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EPIDEMIOLOGIA DA MANCHA DE PHAEOSPHAERIA E CERCOSPORIOSE EM
MILHO

RESUMO - Com objetivo de analisar aspectos epidemiológicos da Mancha
de Phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis) e da Cercosporiose (Cercospora zeae maydis) do milho (Zea mays) no município de Capão Bonito/SP de março a agosto
de 2002 a 2006, sendo que a primeira ocorreu em todo período de estudo,
enquanto a Cercosporiose (Cercospora zeae-maydis) ocorreu em dois anos (2002
e 2004), foram feitos ensaios em Blocos Casualizados com 3 repetições com 42 a
54 cultivares dependendo do ano. Quatro avaliações em todos os ensaios em
intervalos semanais utilizando-se escala diagramática proposta pela Agroceres em
1993. Foi calculada a Curva de Progresso da Doença e a Área abaixo da mesma
(AACPD), a qual foi analisada pelo teste F e as médias comparadas pelo teste de
Scott-Knott. Com base neste teste os cultivares foram divididos em 4 grupos:
Resistentes,

Moderadamente

Resistentes,

Moderadamente

Suscetíveis

Suscetíveis. Dados climáticos foram correlacionados com a doença.

e

Foram

testados os modelos matemáticos: Logístico, Exponencial, de Gompertz e
Monomolecular. Sendo que este último foi o que melhor se ajustou aos dados em
todos os anos para as duas doenças, tomando por base o R*2 (coeficiente de
determinação entre os valores previstos e os observados). O ano de maior
severidade para a Mancha de Phaeosphaeria foi o de 2005, enquanto para a
Cercosporiose foi de 2002; isto provavelmente é devido às condições climáticas. A
maioria dos cultivares se comportou como moderadamente resistente e resistente à
Mancha de Phaeosphaeria e a Cercosporiose. Nota-se que nos anos onde a
Mancha de Phaeosphaeria e Cercosporiose ocorreram concomitantemente (2002 e
2004), a primeira apresentou em todos os grupos (R, MR, MS e S) maiores
severidades e inicio da epidemia mais tardia que a Cercosporiose. Em ambas a
diferença de severidade deve-se principalmente à taxa de progresso de doença (r).

Palavras-chave: Cercospora zeae maydis, epidemia, Phaeosphaeria maydis

EPIDEMIOLOGY OF PHAEOSPHAERIA SPOT AND CERCOSPORA LEAF SPOT
ON MAIZE

SUMMARY - With the aim to analyze epidemiological aspects the Phaeosphaeria
spot (Phaeosphaeria maydis) and gray leaf spot (Cercospora zeae-maydis) of maize
(Zea

mays) at Capão Bonito city, from march to august of 2002 to 2006, were

studied, as the first occurred in all the period of study, while the gray leaf spot
occurred in 2 years (2002 and 2004). The experimental design was casualized
blocks with 3 repetitions each and 42 to 54 treatments, depending on the year. Four
evaluations were made in weekly intervals using Agroceres diagrammatic scale.
The disease progress curve (AUDPC) and its area under it was calculated and
submitted to variance analysis (ANAVA) by F test, which averages were compared
by Scott-Knott. Based on the results, the cultivars were grouped in resistant,
moderately resistant, moderately susceptible and susceptible. Climate data were
related to the disease. The logistic, exponential, Gompertz and monomolecular
mathematic models were tested, being the monolecular model which better suited
the data in all years, for both diseases, based in R*2. The year with higher
Phaeosphaeria spot severity was 2005, while for Cercospora leaf spot was 2002,
probably caused by climatic conditions. Most varieties were moderately resistant or
resistant for Phaeosphaeria spot and Cercospora leaf spot. It was observed that on
the years where Phaeosphaeria spot and Cercospora leaf spot occurred
concomitantly (2002 and 2004); the first presented in all groups (R, MR, MS and S)
higher levels of severity and the delay on the begining of the epidemy compared to
Cercospora leaf spot. For both diseases, the difference on the disease progress
occured mainly beause of the disease progress rate (r).

Keywords: Cercospora zeae-maydis, epidemic, Phaeosphaeria maydis

CAPÍTULO 1- C0NSIDERAÇÕES GERAIS

1. INTRODUÇÃO

O Brasil apresentou na safra do milho de 2006/07 aumento de produção,
de produtividade e de área plantada em relação à safra anterior, a produção foi
de 50.567.800 toneladas, aumento de 18,9% em relação à safra anterior, a
produtividade foi de 3.655 kg/ha, 11,5% a mais que a anterior e uma expansão
área plantada de 6,7%, atingindo a 13.836,8 mil ha (CONAB, 2007).
A expectativa para os próximos anos é o aumento da área plantada, uma
vez que, no último trimestre de 2006, o milho apresentou alta de preços
significativa, em decorrência do deslocamento de parte da produção do cereal
nos Estados Unidos da América para a obtenção do etanol, provocando
aumento inusitado de 32,7% na semeadura de milho safrinha no Brasil na safra
2006/07 em uma área de 4.392,4 mil ha, dada à expectativa de crescimento das
exportações (TSUNECHIRO & PEREZ, 2007).
Conforme o Prospective Plantings, realizado pelo USDA (United States
Departament of Agriculture) no fim de março de 2007, a intenção de plantio de
milho nos EUA deve ser de 90,5 milhões de acres na safra 2007/08, 15% a mais
do que no ciclo anterior. O consumo de milho para a produção de álcool nos
EUA deve alcançar 80,6 milhões de toneladas em 2007/08, 49% mais do que no
ciclo anterior, segundo o USDA. Isso significa um forte aumento no uso
doméstico no país - incluindo rações, alimentos, etanol, sementes e outros, de
240 milhões de toneladas em 2006/07 para 262,1 milhões de toneladas em
2007/08 (PEREZ et al., 2007).
A cultura do milho (Zea mays L.) está sujeita a uma série de doenças que
afetam folhas, colmos e espigas (BALMER & PEREIRA, 1987), sendo as
doenças foliares responsáveis pela redução de 40% de produtividade (CASA &
REIS, 2003).
O impacto das doenças na cultura do milho cresce anualmente, em razão
do incremento de áreas irrigadas, bem como pela utilização da sucessão de

cultura com o plantio de milho em safrinha, procedimento que favorece a
sobrevivência de patógenos na área agrícola (TOMAZELA, 2005).
Na década de 90, as doenças do milho começaram a ganhar expressão,
entre elas, a Mancha de Phaeosphaeria (FANTIN, 1994, CASELA, 1998) e, na
década atual, a Mancha de Cercospora (FANTIN et al., 2001; CASELA, 2003;
PEREIRA et al., 2005).
Ambas podem ser controladas pelo uso da resistência associado práticas
culturais tais como: plantio convencional, rotação de culturas, evitar plantios
escalonados em áreas próximas, uso de fungicidas, eliminação de restos
culturais e uso controlado de irrigação (FERNANDES & OLIVEIRA, 1997;
CASELA, 2003; FANTIN, 2005).

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. MANCHA DE PHAEOSPHAERIA

A Mancha de Phaeosphaeria, causada pelo ascomiceto Phaeosphaeria
maydis (Henn.) Rane, Payak, & Renfro, (sinonímias Sphaerulina maydis,
Leptosphaeria zeae-maydis, Metasphaeria maydis) cuja forma anamorfa é
Phoma maydis (sinonímias Phoma sp. Phyllosticta sp.), é uma doença foliar que
está atualmente distribuída na América do Sul, Central, do Norte, África e Ásia
(CARSON, 1999; WHITE, 2000).
De acordo com ALEXOPOULOS et al. (1996), P. maydis foi descrita
pertencendo à subdivisão Ascomycotina, ordem Pleosporales e família
Pleosporaceae. Os peritécios são esféricos a subglobosos e possuem ostíolos
papilados. Formam ascas hialinas, clavadas ou cilíndricas, retas ou curvadas,
com 8 ascósporos medindo de 44,5 -70,0 x 7,5-8,5 ȝm. Os ascósporos são
hialinos, retos ou ligeiramente curvados, com 3 septos, ligeiramente constritos
nos septos com dimensões de 14,5-17,0 x 3,5-5,0 ȝm. Os picnídios no estágio

anamorfo (Phyllosticta sp.) são esféricos ou globosos, cuja coloração é marrom
escuro a preto e possuem ostíolo arredondado. Os conídios são hialinos
medindo cerca de 3,2-9,0 x 2,4-3,2 ȝm (RANE et al., 1965).
A primeira citação existente na literatura sobre a associação deste fungo
a lesões no milho foi feita no Brasil em 1902, quando, a partir de plantas
coletadas no estado de São Paulo, Hennings o descreveu adotando a
nomenclatura Sphaerulina maydis (HENNINGS, 1902).
Os Postulado de Koch foram comprovado pela primeira vez para essa
doença por Rane et al. (1965). Posteriormente, FANTIN & BALMER (1997)
também conseguiram reproduzir os sintomas típicos da doença em casa de
vegetação. Observaram o surgimento das primeiras lesões causadas por
P. maydis no milho aos 26 dias após a inoculação, as quais ocorreram com
severidade muito elevada e, após aproximadamente 15 dias do surgimento
dessas, observaram a produção de picnídios nestas, de onde o fungo pôde ser
reisolado. Esta foi a primeira inoculação bem sucedida com o patógeno no
Brasil.
Diversos outros estudos empregando inoculações de P. maydis em milho
também foram realizados: para comparar a reação de plantas com diferentes
idades (FANTIN, 1999), sob diferentes doses de nitrogênio (FANTIN et al.,
1999), testando diferentes métodos de inoculação (FANTIN et al., 2001),
utilizando híbridos com diferentes classes de resistência (FANTIN et al., 2002) e
ainda para estudos de microscopia eletrônica das lesões (NOGUEIRA et al.,
2005).
O aumento da incidência e da severidade é favorecido pela semeadura
tardia, ausência de rotação de culturas, cultivo safrinha e presença de restos
culturais, mas principalmente pelo uso de irrigação freqüente (FERNANDES &
OLIVEIRA, 1997). Além desses fatores, o sistema de plantio também contribui
para o aumento da severidade, uma vez que o fungo P. maydis é necrotrófico,
podendo permanecer em restos de culturais de plantas infectadas e
incrementando o potencial de inóculo para anos posteriores em áreas de plantio
direto (REIS & CASA, 1996; FERNANDES & OLIVEIRA; 1997).

Por outro lado, FANTIN (2005a) ressalta que, embora a sobrevivência de
P. maydis seja favorecida em áreas onde os restos de cultura não são
incorporados ao solo para decomposição, não se conhece a importância relativa
dos resíduos culturais, como fonte de inoculo, em relação à disseminação dos
esporos de uma lavoura a outra a curtas e longas distâncias.
Quanto à influência das doenças nas plantas, JOHNSON (1987) cita que
as folhas infectadas têm a fotossíntese reduzida desde a infecção pelo
patógeno. Essa redução na atividade fotossintética pode ser causada por
redução na interceptação da radiação resultante da perda da área foliar
fotossintetizante e/ ou pela diminuição da eficiência de uso da radiação
interceptada, devido à redução da taxa fotossintética do tecido verde
remanescente.
GODOY et al. 2001 observaram no caso do patossitema P. maydis –
milho, que a simples quantificação visual da severidade da doença não fornece
uma indicação precisa do efeito do patógeno sobre a taxa fotossintética do
hospedeiro, uma vez que houve redução da eficiência fotossintética não apenas
no tecido lesionado, mas também em partes do tecido verde remanescente de
folhas infectadas. Folhas com severidade de doença no intervalo de 10-20%
mostraram reduções de 40% na taxa líquida da fotossíntese. Enquanto, a
redução da taxa de transpiração foi proporcional á redução do tecido sadio,
apresentando correlação negativa significativa com a severidade visual à
doença.
SILVA & MENTEN (1997) consideraram que as condições favoráveis à
doença são temperatura entre 24 e 30oC, umidade relativa elevada e baixa
luminosidade e observaram que nas regiões com altitude acima de 700 metros,
tem-se a ocorrência da doença, provavelmente devido à formação de orvalho.
Por outro lado, FERNANDES et al. (1995), em estudos sobre os fatores
climáticos que estariam influenciando o aparecimento desta doença em Sete
Lagoas – MG constataram que ela foi severa quando a temperatura mínima do
ar e a média da umidade relativa nas 24 horas foram iguais ou superiores a 14oC
e 60%, respectivamente ou quando a temperatura mínima foi inferior a 14oC,

mas a umidade relativa foi igual ou superior a 60%. Estes autores também
observaram que em temperatura mínima superior a 14oC e umidade relativa
inferior a 60%, não houve ocorrência da doença e concluíram que a umidade
relativa nas 24 horas foi o principal fator determinante do aparecimento das
lesões foliares desta doença.
Também FANTIN et al. (1996), estudando o efeito da temperatura sobre o
crescimento micelial in vitro de Phaeosphaeria maydis, encontraram que a faixa
mais adequada de temperatura é de 20 a 22

o

C, e o fungo mostrou-se

extremamente sensível a temperaturas acima de 30

o

C, quando tem seu

crescimento quase que completamente inibido.
Ainda GODOY et al. (1999) testando diferentes combinações de
temperaturas e períodos de umidade para a germinação deste fungo in vitro,
observaram,

entre

as

temperaturas

testadas,

melhor

porcentagem

de

germinação a 23 oC e com o máximo período de umidade testado, que foi de 24
h.
SAWAZAKI et al. (1997) também verificaram, a partir dos dados de
temperatura e precipitação obtidos durante o ciclo da cultura em ensaios, que a
regularidade de precipitação foi o fator climático preponderante para a
ocorrência da doença, provavelmente por manter adequada umidade relativa do
ar.
Da mesma forma, Godoy et al. (1999) observaram que a severidade
máxima está relacionada às variáveis climáticas (temperatura, umidade relativa
e chuva). Estes autores encontraram que o fator climático que esteve mais
correlacionado com a severidade da doença foi o número de horas de umidade
relativa acima de 90%, embora este fator isolado não tenha sido suficiente para
explicar o progresso da doença nos diferentes locais estudados e que uma
combinação das variáveis, por meio de regressão múltipla foi necessária para
análise climática.
ROLIM et al. (2006), em estudos realizados sobre a ocorrência da
mancha de Phaeosphaeria no período de 2001 a 2005, constataram que no
Estado de São Paulo, durante a safrinha, a doença é favorecida quando se tem

um acúmulo térmico por volta de 2900 oC, concomitantemente a um acúmulo de
chuva de aproximadamente 350 mm no período de cinco meses contabilizados
desde a semeadura (março a julho), independentemente se o cultivar é
resistente, moderadamente resistente ou suscetível. Estes valores acumulados
são decorrentes de temperaturas médias amenas e chuvas moderadas.
Além do clima, o manejo da adubação pode ser responsável pela
predisposição de plantas ao ataque de patógenos (BEDENDO, 1995).
FANTIN et al., (1991) avaliaram a influência de doses de nitrogênio sobre
a ocorrência e a severidade da Mancha de Phaeosphaeria em plantas
inoculadas, no início do florescimento. Os autores concluíram que o uso de
doses crescentes de nitrogênio a partir de 100 kg/ha aumentou a incidência da
doença. FANCELLI (1996) também observou que a severidade é afetada pela
época de aplicação de nitrogênio e aumenta quando a mesma é realizada após
a emissão da 12a folha. Essa constatação foi corroborada por COSTA (2001),
quando verificou que a severidade da Mancha de Phaeosphaeria depende de
vários fatores, como a época de semeadura, a dose e época da adubação
nitrogenada e das características dos genótipos. A combinação entre genótipos
suscetíveis e clima favorável, proporcionou variações de 38% a 73% na área
foliar lesionada com a aplicação de 0 a 240 kg/ha de N nessa ordem.
Quanto à produtividade, segundo FERNANDES & OLIVEIRA (1997), os
cultivares suscetíveis à Mancha de Phaeosphaeria podem chegar a apresentar
perdas em torno de 60% na produção.
FANTIN et al. (2006) estimaram, em estudos comparando grupos de
híbridos com níveis contrastantes de severidade, em 22 locais, a redução de
produtividade em função da severidade da doença avaliada em notas de 1 a 9 (0
a >75 % de área foliar afetada), sendo que esta foi, em média, de 536 kg/ha
(11%) com nota 3; de 820 kg/ha
O método mais eficiente para o controle desta doença entre outras é o
uso

de

cultivares

resistentes,

rotação

ou

sequenciação

de

culturas,

sincronização do plantio em campos adjacentes (SILVIA & MENTEN, 1997)
Fungicidas dos grupos químicos das estrobilurinas e ditiocarbatos são os

únicos que comprovadamente controlam a doença (PEREIRA et al., 2005).

2.2 MANCHA DE CERCOSPORA OU CERCOSPORIOSE

A Mancha de Cercospora ou Cercosporiose foi relatada pela primeira vez
em 1925 por Tehon & Daniels em plantas coletadas em Alexander County no sul
de Illinois próximo ao rio Mississipi, nos Estados Unidos da América (TEHON,
1925).
No Brasil, a Cercosporiose foi relatada pela primeira vez em 1934, por
Viégas e Krug em Campinas no estado de São Paulo (VIÉGAS, 1945).
Além do Brasil, esta doença também foi constatada no Peru, Colômbia,
EUA, México, Venezuela, Moçambique, Zâmbia, Uganda e África do Sul
(CHUPP, 1953). Mais recentemente foi constatada em Ontário, no Canadá (ZHU
et al., 2002).
Os primeiros sintomas são observados geralmente na fase de floração e
nas folhas baixeiras (LIPPS, 1987; WARD et al., 1999), onde o patógeno
coloniza o limbo foliar, podendo provocar extensas áreas necróticas. A doença
caracteriza-se pelo aspecto linear-retangular das lesões que são geralmente
delimitadas pelas nervuras (LATTEREL & ROSSI, 1983). Essas manchas
possuem coloração palha a verde-oliva? e, sob condições de alta umidade
relativa, tornam-se cobertas por esporos, conferindo-as uma coloração
acinzentada (CHUPP, 1953).
Alguns híbridos menos suscetíveis podem apresentar sintomas mais
atenuados,

com

manchas

menores

menos

retangulares,

geralmente

acompanhadas por bordos cloróticos ou avermelhados. A esporulação neste tipo
lesão é diminuta, o que contribui para uma menor intensidade da epidemia
(FREPPON et al.,1994).
Os agentes etiológicos responsáveis são o fungo anamorfo Cercospora
zeae-maydis Tehon & Daniels e Cercospora sorghi Ellis e Everh f.sp.maydis Ellis
e Everh, sendo sua fase telemorfa o ascomiceto Mycosphaerella, embora, este

estádio não ocorra em lesões (PEREIRA et al., 2005) Ambos tem sido relatados
nas áreas produtoras de milho brasileiras (FANTIN et al, 2001), no entanto, C.
sorghi é um patógeno pouco eficiente na colonização dos tecidos foliares,
proporcionando sintomas mais brandos (CHUPP, 1953; LATTERELL & ROSSI;
1983; WARD et al., 1999).
Os conídios de C. zeae-maydis são mais curtos e largos (4-9 µm de
largura por 40-165 µm de comprimento), quando comparados a C. sorghi f.sp.
maydis (3-4,5 µm de largura e 40-120 µm de comprimento). Além do tamanho
dos conídios, os conidióforos da primeira espécie ocorrem agregados em
fascículos, formando esporodóquios, ao passo que na segunda, os conidióforos
são isolados (PEREIRA et al., 2005).
Cercospora zeae-maydis e muitas outras espécies de Cercospora
produzem cercosporina, uma fitotoxina que atua como agente fotossensibilizante
nas células das folhas, ou seja, proporciona a morte das células somente na
presença de luz. Esta toxina resulta na produção de um oxigênio atômico que
danifica as membranas celulares e provoca perda de elétrons (AGRIOS, 1997).
Este patógeno infecta apenas o milho (STRONBERG & FINCHUM,1993)
e não há relatos de que seja transmitido pela semente (McGEE, 1988;
RICHARDSON, 1990), sendo um fraco competidor no solo e, na ausência do
hospedeiro, sobrevive melhor em restos de cultura presentes na superfície do
solo (NAZARENO et al., 1992; PYENE & WALDRON, 1983; STROMBERG,
1986; STROMBERG & FLINCHUM, 1998).
Seguindo-se um período de alta umidade, o fungo presente nos restos
culturais produz conídios que são disseminados pelo vento, infectando novas
plantas de milho, sendo as folhas inferiores os sítios primários de infecção. Sob
condições ambientais favoráveis de alta umidade relativa e presença de orvalho,
as lesões resultantes da infecção inicial produzem esporos que são
transportados pelo vento ou por respingos de chuva para as folhas superiores.
Esporos de C. zeae-maydis germinam em 24 horas, em plantas inoculadas
mantidas a temperatura ambiente (entre 22 e 30 o C). O microclima que se forma
a 1-2 mm acima da lâmina foliar pode permanecer saturado de umidade por um

longo período de tempo, ainda que a umidade relativa esteja abaixo de 95%.
Essa condição é favorável à infecção e ao desenvolvimento da lesão, não tendo
necessidade de períodos contínuos de alta umidade relativa para a ocorrência
de infecção, uma vez que o patógeno pode permanecer latente até o retorno de
condições ambientais favoráveis (WARD et al., 1999).
Segundo HILTY et al. (1979), a ocorrência do microclima favorável é uma
das explicações mais plausíveis para o desenvolvimento da doença nas regiões
montanhosas dos EUA, onde a movimentação de ar é pequena, uma vez que a
disseminação principal dos conídios é pelo vento. (HILTY et al., 1979).
BECKMAN et al. (1981), mediram a severidade da doença em relação à
temperatura, à umidade relativa e à chuva e concluíram que altas temperaturas
e pouca chuva não são fatores limitantes. Eles sugeriram que a ocorrência
severa de Cercosporiose após o desenvolvimento completo de toda folhagem
aponta a importância da umidade relativa.
O patógeno tem alto potencial de esporulação e o número de lesões pode
aumentar rapidamente, indo atingir as folhas mais jovens na parte superior da
planta. (JENCO & NUTTER, 1992). O período latente da cercosporiose varia de
14 dias, para híbridos mais suscetíveis, a 21 dias, para híbridos moderadamente
resistentes. A taxa de desenvolvimento da cercosporiose é determinada por três
fatores que interagem no tempo e no espaço: a quantidade inicial de inóculo ou
de doença; a taxa de reprodução do patógeno em um mesmo ciclo da cultura e
a proporção de tecido sadio a ser infectado. Verifica-se claramente, por esses
parâmetros, que o aumento na área de plantio direto, ao contribuir para a
sobrevivência do patógeno nos restos culturais sobre a superfície do solo,
durante o período da ausência da cultura, contribui para o aumento na
severidade da doença numa mesma área (CASELA, 2003).
Somente a partir de 1998 severas epidemias começaram a ocorrer nas
principais regiões produtoras do Brasil, preocupando melhoristas e agricultores.
A doença causou perdas severas nas principais regiões produtoras na safra de
2000 e 2001. Até então, esta doença considerada secundária, passou a fazer
parte das enfermidades mais importantes da cultura (FANTIN et al., 2001;

CASELA & FERREIRA, 2003; PEREIRA et al., 2005). Nos últimos anos, sua
incidência aumentou em várias partes do mundo, incluindo os maiores
produtores mundiais como EUA, Brasil e México (LATTERELL, 1983).
Esta doença proporciona perdas de até 25% em regiões endêmicas dos
EUA (DONAUE et al., 2001). Na década de 90, registraram-se em Iowa perdas
anuais de 100 milhões de dólares, com redução de produção de 11 a 44%, na
Virginia de 24 a 69% e na África do sul de 29 a 65% (WARD et al., 1999).
As perdas associadas à Cercosporiose do milho ocorrem quando o tecido
fotossintético torna-se não funcional devido às lesões necrosadas e/ou seca de
toda a folha. Devido a essas perdas de áreas fotossintéticas, esses
fotoassimilados ou fotossintatos são divergidos para o caule e para as raízes em
maiores níveis que o normal, promovendo a senescência prematura (DODD,
1980).
A seca e morte prematura das folhas severamente atacadas limitam a
interceptação da radiação, a produção e a translocação de fotoassimilados para
desenvolvimento dos grãos. Isto vale principalmente, para oitava folha em
diante, uma vez que estas contribuem com 75 a 90% para acúmulo
fotoassimilados do grão (ALLISON & WATSON, 1996).
Segundo RUPE et al. (1982) a idade fisiológica da planta é o fator mais
importante no desenvolvimento desta doença, assim como as condições de
ambiente favoráveis.
MANH (1977) afirma existir uma relação entre a maturidade do híbrido e a
severidade da Cercosporiose, observando que híbridos que tem maturação mais
cedo parecem ser mais suscetíveis que os de maturação tardia. Além disso,
HILTY et al. (1979) observaram em cultivares de milho que o início dos sintomas
coincidia com a emergência da floração e que à medida que a planta se
aproximava da senescência, o número de lesões aumentava. Posteriormente,
RUPE et al. (1982) observaram que os sintomas iniciais da doença não
aparecem até próximo da antese, mas depois se tornavam evidentes.
A Cercosporiose é uma doença policíclica, podendo ser controlada por
práticas culturais como o plantio convencional, o qual diminui a quantidade de

inóculo inicial, pois o patógeno sobrevive nos restos culturais do milho
observando nestas áreas menor severidade da doença (NAZARENO et al.,
1993), rotação de culturas com soja, sorgo, algodão e girassol, uso de
fungicidas. (CASELA, 2003), e utilizar híbridos resistentes à doença, a qual
constitui na prática mais econômica.
A avaliação de híbridos comerciais exibem diferentes níveis de
suscetibilidade à doença, nenhum pode ser considerado totalmente resistente,
todos poderão desenvolver significantes níveis de doença sob condições
favoráveis. (AYRES et al., 1984; HILTY et al.; 1979; LATERREL & ROSSI, 1983;
ROANE et al., 1974; STROMBERG & DONAHUE, 1986)
LATTERELL & ROSSI (1993) observaram em campos vizinhos da
propriedade produtora, onde a palhada era utilizada para silagem, plantas com
menor quantidade de lesões e atraso da epidemia em 3 semanas e diminuição
de podridão de colmo.

No entanto, para controle dessa doença, o uso de

fungicidas tem aumentado, devido a limitações das práticas culturais. Por
exemplo, na Pennsylvania e em outros locais, onde ocorre comumente erosão
do solo, faz-se necessário o uso da palhada (HUFF et al.,1997). Nos EUA, é
muito comum pelo menos uma pulverização por safra com azoxystrobin ou
propiconazole em campos de produção de sementes.
Os produtos que podem ser utilizado para controlar essa doença são:
benomyl, calda bordaleza, chlorotalonil, mancozeb e maneb (AGRIOS, 1997).
No Brasil são utilizados benzimidazóles, trizoles e estrobilurinas (PEREIRA et
al., 2005).
Segundo MUNKVOLD et al. (2001) uma única aplicação de propiconazole
pode ser eficiente no manejo da Cercosporiose nas condições de Iowa, EUA,
promovendo boa produção, no entanto, a eficiência de aplicação é fortemente
influenciada pela susceptibilidade do híbrido.
A maior limitação para o momento de aplicação do fungicida é a falta de
conhecimento para diagnosticar a severidade da doença e o impacto da mesma.
Ferramentas para tomadas de decisão podem ser desenvolvidas para predizer o
tempo ideal de aplicação (MUNKVOLD et al., 2001), pois o tempo de aplicação

do fungicida pode influenciar sua eficácia (WARD et al., 1997). Na África do Sul
o tempo ótimo para aplicação de um fungicida para Cercosporiose corresponde
quando a doença fica evidente nas cinco folhas basais com 2 a 3% do total da
área foliar. Isto geralmente ocorre depois da antese, nos estádios de
pendoamento a R1 (RITCHIE & HANWAY, 1984).
Trabalhos preliminares em áreas produtoras de sementes de milho em
Iowa mostraram também que o tempo ideal de aplicação de uma pulverização
seria nos estádios pendoamento e para duas aplicações seria nos estádios V7,
V8e pendoamento (MUNKVOLD et al., 2001).
Recomendações

atuais

para

aplicação

de

fungicidas

incluem:

suscetibilidade do cultivar, manejo, histórico da área e limiar da doença como
fatores qualitativos. Enquanto quantitativamente, um modelo de previsão poderá
vir a aumentar a eficiência do uso do fungicida no manejo desta doença, no
entanto, mais pesquisas precisam ser feitas nesta área (BHATIA & MUNKVOLD,
2002).
Nos EUA, o uso de agroquímicos para reduzir as doenças foliares do
milho é inviável economicamente, exceto em áreas destinadas à produção de
sementes, enquanto que em algumas áreas o plantio convencional pode ser
economicamente e ambientalmente inviável, apesar de reduzir o inóculo inicial,
portanto, uma das principais maneiras de controle dessa doença é o uso de
híbridos resistentes (LATTERELL & ROSSI, 1983).
Na Virginia, pulverizações de fungicidas para controle da Cercosporiose
conferiram incremento de 7.129 kg/ha (STROMBERG & FLICHUM, 1993), e em
Iowa de 3.869 kg/ha (JENCO, 1995).
No Brasil, JULIATTI et al. (2004) concluíram que o melhor controle
químico da Cercosporiose foi conseguido por pulverizações do fungicida
azoxystrobin

(0,4

L/ha+0,50%

óleo

mineral

parafínico),

seguidos

por

propiconazole (0,5 L/ ha+0,05% óleo mineral parafínico), e difenoconazole (0,5
L/ ha+0,05% óleo mineral parafínico), os quais conferiram boa produtividade, de
10.300kg/ha a 8.300 kg/ha. Estes autores também constataram que, a melhor
época para pulverização para todos os fungicidas foi aos 45 dias após o plantio.

COSTA 2007, também observou melhor controle desta doença com uma
aplicação de azoxystrobin + cyproconazole 450 + óleo mineral parafínico 0,5%
no estádio V8 da cultura.

2.3 AVALIAÇÃO DE DOENÇAS

Fitopatometria é o termo usado para quantificar a doença. Sua
importância tem sido constantemente comparada à importância da diagnose
(AMORIM, 1995). Tem como principais objetivos: estudar o desenvolvimento de
uma curva de progresso da doença ou de epidemias (evolução da doença); a
avaliação da resistência de cultivares a patógenos em programas de
melhoramento; a comparação da eficiência de fungicidas no controle de
doenças; a determinação no momento (“timing”) de aplicação no fungicida no
controle de doenças e plantas; a determinação das perdas em rendimento de
grãos em função da intensidade da doença (nível de dano econômico) e;
verificar o efeito de práticas culturais no controle da intensidade de doenças
(AZEVEDO, 1997).
Para se avaliar as doenças podem se utilizar métodos diretos e indiretos.
Os diretos constituem em quantificação da incidência, da severidade, da relação
incidência-severidade e do sensoriamento remoto, enquanto os métodos
indiretos visam quantificar a população de patógenos, quando os sintomas da
planta observados incluem apenas redução de vigor, diminuição de produção e
enfezamento (AMORIM, 1995).
Para medir doenças foliares, a variável severidade é a mais apropriada.
Avaliação da severidade de doenças pode ser feita pelo uso de chaves
descritivas, escalas diagramáticas e análise de imagens de computador. Nelas
predominam a utilização de escalas diagramáticas, que são representações
ilustradas de uma série de plantas com diferentes níveis de severidade
(AMORIM, 1995; BERGAMIN FILHO & AMORIM, 1996).
A escolha de uma escala depende da doença em questão e, sobretudo,

do avaliador (VON PINHO, 1998). Segundo JAMES & TENG (1979) a
metodologia empregada na avaliação de doenças não obedece a uma
padronização uniforme, o que limita bastante o estudo de perdas e danos.
BERGAMIN FILHO & AMORIM (1996) relatam que o crescente interesse
pelos sistemas de manejo integrado de doenças e de sistemas de previsão e
avisos de epidemias tem proporcionado aumento da necessidade urgente de
padronização de métodos na avaliação e quantificação de doença. A própria
terminologia utilizada em fitopatometria tem se constituído em um problema
quando da falta de uniformidade dos métodos empregados no estudo de
quantificação de danos provocados por doenças, tendo como exemplo:
Incidência, Severidade e Intensidade.
A severidade é definida como a porcentagem da área ou volume do tecido
coberto por sintomas, a incidência é a porcentagem (freqüência) das plantas
doentes ou partes de plantas doente em uma amostra ou população e a
intensidade é um termo mais amplo que pode ser expresso como incidência ou
severidade (AMORIM, 1996).
A crescente incidência e severidade da Mancha de Phaeosphaeria em
milho vêm conduzindo de forma drástica a produtividade e a estabilidade de
materiais suscetíveis, sendo a identificação de genótipos resistentes é
fundamental dentro dos programas de melhoramento da cultura (ALVES, 1996).

2.4. EPIDEMIOLOGIA

Epidemiologia é a ciência que estuda as interações entre os patógenos e
os hospedeiros sob a influencia do ambiente e do homem (KRANZ, 1974).
A relação entre esses três fatores pode ser representada pelo triângulo da
doença (Figura 1a), que representa a interdependência dos fatores para ocorrer
a doença, onde em cada extremidade há um fator, sendo o hospedeiro (H) a
fonte nutritiva, o patógeno (P), o agente etiológico da doença e os fatores do
ambiente (A), onde principalmente a umidade relativa e a temperatura sejam

favoráveis (POZZA e ALVES, 1999).
A interdependência dos três fatores é essencial para a ocorrência de
doenças em plantas. Entretanto, a severidade das doenças infecciosas poderá
ser maior ou menor, dependendo de outros fatores dentro de cada um dos três
componentes do vértice do triângulo (MICHEREFF, 2001).
Na agricultura moderna, o homem também é fator importante no manejo
da doença, pois é ele quem decide as práticas culturais e os cultivares plantados
na lavoura, exercendo consequentemente influência sobre a planta e o
ambiente, afetando também a população do patógeno e contribuindo para
aumento ou para o declínio na intensidade das doenças das lavouras. Por isso,
ao invés do triângulo, é proposto, atualmente para representar a doença no
agrossistema um tetraedro POZZA & ALVES, (1999).
O conhecimento destas interações é imprescindível não só para doença
em si, mas principalmente para estratégias de controle, visando interferir em seu
ciclo (BERGAMIN FILHO E AMORIM, 1996)
PEGORARO et al., (2000) comprovaram em um experimento executado
em uma área cultivada durante 5 anos consecutivos com milho, fato que facilita
o acúmulo do patógeno P. maydis, o qual, tem capacidade de permanecer nos
restos culturais de um ano para outro, na região de Xanxerê/SC,

que em

ambiente favorável a doença pode ocorrer com grande severidade mesmo em
plantios dentro da época recomendada para a cultura.
Fato que corrobora com BEDENDO (1995), pois afirma que fatores
associados ao solo e às técnicas culturais podem ser responsáveis pela
predisposição de plantas ao ataque de patógenos.
BRASIL & CARVALHO (1998) confirmaram o aumento da incidência da
Mancha de Phaeosphaeria em plantios tardios (novembro a março), na região
Goianésia/GO, quando a temperatura e umidade relativa tendem a ser mais
elevada do que em época normais.
Sendo assim, locais onde as condições climáticas são favoráveis às
doenças e há fonte de inóculo presente, recomenda-se o uso de cultivares
resistentes, por ser economicamente mais viável, quebrando-se assim, o

triângulo da doença.

2.4.1 CURVA DE PROGRESSO DA DOENÇA

Curva de progresso da doença expressa a proporção de doença versus o
tempo pode caracterizar, de acordo com o modelo ajustado, através de seus
parâmetros, a época de início da epidemia, a quantidade de inóculo inicial (x0), a
taxa de aumento da doença (r), a área abaixo da curva de progresso da doença
(AACPD), as quantidades máxima (xmáx) e final (xf) de doença e a duração da
epidemia (BERGAMIN FILHO, 1995). Alguns dos modelos matemáticos mais
utilizados são: logístico, de Gompertz, exponencial,monomolecular e de
Richards. (BERGAMIN FILHO & AMORIN, 1996).

2.4.1.1 Modelo logístico

Esse modelo tem sido o mais empregado para descrever o progresso de
epidemias e é descrito pela seguinte equação diferencial:

dx / dt = rLx(1 - x),

Em que:

dx / dt = taxa absoluta de aumento da doença;
rL = taxa de aumento específica para este modelo ou taxa aparente de
infecção;
x = quantidade de doença;
(1 - x) = fator de correção e representa a quantidade de tecido sadio.

A intepretação biológica dessa equação indica que a velocidade de
aumento da doença dx / dt, é proporcional à própria quantidade de doença x e à

quantidade de tecido sadio disponível (1 - x) (BERGAMIN FILHO, 1995).

2.4.1.2 Modelo de Gompertz

Apesar do modelo de Gompertz ter sido introduzido na epidemiologia
vegetal algum tempo depois do modelo logístico, sua origem é mais antiga
(GOMPERTZ, 1825).
Ambos os modelos são bastante empregados no domínio das doenças de
plantas. A equação diferencial é:

dx / dt = rG x(-ln(x)),

Na qual:

dx / dt = taxa absoluta de aumento da doença;
rG = taxa de aumento específica para este modelo ou taxa aparente de
infecção;
x = quantidade de doença;
ln(x) = logarítimo neperiano da quantidade de doença.

A plotagem de dx/dt contra o tempo mostra incrementos crescentes até
que o ponto de inflexão seja atingido, seguindo-se incrementos decrescentes
que tendem a zero (BERGAMIN FILHO, 1995).

2.4.1.3 Modelo exponencial

Este modelo é um dos mais simples e pode ser escrito como:

dx / dt = rEx,

Onde:

dx / dt = velocidade da doença
x= quantidade de doença
rE = taxa de aumento específica
A interpretação biológica desta equação indica que a velocidade de
aumento da doença, dx/dt, também chamada de taxa absoluta de aumento da
doença, é proporcional à própria quantidade de doença. Isto é o mesmo que
dizer que níveis maiores de doença levarão sempre a incrementos maiores de
doença.
Este modelo pode ser empregado para as fases iniciais da epidemia,
enquanto a quantidade de doença não exceder 5% (BERGAMIN FILHO, 1995).

2.4.1.4 Modelo monomolecular

Neste modelo a velocidade de aumento da doença é proporcional ao
inoculo inicial existente e a uma taxa de infecção e é descrito pela equação
diferencial:

dx / dt = rMx (1 - x),

Onde:

dx / dt = taxa absoluta de aumento da doença;
rM = taxa de aumento específica para este modelo
(1 - x) = fator de correção e representa a quantidade de tecido sadio.

A plotagem de dx/dt contra o tempo mostra que os incrementos são
sempre decrescentes e que se aproximam de zero à medida que se esgota o

tecido sadio (BERGAMIN FILHO, 1995).

2.4.1.5 Modelo de Richards

Este modelo se caracteriza por ser o único flexível, ou seja, pode tomar
várias formas. Sua equação diferencial é:
dx/dt = (rRx (1-x m-1))/(m – 1), onde :
rR = taxa de aumento
m = parâmetro de forma

2.4.1.6 Escolha do melhor modelo matemático

A escolha do modelo adequado é realizada com base na análise de
regressão do ajuste dos modelos aos dados representados. O grau de ajuste de
cada modelo aos dados é função do coeficiente de determinação (R*2), obtido
da regressão linear entre os valores previstos (variável dependente) e
observados (variável independente) e, permite a linearização da curva de
progresso da doença e através de simples regressão linear, chega-se aos
parâmetros x0 (quantidade de inoculo inicial) e r (taxa de aumento da doença)
para as diversas variedades ou tratamentos em comparação (VANDERPLANK,
1963; BERGAMIN FILHO & AMORIN, 1996; NETER et al., 1996).
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CAPÍTULO 2: EPIDEMIOLOGIA DA MANCHA DE PHAEOSPHAERIA EM
CULTIVARES DE MILHO

RESUMO - Com o objetivo de analisar aspectos epidemiológicos da
Mancha de Phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis) do milho (Zea mays) foram
utilizados dados de 5 ensaios do Programa Milho IAC/APTA

realizados em

Capão Bonito/SP nos anos de 2002 a 2006 em plantio de safrinha (março a
agosto). Foram analisados de 42 a 54 cultivares. O delineamento experimental
foi em blocos casualizados com três repetições. Foram feitas 4 avaliações da
severidade com auxílio da escala diagramática proposta pela Agroceres em
1993. Dados climáticos foram relacionados com a doença. Foi calculada a Curva
de Progresso da Doença e a área abaixo da curva de progresso da doença
(AACPD), parâmetro que foi submetido à análise de variância (ANAVA) pelo
teste F e cujas médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade. Com base nessa resposta, os cultivares foram agrupados em
resistentes,

moderadamente

resistentes,

moderadamente

suscetíveis

e

suscetíveis. Para essas médias de cada grupo de cultivares testaram-se os
modelos monomolecular, exponencial, logístico e de Gompertz. Observou-se
com base no R*2, que o modelo que foi o monomolecular. Nota-se que há
diferença no progresso da doença nos diferentes grupos (R, MR, MS e S), isso
ocorre principalmente em função da taxa de progresso da doença (r). A doença
foi muito mais severa em 2005, enquanto que em 2003 a doença apresentou
menores severidades durante o período estudado. Esta diferença de severidade
acontece provavelmente devido a fatores climáticos. Neste estudo foi observado
que a severidade esta’relacionada à precipitação pluviométrica.

Palavras-chave: epidemia, Phaeosphaeria maydis, Zea mays

2.1 INTRODUCAO

O Brasil apresentou na safra do milho de 2006/07 aumento de produção,
de produtividade e de área plantada em relação à safra anterior, a produção foi
de 50.567,8 toneladas, aumento de 18,9% em relação à safra anterior, a
produtividade foi de 3.655 kg/ha, 11,5% a mais que a anterior e uma expansão
área plantada de 6,7%, o que equivale a 13.836,8 mil ha (CONAB, 2007).
A expectativa para os próximos anos é o aumento da área plantada, uma
vez que, no último trimestre de 2006, o milho apresentou alta de preços
significativa, em decorrência do deslocamento de parte da produção do cereal
nos Estados Unidos da América para a obtenção do etanol, provocando
aumento inusitado de 32,7% na semeadura de milho safrinha no Brasil na safra
2006/07 em uma área de 4.392,4 mil ha, dada a expectativa de crescimento das
exportações (TSUNECHIRO & PEREZ, 2007).
No entanto, alguns fatores podem vir a prejudicar a produção, tais como;
as doenças que proporcionam perdas de até 100% na produção (DUARTE et al.,
2006).
Entre as doenças que ocorrem no cultivo de milho, a Mancha de
Phaeosphaeria é relatada causando perdas de até 60% em cultivares
suscetíveis (PEREIRA, 1995; FERNANDES & OLIVEIRA, 1997) e tem tido
importância crescente na cultura do milho (CARSON, 1999). Seu aparecimento
ocorria após a maturação fisiológica, mas atualmente, surge em plantas mais
jovens (FANTIN, 1994; PEREIRA, 1995; FERNANDES & OLIVEIRA, 1997). O
patógeno tem distribuição generalizada pelas áreas produtoras de milho
(PEREIRA et al., 2005), sendo que a maior severidade ocorre principalmente
nos plantios de safrinha (PEGORARO,1998).
Inicialmente, os sintomas se caracterizam por lesões pequenas de
coloração verde esmaecido ou levemente cloróticas com 0,3 a 2,0 cm de
diâmetro, que ocorrem geralmente no final do ciclo da cultura e tornam-se
posteriormente esbranquiçadas com bordos escuros, arredondadas a oblonga,

que podem coalescer com o tempo, podendo levar à morte dos tecidos foliares
(RANE et al., 1965; SHURTLEFF, 1976).
Uma alta severidade confere à planta um aspecto de queima, podendo
causar a seca prematura das folhas e redução do ciclo da planta, em função da
suscetibilidade do cultivar e do ambiente favorável, os danos podem ser
relevantes quando os sintomas aparecem antes ou durante o florescimento
(FERNANDES & OLIVEIRA, 1997).
Devido à importância que essa doença vem ganhando, o objetivo do
trabalho foi analisar aspectos epidemiológicos da Mancha de Phaeosphaeria do
milho safrinha no município de Capão Bonito/SP, no período de 2002 a 2006.

2.2 MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos com cultivares de milho foram conduzidos durante a
safrinha nos anos de 2002 a 2006, no período de março a agosto, no município
de Capão Bonito, estado de São Paulo, através do Programa Milho IAC/APTA,
onde foram feitos levantamentos da severidade da Mancha de Phaeosphaeria.
Os tratamentos consistiram em híbridos simples e triplos. De 2002 a 2006 foram
analisados 42, 48, 52, 48 e 54 cultivares, respectivamente.
O delineamento experimental constou de três blocos ao acaso e as
parcelas foram constituídas de quatro linhas de 5 metros espaçadas de 0,90 m,
sendo as duas linhas centrais consideradas como área útil.
Os dados climáticos (temperatura e precipitação pluviométrica) do
município de Capão Bonito foram obtidos no site: http://www.ciiagro.sp.gov.br/,
do IAC (Instituto Agronômico de Campinas, os quais foram relacionados com a
severidade da doença.
A adubação da área experimental foi feita de acordo com análise de solo.

2.2.1 Avaliações

Foram feitas 4 avaliações da severidade em intervalos diferentes,
variando de 8 a 14 dias para cada ano, conforme mostra a tabela a seguir:

Tabela 1. Épocas de semeadura, florescimento e avaliações da
severidade da Mancha de Phaeosphaeria.
_________________________________________________________________________________________________
______
Avaliações da Mancha de Phaeosphaeria
Data da semeadura
Florescimento
(D.A.S) 1
Ano
do milho
(D.A.S.) 1
2002

12/03/02

63

83, 92, 106 e 115.

2003

26/03/04

-

96, 106, 119 e 133.

2004

09/03/04

78

97, 106, 114 e 127.

2005

29/03/05

79

88, 102, 112 e 125.

22/03/06

85

97, 100, 112 e 121.

2006
1

D.A.S. = Dias após a semeadura.

Para cada parcela foram atribuídas notas de 1 a 9 correspondendo aos
níveis de 0; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50, 75 e mais de 75 % de área foliar afetada, com
o auxílio de um escala diagramática elaborada pela Agroceres (AGROCERES,
1993).
A partir das porcentagens da área foliar afetada foi obtida, no Programa
Microsof® Excell 2002, a curva de progresso da doença para cada cultivar.
Posteriormente, a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD)
também foi calculada para cada tratamento, pela fórmula:
AACPD = Ȉ [((Yi+Yi+1)/2) * (T i+1 – T i)], onde :
Y= severidade da doença na avaliação i; ,
T i = tempo da avaliação i em números de dias após a semeadura;
T i+1= tempo da avaliação i+1.
2.2.2 Análises estatísticas

Para análises de variância foi feito o teste F e para as médias o teste de

Scott-Knott a 5% de probabilidade pelo programa SASM-Agri (CANTERI et al.
2001).
Com base no resultado, os cultivares foram agrupados em resistentes (R),
moderadamente

resistentes

(MR),

moderadamente

suscetíveis

(MS)

e

suscetíveis (S). A seguir, utilizando a porcentagem de área foliar afetada,
calculou-se a média dos cultivares de cada grupo em cada avaliação.

2.2.3 Escolha do Modelo Matemático

A partir das médias dos cultivares de cada grupo testaram-se os modelos
matemáticos: exponencial, monomolecular, logístico e de Gompertz, cujas
fórmulas são:

Exponencial: exp (x0)* exp (rt)
Monomolecular: 1-((1-exp(x0))/(exp (x0))))* exp (-rt)
Logística: 1/(1+ (( 1/exp (x0))-1)* exp (-rt)
Gompertz: exp (-(-ln(exp(-exp (x0))))*exp (-rt))
Para escolha do modelo que melhor se ajusta aos dados, foi levado em
consideração o maior valor do coeficiente de determinação (R*2), obtido da
regressão linear entre os valores previstos (variável dependente) e observados
(variável independente).
Foi

considerada

a

transformação

melhor

ajustada

aos

dados

experimentais aquela que obteve maior freqüência de valores mais altos de R*2
conforme BERGAMIN FILHO (1995).
Com base no melhor modelo ajustado aos dados, foi feita a linearização
da curva e estimado o inicio da epidemia em cada grupo de cultivares e a
quantidade de doença aos 120 D.A.S., o qual foi utilizado como tempo limite
para que a doença cause danos à produtividade da cultura.

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÂO

A divisão dos cultivares em grupos de Resistentes (R), Moderadamente
Resistentes (MR), Moderadamente Suscetíveis (MS) e Suscetíveis (S), com
base no teste de médias Scott-Knott a 5% de probabilidade, permitiu observar
que a maioria dos cultivares foram agrupados em R ou MR durante os cinco
anos (Tabela 2).

Tabela 2. Agrupamento dos cultivares de milho quanto à resistência de 2002 a
2006.
Níveis de resistência
Ano

Cultivares de milho
2002

Resistente

DAS 32, AGN 3180, DAS 301, BRS 3060, Master, DAS 209, XB 7011, DKB 747, Exceler, DAS
8480, DAS 8330, AS 1533, AL 30, Tork, AS 3466 TOP, 30F90, AGN 32A43, A 2555, XB 7012,
AG 5011, 30F98, CD 305, DAS 8550,DAS 9560, DKB 350, DKB 333B, Valent, AGN 01101,
30K75, AG 7575, Strike, Fort, A 2560

Moderadamente resistente

CD 304, XB 7288, BRS 3151, DAS 766, Speed

Moderadamente suscetível
Suscetível
Ano

AS 8577 M, AGN 3150, AGN 01206
SHS 5070

Resistente
Moderadamente resistente
Suscetível
Ano

Resistente
Moderadamente resistente
Moderadamnte suscetível
Suscetível
Ano
Resistente

Moderadamente Resistente
Moderadamente suscetível
Suscetível
Ano
Resistente

Moderadamente resistente
Moderadamente suscetível
Suscetível

2003
Garra, AS 3466 TOP, A 2555, A 4450, BRS 3003, AGN 34M11, AS 1533, 30F98, DAS 2C577,
DKB 333B, Tork, AGN 32M31, DKB 350, AGN 32M43, DKB 390, DAS 2C599, DKB 466, XB
7012, Fort, AGN 30A 00, DKB 747, AG 7575, AG 7000, DAS 9560, A 2560, 30K75
DINA 766, BRS 3060, Exceler, DASCO 32, Al 30, DAS 2C522, CD 307, Brava, BRS 1001,
Master, XB 7011, CD 306, Valent, BRS 1010, AS 3430, CD 305, Pointer, DAS 8480
AS 1548, AGN 3180, DG 501
2004
3021, 30F90, 3041, 7361, 30F98, 30K75, 7431(Cargo), A 2555, A 4450, AG 5011, AG 5020,
AG 7000, AG 7040, AG 7575, AGN 32 A 43, AGN 34 A11, AS 1533, AS 3430, AS 3466 TOP,
BRS 1001, BRS 1010, BRS 1030, CD 306, DAS 2C577, DAS 2C599, DAS 2C613, DAS 2C710,
DAS 9560, DG 501, DKB 330, DKB 350, DKB 390, DKB 466, DKB 566, DKB 747, DKB 979,
Fort, Garra, Tork, Valent, XB 7011, XB 7012
30P70, Exceler, 30F87, 3027
A 010, AGN 20A11, Al Bandeirante
AS 1548, CD 307, AGN 22A 29.
2005
3021, 30K75, A 2555, A 2450, AG 5011, AG 7000, AG 7575, AGN 20A20, AS 3466 TOP, BRS
1010, BRS 1030, DAS 2C599, DAS 2B710, DKB 390, DKB 979, Fort, Garra, HS 1061, HS
1987, GNZ 2004, Somma, Valent
BRS 1001, 30F90, AGN 34A11, AG 5020, DG 501, SHS 5070, 30F98, Maximus, GNZ 2005,
Tork, DAS 625X, DKB 393, DKB 350, Al Bandeirante, XB 7110, BRS 3003
DAS 9560, DKB 330, Exceler, 30S40, XB 7253, DKB 466
BM 1201, AS 1548, 30P70
2006
DAS 2C599, Impacto, DKB 390, Fort, Somma, Garra, 30K75, DAS 2B710, BRS 1030,
AGN 20 A 20, AG 7010, BX 990
30K75, 30F90, Al Bandeirante, A 2555, A 010, AGN 20A20, AGN 34 A11, AG2060, AG 5020,
AG 8088, AGN 30A 06, BRS 1010, DAS 2B688, DAS 2C599, DAS 2B587, DKB390, DKB 455,
DKB 979, DKB 566, Exceler, Garra, Somma
DG 501, AS 1575, AS 1570, 30K73, XB 7116, DG 601, DKB 191, 30S40, DKB 393, DKB 350,
DKB 466, AGN 30A 75, BM 1115, BX 974, 30F87, Maximus, DAS 2C520
AS 1548, DKB 330, XB 7253, BM 1120, AG 7000, DAS 2B689, GNZ 2005, AGN 42 A01,
AS 1567

Durante o período de estudo, observou-se que nos anos de 2005 e 2002,
a severidade da Mancha de Phaeosphaeria foi bastante elevada, em 2004 foi
moderada a alta e nos anos de 2003 e 2006 foi baixa (Figura 1). Os fatores
climáticos, apresentados na Figura 2, provavelmente tiveram grande influência
na severidade da doença.
Em 2005, o grupo de híbridos S atingiu uma severidade máxima de 60%
de área foliar afetada na última avaliação (Figura 1). Neste ano, houve elevado
acúmulo de chuva, de 446,9 mm durante o ciclo da cultura, embora um pico de
chuva de 162 mm ocorrido em 25/05/2005, próximo ao final do estádio
vegetativo das plantas, tenha contribuído para este alto valor do índice
pluviométrico. Em 2002, os cultivares agrupados como S apresentaram
severidade de 50%. Neste ano, embora o acúmulo de chuva tenha sido inferior,
de 263,8 mm, concentrou-se durante o período de maior predisposição da
cultura à doença, próximo ao florescimento. Estes dados corroboram com
ROLIM et al. (2005) que observaram maior favorecimento da Mancha de
Phaeosphaeria quando o acúmulo de chuva foi em torno de 350 mm no período
de março a julho.
A temperatura média nestes anos de 2005 e 2002 foi de 19,49 e 20,43 oC,
um pouco mais elevada que nos demais anos, que variou de 18,11 a 18,96, o
que pode ter favorecido a doença pois FANTIN et al. (1996), observaram que o
crescimento micelial in vitro de P. maydis foi melhor na faixa de temperatura de
20 a 22 oC. Também Godoy et al. (1999) observaram melhor germinação dos
esporos do fungo à temperatura de 23 oC.
Em 2004, em que a severidade foi intermediária, ao redor de 30% de área
foliar afetada no grupo dos híbridos S, houve um acúmulo de chuva elevado, de
444,2 mm, com chuvas bem distribuídas durante o ciclo da cultura, embora a
temperatura média tenha sido a mais baixa de todos os anos, de 18,11

o

C, o

que pode ter restringido a evolução da doença. Quanto à precipitação
pluviométrica muito alta, ROLIM (2005) observou que esta não favoreceu a
doença e supõe que uma explicação para este fato seria que chuvas muito

constantes e/ou de maior intensidade, provavelmente proporcionam a lavagem
dos propágulos do patógeno da superfície das folhas ou dificultam sua
penetração, diminuindo a probabilidade de inoculação.
As menores severidades foram observadas nos anos de 2003 e 2006,
sendo de 3,40% e 4,56%, respectivamente, para os grupos mais suscetíveis
(Figura 1). Nestes anos, as chuvas concentraram-se no início do período
vegetativo das plantas, sendo escassas ou ocorrendo estiagem próximo ou após
o florescimento, época de ocorrência da doença. Houve também nestes anos
menor número de dias de chuva durante o ciclo, sendo de 27 a 28 dias, menor
que nos anos mais favoráveis, de 2002 e 2005, em que houve 31 e 34 dias de
chuva, respectivamente, no mesmo período.
De uma forma geral, foi observado que temperaturas ao redor de 20 oC
aliadas à presença de chuva no florescimento podem vir a propiciar maior
desenvolvimento da Mancha da Phaeosphaeria.
Para esses dados da curva de progresso da doença, o melhor modelo
que se ajustou para todos os anos foi o monomolecular. A escolha do modelo foi
feita com base na maior freqüência do coeficiente de determinação mais alto
entre os valores previstos e observados, R*2, conforme a Tabela 3.
Segundo BERGAMIN FILHO (1995) o fato do melhor modelo ser o
monomolecular, isto significa, biologicamente, que o aumento da doença é
proporcional ao inóculo inicial. No entanto, é observado neste presente trabalho
que ocorre o contrário, ou seja, o inóculo inicial é inversamente proporcional ao
aumento da doença, mas é proporcional à taxa de progresso da doença (r),
sendo assim, as epidemias ocorridas nesses anos que começaram com taxa de
inóculo menores progrediram a taxas maiores (Tabela 4). Desta forma, um
controle mais eficiente da doença tem que se basear na taxa de progresso da
mesma.
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Figura 1: Evolução da severidade da Mancha de Phaeosphaeria em cultivares de
milho
resistentes
(R),
moderadamente
resistentes
(MR),
moderadamente suscetíveis (MS) e Suscetíveis (S) em Capão
Bonito/SP, de 2002 a 2006.

Além disso, a taxa de progresso da doença determina a suscetibilidade do
hospedeiro (CAMPBELL & MADDEN,1990), desta forma, podemos observar
nos grupos de cultivares os valores de r são crescentes do R até o S. Em 2005,
ano de maior severidade da doença, os R apresentaram uma taxa de 0,0037, e
os S de 0,0197, enquanto os MR e MS foram, respectivamente, 0,0092 e
0,0120.
Segundo FERNANDES & OLIVEIRA (1997) os cultivares suscetíveis à
Mancha de Phaeosphaeria podem chegar a apresentar perdas em torno de 60%
na produção. FANTIN et al. (2006) averiguaram, em estudo de correlação entre
produtividade em função da severidade desta doença, durante a safrinha no
estado de São Paulo, redução média de 1930 kg/ha em cultivares de maior
suscetibilidade em relação ao grupo de cultivares mais resistentes.
Foi considerado a idade de 120 dias após a semeadura (D.A.S.) como
limite para que a doença cause danos à produtividade da cultura, sendo assim,
nota-se que para o grupo dos S nos anos de 2002, 2004, 2005 e 2006 a
severidade foi de 51,6; 21,77; 60,10 e 4,68%, respectivamente. Em 2003 o
grupo MS apresentou severidades de 3,02%. Esses dados mostram que a
doença foi mais severa em 2005 e em 2002, enquanto em 2006 e 2003 a
doença apresentou menores severidades.
Através das equações geradas pelo modelo matemático que melhor se
ajustou aos dados, foi possível determinar o início da epidemia em cada grupo
de cultivares de cada ano analisado, desta forma, foi observado que o início da
epidemia para a maioria dos grupos ocorreu aproximadamente entre 70a ao 90a
D.A.S.
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Figura 2: Dados climáticos do período do ciclo da cultura do milho de 2002 a
2006.
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Tabela 3: Valores do coeficiente de determinação entre os valores previstos e
observados (R*2) dos modelos para os grupos de resistência à
Mancha de Phaeosphaeria de 2002 a 2006.

R*2

Níveis de resistência

a

2002
Exponencial

Monomolecular

Logistico

Gompertz

Resistente
Moderadamente
resistente
Moderadamente
suscetível
Suscetível

0,9727

0,9566

0,9721

0,9725

0,9974

0,8798

0,9936

0,9712

0,9926

0,9143

0,9996

0,9902

0,8527

0,9769

0,9260

0,9702

MÉDIAS

0,9538

0,9319

0,9728

0,9760

2003
Resistente
Moderadamente
resistente
Moderadamente
suscetível
MÉDIAS

Exponencial

Monomolecular

Logistico

Gompertz

0,6703

0,8237

0,6809

0,7259

0,9607

0,9789

0,9618

0,9715

0,9892

0,9645

0,9889

0,9849

0,8734

0,9224

0,8772

0,8941

2004
Exponencial

Monomolecular

Logistico

Gompertz

Resistente
Moderadamente
resistente
Moderadamente
suscetível
Suscetível

0,7674

0,9023

0,7712

0,8102

0,9338

0,9963

0,9397

0,9690

0,9661

0,9810

0,9725

0,9800

0,6795

0,8716

0,7203

0,8082

MÉDIAS

0,8367

0,9378

0,8509

0,8918

Exponencial

Monomolecular

Logistico

Gompertz

Resistente
Moderadamente
resistente
Moderadamente
suscetível
Suscetível

0,9476

0,9660

0,9567

0,9920

0,9128

0,9853

0,9468

0,9899

0,8959

0,9904

0,9525

0,9897

0,7202

0,9603

0,8602

0,9232

MÉDIAS

0,8691

0,9755

0,9290

0,9737

2005

2006
Resistente
Moderadamente
resistente
Moderadamente
suscetível
Suscetível
MÉDIAS

Exponencial

Monomolecular

Logistico

Gompertz

0,9468

0,9958

0,9470

0,9602

0,8828

0,9919

0,8852

0,9216

0,8440

0,9822

0,8486

0,8978

0,8257

0,9780

0,8322

0,8857

0,8783

0,9163

0,8748
0,9870
a
R*2 = coeficiente de determinação entre os valores previstos e observados

No ano de 2004, observa-se que a epidemia iniciou-se primeiro nos
cultivares suscetíveis do que nos grupos dos resistentes, no entanto, no ano de
2005 ocorreu o contrário, ou seja, a epidemia primeiro iniciou no grupo dos
cultivares resistentes. Estes resultados podem ser explicados pelo trabalho de
FANTIN (2002), que observou em plantas de milho inoculadas com P. maydis,
mantidas em casa-de-vegetação que, em geral, a doença inicia-se primeiro nos
híbridos mais suscetíveis, mas que em um cultivar resistente (C 333B), as
primeiras lesões surgiram antes de um dos cultivares suscetíveis (Z 8501),
embora a taxa de aumento da severidade da doença tenha sido menor no
resistente e também .a severidade final.
Diante desses dados, podemos concluir que o início da epidemia pode
estar mais correlacionado com os fatores climáticos e também com a resistência
do material, sendo que, na maioria dos grupos (R, MR, MS e S) de cada ano
estudado, a doença iniciou 70a ao 90a, além disso, a diferença no progresso da
doença dos grupos nos anos estudados, deve-se principalmente à taxa de
progresso da doença (r).

Tabela 4: Parâmetros da equação do modelo monomolecular linearizado e estimativas
de
variáveis da epidemia Mancha de Phaeosphaeria.
_____________________________________________________________________
___
a

Níveis de resistências
Modelo molecular linearizado
________________________________________________________________________________________________________
_____
rc
R2 d
Estimativas
xo b
Início da epidemia (D.A.S) e
(D.A.S.)

% de doença aos 120

e

______________________________________________________________________
__
Ano: 2002
Resistente

-0,073

0,0009

0,9682

87

4,46

Moderadamente resistente

-0,574

0,00687

0,8783

86

22.12

Moderadamente suscetível

-1,195

0,01420

0,9173

79

39,83

Suscetível

-1,576

0,01918

0,9795

74

51,6

1,92

Ano: 2003
Resistente

-0,035

0,00046

0,9291

78

Moderadamente resistente

-0,030

0,00045

0,9528

68

2,31

Moderadamente suscetível

-0,028

0,00050

0,9385

59

3.02

______________________________________________________________________
___
Ano: 2004
Resistente

-0,077

0,00090

0,8819

83

3,39

Moderadamente resistente

-0,235

0,00250

0,9865

93

6,67

Moderadamente suscetível

-0,416

0,00430

0,9879

96

10,20

Suscetível

-0,976

0,01010

0,8165

96

21,77

11,89

Ano: 2005
Resistente

-0,320

0,00370

0,9653

89

Moderadamente resistente

-0,789

0,00920

0,9831

88

27,30

Moderadamente suscetível

-0,951

0,01200

0,9876

61

39,16

Suscetível

-1,449

0,01970

0,9757

74

60,10

0,79

Ano: 2006

a

Resistente

-0,019

0,00020

0,9959

84

Moderadamente resistente

-0,056

0,00060

0,9919

86

2,27

Moderadamente suscetível

-0,091

0,00100

0,9819

87

3,49

Suscetível

-0,120

0,00140

0,9778

86

b

c

= (1-((1-exp(xo))/(exp (xo))))* exp (-rt)); = Inoculo inicial; = taxa de progresso da doença;
determinação entre os dados previstos e observados.

5,30
d

= coeficiente de
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CAPÍTULO 3: EPIDEMIOLOGIA DA CERCOSPORIOSE EM CULTIVARES DE
MILHO

RESUMO - O objetivo do trabalho foi analisar aspectos epidemiológicos
da Cercosporiose no município de Capão Bonito/SP nos anos de 2002 e 2006.
Para tal, foram conduzidos ensaios do Programa Milho IAC/APTA utilizando-se
42 a 54 híbridos simples e triplos. O delineamento experimental foi em blocos
casualizados com três repetições. Dados climáticos foram relacionados com a
severidade da doença. Foram feitas 4 avaliações utilizando-se escala
diagramática da Agroceres. Calculou-se a Curva de Progresso da Doença e a
área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), parâmetro que foi
submetido à análise de variância (ANAVA) pelo teste F e teste de média ScottKnott a 5% de probabilidade. Com base nessa resposta, os cultivares foram
agrupados

em

resistentes,

moderadamente

resistentes,

moderadamente

suscetíveis e suscetíveis. Testaram-se os modelos monomolecular, exponencial,
logístico e de Gompertz. A doença apenas ocorreu em 2 anos, 2002 e 2004.
Observou-se que o melhor modelo foi o monomolecular para os dois anos; notase que a diferença no progresso da doença nos diferentes grupos (R, MR, MS,
S) deve-se principalmente à taxa de progresso da doença (r). Considerando a
idade de 120 dias após a semeadura (D.A.S.) como limite para que a doença
cause danos à produtividade da cultura, nota-se que em 2002 a porcentagem de
área afetada foi de 3,06; 8,06; 14,38, 22%, e em 2004 foi de 0,61%, 1,14%
1,67% e 3,17% nos grupos R, MR, MS e S, respectivamente, mostrando que no
ano de 2002 a doença foi mais severa. Foi determinado pelas equações o início
da epidemia em cada ano, em 2004 a doença iniciou primeiro, apesar da baixa
severidade, enquanto em 2002 a doença iniciou posteriormente, mas apresentou
severidades maiores. Foi observado que a Cercosporiose tem severidades
maiores quando há menor precipitação e maior temperatura.
Palavras-Chave: Epidemiologia, Cercospora zeae- maydis, ,Zea mays

3.1 INTRODUÇÃO

A produção brasileira de grãos em 2006 de 117,3 milhões de toneladas,
4,1% superior à de 2005, sendo que, o milho representou 36,1% da safra. Neste
período, o estado de São Paulo foi o sexto produtor de cereais, representando
6% da produção brasileira de grãos (IBGE, 2007).
A expectativa para os próximos anos é o aumento de produtividade, uma
vez que, no último trimestre de 2006, o milho apresentou alta de preços
significativa, em decorrência do deslocamento de parte da produção do cereal
nos Estados Unidos da América para a obtenção do etanol, proporcionaram
aumento inusitado na semeadura de milho safrinha no Brasil na safra 2006/07,
dada a expectativa de crescimento das exportações (TSUNECHIRO & PEREZ,
2007).
No entanto, existem fatores que podem prejudicar a produção, como por
exemplo, as doenças. A Cercosporiose (Cercospora zeae-mays) do milho é uma
doença mundialmente importante na cultura do milho por causar grande redução
em sua produtividade (FANTIN et al., 2001).
Esta doença proporciona perdas de até 25% em regiões endêmicas dos
EUA (DONAHUE et al; 2001). Na década de 90, registraram-se em Iowa perdas
anuais de 100 milhões de dólares, com redução de produção de 11 a 44%, na
Virginia de 24 a 69% e na África do sul de 29 a 65% (WARD et al., 1999).
No Brasil esta doença causou problemas em 2000, quando ocorreu
epidemia severa da doença no sudoeste de Goiás e no nordeste de Minas
Gerais, onde foram constatadas perdas de 10% a 90% (FANTIN, 2001).
Os sintomas podem aparecer em toda área foliar, sendo que seu
surgimento ocorre em geral após o aparecimento da oitava folha, sendo mais
comumentemente observadas em folhas baixeiras. Inicialmente as lesões são
irregulares de cor palha verde oliva com halo clorótico que se alongam, tomando
formato retangular, que sob condições de alta umidade ficam acinzentadas
devido a produção de esporos (WHITE, 2000).
As condições favoráveis para o desenvolvimento da doença são

temperaturas entre 22 e 30 oC e alta umidade relativa, cerca de 100% (WARD et
al., 1999). No entanto, o fato da doença vir aumento de severidade em todo
mundo, é devido ao uso constante de cultivares suscetíveis, aliado ao plantio
direto e presença restos culturais, permitindo a sobrevivência do patógeno na
ausência da cultura (FANTIN, et al., 2001).
Diante das proporções que a Cercosporiose vem ganhando, o objetivo do
trabalho foi estudar aspectos epidemiológicos da doença no município de Capão
Bonito/SP, nos anos de incidência da doença, de 2002 a 2006.

3.2. MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos com cultivares de milho foram conduzidos no município
de Capão Bonito, estado de São Paulo, através do Programa Milho IAC/APTA,
no período de março a agosto de 2002 a 2006. A quantificação da
Cercosporiose foi feita nos anos de 2002 e 2004, em que houve a incidência da
doença. Os tratamentos consistiam em híbridos simples e triplos. Em 2002
foram analisados de 42 cultivares de milho e em 2004, 52 cultivares.
Foram utilizados três blocos ao acaso, as parcelas foram constituídas de
quatro linhas de 5 metros espaçadas de 0,90 m, sendo duas linhas centrais
consideradas como área útil.
Os dados climáticos (temperatura, umidade relativa e precipitação) do
município de Capão Bonito foram obtidos no site: http://www.ciiagro.sp.gov.br/,
do IAC (Instituto Agronômico de Campinas).

3.2.1. Avaliações

As avaliações da severidade da Cercosporiose foram realizadas nos
anos de 2002 e 2004, em que a doença ocorreu. No primeiro ano as avaliações
da severidade da Cercosporiose de ocorrência natural foram realizadas aos 83,
92, 106 e 115 dias após a semeadura (D.A.S.), enquanto em 2004 foram feitas

avaliações aos 98, 107, 115, 128 D.A.S.
Em 2002 a semeadura foi feita em 12/03 e o florescimento ocorreu aos 63
D.A.S., enquanto em 2004 foi o milho foi semeado aos 09/03 e o florescimento
ocorreu aos 78 D.A.S.
Para cada parcela foram atribuídas notas de 1 a 9 correspondendo aos
níveis de 0; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50, 75 e mais de 75 % de área foliar afetada, com
o auxílio de um escala diagramática elaborada pela Agroceres (AGROCERES,
1993).
A partir das porcentagens da área foliar afetada foi calculada, no
Programa Microsof ® Excell 2002, a curva de progresso da doença para cada
cultivar. Posteriormente, a área abaixo da curva de progresso da doença
(AACPD) também foi calculada para cada tratamento, pela fórmula:
AACPD = Ȉ [((Yi+Yi+1)/2) * (T i+1 – T i)], onde;
Y= severidade da doença na avaliação i; ,
T i = tempo da avaliação i em números de dias após a semeadura;
T i+1= tempo da avaliação i+1.
3.2.2 Análises estatísticas

Para a análise de variância (ANAVA) da AACPD, foi feito o teste de F.
Para comparação entre as médias utilizou-se o teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade através do programa SAS-Agri (CANTERI et al., 2001).
Com base neste resultado, os cultivares foram agrupados em resistentes
(R), moderadamente resistentes (MR), moderadamente suscetíveis (MS) e
suscetíveis (S). A seguir, utilizando a porcentagem de área foliar afetada,
calculou-se a média dos materiais de cada grupo em cada avaliação.

3.2.3 Escolha do Modelo Matemático

A partir das médias dos materiais de cada grupo testaram-se os modelos
matemáticos: exponencial, monomolecular, logístico e de Gompertz, cujas
fórmulas são:
Exponencial: exp (x0)* exp (rt)
Monomolecular: 1-((1-exp(x0))/(exp (x0))))* exp (-rt)
Logístico: 1/(1+ (( 1/exp (x0))-1)* exp (-rt)
Gompertz: exp (-(-ln(exp(-exp (x0))))*exp (-rt))
Para escolha do modelo que melhor se ajusta aos dados, foi levado em
consideração o maior valor do coeficiente de determinação (R*2), obtidos da
regressão linear entre os valores previstos (variável dependente) e observados
(variável independente).
Foi

considerada

a

transformação

melhor

ajustada

aos

dados

experimentais aquela que obteve maior freqüência de valores mais altos R*2
segundo BERGAMIN FILHO (1995).
Com base no melhor modelo ajustado aos dados foi feita a linearizacao
da curva e estimados o inicio da epidemia e a quantidade de doença aos 120
D.A.S., o qual foi utilizado como tempo limite para que a doença cause danos à
produtividade da cultura.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os cultivares agrupados em Resistentes (R), Moderadamente Resistentes
(MR), Moderadamente Suscetíveis (MS) e Suscetíveis (S), com base no teste de
separação de médias Scott-Knott a 5% de probabilidade estão citados na Tabela
1. Observa-se que a maioria dos cultivares se comportou como R ou MR nos
dois anos estudados.

Tabela 1: Agrupamento dos cultivares em níveis de resistência à Cercosporiose
de
2002 e 2004.
Níveis de resistência
Ano
Resistente
Moderadamente
resistente
Moderadamente
suscetíveis
Suscetíveis
Ano
Resistente
Modedamente
suscetíveis
Moderadamente
suscetíveis
Suscetíveis

Cultivares de milho
2002
AS 3466 TOP, Valent (NB 8310), AGN 01101, AG 5011, XB 7011, DKB 350, BRS 3060, BRS
3151, XB 7012, A 2555, A 2560, Strike (NB 7260) , DKB 333B.
AGM 01206, AS 8577 M, DKB 747, AGN 3150, CD 305, Exceler, DAS 32, DAS 209, DAS 8480,
AGN 32A43, 30F90, AGN 3180, DAS 766, Tork, DAS 8550, 30K75, DAS 301, DAS 9560, XB
7288, Fort, AG 7575.
CD 304, SHS 5070, AS 1533, DAS 8330, Master.
Speed, 30F98, AL 30.
2004
XB 7011, DKB 466, DAS 2C710, DKB 566, XB 7012, BRS 1010, A 2555, 30F87, 30K75, AG 7040,
BRS 1030.
Tork, DKB 330, DKB 747, AG 7575, AG 5020, AS 3466 TOP, AGN 32A43, Valent, DKB 350, DAS
2C599, Fort, A 010 (HT6), DKB 979, AS 1533, Garra, DKB 390, AS 3430, AGN 34A11,
AG
5011, DG 501, AG 7000, AS 1548, 7361, 7431 (Cargo), 30P70, 3021, A 4450, BRS 1001.
3027, AGN 20A11, CD 307, 30F90, DAS 9560, 30F98, CD 306, Exceler, DAS 2C577, Al
Bandeirante, DAS 2C613, AGN 22A29.
3041.

Houve incidência da Cercosporiose no milho apenas nos anos de 2002 e
2004 (Figura 1), sendo que em 2002 a severidade da doença foi maior do que
no ano de 2004. Para os cultivares suscetíveis (S) no ano de 2002 a severidade
na última avaliação foi de 20%, enquanto em 2004, para o mesmo grupo foi de
2,58%. Esta diferença de severidade pode ser explicada com as condições
climáticas (Figura 2).
No ano em que a Cercosporiose apresentou maiores severidades, 2002,
a temperatura média foi de 20,43 oC, superior à de 2004, que foi 18,11 oC, o que
deve ter favorecido a doença por estar mais próximo da faixa de temperatura
favorável ao desenvolvimento da doença no campo que é de 22 a 30 oC (REIS et
al., 2004). Além disso, observações de campo indicam que, mesmo quando a
umidade relativa é favorável à germinação dos esporos e à infecção do
patógeno, poucas lesões evoluem quando a média diária de temperatura cair
abaixo de 20 oC, especialmente se o inóculo inicial for baixo (WARD et al.,
1999).
Em 2004, apesar da temperatura desfavorável, abaixo de 20 oC, houve
incidência da doença provavelmente pela boa distribuição de chuvas durante o
ciclo da cultura, que, segundo WARD et al. (1999) é um fator de grande
importância na predisposição ao desenvolvimento da doença.

O fato da doença não ter ocorrido nos anos de 2003 e 2005 pode estar
relacionado às baixas temperaturas ocorridas nestes anos, que foram em média
18,86 e 19,49 oC, respectivamente, associadas à distribuição irregular de chuva,
proporcionando poucos ou curtos períodos de umidade elevada, o que
desfavorece a doença (WARD et al., 1999).
Em 2006 também não houve incidência da doença, provavelmente devido
à baixa temperatura média, de 18,96 oC e ao longo período de estiagem que
ocorreu durante a maior parte do ciclo da cultura.
A ausência da doença, sobretudo nos anos de 2003 e 2005, e também
em 2006, pode estar relacionada, além do clima, à ausência de fonte de inóculo
em regiões próximas, entre outros fatores. REIS (2004) cita que restos de
culturas anteriores de milho com cercosporiose, presentes na superfície do solo,
são a principal fonte de inóculo da doença na ausência da cultura.
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Figura1: Evolução da severidade da Cercosporiose em cultivares de milho
resistentes (R), moderadamente resistentes (MR), moderadamente
suscetíveis (MS) e Suscetíveis (S) em Capão Bonito/SP, em 2002 e
2004.
Dentre os modelos matemáticos testados, o modelo monomolecular foi o
que se ajustou melhor aos dados nos dois anos de estudo, pois apresentou
maior freqüência do coeficiente de determinação entre os valores previstos e
observados, R*2, com valores de 0,9822 para o ano de 2002 e 0,9435 em 2004

(Tabela 2).
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Figura 2: Dados climáticos do período do ciclo da cultura do milho de 2002 a
2006.
Segundo BERGAMIN FILHO (1995) o fato do melhor modelo ser o
monomolecular, significa, biologicamente, que o aumento da doença é
proporcional ao inóculo inicial, logo medidas de controle que visam a diminuição
do inóculo inicial terão maiores probabilidades de sucesso.
Além disso, a taxa r é o parâmetro que determina a suscetibilidade do
hospedeiro (CAMPBELL & MADDEN, 1990), desta forma, podemos observar
nos grupos de cultivares que os valores de r são crescentes do R até o S.
Observa-se que em 2004 o progresso da doença foi bem mais lento,
apresentando valores de 0,00008 para os R e 0,00032 para os S, enquanto os
MS e os MR apresentaram valores de 0,00031 e 0,00019.
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Tabela 2: Valores do coeficiente de determinação entre os valores previstos e
observados (R*2) dos modelos matemáticos de 2002 e 2004.
R*2

Níveis de resistência

2002
Exponencial

Monomolecular

Logístico

Gompertz

Resistente

0,8711

0,9841

0,8736

0,9103

Moderadamente resistente

0,9467

0,9784

0,9481

0,9616

Modedamente suscetiveis

0,9729

0,9876

0,9792

0,9956

Suscetíveis

0,9489

0,9785

0,9647

0,9929

MÉDIAS

0,9349

0,9822

0,9414

0,9651

Exponencial

Monomolecular

Logístico

Gompertz

0,9386

0,9386

0,9520

0,9503

Moderadamente resistente

0,9437

0,9434

0,9059

0,9144

Moderadamente suscetíveis

0,9726

0,9726

0,8873

0,9252

2004

Resistente

Suscetíveis
MÉDIAS

0,9190
0,9435

0,9190
0,9435

0,7956
0,8902

0,8327
0,8902

A comparação da severidade da doença entre os dois anos, aos 120 dias
após a semeadura (D.A.S.), idade considerada como limite para que a doença
cause danos à produtividade da cultura obtidos através da linearização da curva
de progresso de doença que melhor se ajustou aos dados, permitiu notar que
em 2002 a porcentagem de área foliar afetada para os grupos; R, MR, MS e S
foi de 3,06; 8,06; 14,38 e 22,00%, enquanto em 2004 a severidade da doença
apresentou-se baixa com 0,61; 1,14; 1,67 e 3,17% para os cultivares R, MR, MS
e S, respectivamente.
No ano de 2002 a doença apresentou maiores severidades, atingindo
22% nos cultivares suscetíveis, e em 2004 a severidade foi bem mais baixa para
o grupo suscetível com 1,90
Ao comparar a severidade da Mancha de Phaeosphaeria e da
Cercosporiose nestes dois anos, e observado que a primeira apresentou
severidades mais altas, mas com início da epidemia mais tardio, provavelmente
isto ocorreu devido à biologia do patógeno Phaeosphaeria maydis, o qual tem

um período de latência mais longo que o da C.zeae-maydis. FANTIN & BALMER
(1997) observaram que o fungo P. maydis, apresentou período de latência de 26
dias em lesões foliares e Casela (2003) cita que o período latente do C.zeaemaydis pode varia de 14 para híbridos mais suscetíveis e 21 dias para híbridos
moderadamente resistentes. No entanto, apesar do início mais tardio da Mancha
de

Phaeosphaeria,

as

condições

climáticas

favoreceram

a

mesma,

possibilitando maior severidade em relação à Cercosporiose.

Tabela 3: Parâmetros da equação do modelo monomolecular linearizado e estimativas
de variáveis da epidemia da Cercosporiose.
Níveis de resistências
Modelo molecular linearizadoa
________________________________________________________________________________________________________
_____
rc
R2 d
Estimativas
xo b
Severidade da
doença aos 120
Início da epidemia (D.A.S) e
D.A.S.e(%)

______________________________________________________________________
__
Ano: 2002
Resistente

-0,054

0,001

0,9847

77

Moderadamente resistente

-0,145

0,002

0,9764

77

3,06
8,06

Moderadamente suscetível

-0,312

0,004

0,9876

81

14,38

Suscetível

-0,551

0,007

0,9798

83

22,00

Ano: 2004

a

Resistente

-0,003

0,00008

0,9385

45

0,61

Moderadamente resistente

-0,011

0,00019

0,9438

62

1,14

Moderadamente suscetível

-0,021

0,00031

0,9727

66

1,67

Suscetível

-0,018

0,00032

0,9182

72

b

c

= (1-((1-exp(xo))/(exp (xo))))* exp (-rt)); = Inoculo inicial; = taxa de progresso da doença;
determinação entre os dados previstos e observados.

3,17
d

= coeficiente de

Desta forma, conclui-se para ambas as doenças a diferença no progresso
da doença dos grupos (R, MR, MS e S) deve-se principalmente em função da
taxa de progresso da doença (r).
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