 (total de 18) com resistência intermediária e pelos·de número la l® 

(total 10) suscetíveis, 
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A reinoculação de 12 linhagens (Tabela 18) com um isolado 

congenial de f· graminicola confirmou os resultados obtidos no ensaio an

terior, isto é, apresentaram alta resistência ao patÓgeno quando compara

dos com a testemunha (Dourado M) com alta suscetibilidade. 

5.9. Reaçao de 12 Progênies F3 de Sorgo a um Isolado Congenial de C.gra 
minicola 

Os resultados da reação de 12 progênies F3 do sorgo a um 

isolado congenial de f. g:raminicola (descritas na Tabela 5) e as respect.!_ 

vas médias de blocos e de plantas constam na Tabela 19. A análise de v� 

riância, entre e dentro de progênies, e a estimativa da variação genética 

encontram-se nas Tabelas 23 e 24 do Apêndice. 

A análise de variância entre e dentro de progênies de sorgo 

(Tabela 23) inoculadas com um isolado congenial de f · graminicola revelou 
" . um efeito altamente significativo entre progen1.es, 

As progênies de 1 a 4 (Tabela 19) constituiram um grupo es

tatisticamente diferente, seguida pela progênie 5 e esta das progênies de 

6 a 12. Entre as progênies 4 e 5 não houve diferença significativa, o

mesmo ocorrendo entre as progêni-es de 1 a 4 e de 6 a 12. 

O coeficiente de variação genética entre progênies, estima

do através da esperança matemática do quadrado médio, (Tabela 24) foi de 

7,343/o. O coeficiente de variação revelou que as progênies com maior va-

riabilidade genética (baixa média e alto coeficiente de variação) e canse 

quentemente, mais adequadas para a seleção foram as progênies 10, 12, 11, 

6 e 5. 
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Tabela 19. Reação de 12 progênies F3 de sorgo a um isolado congenial de 
C . �ramints_� 

Prog.§_ 
nies 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

I 

92,8 
135,2 
112,5 
118,2 
116,0 

83,0 
99,0 
84,7 
80,5 
69,0 
65,5 
77,5 

RepetiçÕegSL 

II 

128,3 
118,5 
127,5 
106,0 

95,0 
86,5 
75,5 
66,6 
73,0 

100,5 
63,5 
73,0 

III 

137,5 
104,5 
100,0 

95,0 
101,0 

86,0 
80,0 
90,0 
87,5 
61,0 

101,5 
73,5 

, . aiMedia-
, b/Media-

119 ,4laE,I 23, 91 
119,40a 23,88 
113, 33a 22 ,67 
106,40ab 21,28 
104,17b 20,83 

85,14c 17,03 
84,83c 16,97 
80,43c 16,09 
80,33c 16,07 
76,83c 15,38 
76,83c 15,37 
74,67c 14,93 

�/=Média de blocos; !2,I = Média de plantas; si= C.V. dentro 
nie (inclui efeitos genéticos e ambientais); E,I = Médias 
da mesma letra não diferem pelo Teste de Tukey a So/o; si -
tiçâo representada por um.vaso c9ntendo 5 plantas. 

Comparação das Médias (Tukey) 
lo/a 

Progênies ........... 16,9312 
5o/o 

14,7868 

c.v.s/

26,35 

25,84 

22,63 

25,38 

31,64 
31,18 
24,99 

27,47 

19,85 
49,41 
40,27 

41,73 

de progê
seguidas 

Cada rep� 
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6. DISCUSSÃO

6.1. Patologia de Sementes 

Os res.Jltados do levantamento de fungos associados às seme� 

tes de sorgo confirmam, de maneira geral, a alta frequência de ocorrência 

de patÓgenos potenciais citados na literatura (CHILTON, 1940; BAIN, 1950; 

HARRIS e LUTRELL, 1955; BERGQUIST, 1963 e DOGGETT, 1970). Destes traba-

lhos, os de CHILTON (1940) e de BERGQUIST (1963), principalmente o Último, 

interessam mais de perto ao contexto da presente pesquisa, que confirma c 

categoricamente o fato de Colletotrichum graminicola ser disseminado por 

sementes de sorgo. Nenhum dos três isolados de Colletotrichum de semen

tes de sorgo testados posteriormente, quanto à deficiência em vitaminas 

foi completamente deficiente em biatina, mostrando que, pelo menos em sor 

go, não é comum a ocorrência de Colletotrichum falcatum da cana-de-açúcar. 

Isso contraria a afirmação de LITZENBERGER e STEVENSON (1957) e FERNANDES 

(1974) sobre a ocorrência de C. falcatum em sorgo. 

Não obstante a evidente importância de Colletotrichum grami 

nicola como patÓgeno do sorgo (TARA, 1962), é estranho que inexistan mais 

trabalhos mostrando sua relação com sementes de sorgo. Pois a frequên -
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eia desse patÓgeno nos lotes de sementes analisados no presente trabalho 

é relativamente alta e de acordo com o que se poderia esperar em vista de 

sua importância no campo. A propósito, cite-se o fato de SHARVELLE 

(1975) considerar a antracnose como a principal doença do sorgo no BrasiL 

Sob o ponto de vista apidemiolÓgico pode-se esperar que uma 

variedade com alta contaminação na semente seja altamente suscetivel no 

campo, mormente em se considerando o trabalho de HARRIS, JOHNSON, 00880N 

e LUTRELL (1964). Segundo esses autores, há correlação entre incidência 

de antracnose nos grãos e folhas e nos grãos e colmo, indicando que a in-

fecção dos grãos é influenciada pelas duas fases da doença: nas falhas 

e colmos. O inverso, entretanto, não é verdadeiro, por uma questão de 

acaso; isto é, uma variedade altamente suscetível pode não ter sofrido i� 

cidência de doença por falta de condições adequadas. Essas consideraçces 

são válidas para analisar o fato de variedades contaminadas como TX 398-8, 

TX 7078, se 120-6 ( D - 31) terem sido su scet:f.veis no ensaio de inoculação 

de variedades, linhagens e hibridos. Por outro lado, variedades como 

se 326-6 e NK 233, com baixa contaminação, foram altamente resistentes 

As exceções ocorreram para a variedade Sart, não contaminada, apesar de 

altamente suscetivel; e para SC 175-14, altamente contaminada, mas resis-

tente. O Último caso pode ser explicado pelo fato de os canteiros de 

multiplicação de variedades, linhagens ou hibridos serem pequenos e muito 

próximos uns dos outros, de modo que a contaminação de variedades resis -

tentes por inÓculo produzido em suscetiveis se tornam praticamente inevi-

táveis. Entretanto, alta incidência de contaminação pode, eventualmen -

te, indicar presença de raça fisiológica diferente, ou ausência de corre

laç.ão entre resistência na nervura foliar e grãos. 

A cor marrom do pericarpo na□ está correlacionada com resis 

tência a C. graminicola conforme sugere BERGQUIST (1963). Pois sementes 
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dessa cor, mesmo as das linhagens 7509030, TX 398-8, TX 7078 e SC 175-14, 

estavam altamente contaminadas. E as linhagens TX 398-8 e TX 7078 se 

mostraram suscetiveis nos ensaios de inoculação. 

2. Caracteristicas TaxonÔmicas

Sob o ponto de vista da caracterização auxanográfica, os re 

sultados do presente trabalho confirmam o fato de que Colletotrichum da 

cana-de-açúcar, por ser o Único completamente deficiente em biatina (KIMt 

TI, 1975), pode ser distinguido do Colletotrichum do sorgo e, adicional -

mente, do de trigo. 

A diferença observada no crescimento micelial de isolados 

de Colletotrichum do sorgo e do trigo em 4 meios (Tabela 9) pode ter al -

gum significado taxonÔmico. Mas carece de confirmação, pois foi usado 

apenas um isolado de cada espécie hospedeira, donde a necessidade de se

estudar essa características cultural com maior número, a despeito do fa

to de CARVALHO (1966) ter mostrado sªrem dois outros isolados de Colleto-

trichum do sorgo aux�autotrÓficos. A variação na velocidade de desenvo! 

vimento observada no meio minimo suplementado com extrato de levedura e 

ou caseína hidrolizada, para os 2 isolados, pode sugerir uma diferença nu 

tricional parcial. Entretanto, como não foram feitas análises dos. compE 
,.. 

nentes; e porque outros fatores podem estar envolvidos, de vez que nao se 

conhece a composição exata do extrato de levedura, não se pode. 

conclusões definitivas. 

tirar 

As dimensões dos conidios, conforme resultados da Tabela 10, 
, 

variaram entre isolados, porem dentro dos limites estabelecidos por ARX 

(1957) para a espécie. Esse autor agrupou os fungos com esporos falca -
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dos pertencentes ao gênero Colletotrichum que afetam as gramineas em uma 

Única espécie, f_. iiraminicola, com base na morfologia dos conidios e es -

pectro de hospedeiros, aceitando e ampliando as sinonimias de WILSON 

(1914). 

Nesse agrupamento amplo, ARX (1957), baseando-se nas traba

lhos de LEBEAU (1950), admitiu a ocorrência de formas identificadas a cer 

tas gramineas, sem entretanto, subdividir a espécie em taxas menores. 

Mas, MESSIAEN, LAFON e MOLOT (1959) sugeriram a existência de formas esp� 

cializadas, propondo para o milho a nomenclatura de f_. graminicola f.-™ 

(n.f.) e admitiram a legitimidade de se criar formas speciales sorghii, 

sacchari e secalis. Endossando essa opiniao, e portanto admitindo a COD, 

ceituação ampla da espécie feita por ARX (1957), KIMATI (1975) apresenta 

evidências auxanográficas, serolÓgicas e de patogenicidade para a criação 

de formas speciales, não só zeae, mas também sacchari e sorghii. 

Todos esses trabalhos, sob o ponto de vista morfológico 

concordam com as afirmações de TARA (1962), de que a distinção entre C. 

graminicola e C. falcatum não é suficientemente clara quando se usam cri

térios taxonÔmicos padrões, tais como tamanho e forma de esporo e compri-

menta de setas. Contrariando esse ponto de vista e criticando a concei-

tuação ampla da espécie feita por ARX (1957), SUTTON (1968) apresenta ev! 

ciências de que é possível a distinção das espécies com base na morfologia 

do apressÓrio. Aliás, esse tipo de análise critica já tinha sido feita 

pelo mesmo autor, separando f. trichellum de f..:. dematium, que ARX (1957) 

tinha considerado como sinônimos (SUTTON, 1962). Também no presente tr� 

balho há evidências de que realmente existem diferenças entre os apressá

rios de isolados de Colletotrichum de cana-de-açúcar, milho, sorgo e, ad! 

cionalmente, trigo (Tabela 11 e Figura 1). KIMATI (1975), entret3.nto 

equipara as diferenças morfológicas do apressÓrio ao nivel das serolÓgi 
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cas e auxanográficas por ele encontradas, admitindo essas caracteristicas 

como distintivas, mas supelanentares de formas speciales e não de espe -

cies. Essa abordagem não foge do tratamento usado com outros fungos, CE 

mo por exemplo as diferentes formae speciales de Puccihia graminis. Es

tas, originalmente, foram distinguidas por testes de patogenicidade, ma� 

posteriormente, constataram-se variações morfológicas constantes dos ure

dÓsporos entre essas formas especializadas (STAKMAN e HARRAR, 1957). A 

propósito, cite-se também a opinião de TALBOT (1971), de que o uso de inE 

culaçÕes cruzadas e estudo do efeito do ambiente na morfologia pode reva

lar que muitas espécies de fungos são sinônimas, mas que responden a hos

pedeiros ou a ambientes diferentes, mostrando pequenas variações màrfolÓ

gicas. 

Actni tindo a mesma abordagem de KIMATI (1975), os· resultados 

do presente trabalho sob o ponto de vista de patogenicidade, não só con 

firmam e complementam. a especificidade dos isolados de Colletotrichum 

aos seus hospedeiros congeniais como também permitan estender a conceitua 

çao de forma specialis para o isolado do trigo, motivo por que sugere-se 

-lhe o nome de Colletotrichum gramini,cola f. sp. tritici (n.f.). Em 

abono dessa distinção citem-se os fatos de que os apressÓrios são morfolE 

gicamente menores do que os dos isolados de Colletotrichum da cana-de-açf 

car, do milho. e do sorgo, Isto amplia também as observações feitas por 

SJTTON (1968), apesar da necessidade de se estender esse tipo de 

para mais isolados. 

estudo 

Eventualmente, talvez essa forma especializada que aqui se 

sugere seja a mesma sp. secalis sugerida por MESSIAEN, LAFON e MOLOT 

(1959), tendo em vista a semelhança sintomatológica da doença nesses dois 

hospedeiros (DICKSON, 1956). 
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Os resultados dos testes de patogenicidade em inoculações 

cruzadas, mostrando a especificidade de i.solados de Colletotrichum do mi

lho, sorgo, cana-de-açúcar e trigo em somente causar sintomas ti.picos de 

antracnose em seus hospedeiros congeniais concordam com EDGERTON (1911) , 

citado por ABBOTT (1938); BRUEHL e DICKSON (1950), citados por TARA 

(1962); LEBEAU (1950); LEBEAU, STOKES e COLEMAN (1951); MESSIAEN, LAFON 

e MOLOT (1959); ZWILLENBERG (1959); WILLIAMS e WILLIS (1963) e KIMATI 

(1975). Apenas se encontram na literatura 4 trabalhos (ABBOTT, 1938 

CHOHAN, 1967; CHOWDHJRY, 1936 e WHEELER, POLITIS e PONELEIT, 1974, com r! 

sultados contraditórios aos até aqui relatados, referentes às inoculações 

cruzadas. 

A880TT (1938) encontrou isolados de Colletotrichum do sorgo 

capazes de infectar cana-de-açúcar. Entretanto o próprio autor, poste -

riormente, junto com Hughes (ABBOTT e HJGHES, 1961), baseado no trabalho 

de LEBEAU (1950), conclui que, embora algumas linhagens ae Colletotrichum 

pertencentes ao grupo da cana-de-açúcar ou do sorgo possam infectar plan

tas de outros grupos de gramíneas, são considerados espécies diferentes • 

Possivelmente o resultado encontrado gor CHOHAN (1967), mostrando que um 

isolado do sorgo infectou cana-de-açúcar possa ser enquadrado dentro da 

mesma consideração de ABBOTT e HUGHES (1961). 

KIMATI (1975), analisando inoculações de f· graminicola em 

sorgo e milho feitas por WHEELER, POLITIS e PONELE!T (1974), comenta que 

as condições de inoculações efetuadas pelos mesmos foram muito drásticas 

e actnitiu a existência de especialização fisiológica, uma vez que nenhuma 

variedàde de sorgo testada apresentou leitura máxima. Ainda e de opi-
..., 

contraditórios inoculações 
~ 

niao· . que os resultados das cruzadas nao devem 

ser comparados de maneira categórica, uma vez que as condições de inocula 

ça□ variaram, e estas influem decisivamente nos resultados. 
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O trabalho de CHOWDHJRY (1936), mostrando a inespecificida

de de isolados do'•:milho e do sorgo nesses dois hospedeiros pode ser enqu� 

drado dentro do ponto de vista de MESSIAEN, LAF0N e M0L0T (1959) e KIMATI

(1975), desde que se considere a especialização um processo evolutivo, e 

que os isolados com que trabalhou 

especializado. 

"

pertencessem a um ancestral menos 

O relato da ocorrencia de º-· falcatum em sorgo, feito por 

ABBOTT (1938), LITZENBERGER e STEVENSON (1957) e FERNANDES (1974) pode 

ser explicado pelo fato de EDGERT0N (1958) ter considerado que _g_.falcatum 

é um hemiparasita capaz de se estabelecer temporariamente sobre outras 

plantas além da cana-de-açúcar, especialmente nos tecidos mortos e enfra

quecidos. 

Desse modo pode-se notar então que os resultados contradit.é, 

rios apresentados não invalidam a sugestão acima feita, de se criar �-

� speciales, mesmo porque, no caso de Fusarium oxysporum, com base 

trabalhos de ARMSTR0NG e ARMSTR0NG (1968), pode-se afirmar que elas 

nos 

nao 

são necessariamente específicas a um �ospedeiro. Esses dois Últimos au-

tores criaram o conceito de hospedeiros primários e secundários para as 
N N 

tformas especializadas de Fusariu:m oxysporum que nao sao especificas. 

A determinação de sintomas típicos de antracnose no hibrido 

SX - 17 (S. sudanense x S. bicolor) somente pelo isolado de Colletotri-
. . ' 

chum do sorgo ( S - 52) e não pelos de cana-de-açúcar, milho e trigo, mos-
-

, ,  

" 

·tra a afinidade deste ao genero. Sorghum. Anteriormente LEBEAU (1950) J:!.s

via demonstrado que isolados de Colletotrichum do .§.. sudanense são patosi,

nicamente relacionadas aos de sorgo e, portanto, essas informações se c□!!!

plementam no que diz respeito a infecção do hibrido SX - 17 por isoladas

de Calletotrichum do sorgo.
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6.3. Fatores que Influem na Esporulaçao de f. graminicola 

Os resultados do ensaio, mos.trando que meio de areia é sup� 

rior aos de BOA e V-8 (Tabela 12) concordam com os obtidos com outros fun 

gos, por REIS (1973); VEIGA (1973) e KIMATI (19'75). 

O efeito favorável de papel filtro na esporulação era espe-

rado, em conformidade com SHARVELLE (19?5) e com relatos da· literatura 

para outras espécies fÚngicas (LUKENS, 1960; Me OONALD e MARTENS, 1963. e 

REIS (1963). Isso, embora KIMATI (1975) tenha demonstrado que o efeito 

favorável ou desfavorável do papel filtro depende da concentração do meio 

de cultura. REIS, 1973, especulou se o papel desempenhado pela celulose 

do papel filtro não seria o de aumentar a superficie de esporulação. Po 

de-se, entretanto, ter outras explicações, pois o efeito indutor de papel 

filtro na esporulação de Alternaria zinniae foi conseguido por Me DONALO 

e MARTENS (1963), cobrindo discos de papel filtro impregnado de suco V-.8, 
, , 

com agar agua. 

A influência favorável . .da luz na esporulação c;ie Fungos I m

perfeitos é conhecida há muito tempo (LILLY e BARNETT, 1951iHAWKER, 1957i 

COCHRANE, 1958; TUITE, 1969;. LEACH, 1971 e KIMATI, 1975). Apesar desse 

reconhecido efeito na esporogênese, não se conhe.cem os compostos que pos

sam atuar como receptores de luz, nem os seus mecanismos de ação. 

Segundo LEACH (1975), em fungo.s foto-sens:iveis por ele es� 

dados, substâncias esporogênicàs são induzidas a se formar pela ação da 

luz ultravioleta de comprimento de onda de aproximadamente 310 um. É 

possível que Colletotrichum graminicola usado no presente trabalho se en

quadre dentro desse· grupo,· de vez que a análise do espectro de radiação 

de lâmpadas fluorescentes à luz do dié,;, revela a presença de radiações · 
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com comprimento de onda de 310 nm (LEACH, 1971), pico de absorção de subs 

tâncias esporogênicas isoladas por TRIONE, LEACH e MUTCH (1966). 

A diferença na capacidade de esporulação entre isolados ob-

servada no presente trabalho pode ser atribuí.da às diferenças 

daqueles. 

genéticas 

A esporulação de g_ •. g:raminicola sobre meio de extratos de 

folhas de sorgo resistentes e suscetíveis foi inversamente proporcional à 

diluição daqueles como era de se esperar devido ao empobrecimento do meio 

de cultura. 

A difere3nça observada no crescimento e esporulação de f ·U
minicola nos meios de extratos de.folhas resistentes e suscetíveis 

ser uma indicação da resistência relativa das variedades testadas, 

pode 

nos 

moldes3 do que já foi dernonstrado para sorgo e cana-de-açúcar (SHAAMA, 

1973, SAINIVASAN, 1963 e TILAK, 1968). Entretanto, essas comparançÕes 

não devem ser feitas categoricamente, porque os trabalhos de SAINIVASAN 

(1963) e TILAK (1968) foram feitos com extratos de colmos de cana-de-açú_ 

car, o de SHAAMA (1973) não traz indicações da concentração dos extratos 

de folha de sorgo e o teste não _incluiu medida da esporulação. Aliás , 

no presente trabalho foram obser\Qâdas diferenças mais consistentes com 

medidas de esporu lação da que com crescimento micelial. Apesar da con -
A N 

sistencia dessas observaçoes, os resultados do presente trabalho devBTI 

ser confirmados com outras varied_ades de diferentes graus de . resistência 

para ser de eventual uso prático na seleção preliminar de variedades re-

sistentes. 
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6.4. Reação de Linhagens, Variedades e Progênies F3 de Sorgo a Colle -

totrichum graminicola 

Os resultados obtidos no teste de determinação da reação de 

2 linhagens de sorgo e um isolado congenial de f• graminicola (Tabela 16) 

são semelhantes à observação de que as lesões em folhas de milho, inocula 

das com f· sraminicola f. sp. �' são menores nas folhas mais novas 

(KIMATI, 1975). Essa mesma abordagem foi feita com mais detalhes por 

LEONARD e THOMPSON (1976) ao determinarem uma relação linear entre tama -

nho da lesão de antracnose em milho e·posição da folha. 

A metodologia de inoculação na nervura foliar foi satisfat.§. 

ria para a distinção entre linhagens resistentes e suscetíveis em sorgo . 

Segundo ABBOTT (1938); EDGERTOJ\! (1958), MIAN (1959) e ABBOTT e HJGHES

(1961), as lesões foliares em cana-de-açúcar são epidemiologicamente mui

to importantes, pois constituem a principal fonte de inÓculo para infec -

çÕes do colmo. Também em sorgo, essas considerações são válidas, talvez 

mais do que em cana-de-açú�ar, porque as lesões não se limitam à nervura, 

podendo afetar o limbo e a.s sementes, além do colmo. 

Os resultados obtidos com a inoculação de 46 linhagens e va 

riedades de sorgo a um isclado -êqngenial de f. graminicola (Tabela 17) 

mostram a alta resistência de 18 delas, confirmada pelos testes de reino-

culação. Embora neste ·teste tenha sido utilizado apenas um isolado de 

f· graminicola; e HARRIS e J□HNSON (1967) e FREDE;RIKSEN e ROSENOW (1971} 

t,enham sugeria□ a existência de .raças do patÓgeno, essas 18 linhagens e 

variedades poderão ser utilizadas. em futuros trabalhos de melhoramento 

visando a resistência a f. grarriiriicola, pois o sugerido pelos pesquisad.s:, 

res citados carece de confinnação. 
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As linhagens e variedades com reaçao de alta suscetibilida-

de nos testes efetuados em casa de vegetação fornecem subsidias para sele 

çao. Com efeito, HARRIS e SOWELL (1970) concluem que a resistência de 

sorgo a Colletotrichum em casa de vegetação e no tampo nem sempre coinci

dem. Mas que as seleções feitas em casa de vegetação são eficazes para 

identificação de linhagens altamente suscetiveis. Entretanto, os resul-

tados obtidos em casa de vegetação devem ser mais fidedignos do que dá a 

entender o Último trabalho, visto que as· metodologias de inoculações, no 

campo e na casa de vegetação, não foram comparadas numa base experimental. 

Ademais, observou-se em milho que lesões de antracnose sobre folhas de 

linhagens resistentes a f.· graminicola foram significativamente reduzidas 

sob alta intensidade luminosa ( HAMMERSCHMIDT e NICHOLOON, 1977). Se ocor 
, 

re o mesmo fato em sorgo, como e de se esperar, em vista da similaridade 

da doença, então a seleção feita em casa de vegetação é mais eficiente do 

que em condições de campo, onde a intensidade luminosa é maior. 

Na comparação da reação de 12 progênies F3 de sorgo a um i-
, 

solado congenial de f_. graminicola aquelas de numero 10, 12, 11, 5 e 6

(Tabela 18) mostraram-se mais promis�oras para a seleção, pois apresenta

ram lesões menores e maior variabilidade genética. 

Houve diferença na r'e13,ção ao patógeno, considerando os cru-
< zarnentos rec1procos. As progênies que tinham como progenitor feminino 

a linhagem ec 326-6 foram màis resistentes do que aquelas em que a linha-

gem TX - 2536 foi usada como fêmea. Estes resultados sugerem uma heran-

ça citoplasmática, para resistência a f· !íiramin�cola, embora o número de 

progênies testadas fosse reduzido e se desconheça como foram 

as populações segregantes. 

conduzidas 
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7. CONCLUSÕES

Do presente trabalho e seus experimentos podem ser tiradas 

as seguintes conclusões: 

1. Vários fungos potencialmente. patog.ênicos ao sorgo estavam .presentes

em sementes desse cereal com destaque para: Ph�llosticta, Colletotri

chum e Fusarium. Não há correlação entre a cor marrom do pericar-
-· 

po de semente e a resistência a C. graminicola;

2. os isolados de Colletci.t,richum 51raminicola do sorgo e do trigo podiam

ser distinguidos de C. falcstum por serem auxoautotrÓficos;
. - , ...... -. ..... ----

3. os isolados dé Colletotrichum · do milho, sorgo, cana-de-açúcar e trigo

só foram patogimicos aos seus hOÊlpedeiros congeniais, nos experimen -

tos feitos. A determineçãé:l de sintomas típicos de antracnose no hi-

brida intergenérico ?X - .17 {.ê,, · sudanense X .ê.• bicolor pelo isolado

de C. araminicola do sorgo ( S - 52) mostrou a afinidade do isolado ao
. ' 

" ·. 

genero Sorghum;

4. em conformidade com os critérios 'taxonÔmicos de fungos fitopatogêni -
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,... 

cos discutidos, os isolados de Colletotrichum do trigo sao denomina -

dos C. 9raminicola f. sp. tritici n.f.; 

5. a asporulação de C. �raminicola do sorgo é influenciada por:

a - meio de cultura - meio de aveia foi sempre melhor do que BOA e V-

8· 
'

b - papel filtro - a superposiçao de papel filtro nos 3 meios foi fa

vorável à esporulação; 

e - luminosidade - a luz continua favorece; e o meio escuro continuo 

inibe a esporulação em relação ao regime de alternância; 

d - concentração e origem do extrato de folhas - a esporulaçãa foi d,! 

retamente proporcional à concentração, sendo maior nos extratos 

mais concentrados, independente da reação do hospedeiro, extratos

de folhas de linhagens resistentes induzem maior esporulação; 

6. a linhagem de sorgo SC 326-6 foi resistente ao isolado de S· gramini-

� testado; e a SC 7509010, suscetível. A reação das folhas inoC!:!.

ladas foi proporcional à idade da planta, sendo menor nas 

mais novas, nos experimentos feitos:

folhas

7. a inoculação de 46 linhagens e variedades de sorgo com um isolado C□!!,

genial de S· w;arninicole. permitiu-lhes a distinção em 3 categorias:aj_
' . . ' 

' 

tamente resistentes ( corlf,irmad;:; pelos testes de reinoculação) , com

resistência intermediária' e suscetiveis;

8. as progênies F3 de sobgo de número 10, 12, 11, 5 e 6 (Tabela 1 a 18)

são mais adequadas para a seleção, por apresentarem lesões de antrac

nose menores e maior variabilidade genética.
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8. SUMMARY

Pathology of Sorahum Seed 

Several potenciall y oathogeric fungi were determined in ,sorghum seeds . 

Phillosticta, Colletotrichum and �usarium were the most predominant gens-

ra. It was found that t'1ere is no correlation between the brown colar 

of the seed pericarp and the resistance to Colletatrichum eraminicola 

(Ces.) Wi1s., as suggested b-✓ BERGQUIST (1963). 

Taxonomy af Calletotrichum graminicola (Ces.) Wils. 

Isolates of C. graminicola fram sugar cane, carn, sorghum 

and wheat were compareci from an auxanographic standpoint, cross inocula -

tion, and morphology of conidia and apressaria. The results prove and 

complement the i.nformation available. Moreover they penni t one ta con -

elude, based on current taxonomic criteria of phytopathogenic fungi, that 

the separatian of the formae speciales: f.sp. sacchari, f.sp. �' and 

f.sp. sorghi of Colletotrichum �raminicola (Ces.) Wils. (sensu ARX, 1957)

should be maintained. Furtnermore in view of the results it is sugges -

ted the designation of forma specialis tritici. 
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Sporulation of Colletotrichum �raminicola (Ces.) Wils. 

The infJ.uence of the fo;J.lowing factors on sporulation was 

tested by using isolates of C. Qraminicola of sorghum from four different 

localities: a) artificial media; b) filter paper discs placed on top of 

the artificial media; e) light regime� The isolates in an oat medium 

with filter paper on top and maintained under continuous light sporulated 

abundantly. 

Sorghum Resistance to Col.letotrichum graminicola (Ces.) Wils .• 

The inoculation into the mid ribs of two wide opened leaves 

of two sorghum inbred lines: se 326-6 and 7509010 revealed that the reac 

tion of the leaves to f· Qraminicola is proportional to plant age, being 

lesser on newer ones; the inbred line se 326-6 was resistant and the 

inbred Üne 7509010 was susceptible to the pathogen. 

The inoculations of 46 inbred lines and varieties of sor -

ghum pemitted three categories of r'Bsistance to be distinguished:highly 

resistant, intermed:i,ate resistant and susceptible. From 12 F3 progenies 

of sorghum inoculated, 5 were suitable for resistance selection 

they presented smaller lesions. and. greater genetic variabili ty. 

because 

Concer 

ning the reactions presented by the reciprocical cross, the results su _ 

ggested .a citoplasmic inheritan·ce for resistance to f.. graminicola. 

Artificial media prepared with extracts of leaves from re -

sistant and susceptible inbre.d ;j_n different concentrations, showed that 

the sporulation of f.. e;raminicola was directly proportional to the conce.!2 
•, • ' ' :  .· '•. 

tration. The media with extracts of leaves from resistant inbred lines 

induced hfgher sporulation. 
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A P Ê N O I C E 



TABELA i. 

Isolados 

M - 1 

S - 52 

e - 52 

T - l 

f!/ -
, 

Media 

Reação do milno. �;orao. cana-de-açúcar e um h:i.brido de "Sudan 
grass" x sorgc, a isolados de Colletotrichum do milho, sorgo , 
cana e trigo. 

Repetições 
Comorimento 

M - 206 

.L 26,15 
2 24,80 

1 o.o

0,0 '-

0,0 
D.D 

, : ,13 .L 

') 
e l,OJ 

de J plantas, exceto em CB 

( em cm)�/ das 

7509010 

0,70 
O, 71 

22,9 

22,1 

1,56 
1,39 

0,76 
0,85 

,., 
lesoes 

CB 4176 

0,70 
1,05 

0,85 
1,25 

18,3 
20,2 

1,75 
2,05 

4176 ( cana-de-aç�car) 

foliares em 

sx - 17 

2,04 
2,46 

15,7 
14,4 

2,94 
3,61 

1,01 
1,21 

que se usou o

comprimento da lesão de 1 planta por vaso. 



Tabela 2. Análise de variância para o crescimento micelial de �.gramini
� isolado do sorgo e do trigo em 4 meios de cu1 tura, 

Causa da 
GL 5Q QM F 

Variação 

Isolados ( I) 1 633,6801 633,6801 7182,15** 
Meias (M) 3 72,4853 24,1617 273,85** 
Épocas (E) 8 863,9610 107,9951 1224,02** 
Reg. Linear 1 857,6053 857,6053 9720,13** 
Reg. Quadrática 1 1,2742 1,2742 14,44** 

I X M 3 28, 7784 9,5928 108,72** 
I X E 8 107,8579 13,4822 152,80** 
M X E 24 19,9827 0,8326 9,43** 
I X M X E 24 14,0408 0,5850 6,63** 

Repetições 3 2,2269 0,7423 8,41** 
Tratamentos 71 1740,7862 
Residuo 213 18,7929 0,0882 

Total 287 1762,8060 

** - Significativo ao nivel de 1� de probabilidade 
c.v. = 8,07>/o



Tabela 3. Análise de variância para o desdobramento dos graus de liberd! 
de de meios x isolados 

Causa da 
Variação 

Isolados (I) 
Meios dentro de 
isolados: 
M - I - 1 

M - I - 2 

Épocas 
I X E 
M X E 
I X M X E 

Tratamentos 
Repetições 
Resíduo 

Total 

GL 

1 

3 
3 

8 
8 

24 
24 

71 
3 

213 

287 

SQ 

633,6801 

42,6163 
58,6474 

863,9610 
107,8579 
19,9827 
14,0408 

1740,7862 
2,2269 

18,7929 

1762,8060 

QM 

633,6801 

14,2054 
19,5491 

107,9951 
13,4822 
0,8326 
0,5850 

0,7423 
0,0882 

** - Significativo ao nivel de l¾ de probabilidade 

Compração de médias (Tukey) 

lo/o S°/4 
Meios .............. O, 1539 
Isolados dentro 

de meios .....•..... 0,1817 
Meios dentro de 
isolados ........•.. 0,2208 

O ,1271 

0,1381 

0,1812 

F 

7182,15** 

161,06** 
221,64** 

1224,02** 
152,80** 

9,43** 
6,63** 

8,41** 



Tabela 4. Análise da variância para o desdobramento dos graus de liberd� 
de de isolados x meios 

Causa da 
Variação GL SQ QM F 

Meios 3 72,4852 24,1617 273,85-IHE-
Isolados dentro 
de, meios: 
I - M - 1 (MM) 1 196,0200 196,0200 2222,45-IHI-
I -· M - 2 (MM+ 

E .L.) 1 245,6805 245,6805 2785,49** 
I - M - 3 (MM+ 

C .H.) 1 79,4012 79,4122 809,54** 
I - M - 4 (MC) 1 179,3568 149,3568 1693,39** 

,

Epocas 8 863,9610 107,9951 1224,02** 
I X E 8 107 ,8579 13,4822 152,80** 
M X E 24 19,9827 0,8326 9,43-IHE-
I X M X E 24 14,0408 0,5850 6,63** 

Tratamentos 71 1740,7862 
Repetições 3 2,2269 0,7423 8,41** 
Resíduo 213 18,7929 0,0882 

Total 297 1762,8060 

** - Significativo ao nivel de 1¾ de probabilidade 



N 

Tabela 5. Análise de regressa□. 

a. Para épocas dentro do I - 1 (T - 1)

Causa da 
Variação GL SQ QM F 

Época dentro de 
I - l (T - 1) 8 785,7743 98,2218 1113,63** 

AL 1 773,8246 773,8246 8773,52** 305,5364**(1) 
Desvios da 
regressa□ 4 10,1307 2,5326 28,71** 

Res:iduo 213 18,79'29 0,0882 

(1) Valor de F calculado em relação aos desvios da regressa□ linear

a= 0,6675 b = 0,03740 X= 120 y = 5,15 
** = significativo ao n:ivel de lo/o de probabilidade 



b. Para épocas dentro de I - 2 (s - 52)

Causa da 
Variação 

Época dentro de 
I - 2 (S - 52) 

RL 

Desvios da 
.. 

regressao 

Resíduo 

GL 

8 

l 

4 

213 

SQ 

186,0447 

184,8893 

1,0319 

18,7929 

QM . F 

23,2526 263,67** 

184,8893 2096,25**716,9031**(1) 

0,2579 2,92* 

0,0882 

(1) Valor de F calculado em relação aos desvios da regressão linear

a= 0,00744 b = 0,018312 X = 120 Y = 2,19 

** = significativo ao nivel de lo/o de probabilidade 
* = significativo ao nivel de f:P/o de probabilidade



Tabela 6. Medições do comprimento e. l@rgura ( em µ) de 60 conídios 

de Colletotrichum isolados da cana-de-açúcar,. milho, ªº!

go e trigo.· 

Número da �/ Isolados 

medição e - 52 s - 52 M - 1 T ':" l 

l 28,2 X 5,7 24,4 X 5,5 3,0 ,8 X .5 ,5 25,5 X 4,4 

2 25,l X 5,5 22,2 X 5,1 23,1 X 5,5 22,7 X 4,4 
3 28,6 X 5,7 23,l x 4,0 31,9 X 5,5 26,2 X 4,4 

4 28,6 X 5,7 27,l x 4,4 33,2 X 5,1 25,5 X 4,4 
5 31,9 X 6,2 26,6 X 4,6 27,3 X 6,4 26,0 X 5,3 

6 26,4 X 5,7 22,0 X 5,5 28,6 X 5,7 28,6 X 4,4 
7 34,1 X 6,2 26,8 X 5,3 30,8 X 5,3 30,8 X 4,4 

8 30,4 X 5,5 30,4 X 4,4 25,5 X 6,6 23,8 X 5,1 
9 30,8 X 6,4 32,3 X 4,8 27,9 X 6,6 28,? X 4,4 

10 34,3 X 5,5 26,2 X 5,7 27 ,1 X 5,9 27,1 X 4,4 

11 30,8 X 5,9 27,3 X 4,4 30,4 X 6,6 24,4 X 4,4 

12 40,3 X 5,8 26,6 X 4,4 28,8 X 5,1 20,0 X 4,4 
13 34,5 X 4,8 28,6 X 5,5 32,l x 6,4 26,8 X 4,4 
14 32,3 X 5,7 40,3 X 4,8 33,0 X 6,4 25,3 X 5,5 
15 27,9 X 5,9 27,9 X 4,4 31,9 X 5,5 26,6 X 5,3 
16 33,7 X 5,3 21,8 X 5,1 20,5 X 7,3 27,5 X 4,6 
17 25,5 X 4,4 36,3 X 4,8 28,4 X 5,1 32,6 X 5,1 
18 29,9 X 5,7 26,2 X 4,8 24,0 X 6,6 26,2 X 4,4 
19 22,0 X 5,5 24,4 X 5,5 35,2 X 7,7 25,l X 5,1 
20 31, 7 X 5,3 27,7 X 5,7 29,0 X 5,9 25 1 3 X 4,8 
21 3.2,1 X 5,3 25,5 X 4,6 30,8 X 6,8 26,0 X 4,4 
22 28,2 X 5,3 25,7 X 4,4 30,6 X 5,;J 28,8 X 4,4 
23 31,9 X 5,9 26,8 X 4,6 26,8 X 5,3 24,2 X 4,8 
24 29,7 X 5,3 30,8 X 4,2 28,6 X 5,3 27,5 X 4,8 
25 27,9 X 5,5 25,5 X 5,1 27,9 X 7,3 23,l X 4,4 
26 25,7 X 4,4 22,4 X 4,6 26,0 X 5,9 27,3 X 5,1 
27 26,8 X 5,5 24,4 X 6,2 32,1 X 5,7 29,9 X 5,5 
28 29,7 X 6,2 24,4 X 4,4 29,0 X 5,3 25,7 X 5,5 
29 26,8 X 5,1 26,2 X 4,4 32,3 X 4 1 4 29,0 X 5.,1 
30 35,9 X 5,3 27,1 X 4,2 27,9 X 5,9 26,0 X 5,7 
31 28,6 X 6,2 29,7 X 5,3 30,6 X 5,9 21,6 X 4,4 
32 31,2 X 5,5 26,6 X 5,9 29,3 X 6 1 6 24,2 X 5,1 
33 29,0 X 6,4 25,3 X 4,8 27,9 X 5,9 24,6 X 5,1 

(continua) 



(Continuação) 

Número de �/ Isolados 
medição e - 52 s - 52 M - 1 T - l 

34 32,6 X 5,3· 28,2 X 5,3 34,3 X 5,7 25,7 X 5,3 

35 35,0 X 5,9 26,2 X 5,7 24,0 X 5,9 21,3 X 4,4 

36 31,0 X 5,5 28,6 X 5,5 30,6 X 5,7 27,9 X 5,1 

37 37,2 X 5,l 30,8 x 5,l 28,6 X 6,2 22,9 X 4 1 8 

38 27,l X 5,5 24,6 X 5,3 27,7 X 6,6 23,3 X 4,4 

39 27,5 X 5,5 29,9 X 5,5 29,5 X 6,6 25,l x 4,4 

40 31,9 X 6,4 26,4 X 5,3 22,0 X 5,3 24,6 X 5,5 

41 30,8 X 5,9 28,6 X 5,7 31,0 X 6,4 22,0 X 4,8 

42 35,2 X 5,9 27,1 X 6,6 32 ,3 X 5,5 20,9 X 4,4 

43 27,9 X 4,8 27,7 X 6,2 24,2 X 5,5 25,7 X 4,0 

44 31,9 X 4,2 26,4 X 6,2 30,4 X 5,1 23,1 X 4,4 
45 30,l x 5,7 28,6 X 5,5 28,2 X 5,5 26,4 X 5,1 

46 33,7 X 5,3 24,9 X 5,3 27,7 X 5,3 26,0 X 4,4 

47 29,3 X 4,6 27,7 X 4,4 30,l X 5,5 23,l X 5,3 
48 26,4 X 6,2 30,6 X 5,7 30,l x 5,5 37,0 X 5,5 

49 31,9 X 6,2 28,2 X 5,5 39,2 X 5,3 23,1 X 4,8 

50 29, 7 X 6,8 27,3 X 5,9 28,8 X 5,7 21,3 X 4,4 

51 36,l x 5,7 32,l X 5,5 38,5 X 6,2 31,2 X 4,8 

52 29,9 X 5,3 24,4 X 5,5 29,7 X 5,3 25,5 X 5,l

53 27,3 X 5,5 28,6 X 5,1 33,7 X 5,5 26,6 X 5,3 

54 31,5 X 4,6 25,7 X 5,7 28,6 X 5,8 27,5 X 5,3 
55 31,9 X 5,1 31,5 x 5,l 29,0 X 5,8 28,8 X 4�8 
56 29,5 X 5,7 29,5 X 5,5 25,l X 4,8 23,8 X 5,1 
57 28,2 X 5,3 25,3 X 5,5 31,2 X 5,3 23,5 X 6,4 
58 30,l x 5,5 27,7 X 5,l 22,2 X 5,1 26,4 X 5,3 
59 30,6 X 6,6 20,9 X 4,8 25,7 X 5,7 26,8 X 4,4 
60 28,6 X 5,3 33,2 X 5,3 23,l X 5,5 28,6 X 4,8 

!/ Medições em� 



Tabela 7, 

Número da 
medição 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 

28 

29 
30 

Y Medições

Medições do comprimento e . largura . (emµ) de 30 apress2 
rios de Colletotr.i� isolados da cana-de-açúcar,milho, 
sorgo e trigo. 

a 

e - 52 

15,4 X 7,7 
15,0 X 10,6 
15,4 X 9,9 
16,1 X 8,4 
16,1 X 6,6 
16,5 X 9,9 
18,3 X 8,8 
16,l x 9,2 
20,2 X 11,0 
15,4 X 8,8 
19,8 X 14 ,1 
14,5 X 10,3 
18,0 X 12,3 
21,l X 13,9 
21,l x 9,9 
24,6 X 11, 7 
13,4 X 8,6 
13,4 X 7,7 
20,2 X 10,l 
19,8 X 9,9 
15,2 X 11,9 
17,6 X 9,0 
12,8 X 10,8 
17,8 X 9,9 
16,l x 8,8 
16,1 X 10,8 
19,8 X 7,9 
17,1 X 9,0 
12,l x 8,8 
20,2 X 11,0 

em µ 

Isolados 
s - 52 

12,1 X 9,2 
18,4 X 10,6 
18,0 X 11,9 
14,7 X 13,0 
17,2 X 11, 7 
22,2 X 17,4 
17,6 X 8,4 
15,6 X 15,4 
12,5 X 14,7 
15,6 X 9,9 
14,3 X 12,3 
14,l x 9,3 
13,9 X 7,0 
19,8 X 12,1 
13,2 X 13,0 
16,3 X 12,5 
_15, 8 X 14,3 
15,2 X 10,6 
16,l X 12,3 
16,3 
21,3 
16,5 

X 11, 7 
X 11,7 
X 11,2 

16,3 X 11,4 
14,5 X 13,9 
19,4 x 12,l 
18,3 X 11,4 
13 ,8 X 10 1 3 
18,3 X 12,8 
13,0 X 10,8 
17,4 X 11,7 

M - 1 T .. l 

13,6 X 7,9 11, 7 X 7,5·
17,4 X 15,8 11,4 X 7,7 
12,5 X ·13 1 2 9,9 X 5,9 
16,9 X 9,5 13,0 X 7,5 
14,l x 9,5 15,6 X 9,7 
15,4 X 12,5 15,4 X -1 1 1 

14,1 X 13,2 16,5 X 8,6 
15,8 X 13,6 13,2 X 7,7 
20,7 X 18,0 11,4 X 6 1 4 
15,8 X 13,4 14,1 X 5,5 
21,3 X 17,4 9,5 X 6,2 
15,4 X 13,2 11,9 X 7,0 
17,4 X 10,l 11,2 X 6,2 
20,7 X 11,4 9,0 X 6,2 
19,4 X 10,6 11,2 X 5,1 
25,9 X 14,3 13,6 X 5,7 
20,0 X 14,3 8,1 X 5,9 
22,9 X 16,5 11, 7 X 8,6 
19,8 X 16,2 8,6 X 9,0 
22,2 X 13,9 10,6 X 6,6 
16,1 X 15,8 14,3 X 6 1 2 
15,8 X 9,9 18,7 X 8,4 
16,5 X 16,3 10,1 X 9,2 
18►0 X 17,2 11,0 X 6,6 
23,1 X 18,5 12,1 X 7,7 
17,8 X 13,6 11,0 X 8,1 
18,7 X 13,-0 14 1 5 X 7,7 
16,3 x"lS,8 16,3 X 7,7 
20,7 X 17,4 14,1 X 7,3 
21,3 x 14,S ll,2 xlO,l 



Tabela 8. Influência de meios de cultura e da superposição de papel fil
tro na esporulação de 2 isolados de f• graminicola do sorgo 

Meios Isolados 
Repetições .. d. a/ Me :1.a-

I II III 

Aveia+ PF S - 51 35,31 35,87 36,81 35,59 
Aveia+ PF S - 10 30,68 31,00 36,00 32,56 

Aveia S - 51 30,12 27,18 26,75 28,02 
Aveia S - 10 27,75 19,75 25,68 24,39 

BOA+ PF S - 51 27,18 19,12 24,87 23,72 
BOA+ PF S - 10 15,81 21,62 23,87 20,43 

BOA S - 51 22,31 16,18 19,31 19,26 
BOA S - 10 19,S6 16,18 17,7S 17,83 

V - 8 + PF S - 51 13,12 1.3,31 12,81 13,08 
V - 8 + PF S - 10 16,0 15,06 1S,93 15,66 

V - 8 S - 51 9,12 8,25 6,81 8,06 
V - 8 S - 10 11,68 10,06 9,93 10,56 

�/ - Média de 3 repetições, cada repetição representada pela média de con 
tagem de 8 

A 

de Neubauer (HemocitÔmetro). campos na camara 



Tatnela 9. Análise-de variância da influência de meios de cultura e da� 
perposiçao de papel filtro na esporulaçãa de 2 isolados de f•

�raminicola do sorgo 

Causa- da 
Variação GL SQ QM F 

Isolados (I) 1 11,2448 11,2448 1, 70 

Meios (M) 2 2035,9621 1017,9810 153,63** 

Papel (P) 1 277,7778 277,7778 41,9� 

I X M 2 62,248'7 31,1244 4,70* 

I X p 1 O ,6241 0,6241 0,094 

M X p 2 32,0530 16,0265 2,42 

I X M X p 2 1,9838 D,9919 0,150 

Tratamentos 11 2421,8943 

Resíduo 24 159,0230 6,6260 

Total 35 2580,9173 

** - significativo ao nivel de 1 o/o de probabilidade 
- significativo ao nlvel de 'Efl/o de probabilidade

c.v. = 12,43'/o



Tabela 10. Análise de variância para o desdobramento dos graus de liber
dade de meios x isolados 

Causa da 
Gl Variação 

SQ QM F 

Isolados 1 11,2448 11,2448 1,70 

Meios dentro de 
I - 1 (s - 51) 2 1378, 7629 689,3814 104,04** 
I - 2 (S - 10) 2 719,4479 359,7239 54,2� 

Papel (P) l 277,7778 277,7778 41,92¾"* 

I X p 1 0,6241 0,6241 0,094 

M X p 2 32,0530 16,0265 2,42 

I X M X p 2 1,9838 0,9919 0,150 

Tratamentos 11 2421,8943 

Residuo 24 159,0230 6,6260 

Total 35 2580,9173 

* - Significativo ao n:Í.vel de 1 o/o de probabilidade 



Tabela 11. Análise de variância para o desdobramento dos graus de liber
dade de isolados x meio 

Causa da 
Variação 

Meios (M) 

Isolados dentro de: 
M - l (aveia) 
M - 2 (BOA) 
M - 3 (V - 8) 

Papel (P) 

I X p 

M X p 

I X M X p 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

GL 

2 

1 
1 
1 

1 

1 

2 

2 

11 

24 

35 

SQ 

2035,9621 

37, 382'7 
16,7560 
19,3546 

277,7776 

O ,6241 

32,0530 

1,9838 

2421,8943 

159,0230 

2580 ,9173 

QM 

1014,9810 

37,3827 
16,7560 
19,3548 

277,7778 

0,6241 

16,0265 

0,9919 

5,5260 

** - Significativo ao nivel de lo/o de probabilidade 
* - Significativo ao nível de &/o de probabilidade 

Comparação de médias (Tukey) 

Meios .. . . • .. .. . . .. .. . .. . l J�a1 1,oI�s 
Meios dentro de isolados, ... 1,8500 1,4353 

F 

153,63** 

5,64** 
2,53 
2,92 

41,92** 

0,094 

2,42 

0,150 



Tabela 12, Análise de variância da :l.nfluência do :regime luminoso na es
porulação de 4 isolados de f• i���n�9Sf!! do sorgo 

��.,.,,--

Causa da 
"' 

Variaçao 

Isolados 

Regimes 

Isolados 
de luz 

GL 

,__ �,m -• 

3 

de luz 1 

!X regimes 
3 

-·� "'.. ..._ __

- �

BQ 

... �-��

.333,58066 

1408,82731 

156,27650 

tu,,_MJJ�!1$it1$i.1Silli 

QM 

111,19355 

1408,82731 

52,09216 

** - Significativo ao nivel de lo/o de probabilidade 
* - Significativo ao nivel de 5o/o de probabilidade

C, V. = 10 1 ?3/o 

�,t,, .. 

F 

Ili ili !"A. 

11,ll� 

140,801** 

5,206* 



Tabela 13. Análise de variancia do desdobramento dos graus de liberdade 
do regime luminoso x isolados 

. .,..., _____

Causa da 
SQ ,,, GL QM 

Variaçao 
------�-

�t 

Isolados 3 333,58065 111,19355 

Regime de luz dentro 
de isolados: 

I - 1 ( S - 10) 1 419,83934 419,83934 
I - 2 (s - s1) 1 669,50406 669,50406 
I - 3 (s - 25) 1 400,00335 400,00335 
I - 4 (s - 5o) 1 75, 75707 75,7507 

··--

Residuo 16 160,09198 10,00574 

Total 23 2058,09198 

** - Significativo ao nivel de 1°/o de probabilidade 
* - Significativo ao nivel de 5o/o de probabilidade

F 

111,ll� 

41,959-IHI-
66,911** 

39,977➔�*

7,571* 



Tabela 14. Análise de variância do desdobramento dos graus de liberdade 
de isolados x regimes de luz 

__ A ___ 

Causa da 
GL SQ QM Variação 

--� .. 

Regimes de luz 1 1408,8273 1408,82?3 

Isolado dentro de 
luz continua 3 383,1287 12?,7096 

Isolado dentro de 
luz alterna da 3 106,7285 35,5762 

Resíduo 16 160,0919 10,00574 

Total 23 2058,09198 

� - Significativo ao ni.vel de lo/o de probabilidade 
* - Significativo ao nível de 51'/o de probabilidade 

Comparação de médias (Teste Tukey) 

de isolados 
de isolados dentro de RL ...... . 

lo/o 
6,7022 
9,4781 

51'/o 
5,0647 
7,3962 

F 

140,0801** 

12,1$36** 

3,5556* 



Tabela 15. Análise de variância para o efeito de diluição de 2 meios de 
cultura no cr�scimento micelial de f• graminicola do sorgo 

Causa da 
GL SQ F ,., QM Variaçao 

Meios (M) 1 O ,11781 O ,11781 .31,686** 

Diluições (o) 4 6 ,55215 1,63803 432,207** 

Meios (M) x Dilui-
çÕes (D) 4 0,08861 El,02215 5,845** 

Tratamentos 9 6,75857 

Residuo 20 0,07559 0,00378 

Total 29 6,83436 

** - Significativo a 1°/o de probabilidade 

C, V. = 1,So/o 



Tabela 16. Análise de variância para o desdebramento dos graus de liber
dade de interação diluição x meios 

Causa da 
GL SQ QM F 

Variaçao 

Meios (M) 1 O ,11781 0,11?81 31,086** 

Diluição dentro de 
M - 1 (7509010) 4 3,49446 D,87361 230,50�* 
M - 2 (se 326-6) 4 3,14630 0,78657 207,543** 

Resíduo 20 0,07579 D,00378 

Total 29 6,83436 

** - Significativo a lo/o de probabilidade 



Tabela 17. Análise de variância para o desdobramento dos graus de liber
dade da interação meia x diluição 

Causa da
GL SQ QM 

Variaçao 

N 

Fator de díluiçao ( O) 4 6,55215 1,63803 

Meio dentro · do fator de 
de diluição: 

01 (1) 1 0,08881 0,08881 
02 (1/2) 1 0,00027 0,00027 
03 (1/4) l 0,01307 D,01307 
04 (1/8) 1 0,10402 0,10402 
05 (1/16) l 0,00027 0,00027 

Resíduo 20 0,07579 D,00378 

Total 29 6,83436 

** - Significativo a lo/o de probabilidade 

Comparação de médias (Tukey) 

lo/o 
de diluições 0,3211 
de diluições dentro de meios . . • . • • O ,4544 

F 

432,20'7il-* 

23,497** 

0,071 
3,457 

27,518ff-
0,071 

EP/4 
0,2568 
0,3634 



Tabela 18. Análise de variância para o efeito da diluição de 2 meios de 
cultura na esporulação de f· m;:aminicola do sorgo 

Causa da 
GL SQ 

Variação 

Meios (M) 1 1,82533 
,.,

(D) 4 9,56666 Diluiçoes 

Meios (M) x Diluições (o) 4 0,95466 

Tratamentos 9 12,34665 

Residuo 20 2,85999 

Total 29 15,20664 

** - Significativo a 1% de probabilidade 

C • V. - 25 , 7/o 

QM 

1,82533 

2,39166 

D,23866 

0,14299 

Comparação de médias (Tukey) 

de diluições 
1% 

0,8166 
fil/o 

0,6529 

F 

12, 764-IHE-

16, 724� 

1,668 



Tabela 19. Reação de 2 linhagens de sorgo a um isolado congenial de Q_. 
sraminicola 

Linhagem Folhas 

se 326-6 

se 326-6 

7509010 

7509010 

1 

2 

1 

2 

I 

8,14 

12,6 

13,1 

18,5 

Repetições 

II 

8,0 

ll,l 

19,5 

23,5 

III 

7,2 

11,3 

11,5 

18,2 

IV 

6,6 

10,1 

15,4 

22,3 

, ,;.j• a/Meuia-

?,48 

11,28 

14,87 

20,62 

a/ - Média de 4 repetições, cada repetição constituída da média das le
sões foliares de 10 plantas 



Tabela 20. Análise de variância da reação de 2 linhagens de sorgo a um 
isolado congenial de e. graminicola 

Causa da 
GL 

Variação 
SQ QM F 

Folha l 91,25025 91,25025 17,546H 

Linh�gem l 279,80925 279,80925 53,804** 

Folha x Linhagem l 3,79275 3,79275 0,729 

Tratamentos 3 374,85225 

Resíduo 12 62,40557 5,20046 

Total 15 437,25782 

H- Significativa ao n:ivel de lo/o de probabilidade

C. V, = 16, 8'/o



Tabela 21. Análise de variância para a reação de 46 linhagens e varieda
des de sorgo a um isolado congenial de�- grarninicola 

Causa da 
Variaçao 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

� - Significativo ao 

GL SQ QM 

1 15,8531 15,8531 

45 9568,6623 212,6369 

45 320,5900 7,1242 

91 9905,1054 

nivel de lo/o de probabilidade 

Comparação de médias (Tukey) 

lo/o 
Linhagens e variedades •..••• 12,81 

5°/o 
11,25 

F 

2,22 

29,84** 



Tabela 22. Análise de variância para reação de 12 linhagens reinoculadas 
com um isolado de C. graminicola 

Causa da 
GL SQ QM 

Variaçao 

Blocos l 0,0000 0,0000 

Tratamentos 12 510,5188 42,5432 

Res:1.duo 12 1,5674 O ,1306 

Total 25 512,0862 

-JH� - Significativo ao nível de lo/o de probabilidade 

c.v. = 12,41°/o

Comparação de médias (Tukey) 

lo/o 
Linhagens . . . . . . . . . . 1,8044 

'31/o 
1,4363 

F 

o,oo 

325,?5-IHE-



Tabela 23. Análise de variância entre e dentro de progênies F3 do 
inoculadas com um isolado congenial de Q, graminicola 

Causa- da 
Variação GL SQ QM F 

Blocos 3,6601 1,8301 

sorgo 

A 

Progenies 11 2052,5987 . 186,5999 4,1�* 

Erro 22 993 J l612. 45,1437 

Dentro 144 4425,5400 30,7329 

Total 179 

** - Significativo ao n:ivel d.e lo/a de probabilidade 

c.v. = 35,93%

Comparação de médias '(Tukey) 

Progênies 
lo/a 

16,9312 14,7868 



Tabela 24. Estimativa do coeficiente de variação genética entre progi 
nies F3 de sargo através da esperança matemática dos quadra -
dos médios 

Causa da Variação 

Progênies 

Erro 

/\ 2 
tT g = 186,5999 - 45,1437

25,3 

CV = 1
1

8861 = 
g X (de plan 

tas) � 

CV = 7,34°/o 
g 

1,8861 
18, 70 

n = nQ de plantas por parcela 

r = nQ de repetições 

QM 

Ql 

Q2 

141,4562 

75 
= 1, 8861 

E(QM) 

,. -e- 2
G' d+. n e + 

> 2 ✓-• 2
v· d + nr<:Í e 

2 {i2 n r g 




