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CARACTERIZAÇÃO PATOGbNICA E SEROLÔGICA DE CoZZetotrichwn graminicoZa (Ces.) 

Wils. {sensu Arx, 1957} 00 TRIGO E RESIS'TENCIA VARIETAL EM Triticum aesti

vum L. 

:MARIA ANG�LICA PIZZINATTO GERALDI 

Orientador: HIROSHI KIMATI 

RESUMO 

A taxonomia e nomenclatura de CoZZetotrichwn grarninicoZa (Ce� 

Wils. {sensu Arx, 1957}, agente causal da Antracnose do trigo, -foram discu

tidas baseando�se nos resultados obtidos em testes serolôgicos e de inocula 

ção cruzada. 

Nos testes de dupla difusão em gel âgar em lâminas evidenciou 

-se que o isolado de C. graminicoZa de trigo é serologioarnente distinto dos

isolados de cana-de-açúcar e sorgo, ou seja, respectivamente das formae spe 

ciales sacchari e sorghi de C, graminicoZa, 

As inoculações cruzadas realizadas em casa de vegetação, atra 

vês da imersão de plântulas em suspensões de esporos de isolados de e. gra-
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minicola de diferentes gramíneas hospedeiras mostraram que o trigo 50 e 

infectado pelo isolado congenial, que por sua vez é patogênico também ·as 

cultivares de centeio e cevada testadas. Em vista desses resultados e de 

observações de outros autores sugere�se a designação de forma specialis se

calis, para os isolados de e. graminieola de trigo, centeio e cevada. 

Estudou�se ainda o efeito da utilização de diferentes concen

trações de in6culo de e. graminicola na reação de quatro cultivares de tri

go, não sendo observada qualquer diferença na manifestação dos sintomas da 

doença nas plantas inoculadas. 

Finalmente inocularam-se dezessete cultivares de trigo com um 

isolado congenial de C. graminicola, d�s quais apenas a. cultivar CNT 8 mos 

trou-se resistente. 
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PA1HOGENICAL AND SEROLOGICAL CHARACTERIZATION OF CoZZetotrichum grarninicola 

(Ces.) Wils. {sensu Arx, 1957} FROM WHEAT AND VARIETAL FESISTANCE IN Tr-Z:ti

aum aestivum L. 

SUMMARY 

-MARIA· ANGflLICA PIZZINATTO GERALDI

Adviser: HIROSHI KIMATI 

Taxonomy and nomenclature of the causal agent of wheat An-

thracnose, CoZZetotrichum graminicoZa (Ces.) Wils. {sensu Arx, 1957} were 

discussed, based on the results obtained from serological and cross inocula 

tion tests. 

The double diffusion tests in agar gel showed clearly that 

the wheat isolate of C. graminicoZa is serologically distinct from those 

from sugar cane (f. sp. sacchari) and sorghlllil (f. sp. sorghi). 

Cross inoculations were made under greenhouse conditions by 

the immersion of seedlings in conidial suspensions of e. graminicoZa isola

ted from different gramineous hosts. The results showed that wheat is 
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infected only by the congenial isolate. Toe wheat isolate was also pathoge 

nic to the tested rye and barley cultivars. Taking into account these re

sults and the observations of other authors, it is suggested the designa -

tion of forma speciaZis secaZis to the isolates of C. graminicoZa from 

wheat, rye and barley. 

Toe effect of utilization of different inoculum concentrations 

of e. graminicoZa in the reaction of four wheat cultivars was also studied. 

There were no differences in the symptornatology expressed by the inoculated 

seedlings. 

Arnong seventeen wheat cultivars that were inoculated with a 

congenial isolate of e. graminicoZa only the CNT 8 was resistant. 
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1. INTRODUÇÃO

A cultura do trigo pode ser colocada entre as culturas mais 

prejudicadas economicamente, devido à incidência dé um considerável numero 

de diferentes doenças. Entre tais doenças pode-se enquadrar a .Antracnose, 

que, apesar de ser confundida sintomatologicamente com as doenças :Giberela 

e Mal do Pé,.ê relatada como incitadora de consideráveis prejuízos nos tri..

gais do sul do Brasil (LUZZARDI et aiii, 1976). Apesar disso, tem-se obser 

vado que poucos trabalhos vêm sendo realizados em consideração ao fungo 

ColZetotrichum graminicoZa, agente causal da Antracnose do trigo, bem como 

em busca de fontes de resistência. 

O presente trabalho visa tr�zer uma contribuição ã taxonomia 

de fungos 1º gênero CoZZetotrichum de esporos falcados que afetam Gramíneas, 

dando ênfase a diferenciação patogênica e serolÕgica de isolados de trigo , 

milho, sorgo e cana-de-açúoan.. E ainda, tendo em vista que o uso de cul ti

vares resistentes é um dos métodos mais importantes., senão o ideal. de con

trole de doenças de plantas, procura-se conhecer a reação de algumas culti

vares de trigo ao CoZZetotrichum graminicoZa, através de inoculações com um 

isolado congenial. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Taxonomia e nomenclatura 

O fungo causador da .Antracnose do trigo é classificado como 

Colletotrichum graminicola (Ces.) Wils. (ÇHESTER, 1947; DICKSON, 1956). Tal 

classificação baseia-se em WILSON (J914), que sob esse nome incluiu onze 

sinônimos (exclusive Colletotrichum falcatum da cana-de-açúcar} de fun -

gos morfologicamente semelhantes ocorrendo em Gramíneas. Mais tarde, ARX 

(1957),em sua revisão taxonómica sobre o gênero Colletotrichum, ampliou a 

sinonímia para cerca de 36 nomes (inclusive CoUetotrichum falcatum da cana 

de-açúcar), adotando como critério a morfologia conidial e mantendo a mesma 

nomenclatura por uma questão de prioridade. 

Essa classificação, meramente morfológica, pode levar a infe

rências fitopatolÔgicas erroneas, quanto ao espectro de hospedeiros do pàtÓ 

geno, pois, desde 1911, existem relatos de especialização fisiológica desse 

fungo aos hospedeiros (TARR, 1962). 

LE BEAU (1950) estudou a patogenicidade de 593 isolados de 



3 

coiietotrichum de dezoito espécies de Gramíneas em cana-de-açúcar e sorgo, 

concluindo que existiam três grupos distintos de isolados conforme suas pa

togenicidades a essas duas plantas hospedeiras. Ou seja, os isolados de ca 

na-de-açúcar compreendiam um grupo que era altamente patogênico à cana-de-a 

çúcar e raramente ao sorgo. Enquanto que, os isolados de sorgo, ''Johnson 

grass", "Sudan grass", Erianthus e sorgo vassoura abrangiam um segundo gru

po que não era patogênico à cana-de-açúcar, mas que o era sobre o sorgo. O 

terceiro grupo compreendeu poucos isolados de outras Gramíneas, os quais 

não foram patogênicos à cana-de-açúcar e ao sorgo. 

Enfatizando esse importante ponto de vista fisiológico e epi-

demiolÓgico, MESSIAEN et aU'Ç ' (1959) relataram que, na França, um 

isolado de coiietotrichum do milho nao infectou Sorghum spp, cana-de-açúcar 

ou centeio, mas era patogênico somente ao milho. Baseando-se nesses resul

tados, adotaram a nomenclatura CoUetotrichum graminicoia f.sp. zeae para 

isolados de C. graminicoia do milho, conforme já era usual na nomenclatura 

de outros fungos fitopatogênicos, como Fusarium oxysporum e Puccinia grami

nis. Além disso, os Últimos autores sugeriram ainda a validez de se criar 

formae speciales sorghi, sacchari e secalis, respectivamente_ para isola -

dos de coiietotrichum de sorgo, de cana-de-açúcar e de centeio. 

Nos Estados Unidos, resultados semelhantes com inoculações 

cruzadas foram obtidos por DALE (1963). Nes·sas inoculações, o isolado de 

coiietotrichum do milho não infectou Sorghum spp, ao passo que um isolado 

de coiietotrichum de Sorghum vulgare também não infectou folhas de milho. 

KI�1ATI (1975), trabalhando no Brasil com isolados de coiieto

trichum da cana-de-açúcar, do milho e do sorgo, apresentou evidências auxa-
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nográficas, serológicas e patogênicas para a distinção sugerida, por MES -

SI.AEN et alii (1959). 

Com referência ao C. graminicola do trigo, causador de recen

tes epifitias de Antracnose nos trigais gauchos (LUZZARDI et alii, 1976) , 

poucos estudos dessa natureza têm sido feitos. 

Relatos de inoculação cruzada indicam que isolados de Colleto

trichum do trigo eram incapazes de infectar colmos de cana-de-açúcar (Edger 

ton, 1911L citado por ABBOTT (1938), plântulas de milho (WHEELER et alii , 

19.7.4; MINUSSI, 1977) e plantas de cana.,-de-açúcar e de sorgo (MINUSSI, 1977). 

Por outro lado_, o trígo não é infectado por iscHados de Colle

totrichum do milho (ZWILLENBERG, 1959; WILLIANS e WILLIS, 1963; WHEELER, et

alii, 1974; MINUSSf, 1977'), da cana ... cfe.,.açúcar e do sorgo lMINUSSl, 1977).

Este Último autor relata ainda que, os isolados de e. gl'aminicola do trigo 

e do sorgo podem ser distinguidos de e. falcatum da cana-de-açúcar por se -

rem auxoautotróficos, e sugere a denominação e. g-;r>aminicola f. sp. tritici

para os isolados de Colletotrichwn do trigo. 

2,2. Serologia 

Testes sero18gicos são cada vez inais apreciados pelos micolo

gistas devido a sua aplicação na taxonomia, classificação e identificação 

de fungos (SEEI.IIGER, 1968). Efetivamente, pode"se notar a importância fla

grante que vem asslilllindo a serologia também na M:icologia FitopatolÓgica , 

principalmente, onde não existe distinção morfo16gica aparente, 
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Uma análise dos trabalhos serológicos com fungos do gênero Fu 

sarium mostra a utilidade da serologia na distinção taxonômica, não so ao 

nível de espécies (MADHOSINGH, 1964 a), corno também de formae speciales 

(TEMPEL, 1957; BUXTON.et alii, 1961), e mesmo de raças fisiológicas (BUXTON 

et alii, 1961; MORTON e DUKES, 1966). 

MADHOSING (1964 a) comparando serologicamente, através de tes 

tes de dupla difusão em âgar, três espécies do gênero Fusarium (F. oxyspo

rum, F. moniliforme e F. solani), observou reações cruzadas entre elas, em 

adição a linhas de precipitação específicas a cada uma delas. Verificou 

ainda que as relações serológicas eram mais estreitas entre F. oxysporum e 

F. moniliforme, do que entre estas e F. solani.

Comparações serológicas entre Fusa.rium oxysporum f.sp. lupini 

e F. oxysporum f. sp. pisi foram realizadas por TEMPEL (1957), o qual obser 

vou precipitações específicas entre os antissoros e antígenos preparados pa 

ra cada uma dessas formae speciales, relatando ainda a presença de linhas 

de precipitação que representavam componentes antigênicos collR.1115 aos antíge 

nos desses dois isolados. 

BUXTON et alii (1961), realizando testes de aglutinação e de 

dupla difusão em ágar, com antissoros para Fusa.rium oxysporum f. sp. cuben

se e para F. oxysporum f. sp. pisi e antígenos de 23 formae speciales e ra

ças fisiológicas, conseguiram caracterizar raças de F. oxysporum f. sp. cu

bense e de F. oxysporum f. sp. pisi. 

Ainda com respeito a estudos serolÔgicos de Fusarium oxyspo

rum, MORTON e DUKES (1966) conseguiram diferenciar, serologicamente, as ra

ças fisiológicas 1 e 2 de F. oxysporum f.sp. lycopersici. 
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Dentre os ficomicetos fitopatogênicos encontra-se alguns rela 

tos de comparações serológicas entre espécies dos gêneros Pythium e Phytoph 

thora (MORTON e DUKES, 1967), e ainda, estudos serolôgicos, realizados sepa 

radamente, entre espécies de Pythium e de Phytophthora (MERZ et aZii, 1969; 

KRYWIENCZYK e DORWORTI-I, 1980). 

Assim sendo, MORTON e DUKES (1967) distinguiram, serologica

mente, Pythium aphanidermatum de Phytophthora parasitica e de P. parasitica 

var. nicotianae, concluindo ainda que, esses dois Últimos pat6genos eram 

serologicamente muito similares. 

MFRZ et aZii (1969) compararam Phytophthora cinnamomi, P. are 

cae, P. citrophthora, P. palmivora, P. meadii e P. mexicana, e pelos resul

tados obtidos sugeriram que, com exceção de P. cinnamomi que é serologica -

mente distinta das demais, todas as outras cinco espécies de Phytophthora 

fossem designadas P. citrophthora. 

Através de testes de dupla difusão em ágar e de imunoeletrofo 

rese, KRYWIENCZK'{ e DORWORTI-I (1980) agruparam de acordo com suas relações 

serolÓgicas, as segujntes espécies de Pythium: a) P. aphanidermatum e P. bu 

tZeri; b) P. coZoratum e P. dissotocum; cl P. pyriZobum e d) P. debaP1Janv.m, 

P. irreguZare, P. mamiUatum, P. syZvaticum e P. uUimum.

Fomes roseu.s e F. · _ sub'l'oseus foram comparados, serologicamente, 

por MADHOSINGH (1964 b), o qual constatou a existência de componentes anti

génicos comlllls as duas espécies, e também específicos a cada uma delas. 

GOODING JR. e POWERS JR. (1965) estudaram as relações serolô

gicas entre Cronartium fusiforme, C. quercuum e C. ribicoZa, e observaram 

diferença antigênica em testes interespecíficos. 
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.N4OS e BURRELL (1967) diferenciaram 1 serologicamente, as oito 

espécies do gfü1ero Ceratocystis que se seguem;• e. fagacearwn, e. pluria:nnu� 

lata, e. variospora, e. radicicola, e. pilifera, e. adiposa, e. ulmi e e.

ips. Enquanto que, CARDOSO (1976) distinguiu, também serologicamente, Cera 

tocystis paradoxa de C. fimbriata, observando ainda diferenças antigênicas 

intraespecíficas, que parecem indicar a existência de formae speciaZes des�. 

ses patôgenos. 

FIGUEIREDO (1972) demonstrou, pela primeira vez no Brasil, a 

aplicaçao da serologia na identificaçao de fungos fitopatogênicos trabalh� 

do com Ascochyta phas<qolorwn. Diferenças serolôgicas entre esta espécie ·e 

outras do género Ascochyta f0ram relatadas por FIGUEIREDO e NAMEKATA (1974). 

TERANISHI �t a'l,?J., (1973) observaram diferenças antigênicas· ·en 

tre Ver-ticiUiwn albo.,..atrwn e V. dahZiae, demonstrando, mais uma vez, o 

valor das técnicas serológicas na diferenciaçâo de espêcies de fungos fito� 

patogênicos. 

Com relação à serologia de fungos do género CoZZetotrichum, e 

especialmente de C. graminicola, KIMA.TI (1975) demonstrou a existência de 

diferenças antigénicas entre isolados da cana-de-açúcar, do milho e do sor-:-

go, ou seja, respectivamente entre as formae speciales saccha:.l'i� zeae e 

sorghi do referido patôgenq. 

Contudo, MENTEN (1977) não detectou diferenças serol8gicas en 

tre isolados pertencentes a diferentes raças fisiológicas de CoUetotTichwn 

gloeosporioides f.sp. cucurbitae, deronstrando apenas a existência de cornpo 

nentes antigênicos comuns entre eles. 
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Por outro lado, isolados de CoZZetotrichwn gZoeosporioides da 

manga e da cebola (C. gZoeosporioides f. sp. cepae) foram comparados e dis

tinguidos. serologicarnente, por BAJUNGU (1979), através de testes de dupla 

difusão em âgar. 

z.3. Resistência varietal

O uso de cultivares resistentes é um dos métodos mais impor

tantes, senao o ideal, de controle de doenças de plantas. Porém, no caso 

da .Antracnose do trigo que. segundo LUZZARDI et aZii (1976), constituiu-se 

num problema sgrio e subestimado na tri.ticultura do R,io Grande do Su.l, 

existem referências quanto a :eontes de resistência a essa doença. 

nao 

Portanto, a ma:j_ori.a dos dados encontrados refere-se à susceti 

õilidade de cultivares de trigo a .Antracnose, ou seja, ao e. graminicoZa 

Desse modo, CTIESTER (1947) afinna que as cultivares Turkey, Kanred, Fultz , 

Harvest Queen e Marquis são altamente suscetíveis. 

No Brasil� as cultivares de trigo IAS 54 e Lagoa Vennelha fo

ram relatadas, respectivamente, corno suscetível e resistente a .Antracnose 

em condições naturais de campo (LUZZARDI et aZii, 1976), e, segundo MEHfA 

(1978), a cultivar de trigo IAS 58 também é suscetível g referida doença. 
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. Assim sendo, a obtenção de cultivares resistentes toma-se o 

objetivo colimado, havendo necessidade de ser desenvolvida l.Ill1a metoaologia

de avaliação da resistência de cultivares de trigo a .Antracnose. Nesse ca

so, deve-se considerar que fatores ambientes influem, comumente, no desen

volvimento de doenças e na expressao da resistência de populações de plan

tas em melhoramento (WALKER, 1965). 
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3. '.MATERIAIS E :MeTODOS

3-1- · IIiorulação cruzada

3-1-1� Isolados utilizados

Os isolados de Colletotrichwn utilizados no presente trabalho 

encontram�se na Tabela 1� 

Tabela 1� Isolados de Colletotrichum utilizados, origem e concentração do 
inóculo. 

Isolado� ilil ti var do C,oncentração 
Hospedeiro Procedência do inôculo 

(n9 conídios/ml) 

T-80 IAS 54 Passo Fundo, RS 1,s.106 

M-1 Centralmex Ribeirão Preto, SP 1 .,5.10 6

S-25 desconhecida Cachoeira Dourada, MG 2�2.106 

C-1 CB 41/76 Piracicaba, SP 1,2.10 6

a/ Hospedeiros: T = trigo, M = milho, S = sorgo e C = cana-de-açúcar 
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Patogenicidade de isolados de CoUetotrichum do trigo, milho , 
sorgo e cana-de-açúcar em trigo. 

Neste ensaio a cultivar de trigo BH 1146 foi inoculada, sepa

radamente, com urn isolado de CoUetotrichum do. trigo (T-80}, urn do milho 

(M-1), urn do sorgo (S-25) e urn da cana (C-1), descritos na Tabela 1. 

O inôculo foi desenvolvido em meio de aveia .(aveia = 60 g, á

gar = 12 g e água = 1000 ml) sob luz contínua de urna "Biotronette Mark III 

Environmental Chamber", por 12 dias a 229C. 

A inoculação dos isolados de CoUetotr-ichwn em trigo foí rea

lizada segundo TIFF.ANY (1951) e REIS (1973). Primeiramente as sementes fô

rarn tratadas com urna solução de hipoclorito de s6dio (1 parte de Q-Boa con

tendo 5% de cloro ativo e 3 partes de âgua)_ por 3 minutos. A seguir 1 estas 

foram colocadas em placas de Petri contendo papel de filtro um,edecido, até 

ocorrer a germinação. As plântulas foram então imersas nas suspensões de 

esporos, por. 5 minutos, e imediatam.ente plantadas em vasos de alumínio con.,.. 

tendo areia esterilizada. Estes vasos foram mantidos em casa de vegetaçao, 

tendo a temperatura variado de 14 a 35 9 C. 

A avaliaçao dos resultados foi efetuada 15 dias após a inocu-

lação das plantas, tendo corno critério a determinação da porcentagem de 

plantas mortas. 

O delineamento deste experimento foi inteiramente casualizado 

e compreendeu um total de 24 vasos i com 3 repetições inoculadas e 3 repeti

ções testemunhas por tratamento. Cada repetiçao era representada por l va

so com 10 plantas. 
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3.1.3. Patogenicidade de um isolado de CoZZetotrichum do trigo em tri
go, milho, sorgo, aveia, centeio e cevada. 

Una cultivar de trigo (BH 1146), uma de milho (Centralmex) , 

uma de sorgo (Sart), urna de aveia (Coronado), uma de centeio (Gayerowo) e 

uma de cevada (Brelllls Volla) foram submetidas à inoculação do isolado T-80 

descrito na Tabela 1. 

As metodologias de obtenção do inóculo, inoculação e avalia

ção dos resu].tados foram semelhantes às descri tas em 3 .1. 2. 

O delineamento deste experimento foi inteiramente casualizado 

e constou de um total de 36 vasos, com 3 repetições inoculadas e 3 repeti -

ções testemunhas por tratamento. Cada repetição era representada por um va 

so com 10 plantas. 

Durante a realização deste ensaio, a temperatura na casa de 

vegetação variou de 23 a 339C. 

3-2• · 'Influência dá cortcerttràção do inóculo na reação de cultivares de tri 
go 

Neste ensaio as cultivares de trigo BH 1146, IAC 5 (Ma:dngâ) , 

IAS 54 e Jupateco :foram inoculadas com o isolado T�U de CoUetotrichum do 

· trjgo (Tabela 1).

A obtenção do inóculo, inoculação e avaliação dos resultados, 

foram semelhantes às dos testes de inoculação cruzada. 
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A concentração do inóculo foi calibrada por diluições suces-

... 
h 

,.. 4 5 6 sivas, apos contagem em emocitometro, para 1,3.10 , 1,3.10 , 1,3.10 e 

1,3.107 conídios por mililitro,

O ensaio foi conduzido em casa de vegetação com variação de 

temperatura de 22 a 349C.· 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 

3 repetições por tratamento, sendo cada repetição representada por um vaso 

com 10 plantas. 

3.3. Reação de cultivares de trigo a um isolado de Colletotrichwit gramini 

cola do trigo 

Neste ensaio dezessete cultivares de trigo (CNTl, CNT 7, CNT 

8, CNT 9, CNT 10, C 33, C 51 ou Vacaria, Cotiporã, Glória, IAC 5 ou Maringá, 

IAS 61, IAS 64, Jacuí, Mascarenhas, Nobre, PAT 19 e PAT 7219) , fornecidas 

pelo Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, Passo FlIDdo (RS), foram inocula-

das com o isolado T-80 de e. grarninicola do trigo. 

As metodologias de obtenção do inÔculo (cone.= 1,2.106 
com..-

dios/ml), ino�ulação e avaliação foram semelhantes às descritas em 3,1,2. 

O ensaio foi realizado em casa de vegetação, tendo a tempera

tura variado de 15 a 349C, 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 

3 repetições inoculadas e 3 repetições testemunhas por tratamento. Cada re 

petição era representada por1'll11l vaso contendo 10 plantas. 
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3.4. · Caracterização serológica de C. graminicola do trigo 

3.4.1. Preparaçao do antissoro 

O antissoro para um ;isolado de CoZletotTichum graminicola do 

tr:j..go (:r..-.sn da Tabela ll foi preparado num coelho, por injeções intramuscu

lares de suspensão de esporos produzidos em meio de aveia, sob luz contínu� 

a 22�C durante 12 dias. Os esporos foram lavados com água destilada e cen

trifugados (Centrífuga Sorvall SS 4) a 10.000 rpm durante 10 minutos, por 

duas vezes consecutivas. As suspensões, conten�o aproximadamente 106 coní

dios por ml, foram misturadas em voll.Ililes iguais com adjuvante incompleto de 

Freund (Difco) antes das inoculações, e passaram a ser chamadas de antíge

no. 

As injeções (_1 a 2 ml de antígeno/aplicação) foram realizadas 

duas vezes por semana e as sangrias (urna por semana) começaram sete dias a

pôs o início das injeções. Efetuou-se um total de dezesseis_ ;i.njeço'es e oi-

:to sangrias. 

Antes da primeira injeção foi efetuada uma sangria para a ob

tençâo _po soro normal. Para separação do soro, o sangue foi coagulado em 

condições de 59C, por uma noite e, em seguida, centr�fugado como no caso do 

antígeno. Ao soro foi adicionado ''merthiolate" (etilmercuritiosalicilato 

de sódio) a 1%, na proporção 1/100 (v/v), e a sua conservação foi feita em 

congelador. 
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Os antígenos para Teações serológicas foram preparados atra

vés da maceração, em almofariz, de esporos produzidos em meio de avéia. Co-

mo na preparação do antígeno para inoculação do coelho, os esporos foram 

previamente lavados com água destilada e centrifugados duas vezes consecut_!. 

vas. Aos conídios macerados foram adicionados 10 a 20 ml de salina tampon� 

da (NaCl 0,85%, K2HPo4 - KH2Po4 O;OL\1 a pH 7 ,2) e ''merthiolate" a 1% na pr�

porção de 1/100 (v/v). 

A conservação desses antígen�s foi feita em congelador. 

Os isolados de Colletotrichum utilizados na preparação de an

tígenos para reaçoes serológicas encontram-se na Tabela 1. 

3,4·.3, Testes serológicos 

Para a realização dos testes serológicos foi utilizada a téc

nica de dupla difusão em gel-ágar de Ouchterlony, em lâminas, segundo. os 

t1�balhos de FIGUEIREDO (1972) e de KD1ATI (1975). 

O meio gel consistiu de: 1% de âgar Difco; K2HPo4 - KH2Po4
0,01M a pH 7 ,2; e 0,01% de ''merthiolate". Eram vertidos 4 ml de meio por 

lâmina de microscopia. 

Orifícios de 0,25 cm de diâmetro e 0,40 cm de distância tan -

gencial foram feitos sobre as lâminas contendo o meio gel, com o auxílio 
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de um Furagar. O esquema de distribuição de orifícios desse Furagar era de 

um hexâgono inscrito num círculo de 1,25 on de difu-netro. 

A titulação do antissoro e do antígeno foi também realizáda 

através da técnica de dupla difusão em gel�ágar, procedendo-se a diluição , 

em salina tamponada, por fatores de 2 (2-n, n variando de 1 a 5).

A preservação das lâminas dos testes serolÓgicos foi realiza

da seguindo-se a técnica de CAMPBELL _et. aJ,,i;i' (1970) : imersão em salina por 

12 hs, superposição de papel de filtro, secagem por 12 hs, coloração com 

amido Black (solução de 90% de metanol, 10% de ácido acétd:co e 0,1% do co -

rante), 2 lavagens na solução descorante (solução de 90% de metanol e 10% 

de ácido acético) e secagem ao ar. 
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4. RESULTADOS

4-1• Inoculação cruzada

4-1-1- Patogenicidade de isolados de CoZZetotrichwn do trigo, milho ,
sorgo e cana-de-açúcar em trigo. 

Os resultados deste experimento de inoculação cruzada, os 

quais são representados pela porcentagem de plantas mortas, aos 15 dias a

pos a inoculação, encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2. Reação do trigo à inoculação de isolados de ·coZZetotrichum do 
trigo, milho, sorgo e cana-de-açúcar. 

Isolados� 

T-80
M-1
S-25

C-1

Porcentagem de plantas mortas b/ 

100 
o 
o 

o 

� T-80 (trigo); M-1 (milho); S-25 (sorgo) e C-1 (cana-de-açúcar) 
!1/ Em três repetições, cada qual representada por 1 vaso com 10 plantas, to 

talizando 30 plantas por tratamento. 
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Os isolados de CoZZetotrichwn do milho (M-1), do sorgo (S-25) 

e da cana-de-açúcar (C-1} não foràm patogenicos à· cultivar BH 1146 de tri-

go. 

Porém, o isolado do trigo (T-80) mostrou-se altamente patogê

nico, provocando amarelecimento nas extremidades das folhas, necrose dos 

colmos próximo ao nível do solo e, finalmente, a morte de todas as plantas 

inoculadas. 

4.l,2. Patogenicidade de um isolado de CoZZetotrichum do trigo em tri
go, milho, sorgo� ·aveia, centeio e cevada. 

Os resultados obtidos neste ensaio encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3. Reação do trigo, milho, sorgo, aveia, centeio e cevada a um iso
lado de CoZZetotrichwn do trigo. 

Hospedeiro ililtivar % Plantas mortas a/

Trigo BH 1146 100 
Milho Centralmex o 

Sorgo Sart o 

Aveia Coronado o 

Centeio Gayerowo 100 

Cevada Breuns Volla 100 

a/ Total de tres repetições por tratamento, cada uma representada por um
va� com 10 plantas. Avaliação aos 15 dias apôs a inoculação. 
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O isolado de Colletotrichum do trigo (T-80) não foi patogêni

co ao sorgo, milho e aveia (Figura 1). Contudo, provou ser altamente pato

gênico ao trigo (Figura 2), centeio e cevada, ocasionando os mesmos sinto -

mas, já citados em 4.1.1., em todas as plantas inoculadas. 

Figura 1. Reação da cultivar Coronado de aveia ao isolado T-80 de Colleto

trichum graminicola� 15 dias após a inoculação. 
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Figura 2. Reação da cultivar BH 1146 de trigo ao isolado T-80 de CoUeto -

trichum graminicola� 15 dias após a inoculação. 
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4,2, Influência da concentração do inóculo na reação de cultivares de tri 

go 

Os resultados deste ensaio sao apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Reação de cultivares de trigo a diferentes concentrações de inô
culo de um isolado de Colletotrichum do trigo. 

Concentração do inoculo % Plantas Mortas� 
(nct conídios/ml) BH 1146 IAC 5 IAS 54 Jupateco b/. · 

1,3.104 100 100 100 100 

1,3.105 100 100 100 100 

1,3.106 100 100 100 100 

1,3.107 100 100 100 100 

a/ Total de três repetições por tratamento, cada uma representada por 1 va
so com 10 plantas. 

b/ Cultivares de trigo. 

Não houve influência da CQP.centração do inôculo do isolado de 

Colletotrichum do trigo (T-80) na reação das quatro cultivares .de trigo 

inoculadas. Todas as plantas apresentavam-se mortas 15 dias após a inocula 

ção, independentemente da concentração do inóoulo do fungo à qual foram sub 

metidas. 
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4,3, Reaçao de cultivares de trigo a um isolado de CoZZetotrichwn gramini

cola do trigo 

Os resultados obtidos neste ensaio encontram-se na Tabela 5. 

Taõela 5. Reação de cultivares de trigo a um isolado de e. graminicola do 
trigo. 

lliltivar % de Plantas Mortas� 

CNT 1 100 
CNI' 7 100 
CNTS O 
CNf 9 100 
CNI' 10 
e 33 
C 51 (Vacaria) 
Cotiporã 
Glória 
IAC 5 (Maringã) 
IAS 61 

IAS 64 
Jacuí 
Mascarenhas 
Nobre 
PAT 19 

PAT 7219 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

�/ Total de tres repetições por tratamento, cada ma representada por lD1l va 
so com 10 plantas- Avaliação aos 15 dias após a inoculação. 

-
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Somente� cultivar CNT 8 mostrou-se resistente ao isolado T-80 

de e. graminicoZa do trigo (Figura 3), enquanto que, todos as demais apre 

sentaram-se unifonnemente suscetíveis (F�gura 4). 

4.4. Caracterização serológica de C. graminicoZa do trigo 

4.4.1. Titulação do antissoro e do antígeno 

Os resultados da titulação do antissoro desenvolvido contra o 

isolado T-80 de CoUetotPichum graminicoZa do trigo e do antígeno -. homÔ'.l:ogo 

T (do isolado T-80), realizada pela técnica de dupla difusão em gel-ágar 

encontram-se respectivamente nas Tabelas 6 e 7. 

Tabela 6. Reação do antígeno homólogo T (do isolado T-80 de C.graminicoZa)
com o antissoro T (anti T-80) diluído em salina tamponada, por 
fatores. de 2 (2-n, n variando de 1 a 5). 

a/ 

Diluição 

Não diluído 
1/2 
1/4 
1/8 
1/16 
1/32 

" 

++: 2 linhas de precipitação 
+: 1 linha de precipitação 

ausência de linha de precipitação. 

Reação a/ 

++ 

+

+ 
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O antissoro T (anti T-80) reagiu com o antígeno homólogo T 

atê a diluição 1/4, demonstrando possuir um título baixo. 

As melhores reações serológicas foram aquelas realizadas oom 

antissoro obtido de sangria no 309 dia após o início das injeções. 

Tabela 7. Reação do antissoro T (anti T-80) com o antígeno homólogo T •· (p.o 
isolado T-80 de C. graminicola) diluído em salina tamponada, por 
fatores de 2(2-n, n variando de 1 a 5). 

Diluição 

Não diluído 
1/2 
1/4 
1/8 
1/16 
1/32 

� ++: 2 linhas de precipitação. 
+; 1 linha de precipitação. 

ausência de linha de precipitação. 

Reaçã� a/ 

++ 
+ 

.,,._ 

-�

O antrgeno do isolado T-80 de e. graminicola do trigo teve um

título baixo, pois reagiu com o antissoro T (anti T-80) apenas até a dilui

ção 1/2. 



4.4.2. Comparação serolÓgica de isolados de CoUetotriahum do trigo 
cana�de-açúcar, milho e sorgo. 
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Pelos resultados obtidos nos testes de dupla difusão em gel -

ágar, e apresentados na Tabela 8-, nota�se que o antissoro T (anti, T-80) :tea 

giu fortemente com o antígeno homólogo T (do isolado T-80) e com menor in .,., 

tensidade com os antígenos C (do isolado C-1) e S C do isolado S-25), não 

havendo reação com o antígeno M (do isolado M-1). 

Tabela 8. Reação do antissoro T ümti T-80) caIJ, os antfgenôs T (homólogo), 
e.Me S de isolados de Colletotriahum�

.Antígeno 

T (P-omôlogol 
e 

M 

s 

a/++: 2 linhas de precipitação
+: 1 linha de precipitação 
- ausência de linha de precipitação._

.Reação�/ 

++ 

+ 

+ 

Esses resultados evidenciaram a ocorrência de antígenos co

muns entre os isolados T-80, C-1 e S-25 de Colletotriahum, e ainda, a espe

cificidade da reação serológica para o antígeno homólogo. 
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Numa das repeti�ões desse teste de comparaçao serolÓgica de 

isolados de CoZZetotrichwn de diferentes hospedeiros substituiu-se os antí

genos M (do isolado M-1) e S (do isolado S-25), respectivamente, pelos anti 

genos M2 (do isolado M-2 de CoZZetotrichum do milho) e S2 (do isolado S-2 

de CoZZetotrichwn do sorgo). Esses antígenos foram usados anteriormente 

por KIMATI (1975), e encontravam-se conservados em congelador há 24 meses . 

Os demais antígenos e o antissoro utilizados foram os mesmos descri tos , :ina 

TabéiLa 8. 

Os resultados obtidos nessa repetição do teste:de �comparraçao 

serológica entre isolados de CoZZetotrichwn de diferentes hospedei�os estão 

relacionados na Tabela. 9. 

Tabela 9. Reação do antissoro T (anti T-80) com os antígenos T (homólogo), 
C, M2 e s2 de isolados de CoZZetotrichwn.

. }ntígeno 

T (homólogo) 
e 

M2 

S2 

Y ++: 2 linhas de precipitação 
+: 1 linha de precipitação 
- ausência de linha de precipitação.

.Reação : a/, 

++ 

+

+ 
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Portanto, como esses resultados estão em confonnidade com os 

já relatados na Tabelas. evidenciou-:-se pela segunda vez a existência de·an 

tígenos comuns entre isolados de CoUetotrv(chwn de trigo, cana-de-aç{icar e 

sorgo. bem como, a especificidade ao antígeno homólogo, 
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5. DISCUSSÃO

No presente trabalho, os re�ultados obtidos nos testes de_ pa

togenicidade, em inoculaçoes cruzadas
? 

evidençiarapi que o tJ;"igo não é infec 

tado por isolados de Colletotrichum de milho
1 

sorgo e cana-de-açúcar
? 

sendo 

infectado somente pelo isolado do próprio trigo._ Estes resultados estão em. 

confonnidade com os de ZWILLENBER,G (1959) , WILLIANS e WTLLIS (1963) , WHEE -

LER et alii (1974) e MINUSSI (1977), quanto à incapacidade de isolados .,:de 

milho serem patogênicos ao trigo. Observações semelhantes com isolados de 

sorgo e cana-de-açúcar foram relatadas também por MINUSSI (1977). 

Com relação aos testes de patlogenicidade de Co Uetotrichum de 

trigo� este isolado não induziu qualque r  sintoma de doença em milho e sor

go, concordando com os resultados obtidos por WHEELER et alii Ü974) e MI

NUSSI (1977), como também foi incapaz de infectar a aveia, Contudo, o iso

lado mostrou-se altamente patogênico ao seu hospedeiro congenial, ou seja 

ao trigo, e ainda ao centeio e à cevada. A patogenicidàde de um isolado de 

Colletotrichum de trigo à cevada foi c onstatada também por SKOROPAD (1967). 
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Assim sendo, deve-se aqui ressaltar que os cereais, trigo 

centeio e cevada são componentes da tribo botânica Hordeae da família Grami 

neae, na qual existe uma grande afinidade genética entre seus membros, indi 

cada pela ocorrência de hibridação entre os gêneros componentes (BERRIE, 

1977). Desse modo, acredita-se que, provavelmente, esta seja a razão da pa 

togenicidade do isolado de Colletotrichwn do trigo ao centeio e à cevada 

observada neste trabalho, mesmo porque este isolado mostrou-se incapaz de 

infectar a aveia, que por sua vez é classificada na tribo Aveneae da famí

lia Gramineae. 

Portanto, segundo WHEELER (1968), alguns fungos sao capazes 

de parasitar um amplo espectro de plantas hospedeiras, enquanto outros sao 

restritos a um único hospedeiro. Porém, entre esses dois extremos ,·,existem 

vários graus de especialização, uns se limitando a parasitar espécies vege

tais intimamente relacionadas, e outros sendo restritos a um único genero 

ou família vegetal. 

De acordo com a gama de hospedeiros, ARX (1957) agrupou todos 

os fungos do gênero Colletotrichurn de esporos falcados, que parasitam Gramí 

neas, na espécie e. grarninicola, admitindo a existência de formae speciales 

Assim sendo, MESSIAEN. e.t alii . (1959) sugeriram a legitimidade da 

existência de formae speciáles de C. graminicola, propondo então a nomencla 

tura C. grarninicola f. sp� zeae para o isolado de milho, e ainda, a cria

ção das formae speciales sacchari, secalis e sorghi. 

Kir-iATI (1975) considerou válidas as nomenclaturas C. gramini-

cola f. sp. sacchari, sorghi e zeae, sugeridas por' MESSIAEN .-; et alii

(1959), enquanto que MINUSSI (1977), estendendo este ponto de vista, suge -
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riu a denominação C. graminicoZa f. sp. tritici para o isolado do trigo. � 

tretanto, es�e Últtuo autor esclarece que, talvez, a fo'Pma speciaZis triti

ci fosse a mesma secaUs proposta por MESSIAEN. e·t aZii ().959).

Baseando-se então na semelhança sintomatológica da .Antracnose 

em trigo, centeio e cevada (DICKSON, 1956); nos resultados obtidos nas ino

culações de centeio e cevada com o isolado de CoZZetotrichum do trigo; e na 

classificação botânica desses três cereais (BERRIE, 1977), chega-se a um� 

passe quanto ã nomenclatura do isolado de trigo, principalmente, pelo fato 

de que ela deverá ser estendida aos isolaqos de Colletotrichwn de centeio 

e cevada. Ou seja, deveria-se acatar e estender a sugestão de MESSIAEN_ 

et alii (_1959) denominando� e. graminicola f. sp. secalis, devido a

sua capacidade de parasitar o centeio além do trigo, ou de acordo com MINUS 

SI (1977) designá-lo, C. graminicola f. sp. triti ei. 

Embora não se dispondo de isolados de Colletotrichum de cen

teio e cevada para a realização dé testes de patogenicidade em inoculações 

cruzadas, acredita-se que seria mais conveniente adotar a nomenclatura e.

graminicola f. sp. secaUs para o isolado do trigo, e estende-la para os 

isolados de centeio e cevada, desde que MESSIAEN et aZii (1959) pro-

puseram a fo:r'111a speciaZis secalis baseando-se na não patogenicidade de um 
jl 

isolado de :milho ao centeio, e também por uma questão de prioridade. 

Considerando�-se o resultado obtido na inoculação do isolado 

de CoUetotrichwn de trigo em aveia admite-,-se que, provavelmente, o isola

do de aveia deve tratar.,.se de uma foy,,na specialis de C. graminicola disti!!_ 

ta daquela que parasita o trigo, o centeio e a cevada, jâ que a especifici

dade dos isolados de Colletotrichwn aos seus hospedeiros congeniais encon -

tra-se devidamente confirmada. 
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Quanto à caracterizaçao serolôgica,do isolado de Colletotri -

chum do trigo, os resultados obtidos evidenciaram a existência de compone_!!: 

tes antigênicos de esporos que são comlllls aos isolados de trigo, sorgo e ca 

na-de-açúcar, bem como a especificidade do antissoro de C. graminicola do 

trigo ao antígeno homólogo. 

Acredita-se que a il).existência de reação entre o antígeno do 

isolado de Colletotrichwn do milho e o antissoro do isolado do trigo seja 

devido aos títulos baixos de ambos. 

Mesmo assim pode-se dizer que os resultados dos testes seroló 

gicos sao acompanhados daqueles de diferenéiação auxanográfica de isolados 

de CoUetotrichwn de cana-de-açúcar, milho e sorgo (KIMATI, 1975) e de iso

lados de sorgo e trigo (MINUSSI, 1977), bem como confinnam as diferenças p� 

togfuiicas entre isolados de trigo, cana-de-açúcar e sorgo encontradas neste 

trabalho. 

No teste de reaçao de cultivares de trigo a um isolado conge

nial de e. graminicola observou-se apenas uma cultivar-resistente· (ÇNT 8) 

dentre as dezessete testadas� Talvez tenha-se obtido este resultado devido 

ã drasticidade do método de inoculação empregado. Isto porque, no experi -

mento sobre a influência da concentração do inôoulo de e. graminicola na 
õ 

reação de quatro cultivares de trigo, não se detectou qualquer alteração na 

manifestação da doença, em decorrência das diferentes concentrações de inó

culo utilizadas. Contudo, segundo WALKER (1965}, a utilização de uma alta 

ou baixa concentração de inôculo pode acarretar, respectivamente, a perda 

de germoplasmas resistentes ou a manutenção de escapes suscetíveis, sendo 

por isso considerada um importante fator na seleção de cultivares resisten

tes. 
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No entanto, acredita-se que esta metodologia de inoculação te 

nha sido satisfatória, pois, confinnou em casa de vegetação a alta susceti

bilidade da cultivar IAS 54 ao e. graminicoZa, constatada anteriormente por 

LUZZARDI et aZii (1976), em condições naturais de campo, enquanto que a-cul 

tivar CNT 8 mostrou-se resistente. 

Portanto, a cultivar ·CNT 8 de trigo, que apresenta resistên

cia às raças fisiológicas de Puccinia graminis tritici predominantes no Bra 

sil (COELl-10, 1978), poderá ser utilizada em futuros trabalhos de melhoramen 

to visando resistência ao CoZZetotrichum graminicoZa. 
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6, CONCLUSÕES

soes: 

Do :present� trabalho podem ser tiradas as seguinte.s conclu -

1. Os isolados de Colletotrichum do milho, sorgo e cana-de-açúcar testa

dos nãô foram patogênicos ao trigo.

2. O isolado de Colletotrichwn 'do trigo testado não se mostrou patogêni_

co ao milho, ao sorgo e à aveia, mas foi patogênico ao centeio e

cevada.

3, Os isolados de Colletotrichum do trigo, centeio e cevada foram vis -

tos cano uma forma specialis da espécie C. graminicola, e denomina -

dos Colletotrichwn graminicola f. sp. secalis. 

4. e. graminicola f. sp. �ecalis (C. graminicola do trigo) foi distin -

guido serologicamente de C. graminicola f. sp. sacchari (C. falca -

tum) e de C. graminicola f. sp. sorghi.

5. A cultivar de trigo CNT 8 mostrou-se resistente ao isolado de e. gr!!:_
minicola f. sp. secalis testado.
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