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RESUMO 

 

FISIOLOGIA E PRODUÇÃO DO FEIJOEIRO SOB AÇÃO DAS TINTURAS DE 

Ligustrum lucidum  E Hedychium coronarium NO MANEJO DA ANTRACNOSE 

 

A antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum lindemuthianum, comum no feijoeiro, 

pode causar grandes perdas na produção. Este trabalho teve como objetivo avaliar o 

efeito da aplicação das tinturas de Ligustrum lucidum W.T.Aiton e Hedychium 

coronarium J. König, no controle/manejo da antracnose do feijoeiro em casa de 

vegetação. Sendo avaliados a influência da aplicação das tinturas de L. lucidum e H. 

coronarium na produção de feijoeiro da cultivar IPR-TUIUIU, mudanças no teor de 

pigmentos e nos parâmetros de fluorescência da clorofila  antes e depois das aplicações 

das tinturas, assim como a severidade da antracnose. Foram realizados dois 

experimentos em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), com 5 tratamentos e 3 

repetições, sendo  os tratamentos: H2O (controle negativo); fungicida Mancozebe 

(controle positivo); 10% (T-10%) ; 20% (T-20%) e 30% (T-30%) de tintura de L. 

lucidum e os mesmos tratamentos para o experimento com tintura de  H. coronarium, os 

dados foram avaliados pela distribuição Gama, utilizando o programa estatístico 

Ambiente R e R Studio (R Core Team, 2015).Os menores valores de AACPD foram 

observados com a aplicação da tintura de H. coronarium, o que pode indicar que esta 

tintura agiu no controle da antracnose,. L. lucidum não teve efeito na doença. Os 

componentes de produção foram afetados, sendo que a aplicação de 30% de ambas as 

tinturas acarretaram elevação no número de vagens e consequentemente na MMG, e na 

produção. Houve alterações nos teores de clorofila e carotenoides, ocorrendo um 

decréscimo 48h após inoculação do patógeno. Observou-se elevação nos parâmetros de 

fluorescência (F, F’m, F’v, F’q, Y(II) e ΦII.) com aplicação de Mancozebe e tinturas 

tanto de L. lucidum como de H. coronarium a 20%, e decréscimo em F’m, F’v, F’q, 

Y(II), ΦII, F’v/F’m, F’q/F’v e RFD. Essas avaliações permitem detectar alterações no 

interior da folha, demonstrando o potencial de utilização da fluorescência da clorofila a 

no manejo e diagnóstico de doenças. 

 

Palavras-Chave: carotenoides, Colletotrichum lindemuthianum, fluorescência da 

clorofila a, pigmentos. 
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 ABSTRACT 

 

PHYSIOLOGY AND  PRODUCTION OF BEAN UNDER ACTION OF 

TINCTURES OF Ligustrum lucidum AND Hedychium coronarium IN 

MANAGEMENT OF ANTHRACNOSE 

 

Anthracnose, caused by Colletotrichum lindemuthianum in common bean, can cause 

major losses in production. This study aimed to evaluate the effect of application of 

Ligustrum lucidum W.T.Aiton tincture and Hedychium coronarium J. König, 

control/management of anthracnose in the greenhouse. It is this the influence of the 

application of tincture L. lucidum and H. coronarium in the production of bean cultivar 

IPR-Tuiuiu, changes in pigment content and parameters of Chlorophyll fluorescence 

before and after application of tincture, and the severity anthracnose. Two experiments 

were conducted in completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 3 

replications and treatments: H2O (negative control); fungicide Mancozeb (positive 

control); 10% (T 10%); 20% (T 20%) and 30% (T 30%) of L. lucidum tincture and the 

same treatments for the experiment with H. coronarium tincture, the data were 

evaluated by Gamma distribution, using the statistical program Setting R and R Studio 

(R Core Team, 2015) .The lowest AUDPC values were observed in the application of 

H. coronarium tincture, which may indicate that this tincture acted in controlling 

anthracnose ,. L. lucidum had no effect on disease. The yield components were affected, 

with the application of 30% of both tinctures led to elevation in the number of pods and 

therefore the MMG and production. There have been changes in the levels of 

chlorophyll and carotenoid, experiencing a decrease 48h after inoculation of the 

pathogen. Observed increase in fluorescence parameters (F, F'm, F'v, F'q, Y (II) and 

ΦII.) With application of tinctures and Mancozeb both L. lucidum and  H. coronarium 

20% and a decrease in F'm, F'v, F'q, Y (II) ΦII, F'v / F'm, F'q / F'v and RFD. These 

evaluations can detect changes within the sheet, demonstrating the potential use of 

chlorophyll fluorescence in the management and diagnosis of diseases. 

 

Keywords: carotenoids, Colletotrichum lindemuthianum, Chlorophyll a fluorescense, 

pigments. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) ocupa lugar de destaque na agricultura 

brasileira, sendo caracterizado como forte produto no mercado interno, cujos grãos 

representam uma importante fonte de proteína e minerais na dieta da população, além de 

possuir notória importância sócio-econômica. O feijoeiro comum é a espécie mais 

cultivada do gênero Phaseolus no mundo (YOKOYAMA, 2002). 

Nos últimos anos, constatou-se grande evolução na cultura do feijão graças ao 

desempenho da pesquisa, sendo oferecidas ao produtor rural, técnicas compatíveis aos 

vários sistemas de produção, destacando-se a obtenção de cultivares com elevado 

potencial produtivo(RAMOS JUNIOR et al., 2005).. Associado a tudo isso, o fato de o 

feijoeiro ser uma planta de ciclo curto e cultivado em várias épocas do ano, dependendo 

da região, vem estimulando o produtor para seu cultivo em rotação com outras espécies 

e em grandes áreas (BARILI et al., 2015). 

O feijão é uma cultura de grande importância socioeconômica para o Brasil e, na 

safra 2012/2013, alcançou uma produção de 2,8 milhões de toneladas (CONAB, 2013). 

O feijão é o legume comestível mais importante do mundo, representando 50% dos 

grãos leguminosos extensamente consumidos, é susceptível a um grande número de 

doenças que reduz seriamente a produção e qualidade das sementes (BORESMA et al., 

2015).  

Entre as causas de redução da produtividade de uma cultura, a ocorrência de 

doenças é uma das principais. No caso específico do feijoeiro, a antracnose, causada 

pelo fungo Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. e Magn.) Lams - Scrib, as perdas no 

cultivo do feijoeiro podem ser da ordem de 100%, quando se plantam sementes 

infectadas sob condições favoráveis à maior severidade da doença (GARCIA et al., 

2007; CHAVES, 1980). 

A infecção das folhas de feijoeiro por C. lindemuthianum afeta negativamente a 

fotossíntese, causando diminuição na taxa de assimilação líquida de carbono de folhas 

infectadas (MEYER et al 2001; RODRIGUES et al., 2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito das tinturas de Ligustrum 

lucidum W.T.Aiton e Hedychium coronarium J. König, na indução de resistência e/ou 

controle da antracnose do feijoeiro em casa de vegetação. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

- Avaliar a influência das tinturas de L. lucidum e H. coronarium na produção de 

feijoeiro da cultivar IPR-TUIUIU; 

-Avaliar o desenvolvimento da antracnose em função das tinturas de L. lucidum 

e H. coronarium; 

- Avaliar mudanças no teor de pigmentos após aplicações das tinturas de L. 

lucidum e H. coronarium; 

- Avaliar a influência das tinturas de L. lucidum e H. coronarium nos parâmetros 

de fluorescência da clorofila a. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Cultura do feijoeiro 

 

O gênero Phaseolus L. é classificado como pertencente à subclasse Rosidae, 

ordem Fabales e família Fabaceae (CRONQUIST, 1988). Suas espécies, especialmente 

o feijão comum (P. vulgaris L.), são amplamente distribuídas no mundo todo e, além de 

cultivadas nos trópicos, também se desenvolve em zonas temperadas dos hemisférios 

Norte e Sul (MELCHIOR, 1964). 

O Brasil se destaca mundialmente entre os maiores produtores e consumidores 

de feijão (AZEVEDO et al., 2015), sendo caracterizado como forte produto no mercado 

interno, cujos grãos representam uma importante fonte de proteína e minerais na dieta 

da população, além de possuir notória importância sócio-econômica. O feijoeiro comum 

P. vulgaris L.) é a espécie mais cultivada do gênero Phaseolus no mundo, com grande 

importância na nutrição humana (GONZAGA et al., 2014; YOKOYAMA, 2002).  

O feijão é um dos alimentos básicos de vários povos, principalmente do 

brasileiro, constituindo a sua principal fonte de proteína vegetal. Seu teor proteico pode 

chegar a 33% com valor energético de 341 cal 100 g-1 (POMPEU, 1987). Pelo seu papel 

fundamental como fonte protéica de origem vegetal, além de ser um dos principais 

constituintes da cesta básica nacional, o feijão é produto merecedor de especial atenção 

dos governantes, da pesquisa e de toda sua cadeia produtiva (RAMOS JUNIOR, et al., 

2005). 

No Brasil há um grande número de genótipos com características distintas dos 

mais variados grupos comerciais (preto, carioca, roxo e outros), no entanto, feijoeiros do 

grupo mesoamericano são preferidos pela população, e esta preferência se dá pelos tipos 

de grãos carioca e preto (CARBONELL et al., 1999). Na safra 2012/2013, o feijoeiro 

alcançou uma produção de 2,8 milhões de toneladas (CONAB, 2013). 

As épocas recomendadas para semeadura concentram-se, basicamente, em três 

períodos, o chamado das "águas", nos meses de setembro a novembro, o da "seca" ou 

safrinha, de janeiro a março, e o de outono-inverno ou terceira época, nos meses de 

maio a julho. No plantio de outono-inverno ou terceira época, que só pode ser 

conduzido em regiões onde o inverno é ameno, sem ocorrência de geadas, como em 

algumas áreas de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo (ADAIR, 2003). 

Diversos são os fatores que contribuem para a instabilidade de produção no 
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feijoeiro, Zucareli et al. (2011) citam o uso inadequado de manejos culturais, sementes 

de baixa qualidade, incidência de doenças e pragas, além de problemas climáticos. 

Entre as doenças fúngicas que mais afetam o feijão, Chioratoet al. (2015) citam 

a antracnose (Colletotrichum lindemuthianum), como uma das que mais acometem a 

parte aérea da planta, e a murcha de Fusarium (Fusarium oxysporumf. sp. phaseoli.). As 

doenças do feijoeiro (P. vulgaris L.) constituem umas das principais causas da baixa 

produtividade dessa leguminosa no país. Dentre estas, destaca-se a antracnose, as perdas 

no cultivo do feijoeiro podem ser da ordem de 100%, quando se plantam sementes 

infectadas sob condições favoráveis à maior severidade da doença (GARCIA et al., 

2007; CHAVES, 1980). 

São diversas as alternativas de manejo que hoje estão à disposição dos 

agricultores que cultivam o feijoeiro comum. Entre elas podem ser citadas o uso de 

cultivares com resistência genética, as práticas culturais, a utilização do controle 

biológico e o controle químico. A eficácia destas alternativas é dependente de fatores 

ambientais locais e muitas vezes não atinge um nível de controle que seja suficiente 

para evitar os prejuízos. As práticas culturais são medidas preventivas que tem cada 

uma delas, o papel de reduzir a população dos patógenos ou a velocidade do 

desenvolvimento das doenças na cultura (MANOS et al., 2012).  

A infecção do feijão folhas por C. lindemuthianum afeta negativamente a 

fotossíntese, causando decréscimo no mesofilo e/ou condutância estomática de CO2, 

alterações nas taxas de reações bioquímicas da fotossíntese, as alterações no número ou 

na estrutura dos cloroplastos ou mudanças na secreção de substâncias químicas 

fitotóxicas no tecido de forma assintomática, causando diminuição na taxa de 

assimilação líquida de carbono de folhas infectadas por diferentes patógenos (MEYER 

et al 2001).  

Mudanças na taxa de assimilação líquida de carbono ocorrem durante a fase 

necrotrófica de infecção de folhas de feijoeiro por C. lindemuthianum. A inibição da 

taxa de assimilação de carbono líquido ocorre no tecido verde em torno dos locais de 

infecção e tem sido associada com o fechamento estomático e a redução da atividade da 

ribulose-1,5-bifosfato-carboxilase/oxigenase (Rubisco) (MEYER et al., 2001; 

RODRIGUES et al., 2015). 

O estudo epidemiológico das interações patógeno, hospedeiro e ambiente é 

fundamental para o manejo das doenças das plantas. Assim, o conhecimento dos fatores 

que influenciam o desenvolvimento das doenças é de suma importância para a obtenção 
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de êxito no manejo. A preocupação com o ambiente e com a presença de resíduos de 

agrotóxicos nos alimentos, têm levado os pesquisadores a buscar medidas alternativas 

para o controle de doenças de plantas, tais como o emprego do controle biológico e da 

indução de resistência (DI PIERO e GARDA, 2008).  

 

3.1.1. Cultivar IPR-Tuiuiu 

 

Cultivar IPR-Tuiuiu do grupo preto, registrada para cultivo a partir de abril de 

2010 e indicada para cultivo para os estados do PR e SP. Apresenta hábito de 

crescimento indeterminado tipo II e porte ereto. Apresenta-se como resistente a murcha 

de Fusarium e ao mosaico comum e moderadamente resistente a ferrugem, mancha 

angular e oídio, moderadamente suscetível à murcha de Curtobacterium e suscetível a 

antracnose e crestamento bacteriano comum.  Apresenta tolerância intermediaria a altas 

temperaturas e à seca ocorridas durante a fase reprodutiva e tolerância a baixa 

disponibilidade de fósforo e acidez do solo. O ciclo médio da emergência a colheita é de 

88 dias e o potencial de rendimento é em torno de 3.950 kg ha-1(IAPAR, 2016a). 

IPR-Tuiuiú originou-se do cruzamento realizado no IAPAR, em Londrina no 

ano de 1998. Essa linhagem foi avaliada em 21 ambientes do Estado do Paraná, e 

também foi avaliada em 24 ambientes do Estado de São Paulo. Em virtude do alto 

potencial de rendimento, estabilidade de produção, arquitetura de planta ereta e boas 

qualidades tecnológicas e nutricionais dos grãos, essa linhagem foi submetida para a 

proteção no serviço nacional de cultivares (RNC/MAPA) em 26 de maio de 2010, sob o 

N°.26.958 com a denominação de IPR Tuiuiú (IAPAR, 2016b). 

Em trabalho realizado por Barili et al (2015) em Minas Gerais em 2013 a 

cultivar IPR Tuiuiu mostrou rendimento médio de 3932 kg ha-1 além de apresentar alta 

previsibilidade de comportamento e ampla adaptabilidade essa linhagem entre outras 

estudadas merecem destaque, pois apresentaram conjuntamente a esses parâmetros, 

produtividade de grãos superior à média geral (2797kg ha-1). 

 

3.2. Antracnose 

 

Patógenos do gênero Colletotrichum têm sido relatados como fitoparasitas de 

várias espécies de plantas. A antracnose, causada por fungos deste gênero, é uma das 

doenças de maior importância para muitas plantas cultivadas (VALE et al., 1997;  
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CHONGO et al., 2002; COSTA et al., 2006). 

A antracnose do feijão é causada pelo fungo Colletotrichum lindemuthianum 

(Sacc. E Magn.) Lams. – Scrib. em sua fase anamórfica. Nesta fase o fungo é 

classificado na subdivisão Deutomycotina, classe Coelomycetes, ordem Melanconiales 

e família Melanconiaceae (SUTTON, 1992).  

A fase teleomórfica corresponde ao ascomiceto Glomerella lindemuthiana 

Shear, descrita pela primeira vez em 1978, sendo que nesta fase o fungo é um 

ascomiceto da ordem Diaporthales (PASTOR-CORRALES e TU, 1989). Além de P. 

vulgaris o fungo também é patogênico em outras leguminosas como P. lunatus, P. 

acutifolius, P. coccineus, Vigna ungiculata e Vicia faba (ZAUMEYER e THOMAS, 

1957). 

O gênero Colletotrichum, agente causal da antracnose, apresenta grande 

plasticidade fenotípica (TOZZE JÚNIOR et al., 2006). Os métodos tradicionais para 

identificação de espécies de Colletotrichum se baseiam principalmente nas diferenças 

morfológicas, porém devido a influências ambientais sobre a estabilidade das 

características morfológicas e da existência de formas intermediárias, esses critérios 

nem sempre são adequados para a diferenciação confiável entre as espécies de 

Colletotrichum, portanto métodos moleculares tem sido empregados com sucesso para 

diferenciar as espécies de Colletotrichium (FREEMAN et al., 1998). 

A antracnose, causada pelo fungo C. lindemuthianum, apresenta ampla 

distribuição no Brasil, especialmente nas Regiões Sul e Sudeste e em áreas serranas 

como as da região sul de Minas Gerais. Nessa região, as ocorrências frequentes de 

temperaturas moderadas, aliadas à alta umidade, favorecem o desenvolvimento da 

doença, as perdas são mais severas quando a doença ocorre no início da cultura. O 

patógeno sobrevive em restos de cultura e no interior das sementes, o que possibilita sua 

transmissão de um plantio para outro e para longas distâncias. Pode também ser 

transmitido pelo vento e por respingos de água de chuva (ABREU, 2005) 

A sobrevivência de C. lindemuthianum entre as estações de cultivo do feijão 

ocorre na forma de micélio dormente em sementes infectadas, nos cotilédones sob a 

forma de esporos ou em restos culturais como micélio ou acérvulos. Sementes 

infectadas de cultivares suscetíveis são fontes primarias de inóculo, sendo responsáveis 

pela disseminação a longas distancias (VIEIRA, 1983).  

A curta distancia a disseminação é feita pelos respingos  da água da chuva, que 

dissolvem a biotina onde os esporos estão envolvidos, também pode ocorrer por insetos 
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e animais, sendo o homem um eficiente meio de transporte das sementes (AGRIOS, 

2004). 

As condições favoráveis ao desenvolvimento do patógeno da antracnose são as 

temperaturas moderadas, entre 15 °C e 22 °C, associadas à alta umidade relativa do ar 

(acima de 95%), chuvas frequentes e de baixa intensidade (GUZMÁN, et al., 1979). 

Temperaturas superiores a 30 °C ou inferiores a 13 °C limitam tanto a infecção como o 

crescimento do fungo (CRISPIN et al., 1976). 

A infecção inicia-se a partir da germinação dos conídios que ocorre entre 6 e 9 

horas da deposição sob condições favoráveis, formando tubo germinativo e apressório 

aderentes a superfície do tecido da planta por meio de substancia gelatinosa. A 

penetração ocorre mecanicamente através da formação da hifa de infecção que se 

desenvolve a partir do apressório melanizado. O micélio cresce entre as paredes 

celulares sem desenvolver sintomas perceptíveis a olho nu, durante 2 a 4 dias após a 

infecção (ZAUMEYER e THOMAS, 1957). 

O estilo de vida de espécies de Colletotrichum é hemibiotrófico, com o 

estabelecimento de uma fase biotrófica seguida de necrotrófica. Para estabelecer uma 

relação de parasitismo compatível, o fungo produz inicialmente sobre a cutícula do 

hospedeiro, um apressório melanizado e, após a penetração hifas primárias, sem causar 

a morte das células. Este estágio do processo de infecção é chamado biotrófico. 

Posteriormente, hifas secundárias são formadas e se espalham matando as células do 

hospedeiro, estabelecendo-se a fase necrotrófica do ciclo do fungo. Esta fase começa 

entre 48 a 72 horas após a inoculação dependendo das condições ambientais (MÜNCH 

et al., 2008). Na Figura 1 pode ser observado o ciclo de desenvolvimento do patógeno. 
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Figura 1. Ciclo da doença antracnose, causada por Colletrotrichum lindemuthianum, 

modificado de AGRIOS, 2004. 

 

Os sintomas da antracnose são visualizados em todas as partes da planta. Se 

forem utilizadas sementes contaminadas pelo patógeno, lesões marrom-escuras ou 

negras podem ser observadas nos cotilédones logo após a emergência das plântulas 

(LECLAIR et al., 2015). No caule e no pecíolo, as lesões têm formato elíptico, são 

deprimidas e escuras. Nas folhas, os sintomas mais característicos são observados na 

face inferior das folhas, como um escurecimento ao longo das nervuras, podendo 

também ocorrer necrose nas áreas adjacentes às nervuras. Nas vagens, onde os sintomas 

são mais típicos e fáceis de serem observados, ocorrem lesões arredondadas, de 

coloração escura, deprimidas e de tamanho variável. No centro das lesões pode aparecer 

uma massa de coloração rósea ocasionada pela produção de esporos do fungo. As 

sementes infectadas apresentam lesões escuras e deprimidas, de tamanhos variáveis 

(ZAUMEYER e THOMAS, 1957).  

Durante a fase de necrotrófica, as hifas causam extensa degradação secundária 

da parede celular das plantas por um vasto conjunto de polimerases secretadas. Em C. 

lindemuthianum endo-poligalacturonases, pectinaliase, a-, b-galactopiranosidase, a-

arabinofuranosidase e proteases têm sido encontradas como enzimas secretadas e são 



 

9 

 

consideradas fornecedoras de açucares para o fungo durante a patogênese (HERBERT 

et al ., 2004). (MÜNCH et al., 2008). 

O manejo integrado de indução de resistência; rotação de culturas; preparo do 

solo; adubação equilibrada; cobertura morta do solo; sementes de boa qualidade; 

irrigação; movimento de máquinas/implementos e animais; resistência genética;  

controle químico, nutrição minearl e tratamento de sementes, podem ser muito uteis 

para evitar a disseminação de doenças (RAVA et al., 1994). 

A utilização de sementes sadias e tratadas com fungicidas é uma estratégia 

importante e eficiente para o controle da antracnose. Contudo, a forma mais econômica 

de controle dessa doença é a utilização de cultivares resistentes, e o controle químico 

com fungicidas e a rotação de culturas, que reduz o inóculo inicial que sobrevive no 

solo (PASTOR-CORRALES e TU, 1989).  

Métodos alternativos para o controle da antracnose são necessários para reduzir 

as perdas de rendimento de feijão causadas por C. lindemuthianum. Uma alternativa ao 

uso de produtos químicos é o controle biológico é a utilização de extratos de plantas que 

têm uma atividade antifúngica (GEROMINI et al., 2015). 

 

3.3. Plantas medicinais 

 

Uma planta é tida como medicinal por possuir substâncias que têm ação 

farmacológica (princípios ativos), são compostos químicos secundários sintetizados 

pelas plantas, para as plantas estas substâncias estão relacionadas com atividades de 

proteção contra pragas e doenças e atração de polinizadores (JORGE, 2013).  

Em plantas com propriedades medicinais foram encontrados vários compostos 

antioxidantes que estão presentes na forma de metabolitos secundários que são 

sintetizadas como mecanismo de defesa (AKINOLA et al., 2014). Varios compostos 

químicos tem função de proteção das plantas, e pertecem a varias classes de substancias 

químicas como alcalóides, terpenos, ligninas, flavonóides, cumarinas, benzenóides, 

quinonas, xantonas, lactonas, esteróides, entre outros (DI STASI, 1996). 

A capacidade antioxidante está relacionada com compostos capazes de proteger  

um sistema biológico contra potenciais efeitos nocivos de processos ou reações 

envolvendo espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio (AYSE et al., 2008).  

Extratos de plantas no controle de pragas e doenças vêm sendo estudados há 

tempo, bem como sua utilização através da aplicação via pulverização foliar para 
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fitopatógenos e insetos (AMADIOHA, 2000; BANCHIO et al., 2003) 

A crescente exigência dos consumidores por alimentos livres de agrotóxicos 

aliada ao aumento nos custos da produção, contaminação do ambiente e a ocorrência de 

microorganismos resistentes, vem levando a uma necessidade de se utilizar métodos 

alternativos para o controle de doenças. A utilização de extratos de vegetais surge como 

uma alternativa barata e menos agressiva ao homem e ao ambiente (TALAMINI e 

STADNIK, 2004). 

Os compostos químicos ativos, presentes nas plantas, podem ser extraídos de 

diversas maneiras, uma delas pode ser a tintura, que é uma forma simples, pois não 

necessita de aparelhos especializados, sendo viável e de fácil execução, além de poder 

ser conservado por longo período, pois as substancias ativas em sua maioria são 

solúveis em álcool (MARTINS et al., 1995). 

 A tintura é uma formulação muito conhecida nos receituários de plantas 

medicinais (MATOS, 2000; VELLOSO e PEGLOW, 2003) e consiste numa solução 

preparada com etanol, misturas hidroalcoólicas em diversas concentrações, éter ou 

misturas destes, na qual uma parte dos princípios ativos deve ser extraída em 

proporções que variam entre mais de duas e menos de dez partes do líquido extrator 

(SONAGLIO et al., 2003). 

Extrato alcoólico e extrato aquoso de Acacia mollissima (Fabaceae), Schinopsis 

lorentzii (Anacardiaceae) e Pinus brutia (Pinaceae) são descritos como fungicidas 

contra fungos da podridão-madeira (TASCIOGLU et al. 2013). Os principais compostos 

nestes extratos são taninos, flavonóides, lignanas, estilbeno, terpenos e terpenóides, 

também descrito como fungicida. 

Espécies de plantas da família Zingibereceae são amplamente dotadas com 

propriedades antioxidantes (AKINOLA et al., 2014). 

A familia Oleaceae é uma grande produtora de cumarinas simples (RIBEIRO e 

KAPLAN, 2002), e também apresenta compostos com alto potencial, como os iridóides, 

acidos ursolico e oleanolico, assim como a oleuropeína que age como uma precursora 

de fitoalexinas, que apresentam propriedades antimicrobianas (EXPÓSITO, 2001). 

Muitas plantas são consideradas como invasoras biológicas sendo um dos 

problemas de conservação mais sérios do mundo.  Portanto,  seria interessante descobrir 

novas formas de utilização para estas plantas de forma a amenizar o impacto no 

ambiente. Além da importância de se investigar o potencial de aplicação de compostos 

naturais oriundos dos extratos dessas plantas. 
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3.3.1. Ligustrum lucidum 

 

O ligustro (Ligustrum lucidum) é uma árvore originária da China, pertecente a 

família Oleaceae, muito usada em arborização urbana em São Paulo e outras cidades no 

sudeste do Brasil, é conhecida pelos nomes populares: alfeneiro, alfeneiro-da-china, 

alfeneiro-brilhante, alfeneiro-de-rua (Figura 2), contém cerca de 50 espécies, 

distribuídos principalmente na Europa e na Ásia. (LORENZI, 2003). 

 

 

Figura 2. Arvore de  Ligustrum lucidum em A; flores em  B e frutos em C. Fonte:  

SANTOS, 2015. 

 

No centro da Argentina o ligustro Chinês é uma espécie invasora e agressiva na 

substituição de florestas nativas, e é, portanto, uma das principais preocupações de 

conservação. As áreas urbanas podem funcionar como fontes de propágulos de alfena 

brilhante uma vez que foi utilizado como uma árvore paisagismo há mais de um século 

(GAVIER-PIZARRO, et al., 2012). 

L. lucidum, é utilizado para chás na medicina tradicional Chinesa, por conter 

imunoestimulantes eficazes e excelentes antioxidantes biológicos, que protegem as 

células da peroxidação lipídica estimulada pelo stress oxidativo, alem de propriedades 

antidiabéticos (LUO e LUO, 1999; YIM et al., 2001; LAU, et al., 2002; GAO, et al., 



 

12 

 

2009). Folhas das espécies de plantas pertencentes ao gênero Ligustrum são 

amplamente utilizados como chá ou fitoterapia na Europa, China e Japão (WU, et al., 

2011). 

Huang,et al., (2010) isolaram e identificaram 20 compostos químicos a partir do 

extrato etanolico de L. lucidum, sendo alguns deles: ácido oleanólico, lupeol, 

verbascoside, cimidahurinine entre outros. 

 

 

3.3.2. Hedychium coronarium 

 

Hedychium coronarium J. König é uma planta monocotiledônea macrófita da 

família Zingiberaceae, originária da Ásia Tropical e aclimatada nas Américas, 

principalmente no Brasil (PIO CORREA, 1969; LORENZI e SOUZA, 2001). A família 

Zingiberaceae é a maior da ordem Zingiberales, com 53 gêneros e até 1.200 espécies 

nativas dos trópicos, especialmente no sul e sudeste da Ásia (SANTOS et al., 2005). 

H. coronarium ocorre atualmente na Índia, China, Japão e Brasil, principalmente 

em habitats de alta umidade, como nas margens de rios e lagos, formando densas 

populações (SANTOS et al., 2005). É popularmente conhecida como gengibre 

borboleta, borboleta lírio, jasmim canela, flor guirlanda e lírio do gengibre (MANISH, 

2013), (Figura 3). 

 

Figura 3. Plantas de H. coronarium em A; e flores em B. Fonte:  SANTOS, 2015. 

 

Hoje em dia, as plantas Zingiberaceae são amplamente estudadas para 

determinar suas propriedades fitoquímicas e farmacológicas incluído o gênero 
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Hedychium. Os vários compostos bioativos foram isolados a partir destas plantas e 

foram conhecidos por ter efeito farmacológico (HARTATI et al., 2014). 

Akinola et al (2014) estudando espécies de Zingiberacea, encontraram que todas 

as espécies avaliadas revelam forte capacidade antioxidante, tendo Curcuma longa e 

Zingiberofficinale maior capacidade de limpeza de radicais livres e atividade redutora 

de antioxidantes. O conteúdo total de flavonóides revela que Curcuma longa e Curcuma 

xanthorrhiza são abundantes em flavonóides. Isso é apoiado por que Curcuma longa 

tem numerosas atividades biológicas, tal como atividade antimicróbica e componentes 

protetores a doenças de plantas (WANG et al., 1989). 

Estudos anteriores demonstraram atividade antimicrobiana, larvicida e 

antioxidante (HO, 2011; CHEN, et al., 2008), analgésica (DASH,et al., 2011), anti-

inflamatória (KIEM, et al., 2011) de diferentes extratos e partes de H. coronarium. 

 

3.4. Pigmentos fotossintéticos 

 

A clorofila é um pigmento que está diretamente associada com o potencial da 

atividade fotossintética, assim como o estado nutricional das plantas, geralmente, está 

associado com a quantidade e qualidade de clorofila (ZOTARELLI et al., 2003). 

As clorofilas a e b, além dos carotenoides, são pigmentos chave das reações 

luminosas. Deste modo, a determinação do conteúdo de clorofilas foliares e 

conhecimento de como ele varia entre espécies é uma característica de interesse dos 

ecofisiologistas e dos produtores rurais. (BACARIN e MOSQUIM, 2002). 

A pigmentação foliar pode ser diretamente relacionada com o estresse 

fisiológico, havendo aumento na concentração de carotenoides e diminuição na de 

clorofilas nas situações de estresse e durante a senescência foliar limitando o potencial 

fotossintético e a produção primária (LARCHER, 2004). 

A quantidade de clorofilas nas folhas é expressa geralmente em termos de peso 

ou concentração molar, por unidade de massa (fresca ou seca) ou área foliar, 

dependendo do propósito. O extrato de pigmentos é obtido por métodos diversos, sendo 

as amostras foliares usadas diretamente ou passando por maceração, congelamento ou 

liofilização, em extrações a quente ou a frio, que incluem o uso de diversos solventes, 

dependendo do autor. O extrato é posteriormente analisado em espectrofotômetro ou em 

HPLC (MUNNÉ-BOSCH e ALEGRE, 2000). Os valores de absorbância são 

convertidos em conteúdo de clorofila através de fórmulas originalmente propostas por 
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Arnon (1949) e ainda utilizadas por outros autores (LICHTENTHALER; WELBURN, 

1983; HENDRY; PRICE, 1993; RICHARDSON et al., 2002). 

Em organismos fotossintéticos a energia luminosa é transformada em energia 

química por meio da fixação do CO2 atmosférico, contudo, em condições de estresse, 

como doenças,  o equilíbrio fotossintético pode ser alterado, causando danos ao aparato 

fotossintético. Esses danos podem ser observados por meio de alterações no teor de 

pigmmentos ou na emissão de fluorescência da clorofila a. 

 

3.5. Fluorescência da clorofila a 

 

A fotossíntese ocupa uma posição central na biossíntese de plantas fornecendo 

uma ligação entre o metabolismo interno da planta e o ambiente externo. Parte da 

energia luminosa absorvida pelos pigmentos cloroplastídicos da folha durante a 

fotossíntese é emitida como fluorescência (GLYNN et al., 2003). 

O uso de variáveis da fluorescência das clorofilas tem sido difundido, 

principalmente no estudo da capacidade fotossintética das plantas, por ser um método 

não destrutivo que permite a análise qualitativa e quantitativa da absorção e 

aproveitamento da energia luminosa pelo aparelho fotossintético. Essa técnica tem 

permitido um aumento no conhecimento dos processos fotoquímicos e não 

fotoquímicos que ocorrem na membrana dos tilacoides, além de possibilitar o estudo de 

características relacionadas à capacidade de absorção e transferência da energia 

luminosa na cadei de transporte de elétrons (KRAUSE e WEIS, 1991). 

Na fase fotoquímica os elétrons ejetados dos pigmentos fotossintetizantes não 

utilizados na produção de ATP e NADPH através dos fotossistemas retornam aos 

pigmentos reemitindo a luz absorvida, na forma de fluorescência e calor (CAMPBELL 

e FARRELL, 2006; TAIZ  e ZEIGER, 2013). 

O sinal básico da fluorescência possui níveis característicos, que refletem o 

“status” da planta naquele momento, em relação ao seu próprio metabolismo e deste 

com o ambiente em que se encontra (RIBEIRO et al., 2004; BAKER, 2008). Uma vez 

que a fluorescência da clorofila a pode dar insights sobre a capacidade de uma planta 

para tolerar tensões ambientais e na medida em que essas tensões danificaram o 

aparelho fotossintético (MAXWELL e JOHNSON, 2000). 

Técnicas de fluorescência da clorofila a representam ferramentas altamente 

versáteis adequadas para muitas aplicações, incluindo fisiologia vegetal, biofísica ou 
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bioquímica. Análise da fluorescência de clorofilas é um método não invasivo, altamente 

sensível e simples. Os métodos de fluorescência da clorofila mais úteis são baseados na 

variação da clorofila e medições de fluorescência (BRESTIC e ZIVCAK, 2012). O 

método de pulso saturação, recentemente é a técnica de fluorescência da clorofila mais 

frequentemente utilizada e geralmente aceita (SCHREIBER, 2004).  

Em geral, são cinco principais parâmetros independentes da fluorescência da 

clorofila que são retirados de um registro de cinética lenta com as folhas adaptadas ao 

escuro por pelo menos 15 minutos (FM, Fo, F'm, F,  F'o,), como pode ser observado na 

Figura 4. estes parâmetros são suficientes para a maioria das definições de parâmetros 

de fluorescência da clorofila a, que podem ser encontrados na literatura. 

 

Figura 4. Principais medidas de fluorescênciausando o método de pulsos de saturação 

com análise de quenching. ML: luz de medição; SP: pulso de saturação; AL: luz 

actinica; FR: luz vermelho distante. Fonte: Brestic e Zivcak, 2012. 

 

Os parâmetros de fluorescência obtidos em experimentos com as folhas 

adaptadas à luz, são representados com o símbolo apóstrofe (‘), esta diferenciação é 

comumente utilizada para distinguir quando estes parâmetros são obtidos em plantas 

com folhas adaptadas ao claro ou ao escuro (BAKER; ROSENQVIST, 2004; 

MAXWELL; JHONSON, 2000). 

Os valores de F’m podem também ser gerados após pulsos de luz saturante em 

plantas adaptadas à luz os quais tendem a ser consideravelmente menores do que o Fm 

gerado após pulsos em folhas adaptadas ao escuro (BAKER; ROSENQVIST, 2004). 

Por ser uma avaliação não destrutiva que oferece muitas informações sobre os estado 

fisiológico da planta, pode ser uma excelente ferramenta para estudar mudanças no PSII 

induzidas pelo stress (NAUMANN et al., 2008).  

.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Local do experimento 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do laboratório de 

Fitopatologia, Departamento de Agronomia da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

– UNICENTRO, localizada no município de Guarapuava – PR, com latitude 25°41’ S, 

longitude 51°38’ O e altitude de 1100 metros. O clima segundo a classificação de 

Köppen é do tipo Cfb (Clima subtropical úmido) mesotérmico, com verões frescos e 

sem estação seca definida (WREGE et al., 2011; IAPAR, 2016c). 

A cultivar de feijão preto comum IPR-Tuiuiu de crescimento indeterminado tipo 

II e porte ereto foi semeada no dia 06 de maio de 2015, em vasos de 3 litros, com 

substrato Plantmax®, terra e areia na proporção de 1:1:1(v:v:v), seguindo-se os tratos 

culturais recomendados para a cultura. Foram utilizadas sementes tratadas com 

Cropstar® (inseticida sistêmico do grupo neonicotinoide (Imidacloprido) e inseticida de 

contato e ingestão do grupo metilcarbamato de oxima (Tiodicarbe)).  

Foram realizados dois experimentos em Delineamento Inteiramente Casualizado 

(DIC), sendo um para avaliar o efeito da tintura alcoolica de L.lucidum e outro para 

avaliar o efeito da tintura de H. coronarium, ambos com 5 tratamentos e 4 repetições, 

sendo  os tratamentos: H2O (controle negativo); fungicida Mancozebe (controle 

positivo); 10% (T-10%) ; 20% (T-20%) e 30% (T-30%) de tintura de L. lucidum e os 

mesmos tratamentos para o experimento com tintura de  H. coronarium. 

 

4.2. Obtenção das tinturas 

 

Foram coletadas folhas de L. lucidum e H. coronarium no Campus CEDETEG 

da UNICENTRO, PR. Após desinfecção do material coletado em imersão em solução 

de hipoclorito de sódio a 5% por 10 min e posteriormente lavadas em água destilada 

(Figura 5 A e B). Foram pesadas 400 gramas de folhas frescas e estas foram trituradas 

em liquidificador, com um pouco de álcool etílico 95% (SCHIEDECK, et al., 2008). 
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Figura 5. Folhas de L. lucidum (A) e H. coronarium (B) durante processo de 

desinfecção. Fonte: SANTOS, 2015. 

 

Após trituração do material, adicionou-se álcool 95%, e armazenou-se em 

recipiente hermeticamente fechado, protegido da luz e de altas temperaturas, para evitar 

a degradação dos princípios ativos e a volatilização do álcool. Este material ficou 

armazenado durante 16 dias, e nesse período foi agitado levemente pelo menos uma vez 

ao dia.  

Ao final desse período, as tinturas foram peneiradas para retirada das frações 

vegetais de maior tamanho e, logo após, filtradas com papel filtro com uma camada de 

algodão por dentro do papel filtro para remover as partículas finas em suspensão, e 

adicionou-se álcool até completar 1 L. As tinturas foram armazenadas, em vidro âmbar 

com tampa vedadora, onde permaneceram até o momento do uso.  

 

4.3.  Aplicação das tinturas 

 

Quando as plantas atingiram estádio V3 (1ª folha trifoliada), foram iniciadas as 

aplicações dos tratamentos as 19:00 h nas datas e estádios conforme apresentados na 

Tabela 1., sendo realizadas aplicações 12h antes da avaliação de fluorescência e coleta 

de material para pigmentos clorofilianos (12hA_Apl), e 12 depois das aplicações 

(12hA_Apl), após 48 horas e com 7 dias após a inoculação com o fitopatógeno (48hDIn 

e 7ddDIn), após inoculação foram realizadas mais duas aplicações. A pulverização foi 

realizada na superfície abaxial e adaxial das folhas, com auxilio de um pulverizador de 

pressão. Os tratamentos foram aplicados até o ponto de escorrimento, iniciando em 10 

ml e terminando em 20 ml de volume de calda, por planta. 
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Tabela 1. Datas de avaliações, aplicação das tinturas de L. lucidum e H. coronarium e 

inoculação do fungo C. lindemuthianum em plantas de feijoeiro, no. Segundo escala 

fenológica proposta  por  CIAT, 1986. 

Avaliação/Aplicação/Inoculação Hora Data 
Dias após 

semeadura 
Estádio 

12hA1Apl 08:00 28/03/2015 23 DAS 
V3 1ª folha trifoliada 1ª aplicação 19:00 28/03/2015 23 DAS 

12hD1Apl 08:00 29/03/2015 24 DAS 
Inoculação (In.) 19:00 31/03/2015 26 DAS 

V4 3ª folha trifoliada 48hDIn. 08:00 02/04/2015 28 DAS 
7ddDIn. 08:00 08/04/2015 35 DAS 

12hA2Apl 08:00 10/04/2015 37 DAS 
R5 pré-floração 2ª aplicação 19:00 10/04/2015 37 DAS 

12hD2Apl 08:00 11/04/2015 38 DAS 
12hA3Apl 08:00 28/04/2015 53 DAS 

R7 formação das vagens 3ª aplicação 19:00 28/04/2015 53 DAS 
12Hd3Apl 08:00 29/04/2015 54 DAS 

 

 

4.4. Inoculação  

 

O inóculo de C. lindemuthianum, foi obtido a partir do isolamento em lesões de 

antracnose em vagem de feijão infectada. O fungo coletado foi multiplicado em meio 

batata-dextrose-ágar (BDA) em vagens de feijoeiro mantidos em BOD por 10 dias a 25° 

C. Após esse periodo foi obtida a suspensão de inóculo, na concentração de 1x106 

esporos ml-1, que posteriormente foi aplicado no estádio V3, na superficie abaxial e 

adaxial da folha, após inoculção as plantas foram mantidas por 48 horas em câmara 

úmida, feita com plastico com serragem umidecida.  

Quando se verificou os primeiros sintomas da doença, iniciaram as avaliações de 

severidade da antracnose, repetidas a cada 6 dias. A avaliação se deu em folhas 

previamente marcadas, sendo 2 plantas por tratamentos e 3 trifólios em cada, com 2 

avaliadores. A severidade da antracnose foi quantificada usando escala diagramática 

elaborada por Dalla Pria (2010), (Figura 6) obtendo-se cinco avaliações da porção 

mediana inferior das plantas.  
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Figura 6. Escala diagramática de avaliação da severidade da antracnose no feijoeiro. 

Fonte: Dalla Pria, 2010. 

 

Após o término das avaliações, os dados foram integrados ao longo do tempo, 

obtendo-se a área abaixo da curva de progresso da doença (AACP), segundo Campbell e 

Madden (1990). 

 

4.5. Componentes de produção 

 

Foram avaliados os seguintes componentes do rendimento: número de vagens 

por planta, número de grãos por vagem e massa de mil grãos e produção por planta (g, 

com umidade corrigida para 13%). A massa de mil grãos foi determinada com a 

utilização de 3 subamostras de 100 sementes, em cada tratamento, cujas médias obtidas 

foram extrapoladas para 1000. O número de vagens por planta foi obtido por contagem 

das vagens que apresentavam mais de uma semente. O número de grãos por vagem foi 

quantificado pela razão entre o número de grãos e o número de vagens da planta e a 

produção por planta foi obtida pela multiplicação da massa de mil grãos por plantas em 

cada vaso. 

 



 

20 

 

4.6. Extração de pigmentos 

 

A estimativa do teor de pigmentos clorofilianos e carotenoides totais foram 

realizadas utilizando 1 disco foliar (600 mm3) do feijoeiro, proveniente de cada 

tratamento, segundo a metodologia proposta por Lichtenthaler e Wellburn (1983), sendo 

utilizado 6 ml de acetona 80%, uma pitada de carbonato de cálcio, macerado, 

cetrifugado por 20 minutos a 13500 g e após foi realizada a leitura em 

espectrofotômetro Agilent Cary 60 UV-VIS, nos comprimentos de onda: 470; 646,8 e 

663,6 nm. Para o cálculo do teor de pigmento foram utilizadas as equações de 1 a 4 

propostas por Lichtenthaler e Wellburn (1983), com modificações realizadas por Porra 

et al. (2002) detalhadas abaixo: 

(1) Clorofila a (g mL-1) = 12.25 (A 663.6) – 2.55 (A 646.6) 

(2) Clorofila b (g mL-1) = 20.31 (A 646.6) – 4.91 (A 663.6) 

(3) Clorofila total (g mL-1) = 17.76 (A 646.6) + 7.34 (A 663.6) 

(4) Carotenóides (g mL-1) = (1000 A 470 – 3.27 [chl a] – 104 [chl b])/227 

 

4.7. Fluorescência da Clorofila a 

 

A fluorescência da clorofila a foi avaliada utilizando um fluorômetro portátil 

(Portable Chlorophyll Fluorometer - PAM-2500, Walz, 2008), nas plantas de feijoeiro 

mantidas em casa de vegetação. As avaliações foram realizadas no período das 08:00 às 

10:00 h, sem adaptação ao escuro, em trifólios completamente expandidos, localizados 

no terço médio (Figura 7 A e B). Foram realizadas avaliações no tempo, 12 horas antes 

de cada aplicação dos tratamentos e em seguida 12 horas após a aplicação dos 

tratamentos (12hD_Apl), 48 h e 7 dias depois da inoculação do C. lindemuthianum, e 

retornaram as avaliações 12 horas antes e depois da aplicação dos tratamentos.  

 

 

Figura 7. Fluorômetro portátil PAM-2500 (A) e análise de fluorescência em plantas de 

feijoeiro em andamento (B). Fonte: Walz, 2015 (A) e Santos, 2015 (B) 
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Foram avaliados os seguintes parâmetros: F (rendimento momentâneo de 

fluorescência (Ft) de uma amostra iluminada pouco antes da aplicação de um pulso 

Saturação); F’o (fluorescência mínima da folha adaptada a luz); F’m (fluorescência 

máxima da folha adaptada a luz); Y(II) (rendimento quântico fotoquímico do PSII) e 

ETR (taxa de transferência relativa de elétrons). E foram calculados os seguintes 

parâmetros: F’v/F’m (rendimento quântico máximo do PSII); F’q/F’v (fator de eficiência 

do PSII); II (rendimento quântico fotoquímico efetivo na conversão de energia no 

PSII); F’v (fluorescência variável); F’q (extinção fotoquímica da fluorescência devido a 

abertura dos centros do PSII) e RFD (taxa de decréscimo da clorofila ou índice de 

vitalidade). 

Esses parâmetros fornecem informações detalhadas sobre as características de 

saturação do sistema de transporte de elétrons além de descrever o estado de adaptação 

à luz e capacidade de tolerar mudanças de curto prazo na condição de luminosidade de 

uma planta (RALPH e GADEMANN, 2005; GENTY et al., 1989). 

 

4.8. Análises estatísticas 

 

O experimento foi realizado com Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), 

com 3 repetições, os dados foram avaliados pela distribuição Gama, utilizando o 

programa estatístico Ambiente R e R Studio (R Core Team, 2015).  

Para realizar o ajuste de dados à distribuição Gama, sempre um tratamento, no 

caso, o controle ou um tratamento alvo é constrastado com os demais tratamentos do 

conjunto total de dados. Neste estudo o controle negativo, H2O e a avaliação 

denominada 48hDIn foram contrastadas, separadamente com o restante dos tratamentos. 

As tabelas das análises estatísticas dos parâmetros de ajuste de dados ao modelo 

Gama, bem como os gráficos de envelope de ajuste de dados encontram-se no 

Apêndice.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1.  Avaliação da Antracnose 

 

De acordo com a distribuição Gama (Tabela 2) do experimento com as tinturas 

de L. lucidum e H. coronarium em feijoeiro inoculado com C. lindemuthianum observa-

se que a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) para a severidade, foi 

significativa para os tratamentos aplicados. Nos tratamentos com aplicação de 30% de 

tintura de L. lucidum e em todos da tintura de H. coronarium observaram-se diferenças 

em relação a água (controle negativo e referência para  a distribuição Gama). Os 

gráficos de adequação ao modelo de distribuição Gama encontram-se no apêndice 1.2 

para o experimento com L. lucidum e no apêndice 1.3 para o experimento com H. 

coronarium. 

 

Tabela 2. Distribuição Gama para AACPD em plantas de feijão submetidas a várias 

aplicações das tinturas de L. lucidum e H. coronarium e inoculação de C. 

lindemuthianum. 

AACPD 
L. lucidum H. coronarium 

Severidade %  
 

Severidade %  
 H2O 12,801 (8,06) 

 

19,500 (8,44) 
 Mancozebe 3,838 (0,43) * 3,321 (1,36) *** 

T-10% 9,087 (0,39) ns 3,516 (1,02) *** 

T-20% 13,348 (11,36) ns 4,539 (0,44) *** 

T-30% 13,305 (8,33) ns 4,136 (1,17) *** 

C.V. 45,533 
 

14,469 
 As médias foram obtidas com N = 3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 

5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa quando 

comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. 

  

Estes resultados indicam que no experimento com tintura de L. lucidum somente 

o produto químico (Mancozebe) teve efeito sobre a antracnose com redução de 70% de 

severidade em relação a testemunha H2O,  as doses de tintura não diferiram da 

testemunha com H2O. Já em relação ao experimento com tintura de H. coronarium, 

todos os tratamentos diferiram do controle com H2O, indicando potencial desta tintura 

para biocontrole de antracnose no feijoeiro, pois agiu de forma semelhante ao controle 

químico com Mancozebe, entre as doses da tintura de H. coronarium a dose a 10% 

controlou em 82% a antracnose em relação a testemunha com H2O. 
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A doença teve desenvolvimento lento, o que pode ter sido afetado não somente 

pelas aplicações, mas também pelas condições de casa de vegetação, que  podem não ter 

sido favoráveis ao desenvolvimento do patógeno, devido a dificuldade de manutenção 

da temperatura ideal por questões climáticas, no periodo de avaliação de severidade as 

médias de temperatura ficaram em 35ºC maxima e 13ºC minima. e a umidade máxima 

em 94 % e a minima em 42 %. 

Schons, et al. (2011) avaliando diferentes concentrações de inóculo de C. 

lindemuthianum, em feijoeiro tratado com Ulvana, sendo: 104 , 105 , 106 e 107 conídios 

por mL, observaram que em baixas concentrações de inóculo (104 mL-1), a severidade 

da doença existente é muito pequena, não permitindo a separação das médias dos 

tratamentos. Neste trabalho foi utilizada a concentraçãp de 106 mL-1 de conídios de C. 

lindemuthianum, porém a doença teve lento desenvolvimento. No mesmo trabalho 

Schons et al., (2011) verificou que altas concentrações de inóculo (107 mL-1) em que a 

pressão de inóculo é muito alta, a presença do fungo é tal que a resistência induzida por 

ulvana não controla significativamente a doença. A ulvana foi mais eficiente em reduzir 

a severidade da antracnose quando foram utilizadas concentrações intermediárias de 

inóculo (105 e 106 conídios por mL),  

Segundo Dillard (1989) a concentração de esporos de Colletotrichum spp. está 

diretamente relacionada com a severidade da doença, neste trabalho verificamos efeito 

positivo apenas das doses de tintura de H. coronarium, L. lucidum não foi capaz de 

controlar o desenvolvimento da antracnose. 

Jasper (2010) avaliando o efeito de 7 fungicidas e intervalos de aplicação, na 

cultivar IPR-88 Uirapuru, verificou melhores resultados após 3 aplicações. Neste 

trabalho foram utilizadas 3 aplicações, sendo estas suficientes para o controle da 

antracnose com o fungicida Mancozebe.  

Os dados estatísticos da distribuição gama para a severidade da antracnose em 

feijoeiro se encontra no apêndice 1, sendo a tabela do apêndice 1.1 referentes a 

distribuição gama nos experimentos com  L. lucidum  e H. coronarium. E no apêndice 

1.2 se encontram os gráficos de adequação ao modelo gama para L. lucidum e no 1.3 

para H. coronarium. 

 

 

 

 



 

24 

 

5.2. Componentes da produção 

 

O efeito das tinturas alcoólicas de L. lucidum e H. coronarium em plantas de 

feijoeiro exibiram diferenças significativas para os componentes de produção (Tabela 3 

e Tabela 4), conforme pode ser observado na Tabela 3 o Número de vagens por planta; 

produção por planta e massa de mil grão (MMG), foram significativos, porém o 

Número de grãos por vagem não diferiu significativamente no experimento com tintura 

de L. lucidum. Os gráficos de adequação ao modelo de distribuição Gama encontram-se 

no apêndice 2.3  para o experimento com L. lucidum e no apêndice 2.4 para o 

experimento com H. coronarium. 

 

Tabela 3. Componentes de produção. Número de vagens por planta, Número de grãos 

por vagens, massa de mil grãos (MMG) e produção por planta em plantas de feijão 

submetidas a várias aplicações das tinturas de L. lucidum e inoculação de C. 

lindemuthianum.  

Tratamentos Número de 

vagens planta-1 
 Número de 

grãos vagem-1 
 Produção 

planta(g) -1 
 MMG (g) -1 

 H2O 4,600 (0,00) 
 

5,115 (0,10) 
 

4,018 (0,33) 
 

137,274 (4,46) 
 Mancozebe 7,600 (0,92) *** 4,983 (0,35) ns 6,979 (0,05) *** 151,361 (3,42) *** 

T-10% 3,466 (0,12) * 5,193 (0,30) ns 3,249 (0,06) ** 142,081 (4,84) ns 

T-20% 3,800 (0,20) ns 4,605 (0,75) ns 2,497 (0,19) *** 146,800 (2,35) ** 

T-30% 4,133 (0,92) ns 4,599 (0,52) ns 3,332 (0,44) * 147,880 (1,91) ** 

C.V. 40,408 
 

6,060 
 

50,114 
 

2,605 
 As médias foram obtidas com N = 3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de 

probabilidade e ns indica diferença não significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição 

gama. 

 

Para o componente número de vagens por planta no experimento com L. lucidum, 

houve diferença significativa somente no tratamento com Mancozebe apresentando 

incremento de 65% nesse componente (Tabela 3). Diferença significativa também foi 

observada no tratamento com aplicação de tintura a 10% a qual apresentou o menor 

número de vagens por planta com redução de 24,6% em relação a água. Por outro lado, no 

experimento com H. coronarium (Tabela 4) somente a tintura a 30% apresentou 

incremento no número de vagens de 44,6% em relação ao controle com água.  

Estes resultados são complementares a AACPD, evidenciando que no 

experimento com L. lucidum somente o produto químico apresentou resposta positiva 

tanto no controle da antracnose como no incremento dos componentes de produção. No 
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entanto, no experimento com H. coronarium, a aplicação de tintura a 30% revelou 

maior incremento nos componentes de produção. 

 

Tabela 4. Componentes de produção. Número de vagens por planta, Número de grãos 

por vagens, massa de mil grãos e produção por planta em plantas de feijão submetidas a 

várias aplicações das tinturas de H. coronarium e inoculação de C. lindemuthianum.  

Avaliações Número de 

vagens planta-1 
 Número de 

grãos vagem-1 
 Produção 

planta(g) -1 
 MMG (g) -1 

 H2O 4,333 (0,42) 
 

6,751 (1,35) 
 

4,671 (0,50) 
 

148,852 (2,00) 
 Mancozebe 5,133 (0,310 ns 5,830 (0,74) ns 5,130 (0,38) ns 154,603 (0,97) * 

T-10% 4,066 (1,03) ns 4,454 (0,47) ** 3,016 (0,39) *** 146,177 (1,86) ns 

T-20% 5,066 (0,42) ns 4,081 (0,28) *** 3,742 (0,23) * 140,487 (4,99) ** 

T-30% 6,266 (0,12) ** 4,660 (0,21) ** 7,010 (0,57) *** 189,180 (3,72) *** 

C.V. 17,52 
 

15,87 
 

37,207 
 

13,850 
 As médias foram obtidas com N = 3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de 

probabilidade e ns indica diferença não significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição 

gama. 

 

Embora o número de vagens por planta seja importante, ele é instável, pois, com 

baixa herdabilidade, é influenciado por fatores morfológicos e fisiológicos relacionados 

ao crescimento e ao desenvolvimento da planta de Phaseolus vulgaris L. (CASQUERO 

et al., 2006). 

 O número de grãos por vagem não foi significativo no experimento com 

aplicação da tintura de L. lucidum (Tabela 3). No experimento com a plicação de tintura 

de H. coronarium esse componente da produção apresentou diminuição em relação às 

plantas tratadas com água que não diferiu estatisticamente do controle com Mancozebe 

(Tabela 4). 

Na cultura do feijão, a produtividade de grãos é altamente correlacionada com os 

componentes da produção: número de vagens por planta, número de grãos por planta e 

massa de grãos (COSTA; ZIMMERMANN, 1988). Dependendo das condições, alguns 

componentes da produção podem aumentar e outros diminuir, facilitando a manutenção 

da estabilidade produtiva (CASQUERO et al., 2006). 

A aplicação de mancozebe no experimento com L. lucidum levou a incremento 

de 73,7% na produção, e aaplicação de 20% de tintura diminuiu a produção em 37,8% 

(Tabela 3). Já no experimento com H. coronarium a aplicação de 30% aumentou a 

produção em 50% e as aplicações de 10 e 20% diminuíram em 35,5 e 35,4% 

repectivamente (Tabela 4). 

A massa de mil grãos (MMG) apresentou pouca diferença entre água e 
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tratamentos, sendo que a aplicação do fungicida mancozebe aumentou a MMG em 

10,2% e 20 e 30% aumentaram em 6,9 e 7,7% respectivamente (Tabela 3). No 

experimento com tintura de H. coronarium, a aplicação de tintura a 30% incrementou a 

MMG em 27% e a aplicação de fungicida em 3,8%, já a aplicação da tintura a 20% 

diminuiu a MMG em 1,7% (Tabela 4).  

Zilio et al., (2011) em estudos com a cultivar Anchieta (P. vulgaris), observaram 

coeficiente de correlação negativo para massa de 100 grãos em relação ao número de 

grãos por vagem. Kurek et al., (2001) trabalhando com 15 genótipos de feijão também 

observaram correlação negativa entre número de vagens por planta e número de grãos 

por vagens. 

Estes resultados mostram que a aplicaçãode ambas as tintura s 30% tiveram 

resultados positivos, bem como a aplicação do fungicida, porém a aplicação de 10 e 

20% indica que estes tratamentos afetaram negativamente os componentes de produção 

do feijoeiro. 

Os dados estatísticos da distribuição gama para os componentes de produção se 

encontra no apêndice 2, sendo a tabela do apêndice 2.1 referentes ao experimento com 

L. lucidum e  a 2.2 referente ao experimento com H. coronarium.  

 

5.3. Teor de pigmentos  

 

Os resultados do teor de pigmentos das plantas de feijoeiro submetidas ao efeito 

da tintura alcoólica de L. lucidum pré e pós-inoculação com C. lindemuthianum 

demonstram diferenças significativas em vários níveis de probablidade a 0,1; 1 e 5% 

por meio da distribuição gama. Os gráficos de adequação do modelo de distribuição 

Gama estão no apêndice 3.5 para o experimento com L. lucidum e no apêndice 3.6 para 

o experimento com H. coronarium. 
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Tabela 5. Variação nos teores de pigmentos clorofilianos (Chl a, b) e carotenoides 

(x+c) para o efeito das aplicações de tinturas de L. lucidum em feijoeiro inoculadas com 

C. lindemuthianum, durante os tempos de avaliação. 

Avaliações Chl a  Chl b  Total  a/b  x+c  

12hA1Apl 5,426 (0,62) *** 1,416 (0,16) *** 6,721 (0,82) *** 3,753 (0,14) *** 1,055 (0,15) *** 

12hD1Apl 4,336 (0,83) *** 1,052 (0,24) ns 5,516 (1,08) ** 4,222 (0,19) *** 0,727 (0,08) * 

48h DIn 3,320 (0,40)  1,121 (0,13)  4,444 (0,52) 
 

2,900 (0,15)  0,722 (0,05) 
 7ddDIn 2,994 (0,36) ns 0,679 (0,12) * 3,692 (0,45) ns 4,188 (0,44) *** 0,690 (0,08) ns 

12hA2Apl 3,172 (0,51) ns 0,656 (0,15) ** 3,745 (0,60) ns 4,790 (0,48) *** 0,625 (0,08) ns 

12hD2Apl 2,973 (0,47) ns 0,662 (0,16) ** 3,636 (0,62) ns 4,576 (0,60) *** 0,551 (0,07) *** 

C.V. 26,537 
 

33,865 
 

27,076 
 

15,942 
 

23,809 
 

As médias foram obtidas com N = 15 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de 

probabilidade e ns indica diferença não significativa quando comparadas com a avaliação 48hDIn pela distribuição gama. 

 

O teor de clorofila a na 1ª (12hA1Apl) e 2ª (12hD1Apl) avaliações (Tabela 5) 

foi mais elevado que nas demais avaliações diferindo do teor observado na 3ª avaliação 

(48hDIn), sendo a diferença significativa ao nível de 0,1% de probabilidade. Ou seja, 

após 48h da inoculação com o patógeno o teor de clorofila a foi reduzido sem que 

ocorresse recuperação do mesmo. Os resultados de clorofila total acompanham os de 

clorofila a, com elevado teor de clorofila antes da inoculação com C. lindemuthianum e 

apresentam redução dos mesmos após a ocorrência da infecção.  

Já a clorofila b diferiu da 3ª avaliação em 12hA2Apl e após 12hD2Apl e 

12hA1Apl tendo um incremento no teor de clorofila b após 7 dias da inoculação. As 

referidas diferenças foram significativas ao nível de 1% de probabilidade. Deve 

salientar-se que uma proporção relativamente maior de clorofila b pode ser considerada 

uma característica importante, pois possibilita a captura de fótons de outros 

comprimentos de onda, estratégia que permite a planta melhorar sua adaptação sob 

condições de estresse (HUANG et al., 2004). 

Na relação de clorofila a/b houve diferenças entre todas as avaliações realizadas 

quando comparadas com a avaliação de 48hDIn ao nível de significância de 0,1%. A 

razão Chl a/b também pode indicar possíveis mudanças na razão PSI/PSII como 

consequência de um mecanismo adaptativo nos cloroplastos devido à exposição ao 

estresse. Clorofila a é o principal pigmento coletor de luz do PSI, enquanto ambos Chl a 

e b estão presentes no PSII (LAGE-PINTO et al., 2008).  

Segundo Lichtenthaler (1987) a proporção em massa entre Chl a e b (relação 

a/b) é um indicador da adaptação à luz ou de condição de aclimatação do aparato 

fotossintético. O autor ressalta ainda que as moléculas de clorofila são componentes das 
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membranas dos cloroplastos e ocorrem na relação (a/b) de aproximadamente 3:1. Os 

resultados obtidos nesta pesquisa demonstram que a relação encontra-se em torno de 

4:1, ou seja, havendo um incremento do teor destes pigmentos como resposta adaptativa 

de incremento dos complexos antena associados aos fotossistemas (LAGE-PINTO et 

al., 2008). 

O teor de carotenoides foi significativo na 1ª (12hA1Apl) e 2ª (12hD1Apl) 

avaliações (p<0,001 e 0,5%, respectivamente) com valores elevados em relação às 

demais avaliações. Os carotenoides também fazem parte da composição dos complexos 

antenas associados aos fotossistema. Como discutido anteriormente, este resultado 

poderia também indicar um incremento destes compostos como estratégia adaptativa na 

possível indução de resistência em função da aplicação da tintura de L. lucidum em 

plantas de feijoeiro. 

Diferença significativa ao nível de 0,1% de probabilidade também foi observada 

na última avaliação (12hD2Apl).  Por outro lado, a redução no teor de carotenoides 

observada nesta avaliação se deve ao fato das plantas de feijão estarem com 53 DAS e 

portanto, se encontrarem na fase reprodutiva e iniciando a fase de senescência. 

Resultados semelhantes foram observados na variação dos teores de pigmentos e 

carotenoides em feijoeiros submetidos à aplicação da tintura alcoólica de H. 

coronarium, e também em diferentes níves de significância pela distribuição gama 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6. Variação nos teores de pigmentos clorofilianos (Chl a, b) e carotenoides 

(x+c) para o efeito das aplicações de tinturas de H.coronarium em feijoeiro, inoculadas 

com C. lindemuthianum, durante o período de avaliação. 

Nivel Chl a  Chl b  Total  a/b  x+c   

12hA1Apl 5,696 (0,69) ** 1,426 (0,17) ns 6,818 (0,76) ns 4,037 (0,17) ns 1,041 (0,11) * 

12hD1Apl 5,064 (1,04) *** 1,818 (0,34) *** 6,928 (1,35) ** 2,680 (0,13) ** 0,924 (0,37) ns 

48hDIn 4,147 (0,76) 
 

1,278 (0,36) 
 

5,428 (1,04) 
 

3,551 (0,23) 
 

0,901 (0,11) 
 7ddDIn 3,646 (0,56) ns 1,002 (0,16) ns 4,562 (0,57) * 3,392 (0,23) ns 0,847 (0,11) ns 

12hA2Apl 3,192 (0,63) ns 0,655 (0,12) ** 3,753 (0,57) ** 4,715 (0,36) ** 0,658 (0,10) ns 

12hD2Apl 3,092 (0,42) * 0,720 (0,23) *** 3,845 (0,49) *** 4,515 (0,83) ** 0,583 (0,07) ** 

C.V. 25.373   38.696   27.062   19.915   20.879   

As médias foram obtidas com N = 15 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de 

probabilidade e ns indica diferença não significativa quando comparadas com a avaliação 48hDIn pela distribuição 

gama. 

  

De forma semelhante, houve diferença no teor de clorofila a na 1ª e 2ª avaliações 

(12hA1Apl e 12hD1Apl) ao nível de 1% e 0,1% de probabilidade. Para o teor de 

clorofila b, também houve diferença com 12hD1Apl (p<0,1%) e nas avaliações 
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realizadas antes e depois da 2ª aplicação, com diferenças estatísticas significativas de 1 

e 0,1% de probabilidade, respectivamente. Os teores de clorofila total observados nas 

plantas de feijão tratadas com a tintura de H. coronarium não foram significativas 

apenas na 1ª avaliação. 

Stangarlin e Pascholati (2000) também verificaram reduções nos teores de 

clorofila a e b (10 e 20%) na cultivar de feijão carioca comum, moderadamente 

suscetível ao Phaeoisariopsis griseola, ao passo que não houve diferença significativa 

na cultivar de feijão Rosinha G-2 (altamente suscetível), quando comparada ao controle. 

Degradação do teor de clorofila também foi observada por Kuzniak e Sklodowska 

(2001) em plantas de tomate infectadas por Botrytis cinerea. 

A relação clorofila a/b também apresentou valores da ordem de 4:1, exceto para 

as avaliações realizadas com 12hD1Apl (significativa ao nível de 1% de probabilidade) 

e com 7ddDIn, esta última com resultados não significativos. 

Os teores de carotenoides (x+c) foram significativos apenas na 1ª avaliação 

(12hA1Apl) e na última avaliação (12hD2Apl) com 1% e 5% de significância, 

respectivamente. 

As reduções generalizadas observados nas plantas de feijoeiro submetidas à 

aplicação das tinturas de H. coronarium e L. lucidum (Tabela 5 e 6), nos teores de 

pigmentos e carotenoides observadas 48 h após a inoculação com o patógeno, poderiam 

ser explicadas em função do ciclo de desenvolvimento do patógeno, que apesar de não 

apresentar sintomas perceptíveis a olho nu, interfere no metabolismo foliar. 

O patógeno C. lindemuthianum é classificado no grupo V, como causador de 

doenças que interferem no processo fotossintético, conforme proposto por McNew 

(1960). Segundo este autor, após a fase de germinação dos conídios (fase biotrófica) 

segue o crescimento micelial (fase necrotrófica), o qual se desenvolve entre as paredes 

celulares, porém sem sintomas perceptíveis a olho nu. Nesta fase, o crescimento 

micelial provoca uma depressão abaixo da epiderme e, com o rompimento da mesma, 

surgem os acérvulos. Este processo ocorre entre 2 a 4 dias após a infecção 

(ZAUMEYER e THOMAS, 1957).  

Os resultados obtidos nos teores de pigmentos clorofilianos e carotenoides 

avaliados em feijoeiros submetidos à aplicação da tintura alcoólica de L. lucidum não 

revelaram diferenças significativas entre os tratamentos quando comparados com o 

controle, aplicação de água (Tabela 7).  

 



 

30 

 

Tabela 7. Variação nos teores de pigmentos clorofilianos (Chl a, b) e carotenoides 

(x+c) para o efeito das aplicações de tinturas de L. lucidum em feijoeiro, inoculadas com 

C. lindemuthianum. 

Tratamentos Chl a  Chl b  Total  a/b  x+c  

H2O 3,963 (1,17) 
 

0,932 (0,34) 
 

4,444 (0,52) 
 

4,105 (0,65) 
 

0,754 (0,25) 
 Mancozebe 3,615 (0,92) ns 0,934 (0,35) ns 4,549 (1,24) ns 4,095 (0,81) ns 0,714 (0,14) ns 

T-10% 3,487 (0,85) ns 0,855  (0,29) ns 4,287 (0,99) ns 4,121 (0,77) ns 0,697 (0,17) ns 

T-20% 3,516 (0,98) ns 0,915 (0,32) ns 4,478 (1,27) ns 4,181 (0,71) ns 0,728 (0,17) ns 

T-30% 3,938 (1,29) ns 1,020 (0,36) ns 4,958 (1,63) ns 3,915 (0,60) ns 0,747 (0,18) ns 

C.V. 6,214 
 

6,333 
 

5,984 
 

2,450 
 

3,205   
As médias foram obtidas com N = 15 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de 

probabilidade e ns indica diferença não significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição 

gama. 

 

Os resultados obtidos nos teores de pigmentos clorofilianos e carotenoides 

avaliados em feijoeiros submetidos à aplicação da tintura alcoólica de H. coronarium 

revelaram diferenças significativas nos níveis de 5 e 1% de probabilidade quando 

comparados com o controle, aplicação de água (Tabela 8).  

 

Tabela 8. Variação nos teores de pigmentos clorofilianos (Chl a, b) e carotenoides 

(x+c) para o efeito das aplicações de tinturas de H. coronarium em feijoeiro, inoculadas 

com C. lindemuthianum. 

Tratamentos Chl a  Chl b  Total  a/b  x+c  

H2O 4,327 (1,00) 
 

1,261 (0,52) 
 

5,613 (0,48) 
 

3,879 (0,72) 
 

0,926 (0,21) 
 Mancozebe 4,574 (1,56) ns 1,205 (0,54) ns 5,612 (1,99) ns 3,829 (0,67) ns 0,895 (0,34) ns 

T-10% 3,652 (0,91) ns 1,059 (0,41) * 4,712 (1,22) ** 3,646 (0,87) ns 0,770 (0,16) ns 

T-20% 4,359 (1,15) * 1,182 (0,47) * 5,350 (1,44) ns 3,780 (0,82) ns 0,788 (0,21) ns 

T-30% 3,784 (1,04) ns 1,043 (0,43) ns 4,824 (1,37) ** 3,942 (0,94) ns 0,748 (0,17) ns 

C.V. 9.634 

 

8.277 

 

8.232 

 

2.941 

 

9.654   
As médias foram obtidas com N = 15 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de 

probabilidade e ns indica diferença não significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. 

 

O teor de clorofila a apresentou diferença estatística significativa ao nível de 5% 

de probabilidade apenas no tratamento com aplicação de 20% da tintura alcoólica de H. 

coronarium apresentando valores mais elevados deste pigmento quando comparado 

com o tratamento H2O. Já para o teor de clorofila b foram significativas as aplicações de 

10 e 20% da referida tintura, com o mesmo nível de significância com valores 

intermediários entre os tratamentos com Mancozebe e 30% da referida tintura. 

Valores mais baixos no teor de clorofila total foram observados nos tratamentos 

com 10 e 30% da tintura alcoólica de H. coronarium ao nível de 1% de significância. 

Por outro lado, não foram observadas diferenças estatísticas significativas entre os 

tratamentos na relação de clorofila a/b e no teor de carotenoides. 
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Os dados estatísticos da distribuição gama para teor de pigmentos se encontra no 

apêndice 3, sendo a tabela do apêndice 3.1 referentes ao experimento com L. lucidum e  

a 3.2 referente ao experimento com H. coronarium.  

No apêndice 3.3.   são apresentadas as interações entre o período de avaliações e 

os tratamentos, nota-se que o teor de clorofila a, seguido por clorofila total e 

carotenoides foram os fatores que mais apresentaram diferenças estatísticas 

significativas em diferentes níveis de probabilidade, para L. lucidum e no apêndice 3.4. 

as interaçãoes para H. coronarium . 

 

 

5.4. Fluorescência da Chl a 

 

Os parâmetros de fluorescência obtidos em ambos os experimentos com plantas 

de feijoeiro ocorreram com folhas adaptadas à luz e, portanto serão representados com o 

símbolo apóstrofe (‘). Esta diferenciação é comumente utilizada para distinguir quando 

estes parâmetros são obtidos em plantas com folhas adaptadas ao claro ou ao escuro 

(BAKER; ROSENQVIST, 2004; MAXWELL; JHONSON, 2000).  

Houve diferenças significativas entre as avaliações (Tabelas 9 e 10 para L. 

lucidum e 11 e 12 para H. coronarium), entre tratamentos (Tabelas 13 e 14 para L. 

lucidum e 15 e 16 para H. coronarium), bem como na interação entre avaliações e 

tratamentos tanto no experimento com L. lucidum como para H. coronarium (Apêndice 

4.5 e 4.6 para L. lucidum e 4.7 e 4.8 para H. coronarium). .os gráficos de adequação do 

modelo de distribuição Gama estão no apêndice 4.9 para o experimento com L. lucidum 

e no apêndice 4.10 para o experimento com H. coronarium. 

Nas avaliações realizadas 12h antes e depois da 1ª aplicação da tintura de L. 

lucidum, os valores observados da fluorescência, F e fluorescência mínima, F’o foram os 

mais baixos e foram significativos ao nível de 0,1% de probabilidade quando 

comparadas com as avaliações realizadas 48h após a inoculação com o patógeno 

(Tabela 9). Os resultados observados nas avaliações seguintes foram mais elevados e 

para F não foi significativa apenas a avaliação realizada com 12hA2Apl. Já para F’o 

houve diferença significativa na 1ª avaliação com 12hA1Apl (p<0,1%) e nas 2ª e 3ª 

avaliações (ambas com p<1%). 

Resultados semelhantes para a emissão de fluorescência (F) ocorreram com as 

plantas de feijoeiro inoculadas com o patógeno, em que foi aplicada a tintura de H. 
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coronarium (Tabela 10). Diferenças significativas ao nível de 5 e 11% de probabilidade 

foram observadas nas avaliações realizadas com 12h antes e depois da 1ª aplicação 

(respectivamente) cujos valores foram baixos quando comparadas às demais avaliações. 

Nas avaliações realizadas com 7ddDIn e 12hA3Apl, quando comparadas com a 

avaliação realizada 48h após a inoculação ao nível de 5% de probabilidade. Os valores 

se elevaram a partir da 4ª avaliação, semelhantes às plantas tratadas com L. lucidum. 

Os valores da fluorescência mínima adaptada a luz (F’o) para H. coronarium 

tiveram diferenças significativas ao nível de 0,1% nas avaliações realizadas com 12h 

antes e depois da 1ª aplicação, e com 12h antes da 3ª aplicação (Tabela 10). Os valores 

de F’o nas avaliações citadas foram baixos e se elevaram nos demais tratamentos, 

semelhante ao que ocorreu com as plantas submetidas à aplicação de L. lucidum. Os 

valores observados nas avaliações com 7ddDIn e 12hA2Apl foram significativos ao 

nível de 5% de probabilidade (Tabela 9). 

A fluorescência basal (F) e a inicial (F’o) apresentaram valores elevados 48h 

após inoculação. Estes resultados diferiram estatisticamente (p<0,05) das demais 

avaliações no experimento com aplicação de tintura de L.lucidum (Tabela 9), 

principalmente da última avaliação, realizada com 12h depois da 3ª aplicação. 

Resultados semelhantes ocorreram no experimento com H. coronarium (Tabela 10), 

porém não houve diferença significativa entre as avaliações realizadas. 
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Tabela 9. Parâmetros de fluorescência avaliados em folhas de feijoeiro adaptadas à luz e submetidas à aplicação da tintura alcoólica de L. 

lucidum, inoculadas com C. lindemuthianum. 

Avaliações F   F'o   Fm   F'm   F'v   F’q   

12hA1Apl 0,777 (0,04) *** 0,738 (0,03) *** 1,821 (0,20) * 2,448 (0,14) *** 1,710 (0,14) *** 1,671 (0,14) *** 

12hD1Apl 0,801 (0,04) *** 0,747 (0,02) ** 2,026 (0,11) ** 2,600 (0,08) *** 1,853 (0,07) *** 1,799 (0,08) *** 

48hDIn 1,166 (0,29) 
 

1,073 (0,25) 
 

1,873 (0,43) 
 

2,079 (0,44) 
 

1,006 (0,42)  0,913 (0,44) 
 7ddDIn 0,869 (0,06) *** 0,824 (0,05) ** 1,790 (0,39) ns 2,013 (0,37) ns 1,188 (0,35) ** 1,144 (0,36) *** 

12hA2Apl 0,904 (0,16) ns 0,832 (0,08) ns 1,691 (0,24) ns 1,987 (0,33) * 1,154 (0,30) ** 1,082 (0,30) ** 

12hD2Apl 0,854 (0,07) ** 0,820 (0,07) ns 1,563 (0,21) ns 1,828 (0,27) ns 1,007 (0,24) ns 0,973 (0,26) ** 

12hA3Apl 1,009 (0,11) ** 0,932 (0,11) ns 1,688 (0,23) ns 1,845 (0,22) ns 0,912 (0,19) ns 0,835 (0,16) ns 

12hD3Apl 0,804 (0,06) *** 0,753 (0,06) *** 1,541 (0,11 ns 1,919 (0,24) ns 1,165 (0,22) * 1,114 (0,23) ** 

C.V. 13,610   12,645   8,668   12,698   25,738   27,686   

As médias foram obtidas com N = 15 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não 

significativa quando comparadas com a avaliação 48hDIn pela distribuição gama. 

 

Tabela 10. Parâmetros de fluorescência avaliados em folhas de feijoeiro adaptadas à luz e submetidas à aplicação da tintura alcoólica de H. 

coronarium, inoculadas com C. lindemuthianum. 

Nivel F   F'o   Fm   F'm   F'v   F’q   

12hA1Apl 0,801 (0,05) * 0,760 (0,05) *** 1,639 (0,07) ns 2,240 (0,06) ns 1,480 (0,09) ns 1,439 (0,08) ns 

12hD1Apl 0,794 (0,08) ** 0,768 (0,06) *** 1,793 (0,21) * 2,409 (0,15) * 1,640 (0,17) * 1,615 (0,16) * 

48hDIn 0,971 (0,14) 

 

0,961 (0,12) 

 

1,589 (0,22) 
 

1,875 (0,32) 

 

0,914 (0,36) 

 

0,903 (0,32) 

 7ddDIn 0,800 (0,07) * 0,785 (0,06) * 1,412 (0,43) ns 1,604 (0,50) *** 0,819 (0,46) * 0,803 (0,46) * 

12hA2Apl 0,895 (0,08) ns 0,846 (0,06) * 1,580 (0,25) ns 1,755 (0,26) ** 0,909 (0,29) * 0,860 (0,29) * 

12hD2Apl 0,941 (0,09) ns 0,885 (0,06) ns 1,600 (0,21) ns 1,863 (0,19) ** 0,977 (0,17) * 0,921 (0,18) * 

12hA3Apl 0,837 (0,06) * 0,778 (0,07) *** 1,596 (0,12) ns 2,048 (0,19) ** 1,270 (0,17) ns 1,210 (0,19) ns 

12hD3Apl 0,983 (0,13) ns 0,890 (0,07) ns 1,654  (0,25) ns 1,829 (0,22) *** 0,938 (0,19) ** 0,846 (0,18) *** 

C.V. 9,095   8,751   6,528   13,549   27,321   28,725   
As médias foram obtidas com N = 15 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa 

quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. 
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A florescência inicial Fo, quando adaptada ao escuro, é alterada por estresse do 

ambiente que causam alterações estruturais nos pigmentos fotossintéticos do PSII 

(BOLHÁR-NORDENKAMPF et al., 1989). Presume-se que a emissão da Fo, ocorre 

dentro do estádio rápido da fluorescência, e representa a energia liberada pelas 

moléculas de clorofila a dos complexos antena do fotossistema II, antes dos elétrons 

migrarem para o centro de reação P 680 (PSII). 

Aumentos de Fo podem ocorrer, quando há danos no centro de reação do 

fotossistema II, ou por uma redução na transferência de energia de excitação do sistema 

coletor de luz para o centro de reação (MATHIS e PALLOTIN, 1981; BAKER; 

ROSENQVIST, 2004). O aumento de F’o ocorreu 48h após a inoculação, momento em 

que também foi observado diminuição no teor de clorofila a e total em plantas de 

feijoeiro tratadas com extrato de L. lucidum e clorofila a, b e total em plantas tratadas 

com H. coronarium. Admite-se que a fluorescência inicial é originada das moléculas de 

clorofilas do sistema antena do FS II, não ligadas aos centros de reação, e a energia de 

excitação gerada nesses pigmentos não é extinta pelos centros de reação abertos, o que 

permite a elevação da intensidade de Fo (BACARIN e MOSQUIN, 2012). 

A fluorescência máxima adaptada à luz (F’m), observadas nas plantas de 

feijoeiro com aplicação de tintura de L. lucidum apresentaram valores elevados na 1ª e 

2ª avaliação, sendo estas diferenças significativas ao nível de 0,1% de probabilidade. Os 

valores observados na 4ª avaliação (12hA2Apl) foram significativos a 5%, apresentando 

valores reduzidos em relação às avaliações iniciais quando comparadas  com a avaliação 

realizada com 48h depois da inoculação (Tabela 9). 

Para as plantas de feijoeiro submetidas à aplicação de tintura alcoólica de H. 

coronarium, somente não foram diferentes estatisticamente os valores observados na 1ª 

avaliação. Para este experimento, os valores decrescem até a 4ª avaliação (12hA2Apl) e 

depois permanecem com valores mais elevados e próximos nas avaliações seguintes, 

com níveis de significância variados entre as avaliações quando comparadas às 48h após 

a inoculação com C. lindemuthianum (Tabela 10).  

A elevação de F’o e a redução da F’m coincidiram com a redução no teor de Chl 

a e total. Segundo Miranda et al. (1981) Fm é proporcional a quantidade de clorofila a, 

contida nos tecidos. A detecção da fluorescência da clorofila tem grande vantagem, pois 

permite a caracterização do estado fisiológico da planta, já que Fm é a intensidade 

máxima em que todos os centros de reação do PSII estão fechados (VAN KOOTEN e 

SNEL, 1990). Segundo Baker e Rosenqvist (2004) quanto maior a quantidade de 
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clorofila a, os processos fotoquímicos da fotossíntese das plantas também estarão 

elevados, elevando também os valores de Fm. Os valores de F’m podem também ser 

gerados após pulsos de luz saturante em plantas adaptadas à luz os quais tendem a ser 

consideravelmente menores do que o Fm gerado após pulsos em folhas adaptadas ao 

escuro. 

A Fm é obtida permitindo à planta adaptar-se ao escuro por 30 minutos ou mais, 

condição em que os seus centros de reação do PSII, tornam-se “abertos” e a quinona 

(QA), se encontra oxidada e em seguida se aplica um flash de luz obtendo a Fm, quando 

a planta não está adaptada ao escuro obtêm a F’m (BAKER, 2008; PORTES, 1990). 

Os valores de fluorescência variável (F’v) obtidos nas plantas de feijoeiro 

submetidas à aplicação das tinturas de L. lucidum decresceram consideravelmente ao 

longo das avaliações, quando comparada com os resultados obtidos na avaliação com 

48h após a inoculação. As diferenças foram significativas ao nível de 0,1% na 1ª e 2ª 

avaliação, e ao nível de 1% na 3ª e 4ª avaliação (Tabela 9). 

A resposta mais importante da planta, em se tratando de fluorescência de folhas 

adaptadas ao escuro, por pelo menos 30 minutos, é a Fv. Quanto maior a Fv maior a 

capacidade da planta em transferir a energia dos elétrons ejetados das moléculas dos 

pigmentos para a formação do redutor NADPH, ATP e Fdr e, consequentemente, maior 

a capacidade de assimilação do CO2 na fase bioquímica da fotossíntese (ROHÁČEK, 

2002; BAKER, 2008). 

Para as plantas tratadas com tintura de H. coronarium os resultados da F’v 

também foram decrescentes ao longo das avaliações, sendo que os valores observados 

na 1ª e na penúltima avaliação não foram significativos. Por outro lado, os demais 

resultados foram significativos ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 10). 

Desta forma, a redução na F’v observada em ambos os experimentos 48h após a 

inoculação, podem ter influenciado negativamente a capacidade das plantas de feijoeiro 

em promover a transferência de elétrons e consequentemente afetar a geração dos 

produtos da fase luminosa da fotossíntese. 

O parâmetro F’q, é calculado pela diferença entre a fluorescência F e F’m e 

representa a dissipação fotoquímica da fluorescência devido aos centros de reação do 

fotossistema II abertos, em função das folhas se encontrarem adaptadas à luz. 

Como este parâmetro apresenta uma relação de inversa proporcionalidade com 

F’m, a redução deste parâmetro (conforme discutido anteriormente) explica a redução 

observada na F’q. Os resultados para este parâmetros demonstram que foram 
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decrescentes em relação às avaliações realizadas para ambos os experimentos, com 

aplicação de tinturas de L. lucidum (Tabela 9) e de H. coronarium (Tabela 10). 

As diferenças foram significativas com 0,1 e 1% para as plantas submetidas à 

aplicação da tintura com L. lucidum (Tabela 11) e ao nível de 5% de probabilidade com 

aplicação da tintura de H. coronarium (Tabela 12). 

Com a aplicação de 20% houve um incremento na F, F’o F’m das planta de 

feijoeiro tratadas com a tintura de L. lucidum  (Tabela 13) e em F’m, F’v e F’q das 

plantas tratadas com a tintura de H. coronarium (Tabela 14). Por outro lado a aplicação 

de 30% de ambas as tinturas  levou a um decréscimo nestes parametros.  

A aplicação de mancozebe incrementou todos os parâmetros no experimento 

com aplicação de tintura de L. lucidum  e F, F’o no experimento com aplicação de H. 

coronarium. Porém, neste caso houve redução de F’m, F’v e F’q e com relação aos 

parâmetros F e F’o não foram observadas diferenças estatísticas significativas. 

Muitas perturbações no metabolismo fotossintético podem ser induzidas por 

diversos fatores abióticos e bióticos, e podem influenciar de maneira significativa na 

cinéticas de emissão da fluorescência nas plantas (BAKER e ROSENQVIST, 2004). 
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Tabela 11. Parâmetros de fluorescência calculados a partir dos tratamentos aplicados em folhas de feijoeiro adaptadas à luz e submetidas à 

aplicação da tintura alcoólica de L. lucidum, inoculadas com C. lindemuthianum. 

Tratamentos F   F'o   Fm   F'm   F'v   F’q   

H2O 0,909 (0,17) 
 

0,835 (0,11) 
 

1,690 (0,30)  2,073 (0,42)  1,238 (0,45) 
 

1,163 (0,48) 
 Mancozebe 0,921 (0,17) ns 0,865 (0,16) ** 1,819 (0,26) ** 2,129 (0,31) * 1,263 (0,37) ns 1,208 (0,37) * 

T-10% 0,867 (0,13) ns 0,812 (0,10) ns 1,640 (0,21) ns 1,989 (0,35) ns 1,176 (0,41) ns 1,121 (0,40) ns 

T-20% 0,937 (0,27) *** 0,866 (0,24) *** 1,823 (0,33) ** 2,215 (0,29) * 1,348 (0,34) ns 1,277 (0,38) ns 

T-30% 0,855 (0,09) ** 0,822 (0,09) ns 1,773 (0,33) ** 2,043 (0,49) *** 1,221 (0,49) *** 1,188 (0,49) *** 

C.V. 3,928   2,936   4,632   4,129   5,108   4,840   

As médias foram obtidas com N = 24 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não 

significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. As diferenças significativas foram destacadas em cinza. 

 

Tabela 12. Parâmetros de fluorescência calculados a partir dos tratamentos aplicados em folhas de feijoeiro adaptadas à luz e submetidas à 

aplicação da tintura alcoólica de H.coronarium, inoculadas com C. lindemuthianum. 

Tratamentos F   F'o   Fm   F'm   F'v   F’q   
H2O 0,886 (0,10) 

 

0,836 (0,09) 
 

1,605 (0,17) 
 

2,010 (0,38) 

 

1,173 (0,41) 

 

1,123 (0,41) 
 Mancozebe 0,890 (0,13) ns 0,844 (0,08) ns 1,640 (0,24) ns 1,956 (0,31) ** 1,112 (0,33) * 1,066 (0,35) ** 

T-10% 0,887 (0,13) ns 0,821 (0,12) ns 1,648 (0,27) ns 1,932 (0,33) ** 1,111 (0,36) ** 1,045 (0,35) ** 

T-20% 0,880 (0,11) ns 0,842 (0,08) ns 1,629 (0,27) ns 2,045 (0,30) ** 1,203 (0,35) * 1,165 (0,37) * 

T-30% 0,845 (0,11) ns 0,827 (0,12) ns 1,519 (0,30) ns 1,820 (0,44) *** 0,993 (0,46) *** 0,974 (0,43) *** 

C.V. 2,111   1,165   3,255   4,422   7,209   6,828   
As médias foram obtidas com N = 24 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não 

significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. As diferenças significativas foram destacadas em cinza. 
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Vários são os parâmetros calculados a paritr dos parâmetros básicos de 

fluorescência da clorofila já discutidos anteriormente. O rendimento quântico efetivo do 

fotossistema II, Y(II) obtidos em feijoeiros com aplicação da tintura alcoólica de L. 

lucidum revelaram reduções crescentes com as avaliações. Exceção observada para a 

última avaliação (12hD3Apl), cujo valor se elevou e a diferença foi significativa ao 

nível de 0,1% de significância. Os demais valores diferiram significativamente ao nível 

de 0,1% na 1ª e 2ª avaliações, e ao nível de 5% de probabilidade na 3ª avaliação (Tabela 

13). 

O mesmo padrão de resposta pode ser observado neste parâmetro (Y(II) para as 

plantas de feijoeiro tratadas com tintura alcoólica de H. coronarium, porém as 

diferenças foram significativas apenas na 1ª e 2ª avaliações (p<0,001) e na 3ª avaliação 

(7ddDIn) ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 14). 

A aplicação da tintura de L. lucidum a 20 e 30% (Tabela 15) elevou o Y(II), já 

nas plantas de feijoeiro em que foi aplicada a tintura de H. coronarium somente a 30% 

levou ao incremento deste parâmetro (Tabela 16). 

A eficiência fotoquímica do fotossistema II (ɸII) permite avaliar a proporção de 

luz absorvida pelos pigmentos clorofilianos associados ao PSII que será utilizado 

fotoquimicamente (MAXWELL; JOHNSON, 2000).  

Os valores observados para este parâmetro nas plantas de feijoeiro tratadas com 

tintura de L. lucidum revelaram valores descrescentes até a penúltima avaliação quando 

comparados com a avaliação realizada 48h após a inoculação com o patógeno. As 

diferenças foram significativas ao nível de 0,1% de probabilidade na 1ª e 2ª avaliações. 

Os demais resultados foram significativos ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 13). 

Com a aplicação do fungicida Mancozebe e tintura de L. lucidum a 20% revelou 

incremento no II, porém a aplicação de 30% desta mesma tintura resultou em 

diminuição deste parâmetro (Tabela 15). 
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Tabela 13. Parâmetros de fluorescência calculados a partir de avaliações realizadas em folhas de feijoeiro adaptadas à luz e submetidas à 

aplicação da tintura alcoólica de L. lucidum, inoculadas com C. lindemuthianum. 

Avaliações Y(II)    II    F'v/F'm    F’q/F’v    RFD    ETR    

12hA1Apl 0,680 (0,02) *** 2,130 (0,15) *** 0,697 (0,02) *** 0,976 (0,02) *** 2,342 (0,22) *** 45,633 (13,87) *** 

12hD1Apl 0,691 (0,01) *** 2,292 (0,09) *** 0,712 (0,01) *** 0,970 (0,02) *** 2,529 (0,11) *** 34,380 (5,38) *** 

48hDIn 0,412 (0,11) 
 

1,645 (0,47) 
 

0,470 (0,11) 
 

0,889 (0,13) 
 

1,656 (0,46) 
 

114,873 (34,67) 
 7ddDIn 0,559 (0,07) * 1,569 (0,45) * 0,578 (0,07) *** 0,960 (0,04) *** 2,056 (0,41) ** 42,480 (12,35) *** 

12hA2Apl 0,562 (0,08) ns 1,521 (0,40) * 0,568 (0,09) ** 0,937 (0,08) * 1,898 (0,31) * 49,766 (29,74) *** 

12hD2Apl 0,489 (0,06) ns 1,352 (0,33) * 0,544 (0,06) * 0,962 (0,06) *** 1,830 (0,23) * 87,893 (19,72) ns 

12hA3Apl 0,449 (0,04) ns 1,295 (0,25) ns 0,490 (0,06) ns 0,930 (0,14) *** 1,673 (0,16) ns 108,420 (14,16) ns 

12hD3Apl 0,602 (0,05) *** 1,494 (0,28) ns 0,602 (0,05) *** 0,955 (0,05) *** 1,924 (0,18) *** 70,066 (15,50) ** 

C.V. 17,114   20,681   13,991   2,802   14,542   42,242   

As médias foram obtidas com N = 15 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa 

quando comparadas com a avaliação 48hDIn  pela distribuição gama. As diferenças significativas foram destacadas em cinza. 

 

Tabela 14. Parâmetros de fluorescência calculados a partir de avaliações realizadas em folhas de feijoeiro adaptadas à luz e submetidas à 

aplicação da tintura alcoólica de H.coronarium, inoculadas com C. lindemuthianum. 

Avaliações Y(II)    II    F'v/F'm    F’q/F’v    RFD    ETR    

12hA1Apl 0,640 (0,03) *** 1,883 (0,07) ns 0,660 (0,03) ns 0,972 (0,01) ns 2,054 (0,16) * 61,766 (14,43) * 

12hD1Apl 0,672 (0,02) *** 2,078 (0,17) ns 0,679 (0,03) * 0,985 (0,05) ns 2,261 (0,19) *** 43,813 (13,53) ** 

48hDIn 0,453 (0,07) 
 

1,347 (0,39) 
 

0,472 (0,13) 
 

1,143 (0,70) 
 

1,651 (0,24) 
 

71,120 (41,87) 
 7ddDIn 0,459 (0,10) * 1,070 (0,62) ** 0,478 (0,11) ns 0,972 (0,04) ns 1,752 (0,47) ns 59,333 (36,36) ** 

12hA2Apl 0,522 (0,08) ns 1,233 (0,35) * 0,505 (0,10) ns 0,939 (0,04) ns 1,780 (0,33) ns 47,833 (28,55) ** 

12hD2Apl 0,474 (0,04) ns 1,354 (0,23) * 0,521 (0,04) ns 0,942 (0,09) ns 1,705 (0,20) ns 100,813 (19,24) ns 

12hA3Apl 0,589 (0,04) ns 1,636 (0,22) * 0,618 (0,04) ns 0,950 (0,04) ns 1,915 (0,19) * 74,960 (14,77) ns 

12hD3Apl 0,483 (0,06) ns 1,289 (0,25) *** 0,508 (0,05) ns 0,904 (0,07) ns 1,685 (0,16) ns 113,313 (18,95) ns 

C.V. 16,011   23,340   15,076   7,373   11,504   34,157   

As médias foram obtidas com N = 15 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não 

significativa quando comparadas com a avaliação 48hDIn pela distribuição gama. As diferenças significativas foram destacadas em cinza 
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Os resultados da II para as avaliações realizadas nas plantas de feijoeiro com 

aplicação da tintura de H. coronarium não apresentaram diferenças significativas na 1ª e 

2ª avaliação realizadas 12h antes e depois da 1ª aplicação. As avaliações seguintes 

foram significativas ao nível de 1% de probabilidade (com 7ddDIn) e ao nível de 5% de 

probabilidade  nas avaliações seguintes (Tabela 14). 

A aplicação da tintura de H. coronarium a 20% levou ao incremento do II em 

relação a  H2O, porem a aplicação de mancozebe e tintura a 30% causou diminuição 

neste parâmetro (Tabela 16). 

Como foi discutido anteriormente, o patógeno inoculado atua em nível foliar e 

apesar da não observância de sintomas perceptíveis a olho nu, nas 48h após a 

inoculação, foi observado que os parâmetros de fluorescência se mostraram sensíveis na 

percepção de atuação do patógeno. Desta forma, foi possível perceber que houve 

variação da maioria dos parâmetros de fluorescência, tanto em função da aplicação das 

tinturas, como após a inoculação do patógeno. 

A fluorescência variável, F’v obtida pela diferença entre a fluorescência máxima 

(F’m) e a inicial (F’o) e geralmente é utilizada na avaliação dos danos ao sistema 

fotossintético, por meio da razão F’v/F’m (adaptada à luz), a qual indica o rendimento 

quântico máximo do fotossistema II. Normalmente esta razão decresce em plantas 

submetidas a algum tipo de estresse (KRAUSE e WEIS, 1991). Baker e Rosenqvist 

(2004) relatam que os valores deste parâmetro (F’v/F’m) se apresentam reduzido em 

diversas espécies de plantas submetidas a diferentes tipos de estresse, tais como 

salinidade, temperaturas altas e baixas, assim como deficiência nutricional. 

Enquanto F’v demonstra a habilidade do PSII realizar a fotorredução da quinona 

A (QA), a relação F’v/F’m provê a eficiência de operação do PSII quando todos os 

centros de reação do PSII estão abertos (BAKER e ROSENQVIST, 2004). Podemos 

supor que o período que sucedeu à inoculação representou uma condição de estresse que 

refletiu em perdas da eficiência do PSII. 

Em muitos estudos ecofisiológicos é sugerido que o estresse induzido diminui 

Fv/Fm, quando as plantas são expostas a estresse abióticos ou bióticos (BAKER, 2008). 

Levando em consideração que as plantas de feijão se desenvolveram em casa de 

vegetação e as análises foram realizadas sem adaptação ao escuro, podemos supor que 

os valores obtidos de aproximadamente 0,70 demonstram que as plantas encontravam-

se saudáveis.  

Por outro lado, foram observados na relação F’v/F’m valores baixos, os quais 
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representam as dificuldades fisiológicas ou estresse enfrentado pelas plantas durante as 

avaliações realizadas. Diferenças significativas ao nível de 0,1% foram observadas nas 

plantas submetidas à tintura alcoólica de L. lucidum nas três primeiras avaliações e na 

última avaliação. Nas avaliações realizadas com 12hA e D1Apl foram significativas ao 

nível de 1 e 5%, respectivamente (Tabela 13).  

Björkman e Demming (1987) realizaram uma compilação de vários trabalhos 

para inúmeras espécies que apresentam ciclo C3, e descreveram que o valor médio da 

relação Fv/Fm era de 0,830. Como as avaliações neste trabalho foram realizadas sem 

adaptação ao escuro, era esperado que essa relação fosse mais baixa. Desta maneira, 

observamos valores de F’v/F’m em torno de 7,0, antes da inoculaçao de C. 

lindemuthianum. Porém, após este evento, os valores sofreram reduções significativas 

em plantas tratadas com tintura de L. lucidum, demostrando menor eficiência de 

operação do PSII, devido ao ataque do patógeno (Tabela 13), aumentando somente na 

ultima avaliação, demosntrando possivel recuperação da planta. Reduções semelhantes 

neste parâmetro foram observadas nas plantas tratadas com tintura de H. coronarium, 

porém não foram significativas. 

Com a aplicação de 30% da tintura de L. lucidum houve incremento neste 

parâmetro (Tabela 15), bem como no Y(II), porém o contrario foi observado na 

aplicação da tintura de H. coronarium. A aplicação desta tintura a 30% causou redução 

na relação F’v/F’m, assim como em II. As diferenças observadas nas respostas à 

aplicação de cada tintura podem estar relacionadas às diferenças químicas na 

composição das mesmas e, consequentemente na sua atuação nas plantas de feijão. 

A razão F’q/F’v revelou diferenças significativas ao nível de 0,1% nas plantas 

submetidas a aplicação da tintura de L. lucidum em todas as avaliações (Tabela 13), 

sendo que na avaliação de 48hDIn (0,889) esta foi baixa. Recuperação dos valores 

foram observados na avaliação com 12hA1Apl (0,976); o mesmo ocorreu com os 

diferentes tratamentos que elevaram a F’q/F’v em relação a água (0,923) (Tabela 15). No 

entanto, as diferenças observadas nas aplicações da tintura de H. coronarium não foram 

siginificativas (Tabela 14), somente a aplicação de 30% (1,075) desta tintura foi 

significativa a 0,1%, elevando este parametro em relação a água (0,952) e aos demais 

taramentos (Tabela 16). 

O fator de eficiência PSII ( F'q/F'v), se refere à eficiência máxima operacional do 

PSII, alguns autores relatam esse fator de eficiência como dissipador de absorção de 

energia de excitação fotoquímica no PSII, matematicamente idêntico ao coeficiente de 



 

42 

 

extinção fotoquímica, qP. (OXBOROUGH e BAKER, 2000).  

F’q/F’v está diretamente relacionada com a taxa em que os produtos de transporte 

de elétrons da fotossíntese (NADPH e ATP) são consumidos. Restrições no transporte 

de elétrons do PSII podem resultar em um aumento na diferença de potencial 

eletroquímico de prótons através da membrana do tilacoide, resultando num aumento da 

extinção não-fotoquímica nas antenas do PSII. Esta resposta poderia ser detetada por 

um decréscimo na relação F'v/ F'm e servem para reduzir a taxa de excitação dos centros 

reacionais do PSII e impedir a quinona do PSII de aceitar elétrons, tornando-se 

altamente reduzida. Com o aumento dos níveis de estresse, os aumentos da extinção 

não-fotoquímica pode ser insuficiente para manter os aceptores de elétrons do PSII 

parcialmente oxidados e isso leva ao fotodano do PSII, a menos que receptores de 

elétrons alternativos, tais como oxigênio, sejam utilizados (ORT e BAKER, 2002). 

Consequentemente, a capacidade de manter a quinona do PSII parcialmente oxidada é 

um fator chave na tolerarância a estresses ambientais (ROSENQVIST, 2001; ORT e 

BAKER, 2002) e isso pode ser rastreado monitorando-se a relação F'q / F'v. 

A razão de decréscimo da fluorescência (RFD), que é determinada pela 

expressão (Fm –Ft)/Ft, é denominada de índice de vitalidade e é usada para avaliar a 

atividade de Ciclo de Calvin e processos relacionados (LICHTENTHALER et al, 1986). 

A razão de decréscimo da fluorescência, RFD, é um parâmetro da cinética de emissão 

de fluorescência das clorofilas, que indica a atividade potencial fotossintética 

(SAAKOV et al., 1992). 

O indice de vitalidade (RFD) cujos valores se encontravam em 2,342 

(12hA1Apl) e 2,529 (12D1Apl). Porém, 48h após a inoculção sofreu redução 

significativa ao nível de 0,1% (1,656); e 7 dias após a inoculação os valores 

apresentaram leve incremento (1,800)(Tabela 13). Na tabela 15 verifica-se que a 

aplicação de 30% da tintura de L. lucidum incrementou este parâmetro, sendo esta 

diferença significativa a 0,1%  e entre os demais tratamentos não foram significativos. 

Para H. coronarium  o comportamento foi semelhante no início das avaliações 

( 2,200), porém após a inoculação do patógeno a RFD reduziu para 1,651 e só 

apresentou incremento 12hA3Apl (1,915). Após esta avaliação, os resultados ficaram 

em torno de 1,700 nas demais avaliações (Tabela 14). Para os tratamentos, a aplicação 

de 30% de H. coronarium diminui a RFD de 1,8208 com H2O para 1,801 (Tabela 16). 

O RFD é maior em folhas de arvores que estão no sol (valores de 3-5) do que em 

folhas de sombra (valores de 1,0-2,5) que refletem a sua capacidade fotossintética 

superior e taxas de fixação de CO2 (LICHTENTHALER e BURKART 1999; 

LICHTENTHALER e BABANI 2004). De fato, os valores de RFD medidos à 
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irradiância saturação da fotossíntese exibem uma correlação linear altamente 

significativa para a fotossintese liquida como mostrado por Lichtenthaler et al. (2005). 

Esta correlação é especialmente válido para as plantas ao ar livre, que são muito menos 

afetados por fotoinibição em comparação com as folhas de plantas de estufa. 

Valores de RFD superiores a 2,5 indicam um bom funcionamento da atividade 

fotossintética (LICHTENTHALER; RINDERLE, 1988) e valores abaixo de 1 sugerem 

que a fixação do CO2 tem sido severamente comprometida (HAITZ e 

LICHTENTHALER, 1988). 

Os valores inicias de RFD encontrados neste trabalho estão próximos a 2,3 

valores próximos do normal para folhas de sombra, e como os experimentos foram 

realizados em casa de vegetação isso já era esperado. Os menores valores de RFD 

encontrados foram após 48h a inoculação de C. lindemuthinum ( 1,650) para ambas as 

tinturas, provavelmente refletiram o estresse causado pela presença do patógeno. Porém, 

mesmo interferindo no processo fotossintético, sua atuação não foi suficiente para 

comprometer severamente a fixação de CO2. Como a aplicação de 30% da tintura de L. 

lucidum aumentou este parâmetro, podemos inferir que esta age de forma a proteger o 

fotossistema das plantas de feijão. Por outro lado, a aplicação de 30% da tintura de H. 

coronarium reduziu o RFD, mas também reduziu a severidade da doença, indicando que 

provavelmente esta tintura tenha interferido mais no desenvolvimento do patógeno do 

que sobre os fotossistemas da planta. 

É altamente recomendável determinar através do fluorômetro PAM, além dos 

parâmetros de fluorescência clássicos, também a relação de diminuição de fluorescência 

(RFD), que quando medido à irradiância de saturação podem ser diretamente 

correlacionados com a taxa de assimilação de CO2 (fotossíntese liquida) das folhas 

(LICHTENTHALER et al., 2005). 

Como os valores de RFD são indicadores de mensuração rápida e se 

correlacionam com a atividade fotossintética das folhas inteiras, eles devem sempre ser 

determinado através da fluorescência em paralelo com os outros coeficientes e taxas de 

fluorescência da Chl (LICHTENTHALER et al., 2005). 

Assim, como exemplo, verificamos que sob várias condições de estresse a 

relação Fv/Fm permenece inalterada, enquanto que os valores de RFD já se observa 

reduções significativas; indicando uma diminuição na conversão quântico fotossintética. 

Portanto, medindo apenas essa relação Fv/Fm pode levar à conclusão errada de que o 

aparato fotossintético não foi perturbado, o que nem sempre é o caso. Em contraste, os 

valores e medições de RFD já indicam uma queda no início da atividade fotossintética 

(LICHTENTHALER et al., 2005). 
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Tabela 15. Parâmetros de fluorescência calculados a partir dos tratamentos aplicados em folhas de feijoeiro adaptadas à luz e submetidas à 

aplicação da tintura alcoólica de L. lucidum, inoculadas com C. lindemuthianum. 

Tratamentos Y(II)    II    F'v/F'm    F’q/F’v    RFD    ETR    

H2O 0,550 (0,12) 
 

1,614 (0,53) 
 

0,580 (0,10) 
 

0,923 (0,03) 
 

1,913 (0,47) 
 

69,816 (38,26) 
 Mancozebe 0,540 (0,13) *** 1,687 (0,39) * 0,584 (0,10) ns 0,953 (0,05) *** 2,014 (0,37) ns 74,833 (35,20) ns 

T-10% 0,543 (0,11) ns 1,538 (0,44) ns 0,575 (0,11) ns 0,953 (0,06) *** 1,919 (0,32) ns 66,258 (32,54) ns 

T-20% 0,584 (0,11) ** 1,784 (0,37) * 0,603 (0,11) * 0,935 (0,07) ** 2,016 (0,43) ns 64,541 (38,52) ns 

T-30% 0,562 (0,11) *** 1,600 (0,60) *** 0,573 (0,12) *** 0,973 (0,08) *** 2,081 (0,40) *** 70,495 (33,87) *** 

C.V. 3,206   5,750   2,084   2,013   3,605   5,787   

As médias foram obtidas com N = 24 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa 

quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. As diferenças significativas foram destacadas em cinza. 
 

Tabela 16. Parâmetros de fluorescência calculados a partir dos tratamentos aplicados em folhas de feijoeiro adaptadas à luz e submetidas à 

aplicação da tintura alcoólica de H.coronarium, inoculadas com C. lindemuthianum. 

Tratamentos Y(II)    II    F'v/F'm    F’q/F’v    RFD    ETR    

H2O 0,513 (0,10) 
 

1,554 (0,47) 

 

0,569 (0,09) 
 

0,952 (0,03) 
 

1,828 (0,28) 
 

80,308 (40,72) 
 Mancozebe 0,543 (0,10) ns 1.490 (0.39) ** 0.557 (0.08) ns 0.953 (0.08) ns 1.859 (0.27) ns 71.966 (35.68) ns 

T-10% 0,547 (0,09) ns 1.458 (0.43) ** 0.560 (0.11) ns 0.938 (0.06) ns 1.875 (0.33) ns 70.833 (29.79) ** 

T-20% 0,565 (0,08) ns 1.601 (0.40) * 0.575 (0.09) ns 0.960 (0.06) ns 1.888 (0.43) ns 67.925 (28.82) ns 
T-30% 0,514 (0,12) *** 1.328 (0.56) *** 0.514 (0.15) *** 1.075 (0.56) *** 1.801 (0.31) * 67.062 (33.92) * 

C.V. 4,193   7.026   4.334   5.758   1.900   7.343   
As médias foram obtidas com N = 24 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa 

quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. As diferenças significativas foram destacadas em cinza. 
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Neste trabalho observamos que o comportamento/tendência das resposta de 

F’v/F’m foram semelhantes aos de RFD, bem como F’q/F’v, sendo alterados 48h após  a 

inoculação do patógeno, indicando que estes parâmetros são úteis em avaliações desta 

natureza. Isso porque mesmo não havendo sintomas visíveis do ataque do patógeno, 

estes parâmetros foram capazes de detectar o efeito do fungo nas folhas, permitindo que 

sejam tomadas ações de controle do fungo, antes mesmo que apareçam os primeiros 

sintomas. 

A estimativa da taxa de transferência de elétrons (ETR) aumentou 

significativamente a nivel de 0,1%, 48h após a inoculação do patógeno no experimento 

com aplicação de tintura de L. lucidum (Tabela 13). Os valores de ETR diminuíram 7 

dias após inoculação. De maneira geral, a ETR se mantém durantes as avaliações 

seguintes, voltando a se elevar na última avaliação (12hD3Apl). Esta elevação 

provavelmente se deve ao estágio fisiológico em que as plantas de feijão se 

encontravam durante a última avaliação (R7). 

A aplicação da tintura de L. lucidum a 30% elevou a ETR (Tabela 16) ao nível 

de 0,1% de significância; o fungicida de contato Mancozebe também incrementou a 

ETR, porém esta diferença não foi significativa. 

No experimento com aplicação da tintura de H. coronarium a elevação da ETR 

foi menos pronunciada 48h após a inoculação com o patógeno (71,120)  (Tabela 14). Os 

valores da ETR são mais baixos do que os valores observados nas primeiras avaliaçõess 

(12 h antes da 1ª aplicação e 12 h depois da 1ª aplicação)  e após 7 dias da inoculação; 

assim como na 5ª avaliação (12hA2Apl), nas demais avaliações a ETR se elevou não 

diferindo dos valores observados 48h após inoculação. 

Neste experimento a aplicação de 10%, ao nível de 1% de significância (70,833) 

e 30% ao nível de 5% de significancia (67,062) da tintura de H. coronarium provocou 

reduções na ETR em relação ao tratamento H2O (80,308). 

A taxa de transferência de elétrons é uma medida da separação de cargas dos 

centros de reação do PSII. Pequenas oscilações no ETR se devem a condições 

ambientais, visto que a capacidade fotossintética das plantas pode ser alterada por 

estresses bióticos ou abióticos, como temperatura, radiação, deficiência hídrica, 

salinidade, presença de insetos ou fungos, entre outros (BOWN et al., 2002; OLIVEIRA 

et al., 2002). 

Os dados estatísticos da distribuição gama para a fluorescência da clorofila a se 

encontram no apêndice 4, sendo as tabelas do apêndice 4.1 e 4.2 referentes ao 
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experimento com L. lucidum. O apêndice 4.3 e 4.4 referente ao experimento com H. 

coronarium. No 4.5. e 4.6 encontram-se as tabelas de interação entre avaliações e 

tratamentos para o exeperimento com L. lucidum. No apêndice 4.7. e 4.8 encontram-se 

as tabelas de interação entre avaliações e tratamentos para o exeperimento com H. 

coronarium.  
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6. CONCLUSÃO 

 

As avaliações realizadas neste trabalho demonstram que houve efeito na 

aplicação das tinturas alcoólicas de L. lucidum e H. coronarium em plantas de feijoeiro 

inoculadas com C. lindemuthianum.  

A avaliação da área da curva de progresso da doença permitiu avaliar que a 

aplicação da tintura de L. lucidum não teve efeito de inibição da doença. Por outro lado, 

todas as porcentagens da tintura de H. coronarium foram capazes de reduzir a 

severidade da doença em plantas de feijoeiro cultivadas em casa de vegetação de forma 

semelhante ao produto químico utilizado, indicando potencial desta tintura para 

biocontrole de antracnose no feijoeiro.  

As várias aplicações do fungicida Mancozebe no experimento com tinturas de L. 

lucidum causou incremento nos componentes de produção, assim como a aplicação de 

30% da tintura de H. coronarium. As aplicações de 10 e 20% de ambas as tinturas 

refletiram em efeito negativo nos componentes de produção. 

As reduções generalizadas observados nos teores de pigmentos e carotenoides 

observadas  48 h após a inoculação com o patógeno, poderiam ser explicadas em função 

do ciclo de desenvolvimento do patógeno, que apesar de não revelar sintomas 

perceptíveis a olho nu, em geral interfere no metabolismo foliar, levando a degradação 

destes pigmentos. 

As avaliações nos parâmetros de fluorescência da clorofila a sofreram alterações 

significativas 48h após inoculação com o patógeno, bem como nas avaliações pós-

inoculação.  Após 48h da inoculação ocorreu incremento nos parâmetros F, F’o e ETR, 

seguidos por redução destes parâmetros nas demais avaliações. Os parâmetros F’m, F’v, 

F’q, Y(II), II, F’v/F’m, F’q/F’v e RFD foram reduzidos 48 horas após a inoculação do 

C. lindemuthianum para ambas as tinturas. A aplicação de Mancozebe e das tinturas a 

20% elevaram os parâmetros de fluorescência F, F’m, F’v, F’q, Y(II) e II. Essas 

avaliações permitem indicar alterações no interior da folha, antes mesmo do 

aparecimento de sintomas visuais, demonstrando o potencial de utilização da 

fluorescência da clorofila a no manejo e diagnóstico da antracnose em feijoeiro. 

 

 

  



 

48 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, A.F.B. Cultivo do Feijão da Primeira e Segunda Safras na Região Sul de 

Minas Gerais. Embrapa Arroz e Feijão. 2005. (Sistemas de Produção, n.6) 

Disponível em: < 

https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/FeijaoPrimSegSafra

SulMG/doencas.htm#ant> Acesso em: 17 de outubro de 2015. 

AGRIOS, G. N. Plant Pathology. 5 ed. San Diego, Califórnia: Elsevier Academic 

Press, p. 922, 2004.  

AIDAR, H. Cultivo do Feijoeiro Comum: Características da Cultura. Embrapa Arroz e 

Feijão, 2003. (Sistemas de Produção, 2) disponível em: 

<https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/CultivodoFeijoeiro

/index.htm>. Acesso em 10 de novembro de 2015. 

AKINOLA, A.; AHMAD, S MAZIAH, M. Total anti-oxidant capacity, flavonoid, 

phenolic acid and polyphenol content in ten selected species of zingiberaceae rhizomes. 

Afr J Tradit Complement Altern Med. 11(3):7-13, 2014. 

AMADIOHA, A. A. Controling Rice blast in vitro and in vivo with extracts of 

Azadirachta indica. Crop Protection, 19: 287´-290, 2000. 

AYSE, K., BERAAT, O., AND SAMIN, S. Review of methods to determine 

antioxidant capacities. Food Anal. Method. 2: 41-60, 2009. 

AZEVEDO, C. V. G.; RIBEIRO, T.; SILVA, D. A.; CARBONELL, S. A. M; 

CHIORATO, A. F. Adaptabilidade, estabilidade e resistência a patógenos em genótipos 

de feijoeiro. Pesq. agropec. bras., Brasília, v.50, n.10, p.912-922, out. 2015. 

BACARIN, M.A.; MOSQUIM, P.R. Cinética de emissão de fluorescência das clorofilas 

de dois genótipos de feijoeiro. Ciência e Agrotecnologia, v.26, n.4, p.705-710, 2002. 

BAKER, N. R.; ROSENQVIST, E. Applications of chlorophyll fluorescence can 

improve crop production strategies: an examination of future possibilities. Journal 

Experimental Botany, v. 55, p. 1607-1621, 2004. 

BAKER, N.R. Chlorophyll fluorescence as a probe of photosynthesis In Vivo. Annual 

Review Plant Biology, v. 59, p. 89-113, 2008. 

BANCHIO, E.; VALLADARES, G.; DEFAGO, M.; PALÁCIOS, S.; CARPINELLA, 

C. Effects of Melia azedarach (Meliaceae) fruit extracts on the leafminer Lirionyza 

luidobrensis (Diptera, Agromyzidae): assessment in laboratory and Field experiments 

Annals of Applied Biology, 143 (2): 187-193, 2003. 

BARILI, L.D.;VALE, N.M.; AMARAL, R.C.; CARNEIRO, J.E.S.; SILVA, F.F.; 

CARNEIRO, P.C. Adaptabilidade e estabilidade e a produtividade de grãos em 



 

49 

 

cultivaresde feijão preto recomendadas no Brasil nas últimas cinco décadas Ciência 

Rural, Santa Maria, v.45, n.11, p.1980-1986, nov, 2015. 

BJÖRKMAN, O.; DEMMING, B. Photon yield of O2 evolution and chlorophyll 

fluorescence characteristics at 77k among vasculas plants of diverse origins. Planta, 

170: 489-504, 1987. 

BOERSMA, J. G., HOU, A., GILLARD, C. L., MCRAE, K. B. AND CONNER, R. L. 

Impact of common bacterial blight on theyield, seed weight and seed discoloration of 

different market classes of dry beans (Phaseolus vulgaris L.). Can. J. Plant Sci. 

95:703_710, 2015. 

BOLHÁR-NORDENKAMPF, H. R.; LONG, S.P.; BAKER, N. R.; OQUIST, G.; 

SCHREIBERS, U; LECHNER, E. G. Chlorophyll fluorescence as a probe of 

photosynthetic competence on leaves in the field: a review of current instrumentation. 

Functional Ecology, v.3, p. 497-514, 1989. 

BOWN, A. W.; HALL, D. E.; MACGREGOR, K. B. Insect footsteps on leaves 

stimulate the accumulation of 4aminobutyrate and can be visualized through increased 

chlorophyll fluorescence and superoxide production.Plant Physiol., v. 129, n. 4, p. 

1430-1434, 2002. 

BRESTIC, M.; ZIRVCAK, M. PSII fluorescence techniques for measurement of 

drought and high temperature stress signal in crop plants: protocols and applications. In  

ROUT, G. R.; DAS, A. B. Molecular Stress Physiology of Plants. Bhubaneswar, 

India: Springer Dordrecht, p 87-133, 2012. 

CAMPBELL, C.  L.; MADDEN, L. V. Introduction to plant disease epidemiology. 1. 

ed. New York: John Wiley. p. 532, 1990. 

CAMPBELL, M.K.; FARRELL, S.O. Bioquímica. 5. ed. São Paulo: Thomson,  p.845, 

2006. 

CARBONELL, S.M.; ITO, M.F.; POMPEU, A.S.; FRANCISCO, F.; RAVAGNANI, 

S.; ALMEIDA, A.L.L. Raças fisiológicas de Colletotrichum lindemuthianum e reação 

de cultivares e linhagens de feijoeiro no Estado de São Paulo. Fitopatologia Brasileira, 

v.24, n.1, p.60-65, 1999. 

CASQUERO, P. A.; LEMA, M.; SANTALLA, M.; DE RON, A. M. Performance of 

common bean (Phaseolus vulgaris L.) landraces from Spain in the Atlantic and 

Mediterranean environments. Genetic Resources and Crop Evolution, v. 53, n. 5, p. 

1021-1032, 2006 

CHAVES, G. Antracnose. In: SHWARTZ, H.F.; GALVEZ, G.E. (Eds.). Bean 

production problems: disease, insect, soil and climatic of constraints of Phaseolus 

vulgaris. Cali: Centro Internacional de Agricultura Tropical, p.37-54, 1980. (CIAT 

series n.09EB-I). 



 

50 

 

CHEN, L. S.; LI, P.; CHENG, L. Effects of high temperature coupled with high light on 

the balance between photooxidation and photoprotection in the sun-exposed peel of 

apple. Planta, v.228, n.5, p.745-756, 2008. 

CHIORATO, A.F.; CARBONELL, S.A.M.; BOSETTI, F.; SASSERON, G.R.; LOPES, 

R.L.T.; AZEVEDO, C.V.G. Common bean genotypes for agronomic and 

market‑related traitsin VCU trials. Scientia Agricola, v.72, p.34‑40, 2015. 

DOI:10.1590/0103‑9016‑2013‑0172. 

CHONGO, G.; GOSSEN, B. D.; BERNIER, C. C. Infection by Colletotrichum 

truncatum in resistant and susceptible lentil genotypes. Canadian Journal of Plant 

Pathology, v. 24, n. 1, p. 81-85, 2002. 

CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical).  Etapas de desarrolla de la 

planta de frijol común (Phaseolus vulgaris L). Fernando Fernán· dez de c., Paul 

Gepts, Marceliano López. Cali, Colombia. 34 p, 1986. 

CONAB (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO). Acompanhamento 

de safra brasileira: grãos, sexto levantamento, março 2014. Disponível em: 

<http://www.conab.gov.br/ OlalaCMS/uploads/arquivos/13_07_09_09_04_53_boletim_ 

graos_junho__2013.pdf>. Acesso em: 10 abril 2016. 

COSTA, I. F. D.; BALARDIN, R. S.; MEDEIROS, L. A; BAYER, T. M. Resistência 

de seis cultivares de soja ao Colletotrichum truncatum (Schwein) em dois estádios 

fenológicos. Ciência Rural, v.36, n.6, p.1684-1688, 2006. 

COSTA, J.C. G.; ZIMMERMANN, M.J.O. Melhoramento genético. In: 

ZIMMERMANN, M.J.O.; ROCHA, M.; YAMADA, T. (Ed.). A cultura do feijoeiro: 

fatores que afetam a produtividade. Piracicaba: Potafós, p. 229-245, 1988.  

CRISPIN, M. A.; SIFUENTER, J. A.; AVILA, J. C. Enfermedades y plagas del frijol 

em México. México: INIA, 1976. 42 p. 

CRONQUIST, A. Devolution and classification of flowering plants. New York 

Botanical Garden, p.555, 1988. 

DALLA PRIA, M.; SILVA, O. C. da. (Org.). Cultura do feijão: doenças e 

controle. Ponta Grossa: Editora UEPG, 452 p., 2010. 

DASH, P.R.; NASRIN, M.; SAHA, M.R. Evaluation of analgesic and 

neuropharmacological activities of methanolic rhizome extract of Hedychium 

coronarium. Int. J. Pharm. Sci. Res., v.2, n.4, p.979-84, 2011. 

DI PIERO, R. M.; GARDA, M. V. Quitosana reduz a severidade da antracnose e 

aumenta a atividade de glucanase em feijoeiro-comum. Pesquisa Agropecuária 

brasileira, v.43, n.9, p.1121-1128, 2008. 



 

51 

 

DI STASI, L. C. Plantas medicinais – arte e ciência – um guia de estudo 

multidisciplinar. São Paulo: Ed. Univ. Paulista, 215p.: 110-156, 1996. 

DILLARD, H. R. Effect of temperature, wetness duration, and inoculum density on 

infection and lesion development of Colletotrichum coccodes on tomato fruit. 

Phytopathology, v. 79, p. 1063-1066,n1989. 

EXPÓSITO, H. Estudio y funcionalización quimioenzimática de los componentes 

químicos de Jasminum odoratissimum. INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

BIOORGÁNICA “ANTONIO GONZÁLEZ” Y DEPARTAMENTO DE 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR. TESE DE DOUTORADO: Estudio y 

funcionalización quimioenzimática de los componentes químicos de Jasminum 

odoratissimum. La Laguna, Junio del 2001. 

FREEMAN, S.; KATAN, T.; SHABI, E. Characterization of Colletotrichum species 

responsible for Anthracnose diseases of various fruits. Plant Disease / Vol. 82 No. 6, 

1998. 

GAO, D.; LI, Q.; LI, Y.; LIU, Z.; FAN, Y.; LIU, Z.; ZHAO, H.; LI, J.; HAN, Z. 

Antidiabetic and antioxidant effects of oleanolic acid from Ligustrum lucidum Ait in 

alloxan-induced diabetic rats. Phytother Res., v.23, n.9, p.1257-1262, 2009. 

GARCIA, A.; SOUZA, P. E.; POZZA, E. A.; SANTOS, F. S. Influencia das variáveis 

ambientais no processo da antracnose do feijoeiro e eficiência de tiofanato metílico + 

clorotalonil no controle da doença. Ciênc. agrotec., Lavras, v. 31, n. 6, p. 1709-1715, 

nov./dez., 2007. 

GAVIER-PIZARRO, G.; KUEMMERLE, T.; HOYOS, L.E.; STEWART, S.I.; 

HUENER, C.; KEULER, N.; RADELOFF, V.C.  Monitoring the invasion of an exotic 

tree (Ligustrum lucidum) from 1983 to 2006 with Landsat TM/ETM + satellite data and 

Support Vector Machines in Córdoba, Argentina. Remote Sensing of Environment., 

v.122, p.134–145, 2012. 

GENTY, B.; BRIANTAIS, J. M.; BAKER, N. R. The relationship between the quantum 

yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence. 

Biochimica et Biophysica Acta, n. 990, p. 87–92, 1989 

GEROMINI, K.V.N.; RORATTO, F.B.; FERREIRA, F.G.; CAMILOTTI, J.; 

VIDIGAL, T.M.A.; VALLE, J.S.; COLAUTO, N.B.; LINDE, G.A. fungicidal effect of 

lippia alba essential oil on a White-rot fungus. Maderas.Ciencia y tecnología 17(1): 

29 - 38, 2015. 

GLYNN, P.; FRASER, C.; GILLIAN, A. Foliar salt tolerance of Acer genotypes using 

chlorophyll fluorescence. Journal of Arboriculture, v. 29, p. 61-65, 2003.  

GONZAGA, L.L.; COSTA, L. E. O.; SANTOS, T. T.; ARAUJO, E. F.; QUEIROZ, M. 

V. Endophytic fungi from the genus Colletotrichum are abundant in the Phaseolus 



 

52 

 

vulgaris and have high genetic diversity. Journal of Applied Microbiology 118, 485—

496, 2014. 

GUZMÁN, P.; DONADO, M.R.; GÁLVEZ, G.E. Pérdidas económicas causadas por la 

antracnosis del frijol (Phaseolus vulgaris L.) em Colombia. Turrialba, n.29, p.65-67, 

1979. 

HAITZ, M.; LICHTENTHALER, H.K. In: Applications of chlorophyll fluorescence. 

(ed.) Lichtenthaler,199-186, 1988. 

HARTATI, R.; SUGANDA, A.G.; FIDRIANNY, I. Botanical, Phytochemical and 

Pharmacological Properties of Hedychium (Zingiberaceae) - A Review. Procedia 

Chemistry, v.13, p.150–163, 2014. 

HENDRY, G. A. F.; PRICE, A. H. Stress indicators: chlorophylls and carotenoids. In: 

HENDRY, G.A.F., GRIME, J.P. (Eds.), Methods in Comparative Plant Ecology. 

Chapman and Hall, London,  p. 148–152. 1993. 

HERBERT C, O’CONNELL R, GAULIN E, SALESSES V, ESQUERRE- TUGAYE 

MT, DUMAS B. Production of a cell wallassociated endopolygalacturonase by 

Colletotrichum lindemuthianum and pectin degradation during bean infection. Fungal 

Genet Biol,41:140–7, 2004. 

HO, J.C. Antimicrobial, mosquito larvicidal and antioxidant properties of the leaf and 

rhizome of Hedychium coronarium. J. Chin. Chem. Soc., n.58, p.563-567, 2011. 

HUANG, X.; YIN, Z.; YE, W.; SHEN, W. Chemical constituents from fruits of 

Ligustrum lucidum. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, v.35, n.7, p.861-864, 2010. 

HUANG, Z. A.; JIANG, D.A.; YANG, Y.; SUN, J.W.; JIN, S.H. Effects of nitrogen 

deficiency on gas exchange, chlorophyll fluorescence, and antioxidant enzymes in 

leaves of rice plants. Photosynthetica,v. 3, n. 42, p.357-364, 2004. 

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR. Cartas Climáticas do 

Paraná. Online. Disponível em: 

<http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=863>.  Acesso em: 15 

jan. 2016c. 

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR. Online. Disponível em: 

<http://www.iapar.br/arquivos/File/folhetos/iprtuiuiu/iprtuiuiu.html>. Acesso em: 15 

jan. 2016b. 

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR. Principais características das 

cultivares de feijão com sementes disponíveis no mercado. Online. Disponível em:  

<http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1363>. Acesso em: 15 

jan. 2016a. 



 

53 

 

JASPER, M. Comparativo de diferentes grupos de fungicidas no controle de 

doenças do feijoeiro/ Monica Jasper, Ponta Grossa, 2010. Dissertação (Mestrado em 

Agronomia); Universidade Estadual de Ponta Grossa. 2010. 

JORGE, S. S. A. Plantas Medicinais: Coletânea de Saberes.2013. Pdf. Disponível 

em:http://www.fazendadocerrado.com.br/fotos_noticias/1280/Livro.pdf. acesso em 26 

de abril 2016. 

KIEM, P.V.; KIMTHUY, N.T.; TUANANH, H.L.; NHIEM, N.X.; MINH, C.V.; YEN, 

P.H.; BAN, N.K.; HANG, D.T.; TAI, B.H., TUYEN, N.V.; MATHEMA,  V. B.; KOH, 

Y.S.; KIM, Y.H. Chemical constituents of the rhizomes of Hedychium coronarium and 

their inhibitory effect on the pro-inflammatory cytokines production LPS-stimulated in 

bone marrow-derived dendritic cells. Bioorg. Med. Chem. Lett., v.21, p.7460–7465, 

2011. 

KRAUSE, G.; WEIS, E. Chlorophyll fluorescence and photosynthesis: The basics. 

Annual Review Plant Physiology and Plant Molecular Biology, n. 42, p. 313-349, 

1991. 

KUREK, A. J. et al. Análise de Trilha como Critério de Seleção Indireta para 

Rendimento de Grãos em Feijão.Revista Brasileira de Agrociência, v. 07, n. 01, p. 29-

32, 2001. 

KUZNIAK, E.; SKLODOWSKA, M.  Ascorbate, glutathione and related enzymes in 

chloroplasts of tomato leaves infected by Botrytis cinerea. Plant Science 160, 723–731, 

2001. 

LAGE-PINTO, F.;. OLIVEIRA, J.G.; CUNHA, M.; SOUZA, C.M.M.; REZENDE, 

C.E.; AZEVEDO, R. A.; VITÓRIA, A. P. Chlorophyll a fluorescence and 

ultrastructural changes in chloroplast of water hyacinth as indicators of environmental 

stress, Environment and Experimental Botany, v. 64, p. 307-313, 2008. 

LARCHER , W. Ecofisiologia Vegetal. São Carlos: RiMa, 2004. 531 p. 

LAU, K.M.; HE, Z.D.; DONG, H.; FUNG, K.P.; BULT, P.P.H.  Anti-oxidative, anti-

inflammatory and hepato-protective effects of Ligustrum robustum. Journal of 

Ethnopharmacology, v.83, n.1-2, p.63–71, 2001. 

LECLAIR, E., CONNER, R., ROBINSON, D. AND GILLARD, C. L. Transmission of 

anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum) in dry bean (Phaseolus vulgaris L.) with 

artificial and natural inoculum in a wet and dry canopy. Can. J. Plant Sci. 95: 913_921. 

2015. 

LICHTENTHALER, H. K. Laser-induced chlorophyll fluorescence of living plants. In: 

Proc. Internat. Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS Zurich, vol III, pp 

1571-1579, ESA Publications Division Noordwijk, 1986. 

http://www.fazendadocerrado.com.br/fotos_noticias/1280/Livro.pdf


 

54 

 

LICHTENTHALER, h. k. Chlorophyll and carotenoids: Pigments of photosynthetic 

biomembranes. Methods Enzimol. 148: 350-382, 1987. 

LICHTENTHALER, H. K.; RINDERLE, U. Role of chlorophyll fluorescence in the 

detection of stress conditions in plants. CRC Critical Reviews in Analytical Chemistry 

19, Suppl. I: S29-S85, 1988. 

Lichtenthaler HK, Babani F. Light adaptation and senescence of the photosynthetic 

apparatus. Changes in pigment composition, chlorophyll fluorescence parameters and 

photosynthetic activity. In: Papageorgiou GC,Govindjee, 

editors. Chlorophyll a fluorescence: a signature of photosynthesis.Dordrecht, The 

Netherlands: Springer;  p. 713-736. 2004. 

LICHTENTHALER, H. K.; BURKART, S.  PHOTOSYNTHESIS AND HIGH LIGHT 

STRESS. Botanisches Institut, Universität Karlsruhe, BULG. J. PLANT PHYSIOL., 

25(3–4), 3–16. 1999. 

 

LICHTENTHALER, H. K. et al. How to correctly determine the different chlorophyll 

fluorescence parameters and the chlorophyll fluorescence decrease ratio RFd of leaves 

with the PAM fluorometer. Photosynthetica, v. 43, n. 03, p. 379-393, 2005.  

LICHTENTHALER, H. K.; WELLBURN, A. R. Determinations of total carotenoids 

and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents. Biochemical Society 

Transactions, n. 11, p. 591 – 592, 1983. 

LORENZI, H.; SOUZA, H.M. Plantas ornamentais no Brasil. 3.ed. Nova Odessa: 

Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 1118 p. 2001. 

LORENZI, H.; SOUZA, H.M.; TORRES, M.A.V.; BACHER, L.B. Árvores exóticas 

no Brasil: madeireiras, ornamentais e aromáticas. Nova Odessa: Instituto Plantarum. 

368 p. 2003. 

LUO, H.S.; LUO, D.H. ligustrum lucidum and schisandra chinensis. In: Immunology 

of Chinese medicine (LUO, H.S.; LUO, D.H.). Beijing: Beijing Medical University 

Publisher, p. 103-114, 1999. 

MANISH, M. Current status of endangered medicinal plant Hedychium coronarium and 

causes of population decline in the natural forests of Anuppur and Dindori districts of 

Madhya Pradesh, India. Int. Res. J. Bio. Scien., v.2, p.1-6, 2013. 

MANOS, M.G.L.; OLIVEIRA, M.G.C.; MARTINS, C.R. (Ed). Informações técnicas 

para o cultivo do feijoeiro comum na região Nordeste brasileira. Aracaju: Embrapa 

Tabuleiros, 2012. 199 p.  (Documentos, 181). Disponível em: 

<http://www.cpatc.embrapa.br/publicacoes_2013/doc_181.pdf> Acesso em: 18 de 

outubro de 2015. 



 

55 

 

MARTINS, E.R.; CASTRO, D. M. de.; CASTELLANI, D. C.; DIAS, J. E. Plantas 

medicinais, Viçosa-MG, UFF. Impr. Universitaria, 220p, 1995. 

MATHIS,  P.; PALLOTIN, G. Primary process of photosynthesis. In: HATCH, M.D.; 

BOARDMAN, N. K. (Ed.). The biochmistry of plants. New York: Academic Press, 

1981. p.97-161, 1981. 

MATOS, F.J. de A. Plantas medicinais: guia de seleção e emprego de plantas usadas 

em fitoterapia no Nordeste do Brasil. 2.ed. Fortaleza: IU/UFC346 p. , 2000. 

MAXWELL, K.; JOHNSON, G. N. Chlorophyll fluorescence – a pratical guide. 

Journal of Experimental Botany, v. 51, n. 345, p. 659-668, 2000. 

MELCHIOR, H. A Engler’s syllabus der pflanzenfamilien. 12 ed. Berlim: Gebrüder 

Bornträger, 1964, 666 p. 

MEYER S, SACCARDY K, RIZZA F, GENTY B. Inhibition of photosynthesis by 

Colletotrichum lindemuthianum in bean leaves determined by chlorophyll fluorescence 

imaging. Plant, Cell Environ 24:947–955, 2001. 

MÜNCH, S.; LINGNER, U.; FLOSS, D.S.; LUDWIG, N.; SAUER, N.; DEISING, 

H.B. The hemibiotrophic lifestyle of Colletotrichum species. Journal of Plant 

Physiology, v.165, p.41-51, 2008. 

MUNNÉ-BOSCH, S.; ALEGRE, L. Changes in carotenoids, tocopherols and diterpenes 

during drought and recovery, and the biological significance of chlorophyll loss in 

Rosmarinus officinalis plants. Planta, v.210, n.6, p.925-931, 2000. 

NAUMANN, J.C.; YOUNG, D.R. & JOHN, E. Leaf chlorophyll fluorescence, 

reflectance, and physiological response to freshwater and saltwater flooding in the 

evergreen shrub, Myrica cerifera. Environmental and Experimental Botany 63: 402-

409.  2008. 

OLIVEIRA, J. G.; ALVES, P. L. C. A.; MAGALHÃES, A. C. The effect of chilling on 

the photosynthethic activith in coffe (Coffea arabica L.) seedlings. The protective 

action of chloroplastid pigments. Braz. J. Plant Physiol., v.14, n. 2, p. 95-104, 2002. 

ORT , R; BAKER, N.  A photoprotective role for O2 as an alternative electron sink in 

photosynthesis? Current Opinion in Plant Biology 2002, 5:193–198, 2002 

OXBOROUGH, K.;  BAKER, N.R. An evaluation of the potential triggers of 

photoinactivation of photosystem II in the context of a Stern–Volmer model for 

downregulation and the reversible radical pair equilibrium model. Phil. Trans. R. Soc. 

Lond. B. 355, 2000. 

PASTOR-CORRALES, M. A.; TU, J.C. antracnose. In: SCHWARTZ, HF E PASTOR-

CORRALES, MA (Ed.). Problemas de produção de feijão nos trópicos. Cali: Centro 

Internacional de Agricultura Tropical, p.77-104, 1989. 



 

56 

 

PIO CORREA, M. Dicionário de plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas. 

Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, v.4, p.674-5, 1969. 

POMPEU, A.S. Melhoramento do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). In: BULISANI, 

E.A. (Coord.) Feijão: fatores de produção e qualidade. Campinas: Fundação Cargill,. 

p.1-28, 1987. 

PORRA, R.J. The chequered history of the development and use of simultaneous 

equations for the accurate determination of chlorophylls a and b. Photosynthesis 

Research 73: 149 – 156, 2002.  

PORTES, T. de A. A emissão de fluorescência pela clorofila a e o balanço de O2 

como parâmetros de determinação da variabilidade genética condicionante da 

produtividade em feijão (Phaseolus vulgaris L.). 1990. 96 f. Tese (Doutorado) – 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1990. 

R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria.   URL https://www.R-project.org/ 2015. 

RALPH, R. GADEMANN, P.J. Rapid light curves: A powerful tool to assess 

photosynthetic activity. Aquatic Botany . v.82, p.222–237, 2005. 

RAMOS JUNIOR, E.U.; LEMOS, L.B.; SILVA, T.R.B. componentes da produção, 

produtividade de grãos e características tecnológicas de cultivares de feijão. Bragantia, 

v.64, n.1, p.75-82, 2005. 

RAVA, C.A.; SARTORATO, A. Crestamento Bacteriano Comum. In: SARTORATO, 

A.; RAVA, C.A. (Ed.). Principais doenças do feijoeiro comum e seu controle. Brasília: 

EMBRAPA‑SPI, 1994. p.217‑242. (EMBRAPA‑CNPAF. Documentos, 50). 

RIBEIRO, C. V. C.; KAPLAN, M. A. C. Tendências evolutivas de famílias produtoras 

de cumarinas em angiospermae. Quim Nova 25: 533-538. 2002. 

RIBEIRO, R.V.; SANTOS, M.G. dos; SOUZA, G.M.; MACHADO, E.C.; OLIVEIRA, 

R.F. de; ANGELOCCI, L.R.; PIMENTEL, C. Environmental effects on photosynthetic 

capacity of bean genotypes. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.39, n.7, 

p.615-623, 2004. 

RICHARDSON, A. D.; DUIGAN, S. P.; BERLYN, G. P. An evaluation of noninvasive 

methods to estimate foliar chlorophyll content. New Phytologist, v. 153, p. 185-194, 

2002. 

RODRIGUES, F. .;. POLANCO, L. R.; DUARTE, H.S.S.; RESENDE, R. S.; VALE, 

F.X.R.; Photosynthetic Gas Exchange in Common Bean Submitted to Foliar Sprays of 

Potassium Silicate, Sodium Molybdate and Fungicide and Infected with Colletotrichum 

lindemuthianum. J Phytopathol 163, 554–559, 2015. 



 

57 

 

ROHÁČEK, K. Chlorophyll fluorescence parameters: the definitions, photosynthetic 

meaning, and mutual relationships. Photosynthetica, v. 40, n. 01, p. 13-29, 2002.  

ROSENQVIST E. Light acclimation maintains the redox state of PSII electron 

acceptor QA within a narrow range over a broad range of light intensities.Photosynthesis 

Research 70, 299–310. 2001. 

SAAKOV, V.; LANG, M.; SCHINDLER, C.; STOBER, F.; LICHTENTHALER, H. K. 

Changes in chlorophyll fluorescence and phtosynthetic activity of french bean leaves 

induced by gamma radiation. Photosynthetica, Praga, v. 27, n. 3, p. 369-383, July 

1992. 

SANTOS, S.B.; PEDRALLI, G.; MEYER, S. T. Aspectos da fenologia e ecologia de 

Hedychium coronarium (Zingiberaceae) na estação ecológica do Tripuí. Planta 

daninha, v.23, n.2, p.175-180, 2005. 

SCHIEDECK, G.; BEVILAQUA, G.A.P.; NACHTIGAL, G.F.; BAUER, M.V. Método 

de preparo de tintura de plantas bioativas para fins agrícolas. EMBRAPA - 

Comunicado Técnico, v.190, p.1-4, 2008. Disponível 

em:http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/746473/1/comunicado190.pdf  

SCHONS, R. F.; FREITAS, M. B.; STADNIK, M. J. Durabilidade da resistência 

induzida por ulvana e efeito da concentração de inóculo no controle da antracnose do 

feijão. Bioscience Journal 27:544-551. 2011. 

SCHREIBER U. Pulse-amplitude-modulation (PAM) fluorometry and saturation pulse 

method: an overview. In: Papageorgiou GC, Govindjee (eds) Chlorophyll a 

fluorescence: a signature of photosynthesis, advances in photosynthesis and 

respiration, vol 19. Springer, Dordrecht, pp 279–319, 2004. 

SONAGLIO, D.; GONZÁLEZ-ORTEGA, G.; PETROVICK, P.R.; BASSANI, V.L. 

Desenvolvimento tecnológico e produção de fitoterápicos. In: SIMÕES, C.M.O.; 

SCHENKEL, E.P.; GOSMANN, G.; MELLO, J.C.P.; MENTZ, L.A.; PETROVICK, 

P.R.; Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5 ed. Porto Alegre: UFRGS, 2003. 

STANGARLIN, J.R.; PASCHOLATI, S.F; LABATE, C. A. Efeito de Phaeoisariopsis 

griseola na atividade de ribulose-1,5-bifosfato carboxilase-oxigenase (rubisco), 

clorofilase, β-1,3-glucanase e quitinase em cultivares de Phaseolus vulgaris. 

Fitopatologia Brasileira, Brasília, v. 24, p. 59-66, 2000. 

SUTTON, B.C. The Genus Glomerella and its anamorph Colletotrichum. In; Bailey,J. 

A; Jeger M.J (Ed.) Colletotrichum-Biology, pathology and control. Wallingford: 

C.A.B. International,  p.1-16, 1992. 

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 5. ed. Porto Alegre: Artmed p.918, 2013. 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/746473/1/comunicado190.pdf


 

58 

 

TASCIOGLU, C.; YALCIN, M.; SEN, S.; AKCAY, C. Antifungal properties of some 

plant extracts used as wood preservatives. International Biodeterioration and 

Biodegradation 85(1):23–28, 2013. 

TOZZE JÚNIOR, H.; MELLO, M.B.A.; MASSOLA JÚNIOR, N.S. Caracterização 

morfológica e fisiológica de isolados de Colletotrichum sp. causadores de antracnose 

em solanáceas. Summa Phytopathologica, v.32, n.1, p.71-79, 2006. 

VALE, F.X.R.; COSTA, H.; ZAMBOLIM, L. Feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) 

Controle de doenças: doenças de parte aérea causada por fungos. In: Vale, F.X.R.; 

Zambolim, L (Editores). Controle de doenças de plantas. Viçosa, MG: UFV, 

Departamento de Fitopatologia; Brasília, DF: Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento, v.1, p.335-374, 1997 

VAN KOOTEN, O.; SNEL, J.F.H. The use of chlorophyll fluorescence nomenclature in 

plant stress physiology. Photosynthesis Research, Hague, v.25, n. 1, p. 47-150, 1990. 

VELLOSO, C.C.; PEGLOW, K. Plantas medicinais. Porto Alegre: Emater-ASCAR, 

2003. 72p. 

VIEIRA, C. Doenças e pragas do feijoeiro. Viçosa: UFV, p. 231, 1983. 

WALZ, H. PAM-2500. Disponível em: http://www.walz.com/products/chl_p700/pam-

2500/introduction.html Acesso em: 29 de setembro de 2015. 

WANG, Y., HAMBURGER, M., GUEHO AND HOSTTERMANN, K. Antimicrobial 

flavonoids from Psiadiatrinerviaand their methylated and acetylated derivatives. 

Phytochem. 28: 2323 – 2327, 1989. 

WREGE, M. S.; STEINMETZ, S.; REISSER JUNIOR, C.; ALMEIDA, I. R. Atlas 

climático da Região Sul do Brasil: Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. 1. Pelotas: Embrapa Clima Temperado; Colombo: Embrapa Florestas, 336p, 

2011. 

WU, X.L.; BAO, W.K. Effect of water deficit on growth and photosynthetic 

characteristics of 13 winter wheat. Afr. J. Biotechnol, v.10, p.11861–11869, 2011. 

YIM, T.K.; WU, W.K.; PAK, W.F. Hepatoprotective action of an oleanolic acid-

enriched extract of Ligustrum lucidum fruit if mediated through an enhancement on 

hepatic glutathione regeneration capacity in mice. Phytother Res, v.15, p.589–592, 

2001. 

YOKOYAMA, L. P. Aspectos conjunturais da produção de feijão. In: AIDAR, H.; 

KLUTHCOUSKI, J.; STONE, L. F. (Ed.). Produção de feijoeiro comum em várzeas 

tropicais. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, p.249-292, 2002. 

ZAUMEYER, W.J.; THOMAS, H.R. A monografic study of bean diseases and methods 

for their control. Agr. Teach. Bull. n.868, p.255, 1957. 



 

59 

 

ZILIO, M.; COELHO, C. M. M.; SOUZA, C. A.; SANTOS, J. C. P; MIQUELLUTI, D. 

J. Contribuição dos componentes de rendimento na produtividade de genótipos crioulos 

de feijão (Phaseolus vulgaris L.). Revista Ciência Agronômica, v. 42, n. 2, p. 429-438, 

2011.  

ZOTARELLI, L. CARDOSO, E.G.; PICCININ, J.L.; URQUIAGA, S.; BODDEY, 

R.M.; TORRES, E.; ALVES, B.J.R. Calibração do medidor de clorofila Minolta SPAD-

502 para avaliação do conteúdo de nitrogênio do milho. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, v.38, n.9, p.1117-1122, 2003. 

ZUCARELI, C.; PRANDO, A.M.; RAMOS JUNIOR, E.U.; NAKAGAWA, J. Fósforo 

na produtividade e qualidade de sementes de feijão Carioca Precoce cultivado no 

período das águas. Revista Ciência Agronômica, v.42, p.32‑38, 2011 

 

  



 

60 

 

APENDICE 

 

 

APÊNDICE 1. Dados estatísticos para Severidade % (AACPD) 

 

Apêndice 1.1. Distribuição Gama para severidade %. 

 
AACPD 

L. lucidum H. coronarium 

Severidade (%) 
 

Severidade (%)   

Mancozebe -8.9634 * -16.178 *** 

T-10% -3.7143 ns -15.984 *** 

T-20% 0.5471 ns -14.96 *** 

T-30% 0.5044 ns -15.364 *** 

 

 

Apêndice 1.2. Gráficos de ajuste de modelo Gama para L. lucidum 

Apêndice 1.3. Gráficos de ajuste de modelo Gama para H. coronarium 
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APÊNDICE  2. Dados estatísticos para Componentes da produção 

 

Apêndice 2.1. Distribuição Gama para componentes de produção para 

experimento com L. lucidum. 

L. lucidum 

 Tratamento

s  

MMG (g) 

  

Número de 

grãos/vagen   

Número de 

vagens/planta   

Produção 

por planta(g)   

Mancozebe 14.087 *** -0.132 ns 3 *** 2.9609 *** 

T-10% 4.807 ns 0.07796 ns -1.1333 * -0.7693 ** 

T-20% 9.526 ** -0.51087 ns -0.8 ns -1.5211 *** 

T-30% 10.606 ** -0.51623 ns -0.4667 ns -0.6861 * 

 

Apêndice 2.2. distribuição Gama para componentes de produção para 

experimento com H. coronarium. 

H. coronarium 

Tratamentos  

MMG (g) 

  

Número de 

grãos/vagen   

Número de 

vagens/planta   

Produção por 

planta(g)   

Mancozebe 5.751 * -0.9207 ns 0.8 ns 0.4584 ns 

T-10% -2.675 ns -2.2964 ** -0.2667 ns -1.6554 *** 

T-20% -8.365 ** -2.6701 *** 0.7333 ns -0.9291 * 

T-30% 40.327 *** -2.0902 ** 1.9333 ** 2.3389 *** 

 

Apêndice 2.3. Gráficos de ajuste de modelo Gama para L. lucidum 
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Apêndice 2.4. Gráficos de ajuste de modelo Gama para H. coronarium
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APÊNDICE  3. Dados estatísticos para Teor de pigmentos. 

 

Apêndice  3.1. Distribuição Gama para a variação nos teores de pigmentos clorofilianos (Chl a, b) e carotenoides (x+c) nas avaliações, 

tratamentos e interação, realizados em feijoeiros sob efeito da aplicação das tinturas de L. lucidum, e inoculadas com C. lindemuthianum 

Variáveis 

chl a  chl b  chl 

total 

 chl a/b  x+c 

 12hA1Apl 3.0184 *** 0.57815 *** 3.59659 *** 0.72682 *** 0.55508 *** 

12hD1Apl 1.5021 *** -0.0403 ns 1.59631 ** 1.11935 *** 0.12315 * 

7ddDIn 0.1654 ns -0.2836 * -0.0616 ns 0.87267 *** 0.02532 ns 

12hA2Apl 0.6019 ns -0.3473 ** -0.1657 ns 1.90517 *** -0.0238 ns 

12hD2Apl 0.1761 ns -0.3156 ** -0.1394 ns 1.67034 *** -0.1778 *** 

Mancozebe 0.3243 ns 0.11302 ns 0.43737 ns -0.0936 ns 0.06366 ns 

T-10% 0.2691 ns 0.14546 ns 0.41455 ns -0.1678 ns 0.05944 ns 

T-20% 0.3112 ns 0.19044 ns 0.51049 ns -0.0525 ns 0.0859 ns 

T-30% 0.4364 ns 0.15618 ns 0.59261 ns -0.1113 ns 0.04771 ns 

12hA1Apl:Mancozebe -1.5612 * -0.2441 ns -1.8053 * -0.123 ns -0.3996 *** 

12hA1Apl:T-10% -1.1272 ns -0.4438 ns -1.9063 * 0.12447 ns -0.2703 * 

12hA1Apl:T-20% -1.214 ns -0.51 * -2.0041 * 0.10021 ns -0.2702 * 

12hA1Apl:T-30% -0.664 ns -0.2154 ns -0.8794 ns 0.17714 ns -0.1672 ns 

12hA2Apl:Mancozebe -0.3108 ns 0.10145 ns 0.21086 ns -0.6486 * 0.03051 ns 

12hA2Apl:T-10% -1.1893 * -0.2556 ns -1.0247 ns 0.3238 ns -0.1385 ns 

12hA2Apl:T-20% -1.116 * -0.2375 ns -0.9422 ns -0.0905 ns -0.1657 * 

12hA2Apl:T-30% -1.1331 * -0.1971 ns -0.91 ns -0.014 ns -0.0896 ns 

12hD1Apl:Mancozebe -0.503 ns 0.01467 ns -0.6229 ns 0.11956 ns -0.0973 ns 

12hD1Apl:T-10% -1.5751 ** -0.3882 * -2.0978 ** 0.30796 ns -0.2397 ** 

12hD1Apl:T-20% -0.6643 ns 0.0256 ns -0.2779 ns 0.17552 ns -0.1659 ns 

12hD1Apl:T-30% 0.3124 ns 0.20344 ns 0.38137 ns 0.05851 ns -0.0883 ns 

12hD2Apl:Mancozebe -0.9975 * -0.2959 ns -1.2933 * 0.65754 ns -0.0044 ns 
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12hD2Apl:T-10% -0.1338 ns -0.0126 ns -0.1464 ns -0.3885 ns 0.00126 ns 

12hD2Apl:T-20% -0.7736 ns -0.2507 ns -1.0332 ns -0.063 ns -0.0187 ns 

12hD2Apl:T-30% -0.7133 ns -0.1565 ns -0.8697 ns -0.5317 ns 0.05761 ns 

7ddDIn:Mancozebe -0.6636 ns -0.2426 ns -0.9627 ns 0.49599 ns -0.1484 ns 

7ddDIn:T-10% -0.4417 ns -0.2338 ns -0.7321 ns 0.73723 * -0.0505 ns 

7ddDIn:T-20% -0.7809 ns -0.2698 ns -1.0813 ns 0.65337 * -0.0487 ns 

7ddDIn:T-30% -0.5706 ns -0.0439 ns -0.6711 ns -0.1622 ns -0.039 ns 

 

Apêndice 3.2.. Distribuição Gama para a variação nos teores de pigmentos clorofilianos (Chl a, b) e carotenoides (x+c) nas avaliações, 

tratamentos e interação, realizados em feijoeiros sob efeito da aplicação das tinturas de H. coronarium, e inoculadas com C. lindemuthianum 

Variáveis 

chl a  chl b  chl 

total 

 chl a/b  x+c 

 12hA1Apl 1.53041 ** 0.31286 ns 0.9625 ns 0.41088 ns 0.25789 * 

12hD1Apl 1.64257 *** 0.8086 *** 1.701 ** -0.8441 ** 0.21007 ns 

7ddDIn -0.1194 ns -0.22364 ns -1.0933 * -0.0341 ns -0.0863 ns 

12hA2Apl 0.35798 ns -0.46653 ** -1.3301 ** 0.94083 ** -0.1022 ns 

12hD2Apl -0.8317 * -0.65696 *** -2.2388 *** 1.17037 ** -0.2884 ** 

Mancozebe 0.69985 ns -0.22481 ns -0.8108 ns 0.07346 ns 0.1076 ns 

T-10% -0.2658 ns -0.30901 * -1.325 ** -0.0012 ns -0.1403 ns 

T-20% 1.11694 * 0.55058 * 0.9173 ns -0.2825 ns -0.0895 ns 

T-30% -0.3028 ns -0.11989 ns -1.3729 ** -0.0561 ns -0.0135 ns 

12hA1Apl:Mancozebe 0.28941 ns 0.06455 ns 1.3173 ns 0.00431 ns -0.2669 ns 

12hA1Apl:T-10% 0.01982 ns 0.15845 ns 0.9532 ns -0.073 ns -0.0346 ns 

12hA1Apl:T-20% -0.7774 ns -0.9658 ** -1.6964 * 0.37736 ns -0.06 ns 

12hA1Apl:T-30% 0.56187 ns -0.07878 ns 1.5638 ns 0.06223 ns -0.2263 ns 

12hA2Apl:Mancozebe -2.0058 *** 0.04304 ns -0.2055 ns 0.15517 ns -0.3437 * 

12hA2Apl:T-10% -1.3683 ** 0.00738 ns -0.1394 ns -0.0643 ns -0.1011 ns 

12hA2Apl:T-20% -2.1264 *** -0.72197 ** -1.6268 * 0.64546 ns -0.1549 ns 

12hA2Apl:T-30% -1.0653 * -0.11024 ns 0.246 ns 0.37948 ns -0.1004 ns 
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12hD1Apl:Mancozebe 0.22225 ns 0.3117 ns 1.8198 * -0.0511 ns 0.09344 ns 

12hD1Apl:T-10% -1.1283 ns -0.204 ns -0.5821 ns -0.0869 ns -0.1659 ns 

12hD1Apl:T-20% -1.8148 ** -1.07024 ** -1.907 * 0.13628 ns -0.3252 * 

12hD1Apl:T-30% -0.9075 ns -0.38063 ns -0.3379 ns -0.1361 ns -0.5356 *** 

12hD2Apl:Mancozebe -0.188 ns 0.47764 * 1.5589 * -0.6023 ns -0.1834 ns 

12hD2Apl:T-10% 0.02725 ns 0.52548 ** 1.3029 * -0.8281 ns 0.06171 ns 

12hD2Apl:T-20% -1.1794 * -0.51656 * -0.9457 ns -0.0478 ns 0.03678 ns 

12hD2Apl:T-30% 0.22371 ns 0.00683 ns 1.3647 * 0.4445 ns -0.0588 ns 

7ddDIn:Mancozebe -1.0348 ns 0.11604 ns 0.3671 ns -0.2465 ns -0.1297 ns 

7ddDIn:T-10% -0.0067 ns 0.15284 ns 1.0081 ns -0.3385 ns 0.144 ns 

7ddDIn:T-20% -0.6124 ns -0.49997 ns -0.908 ns -0.0107 ns 0.21469 ns 

7ddDIn:T-30% -0.2537 ns -0.02802 ns 0.6685 ns -0.0317 ns -0.0655 ns 

 

Apêndice  3.3. Variação nos teores de pigmentos clorofilianos (Chl a, b) e carotenoides (x+c) para na interação entre as avaliações e os 

tratamentos realizados em feijoeiros sob efeito da aplicação das tinturas de L. lucidum, e inoculadas com C. lindemuthianum. 

Avaliações Tratamentos chl a  chl b  chl total  chl a/b  x+c  

12hA1Apl Mancozebe 4,834 (0,40) * 1,447 (0,13) ns 6,281 (0,48) * 3,566 (0,18) ns 0,890 (0,05) *** 

12hA1Apl T-10% 5,212 (0,36) ns 1,280 (0,08) ns 6,157 (0,41) * 3,739 (0,05) ns 1,015 (0,04) * 

12hA1Apl T-20% 5,168 (0,32) ns 1,258 (0,04) * 6,155 (0,21) * 3,830 (0,06) ns 1,041 (0,05) * 

12hA1Apl T-30% 5,843 (0,12) ns 1,519 (0,06) ns 7,362 (0,17) ns 3,848 (0,10) ns 1,106 (0,01) ns 

12hD1Apl Mancozebe 4,376 (0,50) ns 1,087 (0,11) ns 5,463 (0,59) ns 4,201 (0,17) * 0,760 (0,08) ns 

12hD1Apl T-10% 3,248 (0,11) * 0,717 (0,06) ns 3,966 (0,16) ns 4,315 (0,25) ns 0,613 (0,02) ns 

12hD1Apl T-20% 4,201 (0,58) * 1,176 (0,15) ns 5,881 (0,74) ns 4,298 (0,32) ns 0,713 (0,04) * 

12hD1Apl T-30% 5,303 (0,82) * 1,319 (0,21) ns 6,623 (1,03) ns 4,122 (0,08) ns 0,753 (0,06) ns 

7ddDIn Mancozebe 2,878 (0,56) ns 0,587 (0,11) ns 3,466 (0,66) ns 4,331 (0,54) ns 0,611 (0,15) ns 

7ddDIn T-10% 3,045 (0,26) ** 0,628 (0,08) * 3,673 (0,33) ** 4,498 (0,34) ns 0,705 (0,04) ** 

7ddDIn T-20% 2,748 (0,26) ns 0,637 (0,10) ns 3,420 (0,42) ns 4,529 (0,16) ns 0,733 (0,07) ns 

7ddDIn T-30% 3,083 (0,42) ns 0,829 (0,11) ns 3,912 (0,51) ns 3,655 (0,26) ns 0,704 (0,04) ns 

12hA2Apl Mancozebe 3,668 (0,46) * 0,867 (0,07) ns 4,535 (0,53) * 4,218 (0,17) ns 0,741 (0,10) ns 
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12hA2Apl T-10% 2,734 (0,27) ns 0,542 (0,12) ns 3,277 (0,39) ns 5,117 (0,57) ns 0,567 (0,04) ns 

12hA2Apl T-20% 2,849 (0,27) ns 0,605 (0,15) ns 3,455 (0,41) ns 4,818 (0,71) ns 0,567 (0,05) ns 

12hA2Apl T-30% 2,957 (0,28) ns 0,612 (0,06) ns 3,569 (0,34) ns 4,835 (0,10) ns 0,605 (0,03) ns 

12hD2Apl Mancozebe 2,555 (0,63) ns 0,501 (0,20) ns 3,057 (0,82) ns 5,290 (0,78) ns 0,552 (0,10) ns 

12hD2Apl T-10% 3,364 (0,25) ns 0,817 (0,14) ns 4,181 (0,39) ns 4,170 (0,48) * 0,553 (0,09) ns 

12hD2Apl T-20% 2,766 (0,45) ns 0,624 (0,16) ns 3,390 (0,59) ns 4,610 (0,41) * 0,560 (0,03) ns 

12hD2Apl T-30% 2,951 (0,35) ns 0,684 (0,12) ns 3,636 (0,46) ns 4,083 (0,26) ns 0,598 (0,07) ns 

C.V. 
 

26,945  34,239  27,616  16,193  23,795  

As médias foram obtidas com N = 3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de 

probabilidade e ns indica diferença não significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. As 

diferenças significativas foram destacadas em cinza. 

 

Apêndice  3.4. Variação nos teores de pigmentos clorofilianos (Chl a, b) e carotenoides (x+c) para na interação entre as avaliações e os 

tratamentos realizados em feijoeiros sob efeito da aplicação das tinturas de H. coronarium, e inoculadas com C. lindemuthianum. 

Avaliações Tratamentos chl a  chl b  chl total  chl a/b  x+c 

 12hA1Apl Mancozebe 6,417 (0,43) ns 1,451 (0,10) ns 7,415 (0,47) ns 4,093 (0,02) ns 1,026 (0,06) ns 

12hA1Apl T-10% 5,182 (0,45) ns 1,461 (0,08) ns 6,537 (0,50) ns 3,941 (0,15) ns 1,011 (0,03) ns 

12hA1Apl T-20% 5,767 (1,21) ns 1,196 (0,24) ** 6,130 (1,35) * 4,111 (0,20) ns 1,036 (0,10) ns 

12hA1Apl T-30% 5,687 (0,27) ns 1,413 (0,05) ns 7,100 (0,32) ns 4,022 (0,06) ns 0,946 (0,06) ns 

12hD1Apl Mancozebe 6,462 (1,27) *** 2,194 (0,36) ns 8,656 (1,63) ns 2,783 (0,18) ns 1,339 (0,54) * 

12hD1Apl T-10% 4,146 (0,31) ** 1,594 (0,05) ns 5,740 (0,32) ns 2,673 (0,08) ns 0,832 (0,02) ns 

12hD1Apl T-20% 4,842 (0,58) *** 1,587 (0,20) ** 6,658 (0,79) * 2,614 (0,04) ns 0,723 (0,18) ns 

12hD1Apl T-30% 4,329 (0,29) * 1,607 (0,29) ns 5,936 (0,56) ns 2,568 (0,09) ns 0,589 (0,21) ns 

7ddDIn Mancozebe 3,443 (0,69) ns 0,966 (0,15) ns 4,409 (0,84) * 3,398 (0,11) ns 0,819 (0,09) ns 

7ddDIn T-10% 3,505 (0,30) ns 0,919 (0,12) ns 4,536 (0,49) ns 3,231 (0,10) ns 0,845 (0,01) ns 

7ddDIn T-20% 4,282 (0,64) ** 1,126 (0,14) ** 4,862 (0,50) * 3,277 (0,02) ns 0,966 (0,18) * 

7ddDIn T-30% 3,221 (0,25) ns 0,927 (0,09) ns 4,149 (0,32) ns 3,483 (0,24) ns 0,762 (0,09) *** 

12hA2Apl Mancozebe 2,949 (0,12) ns 0,650 (0,07) * 3,600 (0,19) * 4,774 (0,35) ns 0,589 (0,02) ns 

12hA2Apl T-10% 2,621 (0,08) ns 0,530 (0,06) ** 3,152 (0,05) * 4,480 (0,19) ns 0,584 (0,02) ns 
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12hA2Apl T-20% 3,246 (0,26) * 0,661 (0,04) * 3,907 (0,30) ns 4,909 (0,19) ns 0,581 (0,02) ns 

12hA2Apl T-30% 2,887 (0,09) ns 0,602 (0,10) ns 3,489 (0,15) * 4,869 (0,70) ns 0,712 (0,06) ns 

12hD2Apl Mancozebe 3,577 (0,54) ns 0,894 (0,05) ns 4,456 (0,61) ns 4,246 (0,11) ns 0,563 (0,08) ns 

12hD2Apl T-10% 2,827 (0,42) ns 0,858 (0,46) ns 3,685 (0,44) ns 3,946 (1,84) ns 0,561 (0,08) ns 

12hD2Apl T-20% 3,003 (0,47) ns 0,676 (0,09) ns 3,679 (0,56) ns 4,445 (0,15) ns 0,586 (0,07) ns 

12hD2Apl T-30% 2,986 (0,15) ns 0,529 (0,12) ns 3,699 (0,08) ns 5,163 (0,12) ns 0,567 (0,03) ns 

C.V. 

 

27,006 

 

39,724 

 

28,168 

 

19,271 

 

25,265 

 As médias foram obtidas com N = 3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de 

probabilidade e ns indica diferença não significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. 

As diferenças significativas foram destacadas em cinza. 

 

Apêndice 3.5. Gráficos de ajuste de modelo Gama para L. lucidum 
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Apêndice 3.6. Gráficos de ajuste de modelo Gama para H. coronarium 
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APÊNDICE  4. Dados estatísticos da Fluorescencia da clorofila a 

Apêndice  4.1. Distribuição Gama para parâmetros de fluorescência nas avaliações, tratamentos e interação, realizados em feijoeiros sob 

efeito da aplicação das tinturas de L. lucidum, e inoculadas com C. lindemuthianum 

Tratamentos ETR 
 

II 
 

RFD 
 

F'q/F'v 
 

F'v/F'm 
 

Y(II) 
 12hA1Apl -101.267 *** 1.207 *** 1.188 *** 0.262 *** 0.269 *** 0.262 *** 

12hD1Apl -105.567 *** 1.294 *** 1.241 *** 0.246 *** 0.269 *** 0.260 *** 

7ddDIn -101.967 *** 0.508 * 0.447 ** 0.244 *** 0.155 *** 0.080 * 

12hA2Apl -76.000 *** 0.548 * 0.283 * 0.100 * 0.123 ** 0.058 ns 

12hD2Apl -44.133 ns 0.449 * 0.386 * 0.300 *** 0.090 * 0.002 ns 

12hA3Apl -27.633 ns 0.014 ns 0.223 ns 0.214 *** 0.023 ns 0.016 ns 

12hD3Apl -65.433 ** 0.232 ns 0.594 *** 0.172 *** 0.173 *** 0.170 *** 

Mancozebe -25.433 ns 0.523 * 0.282 ns 0.171 *** 0.025 ns -0.170 *** 

T-10% -2.833 ns 0.001 ns 0.128 ns 0.240 *** -0.031 ns -0.046 ns 

T-20% 5.000 ns 0.445 * 0.031 ns 0.137 ** -0.073 * -0.083 ** 

T-30% -77.700 *** 1.137 *** 1.000 *** 0.240 *** 0.218 *** 0.142 *** 
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12hA1Apl:Mancozebe 24.500 ns -0.526 ns -0.220 ns -0.206 ** -0.018 ns 0.149 * 

12hD1Apl:Mancozebe 34.567 ns -0.700 ns -0.377 ns -0.181 * -0.036 ns 0.144 * 

7ddDIn:Mancozebe 48.567 ns -0.872 ** -0.256 ns -0.219 ** -0.105 ns 0.194 *** 

12hA2Apl:Mancozebe 26.100 ns -0.560 ns 0.010 ns -0.050 ns -0.011 ns 0.193 *** 

12hD2Apl:Mancozebe 48.300 ns -0.725 * -0.255 ns -0.237 ** 0.011 ns 0.273 *** 

12hA3Apl:Mancozebe 27.200 ns -0.167 ns -0.084 ns -0.135 ns -0.014 ns 0.153 *** 

12hD3Apl:Mancozebe 34.367 ns -0.052 ns -0.264 ns -0.103 ns 0.003 ns 0.180 ** 

12hA1Apl:T-10% 11.433 ns -0.233 ns -0.475 ns -0.251 ** 0.023 ns 0.015 ns 

12hD1Apl:T-10% 7.600 ns -0.128 ns -0.297 ns -0.274 *** 0.037 ns 0.025 ns 

7ddDIn:T-10% 23.167 ns -0.444 ns -0.203 ns -0.245 ** -0.054 ns 0.009 ns 

12hA2Apl:T-10% -15.233 ns -0.020 ns 0.275 ns -0.100 ns 0.065 ns 0.126 * 

12hD2Apl:T-10% -13.700 ns -0.437 ns -0.130 ns -0.310 *** -0.015 ns 0.045 ns 

12hA3Apl:T-10% -10.733 ns 0.352 ns -0.079 ns -0.352 *** 0.116 * 0.045 ns 

12hD3Apl:T-10% -8.333 ns 0.292 ns -0.069 ns -0.145 ns 0.034 ns 0.044 ns 

12hA1Apl:T-20% 12.267 ns -0.701 ns -0.379 ns -0.147 ns 0.050 ns 0.062 ns 

12hD1Apl:T-20% 1.967 ns -0.555 ns -0.151 ns -0.147 ns 0.077 ns 0.061 ns 

7ddDIn:T-20% -5.233 ns -0.034 ns 0.695 ** -0.130 ns 0.116 * 0.187 *** 

12hA2Apl:T-20% -33.600 ns -0.242 ns 0.230 ns 0.011 ns 0.147 ** 0.225 *** 

12hD2Apl:T-20% -33.533 ns -0.239 ns 0.367 ns -0.207 ** 0.167 ** 0.193 *** 

12hA3Apl:T-20% -7.000 ns -0.286 ns -0.048 ns -0.280 *** 0.143 ** 0.110 * 

12hD3Apl:T-20% -17.067 ns -0.141 ns -0.136 ns -0.101 ns 0.071 ns 0.100 ns 

12hA1Apl:T-30% 111.933 *** -1.445 ** -1.434 *** -0.268 ** -0.261 *** -0.195 ** 

12hD1Apl:T-30% 81.233 *** -1.147 * -1.017 ** -0.220 ** -0.214 ** -0.138 * 

7ddDIn:T-30% 81.367 *** -0.865 * -0.469 ns -0.266 ** -0.193 ** -0.059 ns 

12hA2Apl:T-30% 77.200 ** -1.829 *** -0.722 ** -0.117 ns -0.323 *** -0.082 ns 

12hD2Apl:T-30% 84.700 ** -1.603 *** -1.039 *** -0.381 *** -0.243 *** -0.136 ** 

12hA3Apl:T-30% 96.433 ** -1.013 ** -0.816 ** -0.095 ns -0.258 *** -0.207 *** 

12hD3Apl:T-30% 94.167 *** -1.308 *** -1.160 *** -0.179 * -0.311 *** -0.225 *** 

 

Apêndice  4.2. Distribuição Gama para parâmetros de fluorescência nas avaliações, tratamentos e interação, realizados em feijoeiros sob 
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efeito da aplicação das tinturas de L. lucidum, e inoculadas com C. lindemuthianum. Continuação. 

Tratamentos F 
 

Fm 
 

F'm 
 

F'o 
 

F'q 
 

F'v 
 12hA1Apl -0.382 *** 0.384 * 0.833 *** -0.213 *** 1.215 *** 1.046 *** 

12hD1Apl -0.325 *** 0.573 ** 0.930 *** -0.186 ** 1.256 *** 1.116 *** 

7ddDIn -0.325 *** -0.071 ns 0.257 ns -0.174 ** 0.582 *** 0.431 ** 

12hA2Apl 0.015 ns 0.303 ns 0.411 * -0.021 ns 0.396 ** 0.432 ** 

12hD2Apl -0.263 ** -0.005 ns 0.231 ns -0.041 ns 0.494 ** 0.272 ns 

12hA3Apl -0.215 ** -0.085 ns -0.094 ns -0.076 ns 0.121 ns -0.018 ns 

12hD3Apl -0.358 *** -0.037 ns 0.009 ns -0.283 *** 0.367 ** 0.292 * 

Mancozebe 0.110 ns 0.473 ** 0.430 * 0.196 ** 0.320 * 0.234 ns 

T-10% -0.129 ns -0.042 ns -0.066 ns 0.029 ns 0.063 ns -0.095 ns 

T-20% 0.359 *** 0.536 ** 0.453 * 0.431 *** 0.094 ns 0.022 ns 

T-30% -0.218 ** 0.610 ** 0.826 *** -0.084 ns 1.045 *** 0.911 *** 

12hA1Apl:Mancozebe -0.063 ns -0.303 ns -0.416 ns -0.211 * -0.353 ns -0.205 ns 

12hD1Apl:Mancozebe -0.115 ns -0.565 * -0.590 ns -0.216 * -0.474 ns -0.374 ns 

7ddDIn:Mancozebe -0.008 ns -0.270 ns -0.674 ** -0.134 ns -0.666 ** -0.540 * 

12hA2Apl:Mancozebe -0.357 ** -0.569 * -0.551 * -0.280 ** -0.194 ns -0.271 ns 

12hD2Apl:Mancozebe -0.186 ns -0.595 * -0.631 * -0.346 *** -0.445 * -0.285 ns 

12hA3Apl:Mancozebe 0.022 ns -0.058 ns -0.102 ns -0.040 ns -0.124 ns -0.062 ns 

12hD3Apl:Mancozebe -0.082 ns -0.392 ns -0.029 ns -0.102 ns 0.053 ns 0.073 ns 

12hA1Apl:T-10% 0.100 ns -0.287 ns -0.151 ns -0.074 ns -0.251 ns -0.077 ns 

12hD1Apl:T-10% 0.144 ns -0.059 ns -0.043 ns -0.076 ns -0.187 ns 0.033 ns 

7ddDIn:T-10% 0.133 ns -0.016 ns -0.292 ns -0.018 ns -0.426 * -0.274 ns 

12hA2Apl:T-10% -0.181 ns -0.081 ns -0.067 ns -0.156 ns 0.114 ns 0.089 ns 

12hD2Apl:T-10% 0.106 ns -0.010 ns -0.288 ns -0.122 ns -0.395 * -0.167 ns 

12hA3Apl:T-10% 0.284 * 0.334 ns 0.402 ns -0.016 ns 0.118 ns 0.418 * 

12hD3Apl:T-10% 0.106 ns 0.057 ns 0.296 ns 0.052 ns 0.190 ns 0.244 ns 

12hA1Apl:T-20% -0.357 ** -0.797 ** -0.680 * -0.442 *** -0.323 ns -0.238 ns 

12hD1Apl:T-20% -0.384 ** -0.697 * -0.560 ns -0.473 *** -0.176 ns -0.087 ns 

7ddDIn:T-20% -0.294 * 0.215 ns -0.088 ns -0.364 *** 0.206 ns 0.277 ns 
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12hA2Apl:T-20% -0.694 *** -0.824 ** -0.409 ns -0.576 *** 0.285 ns 0.167 ns 

12hD2Apl:T-20% -0.387 ** -0.270 ns -0.299 ns -0.551 *** 0.089 ns 0.253 ns 

12hA3Apl:T-20% -0.248 ns -0.385 ns -0.284 ns -0.466 *** -0.036 ns 0.182 ns 

12hD3Apl:T-20% -0.283 * -0.463 ns -0.170 ns -0.324 *** 0.113 ns 0.153 ns 

12hA1Apl:T-30% 0.289 ** -0.792 ** -1.073 *** 0.114 ns -1.362 *** -1.187 *** 

12hD1Apl:T-30% 0.159 ns -0.778 ** -0.855 ** 0.064 ns -1.014 ** -0.919 * 

7ddDIn:T-30% 0.310 ** 0.015 ns -0.565 * 0.142 ns -0.876 ** -0.707 * 

12hA2Apl:T-30% -0.150 ns -0.946 *** -1.494 *** -0.089 ns -1.344 *** -1.404 *** 

12hD2Apl:T-30% 0.225 * -0.650 ** -1.194 *** -0.041 ns -1.419 *** -1.153 *** 

12hA3Apl:T-30% 0.238 * -0.388 ns -0.718 ** 0.195 * -0.956 *** -0.913 *** 

12hD3Apl:T-30% 0.243 * -0.678 ** -0.948 *** 0.183 * -1.190 *** -1.131 *** 

 

 

Apêndice  4.3. Distribuição Gama para parâmetros de fluorescência nas avaliações, tratamentos e interação, realizados em feijoeiros sob 

efeito da aplicação das tinturas de H. coronarium, e inoculadas com C. lindemuthianum.  

Tratamentos F   Fm   F'm   F'o   F'q   F'v   

12hA1Apl -0.164 * 0.063 ns -0.012 ns -0.200 *** 0.151 ns 0.188 ns 

12hD1Apl -0.178 ** 0.333 * 0.384 * -0.205 *** 0.562 * 0.589 * 

7ddDIn -0.140 * -0.006 ns -0.551 *** -0.143 * -0.411 * -0.408 * 

12hA2Apl -0.098 ns -0.006 ns -0.496 ** -0.120 * -0.398 * -0.376 * 

12hD2Apl -0.047 ns -0.008 ns -0.482 ** -0.092 ns -0.434 * -0.390 * 

12hA3Apl -0.146 * 0.097 ns -0.491 ** -0.210 *** -0.345 ns -0.281 ns 

12hD3Apl -0.065 ns -0.084 ns -0.639 *** -0.085 ns -0.574 *** -0.554 ** 

Mancozebe -0.042 ns 0.119 ns -0.504 ** -0.044 ns -0.462 ** -0.460 * 

T-10% 0.043 ns 0.031 ns -0.486 ** 0.029 ns -0.529 ** -0.515 ** 

T-20% -0.064 ns -0.221 ns -0.476 ** -0.073 ns -0.412 * -0.403 * 

T-30% -0.036 ns 0.235 ns -0.640 *** 0.050 ns -0.603 *** -0.690 *** 

12hA1Apl:Mancozebe 0.015 ns -0.102 ns 0.523 * 0.035 ns 0.507 ns 0.488 ns 
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12hA1Apl:T-10% -0.103 ns 0.079 ns 0.400 ns -0.074 ns 0.503 ns 0.474 ns 

12hA1Apl:T-20% 0.091 ns 0.221 ns 0.383 ns 0.139 ns 0.292 ns 0.243 ns 

12hA1Apl:T-30% -0.038 ns -0.263 ns 0.584 * -0.103 ns 0.622 * 0.687 * 

12hA2Apl:Mancozebe -0.031 ns -0.218 ns 0.384 ns -0.005 ns 0.415 ns 0.389 ns 

12hA2Apl:T-10% -0.057 ns 0.377 ns 0.797 *** -0.069 ns 0.854 *** 0.866 ** 

12hA2Apl:T-20% 0.125 ns 0.223 ns 0.284 ns 0.126 ns 0.159 ns 0.158 ns 

12hA2Apl:T-30% 0.071 ns -0.395 ns 0.417 * -0.025 ns 0.346 ns 0.441 * 

12hA3Apl:Mancozebe 0.019 ns -0.182 ns 0.827 *** 0.069 ns 0.808 ** 0.758 ** 

12hA3Apl:T-10% -0.062 ns -0.192 ns 0.607 ** -0.059 ns 0.669 ** 0.666 * 

12hA3Apl:T-20% 0.001 ns 0.241 ns 0.880 *** 0.061 ns 0.879 *** 0.820 ** 

12hA3Apl:T-30% 0.102 ns -0.318 ns 1.006 *** 0.066 ns 0.904 *** 0.940 *** 

12hD1Apl:Mancozebe 0.055 ns -0.042 ns 0.227 ns 0.133 ns 0.172 ns 0.094 ns 

12hD1Apl:T-10% -0.027 ns -0.113 ns 0.184 ns -0.035 ns 0.211 ns 0.219 ns 

12hD1Apl:T-20% -0.016 ns 0.010 ns 0.105 ns 0.035 ns 0.121 ns 0.070 ns 

12hD1Apl:T-30% -0.009 ns -0.499 * 0.236 ns -0.069 ns 0.245 ns 0.305 ns 

12hD2Apl:Mancozebe -0.012 ns -0.103 ns 0.493 * 0.022 ns 0.505 * 0.471 ns 

12hD2Apl:T-10% 0.032 ns 0.160 ns 0.479 * 0.006 ns 0.447 * 0.473 * 

12hD2Apl:T-20% 0.109 ns 0.190 ns 0.743 *** 0.103 ns 0.634 ** 0.640 * 

12hD2Apl:T-30% -0.041 ns -0.151 ns 0.635 ** -0.050 ns 0.676 ** 0.685 ** 

12hD3Apl:Mancozebe 0.267 * 0.296 ns 0.832 *** 0.105 ns 0.566 ** 0.727 ** 

12hD3Apl:T-10% 0.003 ns 0.261 ns 0.822 *** -0.016 ns 0.819 *** 0.838 *** 

12hD3Apl:T-20% 0.126 ns 0.336 ns 0.561 ** 0.092 ns 0.436 * 0.469 * 

12hD3Apl:T-30% -0.013 ns -0.146 ns 0.752 *** -0.110 ns 0.765 *** 0.862 *** 

7ddDIn:Mancozebe 0.049 ns -0.318 ns 0.317 ns 0.049 ns 0.268 ns 0.268 ns 

7ddDIn:T-10% -0.119 ns -0.477 * -0.020 ns -0.105 ns 0.099 ns 0.085 ns 

7ddDIn:T-20% 0.024 ns 0.737 *** 1.133 *** 0.076 ns 1.109 *** 1.057 *** 

7ddDIn:T-30% -0.109 ns -0.798 *** -0.031 ns -0.185 * 0.078 ns 0.154 ns 
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Apêndice  4.4. Distribuição Gama para parâmetros de fluorescência nas avaliações, tratamentos e interação, realizados em feijoeiros sob 

efeito da aplicação das tinturas de H. coronarium, e inoculadas com C. lindemuthianum. Continuação. 

Tratamentos ETR 
 

II 
 

RFD 
 

F'q/F'v 
 

F'v/F'm 
 

Y(II) 
 12hA1Apl -59.700 * 0.070 ns 0.374 * -0.016 ns 0.098 ns 0.157 *** 

12hD1Apl -74.467 ** 0.525 ns 0.738 *** -0.003 ns 0.149 * 0.201 *** 

7ddDIn -87.833 ** -0.594 ** 0.245 ns -0.006 ns -0.039 ns -0.065 * 

12hA2Apl -88.300 ** -0.551 * 0.167 ns -0.029 ns -0.040 ns -0.048 ns 

12hD2Apl -4.367 ns -0.557 * 0.058 ns -0.049 ns -0.050 ns -0.039 ns 

12hA3Apl -34.167 ns -0.515 * 0.377 * -0.061 ns 0.014 ns 0.052 ns 

12hD3Apl 5.167 ns -0.755 *** 0.008 ns -0.031 ns -0.101 ns -0.024 ns 

Mancozebe -56.433 ns -0.589 ** 0.180 ns -0.005 ns -0.082 ns -0.008 ns 

T-10% -81.400 ** -0.608 ** -0.025 ns -0.023 ns -0.113 ns -0.035 ns 

T-20% -55.933 ns -0.542 * -0.135 ns -0.010 ns -0.060 ns 0.017 ns 

T-30% -66.967 * -0.780 *** 0.322 * 0.871 *** -0.213 *** -0.129 *** 

12hA1Apl:Mancozebe 50.767 ns 0.622 ns -0.093 ns 0.017 ns 0.088 ns 0.031 ns 

12hA1Apl:T-10% 80.133 * 0.535 ns 0.329 ns 0.032 ns 0.120 ns 0.037 ns 

12hA1Apl:T-20% 74.267 * 0.421 ns 0.075 ns 0.035 ns 0.015 ns -0.064 ns 

12hA1Apl:T-30% 46.567 ns 0.749 * -0.165 ns -0.857 *** 0.229 * 0.149 ** 

12hA2Apl:Mancozebe 88.833 ** 0.477 ns -0.159 ns 0.033 ns 0.077 ns 0.128 ** 

12hA2Apl:T-10% 87.600 ** 1.003 ** 0.505 * 0.021 ns 0.204 * 0.221 *** 

12hA2Apl:T-20% 77.600 * 0.257 ns 0.033 ns -0.016 ns -0.027 ns 0.035 ns 

12hA2Apl:T-30% 71.033 * 0.448 ns -0.567 ** -0.911 *** 0.113 ns 0.206 *** 

12hA3Apl:Mancozebe 38.267 ns 0.994 ** -0.205 ns 0.060 ns 0.134 ns 0.085 ns 

12hA3Apl:T-10% 78.700 * 0.769 * -0.128 ns 0.026 ns 0.155 ns 0.078 ns 

12hA3Apl:T-20% 22.900 ns 1.061 ** 0.315 ns 0.070 ns 0.142 ns 0.093 ns 

12hA3Apl:T-30% 50.167 ns 1.194 *** -0.548 * -0.815 *** 0.229 ** 0.164 *** 

12hD1Apl:Mancozebe 36.033 ns 0.270 ns -0.111 ns 0.050 ns 0.011 ns -0.005 ns 

12hD1Apl:T-10% 81.700 ** 0.261 ns -0.108 ns 0.004 ns 0.080 ns 0.014 ns 
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12hD1Apl:T-20% 51.767 ns 0.157 ns 0.106 ns 0.031 ns 0.030 ns -0.036 ns 

12hD1Apl:T-30% 66.300 * 0.342 ns -0.526 * -0.860 *** 0.171 ns 0.115 * 

12hD2Apl:Mancozebe 38.533 ns 0.597 * -0.063 ns 0.030 ns 0.087 ns 0.036 ns 

12hD2Apl:T-10% 69.133 ns 0.557 ns 0.094 ns -0.017 ns 0.092 ns 0.076 ns 

12hD2Apl:T-20% 10.400 ns 0.855 ** 0.026 ns 0.013 ns 0.108 ns 0.064 ns 

12hD2Apl:T-30% 52.233 ns 0.814 ** -0.081 ns -0.786 *** 0.209 ** 0.125 ** 

12hD3Apl:Mancozebe 37.200 ns 0.898 ** -0.128 ns -0.136 ns 0.141 ns -0.010 ns 

12hD3Apl:T-10% 46.833 ns 1.016 *** 0.260 ns 0.007 ns 0.198 * 0.090 ns 

12hD3Apl:T-20% 39.067 ns 0.619 * 0.155 ns -0.042 ns 0.075 ns -0.006 ns 

12hD3Apl:T-30% 62.033 ns 0.948 *** -0.158 ns -0.868 *** 0.271 *** 0.198 *** 

7ddDIn:Mancozebe 95.100 ** 0.338 ns -0.435 * -0.002 ns 0.021 ns 0.037 ns 

7ddDIn:T-10% 131.300 *** -0.038 ns -0.377 ns -0.002 ns -0.021 ns 0.039 ns 

7ddDIn:T-20% 72.400 * 1.348 *** 0.842 *** 0.061 ns 0.183 * 0.198 *** 

7ddDIn:T-30% 81.433 ** -0.060 ns -0.749 *** -0.883 *** 0.044 ns 0.079 * 

 

 

Apêndice  4.5. Parâmetros de fluorescência na interação entre as avaliações e os tratamentos avaliados em folhas de feijoeiro adaptadas à 

luz e submetidas à aplicação da tintura alcoólica de L. lucidum, inoculadas com C. lindemuthianum,  

Avaliações Tratamento F (D.P.)  F'o (D.P.)  Fm (D.P.)  F'm (D.P.)  F'v (D.P.)  F’q (D.P.)  

12hA1Apl Mancozebe 0,806 (0,02) ns 0.731 (0.00) * 2.111 (0.04) ns 2.598 (0.10) ns 1.866 (0.10) ns 1.791 (0.11) ns 

12hA1Apl T-10% 0,730 (0,02) ns 0.701 (0.01) ns 1.613 (0.07) ns 2.367 (0.09) ns 1.665 (0.09) ns 1.636 (0.10) ns 

12hA1Apl T-20% 0,761 (0,01) ** 0.735 (0.01) *** 1.680 (0.04) ** 2.357 (0.04) * 1.622 (0.03) ns 1.595 (0.03) ns 

12hA1Apl T-30% 0,829 (0,01) ** 0.776 (0.02) ns 1.760 (0.05) ** 2.337 (0.03) *** 1.561 (0.01) *** 1.507 (0.03) *** 

12hD1Apl Mancozebe 0,811 (0,01) ** 0.754 (0.02) ** 2.039 (0.10) * 2.522 (0.03) * 1.768 (0.05) ns 1.711 (0.02) ns 

12hD1Apl T-10% 0,831 (0,04) ns 0.726 (0.02) ns 2.030 (0.13) ns 2.572 (0.05) ns 1.846 (0.04) ns 1.741 (0.01) ns 

12hD1Apl T-20% 0,791 (0,04) *** 0.731 (0.02) *** 1.969 (0.10) ** 2.574 (0.08) ns 1.843 (0.06) ns 1.783 (0.04) ns 

12hD1Apl T-30% 0,757 (0,01) ns 0.753 (0.03) ns 1.963 (0.10) *** 2.653 (0.08) *** 1.899 (0.05) *** 1.895 (0.08) *** 

7ddDIn Mancozebe 0,918 (0,04) ns 0.847 (0.03) ns 1.689 (0.16) ns 1.764 (0.13) ns 0.916 (0.14) ns 0.846 (0.11) ns 

7ddDIn T-10% 0,820 (0,01) * 0.796 (0.03) ns 1.428 (0.09) ns 1.649 (0.21) ns 0.853 (0.20) * 0.829 (0.20) ns 
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7ddDIn T-20% 0,881 (0,03) ns 0.852 (0.02) *** 2.237 (0.14) ns 2.373 (0.05) ns 1.521 (0.07) ns 1.492 (0.03) ns 

7ddDIn T-30% 0,908 (0,07) * 0.843 (0.04) * 2.111 (0.24) ns 2.269 (0.28) ** 1.426 (0.32) *** 1.361 (0.35) *** 

12hA2Apl Mancozebe 0,909 (0,04) ns 0.855 (0.05) * 1.764 (0.14) * 2.042 (0.14) ns 1.186 (0.17) ns 1.132 (0.18) ns 

12hA2Apl T-10% 0,846 (0,04) ns 0.811 (0.04) ns 1.737 (0.09) ns 2.029 (0.10) ns 1.218 (0.12) ns 1.182 (0.12) ns 

12hA2Apl T-20% 0,822 (0,02) ** 0.793 (0.04) *** 1.572 (0.35) * 2.207 (0.13) ns 1.413 (0.14) ns 1.385 (0.15) ns 

12hA2Apl T-30% 0,788 (0,03) ns 0.765 (0.03) ns 1.524 (0.36) ** 1.495 (0.45) ** 0.730 (0.43) * 0.706 (0.43) ** 

12hD2Apl Mancozebe 0,803 (0,02) ns 0.768 (0.01) *** 1.430 (0.05) * 1.781 (0.01) * 1.012 (0.02) ns 0.978 (0.02) * 

12hD2Apl T-10% 0,856 (0,10) ns 0.825 (0.08) ns 1.500 (0.21) ns 1.627 (0.27) ns 0.802 (0.22) ns 0.771 (0.21) * 

12hD2Apl T-20% 0,850 (0,07) ** 0.798 (0.04) *** 1.818 (0.15) ns 2.136 (0.12) ns 1.338 (0.09) ns 1.286 (0.06) ns 

12hD2Apl T-30% 0,885 (0,06) * 0.793 (0.07) ns 1.513 (0.03) ** 1.614 (0.08) *** 0.821 (0.11) *** 0.729 (0.06) *** 

12hA3Apl Mancozebe 1,058 (0,09) ns 1.040 (0.09) ns 1.887 (0.05) ns 1.985 (0.06) ns 0.945 (0.04) ns 0.926 (0.05) ns 

12hA3Apl T-10% 1,081 (0,11) ns 0.896 (0.09) ns 1.764 (0.05) ns 1.992 (0.01) ns 1.096 (0.09) ns 0.911 (0.11) ns 

12hA3Apl T-20% 1,037 (0,10) * 0.848 (0.09) *** 1.623 (0.15) ns 1.826 (0.19) ns 0.977 (0.12) ns 0.789 (0.17) ns 

12hA3Apl T-30% 0,946 (0,12) * 0.994 (0.13) * 1.695 (0.42) ** 1.765 (0.40) *** 0.771 (0.29) *** 0.819 (0.28) *** 

12hD3Apl Mancozebe 0,811 (0,06) ns 0.771 (0.07) ns 1.602 (0.05) ns 2.161 (0.06) ** 1.390 (0.04) * 1.350 (0.03) ** 

12hD3Apl T-10% 0,760 (0,03) ns 0.757 (0.01) ns 1.535 (0.05) ns 1.990 (0.02) ns 1.232 (0.03) ns 1.229 (0.02) * 

12hD3Apl T-20% 0,859 (0,02) * 0.784 (0.02) *** 1.593 (0.22) ns 2.043 (0.23) ns 1.259 (0.22) ns 1.184 (0.23) ns 

12hD3Apl T-30% 0,808 (0,07) ** 0.775 (0.05) ns 1.453 (0.08) ns 1.639 (0.24) * 0.863 (0.19) * 0.831 (0.18) ** 

C.V. 
 

17,237 
 

15.854 
 

13.899 
 

16.482 
 

31.198 
 

33.510 
 As médias foram obtidas com N = 3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica 

diferença não significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. As diferenças significativas foram destacadas em 

cinza. 
 

 

Apêndice  4.6. Parâmetros de fluorescência na interação entre as avaliações e os tratamentos avaliados em folhas de feijoeiro adaptadas à 

luz e submetidas à aplicação da tintura alcoólica de L. lucidum, inoculadas com C. lindemuthianum.Continuação. 

Avaliações Tratamento Y(II) (D.P.)   ɸII (D.P.) 
  F'v/F'm (D.P.)   Fq/Fv (D.P.)   RFD (D.P.)   ETR (D.P.)   

12hA1Apl Mancozebe 0,684 (0,01) * 2.287 (0.120 ns 0.718 (0.01) ns 0.959 (0.01) ** 2.618 (0.07) ns 32.866 (2.34) ns 

12hA1Apl T-10% 0,675 (0,01) ns 2.058 (0.100 ns 0.703 (0.01) ns 0.982 (0.010 ** 2.209 (0.10) ns 42.400 (5.31) ns 

12hA1Apl T-20% 0,685 (0,00) ns 2.033 (0.04) ns 0.688 (0.00) ns 0.983 (0.00) ns 2.207 (0.07) ns 51.066 (5.80) ns 

12hA1Apl T-30% 0,653 (0,01) ** 1.982 (0.03) ** 0.668 (0.01) *** 0.965 (0.02) ** 2.122 (0.08) *** 68.033 (3.35) *** 
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12hD1Apl Mancozebe 0,678 (0,00) *** 2.200 (0.03) ns 0.701 (0.01) ns 0.967 (0.01) ns 2.514 (0.14) ns 38.633 (1.11) ns 

12hD1Apl T-10% 0,683 (0,00) * 2.249 (0.04) ns 0.717 (0.01) ns 0.943 (0.02) ns 2.440 (0.10) ns 34.266 (4.83) ns 

12hD1Apl T-20% 0,682 (0,01) *** 2.267 (0.07) ns 0.715 (0.00) ** 0.967 (0.02) ns 2.488 (0.030 ** 36.466 (1.27) ns 

12hD1Apl T-30% 0,709 (0,01) ns 2.367 (0.09) *** 0.716 (0.00) *** 0.997 (0.01) ns 2.592 (0.13) *** 33.033 (5.49) ** 

7ddDIn Mancozebe 0,548 (0,04) *** 1.242 (0.15) ns 0.517 (0.04) ns 0.927 (0.07) ns 1.840 (0.18) ns 56.233 (3.75) ns 

7ddDIn T-10% 0,487 (0,04) ns 1.147 (0.27) ns 0.513 (0.05) * 0.969 (0.03) *** 1.739 (0.08) * 53.433 (10.79) ns 

7ddDIn T-20% 0,628 (0,00) * 2.002 (0.05) ns 0.640 (0.02) ** 0.981 (0.03) *** 2.540 (0.19) ** 32.866 (3.06) ns 

7ddDIn T-30% 0,607 (0,03) *** 1.862 (0.36) ** 0.623 (0.06) *** 0.949 (0.03) ns 2.346 (0.44) *** 36.766 (1.36) ** 

12hA2Apl Mancozebe 0,524 (0,06) * 1.594 (0.19) ns 0.579 (0.05) ns 0.952 (0.030 * 1.943 (0.20) ns 59.733 (48.13) ns 

12hA2Apl T-10% 0,582 (0,03) ns 1.611 (0.12) ns 0.599 (0.03) ns 0.970 (0.00) *** 2.053 (0.13) ns 41.000 (15.62) ns 

12hA2Apl T-20% 0,643 (0,05) ns 1.833 (0.16) ns 0.639 (0.03) ns 0.979 (0.02) ns 1.912 (0.41) ns 30.466 (8.54) ns 

12hA2Apl T-30% 0,562 (0,10) * 0.938 (0.600 * 0.460 (0.14) ** 0.955 (0.04) ** 1.929 (0.43) ** 58.566 (45.85) *** 

12hD2Apl Mancozebe 0,549 (0,01) *** 1.330 (0.02) * 0.568 (0.01) ns 0.966 (0.02) ** 1.781 (0.03) ns 113.800 (3.50) ns 

12hD2Apl T-10% 0,445 (0,03) ns 1.096 (0.32) ns 0.486 (0.06) ns 0.961 (0.03) *** 1.751 (0.12) ns 74.400 (8.79) ns 

12hD2Apl T-20% 0,556 (0,04) *** 1.738 (0.11) ns 0.626 (0.01) ** 0.961 (0.02) ** 2.151 (0.31) ** 62.400 (0.36) ns 

12hD2Apl T-30% 0,451 (0,03) ** 1.065 (0.09) *** 0.507 (0.05) *** 0.891 (0.04) *** 1.714 (0.13) *** 97.933 (12.27) ** 

12hA3Apl Mancozebe 0,443 (0,01) ** 1.452 (0.05) ns 0.476 (0.03) ns 0.982 (0.08) ns 1.789 (0.12) ns 109.200 (7.77) ns 

12hA3Apl T-10% 0,460 (0,06) ns 1.449 (0.05) ns 0.550 (0.05) ns 0.832 (0.10) ns 1.640 (0.13) ns 93.866 (9.68) ns 

12hA3Apl T-20% 0,487 (0,00) ns 1.256 (0.22) ns 0.535 (0.02) ns 0.802 (0.07) ns 1.573 (0.18) ns 105.433 (16.47) ns 

12hA3Apl T-30% 0,396 (0,05) *** 1.220 (0.45) *** 0.425 (0.09) *** 1.090 (0.17) * 1.774 (0.24) *** 126.166 (6.85) *** 

12hD3Apl Mancozebe 0,624 (0,02) *** 1.786 (0.05) ** 0.643 (0.02) ns 0.971 (0.01) ** 1.980 (0.16) ns 78.566 (2.25) ns 

12hD3Apl T-10% 0,612 (0,00) ns 1.608 (0.01) ns 0.619 (0.01) ns 0.998 (0.03) ** 2.020 (0.09) ns 58.466 (11.15) ns 

12hD3Apl T-20% 0,631 (0,01) *** 1.619 (0.28) ns 0.613 (0.04) * 0.938 (0.03) ns 1.856 (0.27) * 57.566 (13.79) ns 

12hD3Apl T-30% 0,531 (0,07) ns 1.143 (0.27) * 0.522 (0.05) ** 0.964 (0.01) ** 1.802 (0.10) ** 86.100 (19.93) *** 

C.V.   19,695   26.359   16.971   6.667   18.133   48.406   

As médias foram obtidas com N = 3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica 

diferença não significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. As diferenças significativas foram destacadas 

em cinza. 

 

 

Apêndice  4.7. Parâmetros de fluorescência na interação entre as avaliações e os tratamentos avaliados em folhas de feijoeiro adaptadas à 

luz e submetidas à aplicação da tintura alcoólica de H. coronarium, inoculadas com C. lindemuthianum. 

Avaliações Tratamentos F (D.P.)  F'o (D.P.)  Fm (D.P.)  F'm (D.P.)  F'v (D.P.)  F’q (D.P.)  
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12hA1Apl Mancozebe 0,801 (0,04) ns 0,759 (0,04) ns 1,636 (0,09) * 2,302 (0,05) ns 1,543 (0,08) ns 1,501 (0,07) ns 

12hA1Apl T-10% 0,767 (0,05) ns 0,723 (0,04) ns 1,729 (0,04) ns 2,198 (0,05) ns 1,474 (0,09) ns 1,430 (0,09) ns 

12hA1Apl T-20% 0,854 (0,04) ns 0,835 (0,04) ns 1,619 (0,03) ns 2,190 (0,05) ns 1,355 (0,07) ns 1,336 (0,08) ns 

12hA1Apl T-30% 0,753 (0,03) ns 0,716 (0,03) ns 1,592 (0,01) * 2,228 (0,02) ns 1,512 (0,01) * 1,474 (0,02) * 

12hD1Apl Mancozebe 0,827 (0,17) ns 0,852 (0,11) ns 1,966 (0,32) ns 2,403 (0,09) ns 1,550 (0,20) ns 1,576 (0,23) ns 

12hD1Apl T-10% 0,829 (0,06) ns 0,757 (0,02) ns 1,807 (0,27) *** 2,378 (0,02) ns 1,621 (0,01) *** 1,548 (0,06) ** 

12hD1Apl T-20% 0,734 (0,04) ns 0,725 (0,03) ns 1,678 (0,04) ns 2,309 (0,04) ns 1,584 (0,03) ns 1,575 (0,07) ns 

12hD1Apl T-30% 0,768 (0,00) ns 0,744 (0,01) ns 1,626 (0,03) * 2,276 (0,03) ns 1,531 (0,02) ns 1,508 (0,03) * 

7ddDIn Mancozebe 0,858 (0,04) ns 0,830 (0,02) ns 1,352 (0,15) *** 1,558 (0,11) ns 0,727 (0,09) ** 0,699 (0,07) ** 

7ddDIn T-10% 0,775 (0,00) ns 0,749 (0,010 ns 1,105 (0,05) ** 1,239 (0,10) ns 0,489 (0,10) ** 0,464 (0,10) * 

7ddDIn T-20% 0,811 (0,06) ns 0,828 (0,04) ns 2,066 (0,43) *** 2,402 (0,31) ns 1,573 (0,35) *** 1,591 (0,26) ** 

7ddDIn T-30% 0,705 (0,03) ns 0,690 (0,04) ns 0,988 (0,05) *** 1,074 (0,07) ns 0,384 (0,04) *** 0,369 (0,05) *** 

12hA2Apl Mancozebe 0,820 (0,03) ns 0,799 (0,03) ns 1,451 (0,08) ns 1,680 (0,14) ns 0,880 (0,17) ns 0,859 (0,17) ns 

12hA2Apl T-10% 0,879 (0,03) ns 0,808 (0,04) ns 1,959 (0,07) ns 2,111 (0,03) ns 1,303 (0,07) ns 1,232 (0,06) ns 

12hA2Apl T-20% 0,954 (0,12) ns 0,901 (0,08) ns 1,552 (0,04) ns 1,608 (0,06) ns 0,707 (0,09) ns 0,654 (0,12) ns 

12hA2Apl T-30% 0,927 (0,03) ns 0,874 (0,02) * 1,390 (0,30) ns 1,577 (0,37) ns 0,703 (0,39) ns 0,650 (0,39) ns 

12hD2Apl Mancozebe 0,890 (0,06) ns 0,855 (0,06) ns 1,564 (0,16) * 1,803 (0,28) ns 0,948 (0,22) * 0,913 (0,29) ns 

12hD2Apl T-10% 1,018 (0,10) ns 0,911 (0,09) ns 1,739 (0,13) * 1,807 (0,04) ns 0,895 (0,10) * 0,788 (0,13) * 

12hD2Apl T-20% 0,988 (0,05) ns 0,906 (0,01) ns 1,517 (0,40) *** 2,081 (0,07) ns 1,175 (0,06) ** 1,093 (0,02) * 

12hD2Apl T-30% 0,866 (0,06) ns 0,877 (0,05) ns 1,632 (0,15) ** 1,810 (0,24) ns 0,933 (0,20) ** 0,943 (0,20) ** 

12hA3Apl Mancozebe 0,823 (0,02) * 0,783 (0,00) ns 1,591 (0,07) *** 2,128 (0,03) ns 1,344 (0,04) ** 1,305 (0,02) ** 

12hA3Apl T-10% 0,826 (0,03) ns 0,728 (0,07) ns 1,492 (0,01) *** 1,926 (0,02) ns 1,198 (0,05) *** 1,099 (0,01) *** 

12hA3Apl T-20% 0,782 (0,01) ns 0,746 (0,00) ns 1,674 (0,02) ** 2,209 (0,03) ns 1,463 (0,03) * 1,427 (0,02) * 

12hA3Apl T-30% 0,911 (0,09) ns 0,875 (0,09) ns 1,571 (0,21) *** 2,171 (0,24) ns 1,296 (0,20) *** 1,260 (0,20) *** 

12hD3Apl Mancozebe 1,151 (0,08) ns 0,945 (0,07) ns 1,887 (0,05) ns 1,985 (0,06) ns 1,040 (0,05) ns 0,834 (0,04) ns 

12hD3Apl T-10% 0,972 (0,11) ns 0,896 (0,09) * 1,764 (0,05) ns 1,992 (0,01) ns 1,096 (0,09) ns 1,020 (0,10) ns 

12hD3Apl T-20% 0,988 (0,06) ns 0,902 (0,02) *** 1,587 (0,09) *** 1,742 (0,09) ns 0,839 (0,10) *** 0,754 (0,14) *** 

12hD3Apl T-30% 0,877 (0,14) ns 0,824 (0,09) *** 1,562 (0,48) ns 1,769 (0,40) * 0,945 ( 0,33) ns 0,892 (0,30) ns 

C.V. 
 

10,609  9,823  12,898  17,071  32,004  33,526  

As médias foram obtidas com N = 3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não 

significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. As diferenças significativas foram destacadas em cinza. 
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Apêndice  4.8. Parâmetros de fluorescência na interação entre as avaliações e os tratamentos avaliados em folhas de feijoeiro adaptadas à 

luz e submetidas à aplicação da tintura alcoólica de H. coronarium, inoculadas com C. lindemuthianum. Continuação. 

Avaliações Tratamentos Y(II) (D.P.)  II (D.P.) 
 

F'v/F'm (D.P.)  Fq/Fv (D.P.)  RFD (D.P.)  ETR (D.P.)  

12hA1Apl Mancozebe 0,663 (0,01) ns 1,954 (0,07) ns 0,669 (0,02) ns 0,973 (0,00) ns 2,043 (0,12) ns 57,900 (8,71) ns 

12hA1Apl T-10% 0,642 (0,02) ns 1,848 (0,08) ns 0,670 (0,03) ns 0,970 (0,01) ns 2,260 (0,17) ns 62,300 (3,22) * 

12hA1Apl T-20% 0,594 (0,02) ns 1,800 (0,07) ns 0,618 (0,02) ns 0,985 (0,01) ns 1,897 (0,07) ns 81,900 (2,95) * 

12hA1Apl T-30% 0,661 (0,01) ** 1,890 (0,01) * 0,678 (0,01) * 0,975 (0,01) *** 2,114 (0,06) ns 43,166 (9,64) ns 

12hD1Apl Mancozebe 0,672 (0,05) ** 2,057 (0,16) ns 0,643 (0,06) ns 1,018 (0,12) ns 2,389 (0,09) ns 28,400 (2,71) ** 

12hD1Apl T-10% 0,664 (0,01) *** 2,029 (0,03) ** 0,681 (0,01) * 0,955 (0,03) ns 2,187 (0,36) * 49,100 (20,06) ** 

12hD1Apl T-20% 0,666 (0,01) ns 1,991 (0,06) ns 0,685 (0,01) ns 0,994 (0,04) ns 2,292 (0,16) ns 44,633 (4,13) * 

12hD1Apl T-30% 0,672 (0,01) *** 1,938 (0,03) ns 0,672 (0,00) ns 0,984 (0,01) *** 2,116 (0,04) ** 48,133 (16,30) * 

7ddDIn Mancozebe 0,448 (0,02) ns 1,006 (0,12) ** 0,465 (0,03) ns 0,963 (0,03) ns 1,572 (0,12) ns 74,100 (50,58) ns 

7ddDIn T-10% 0,423 (0,03) ns 0,610 (0,16) * 0,392 (0,05) ns 0,945 (0,03) ns 1,425 (0,07) ns 85,333 (47,17) * 

7ddDIn T-20% 0,634 (0,01) ns 2,062 (0,34) ** 0,649 (0,07) ns 1,021 (0,07) ns 2,530 (0,40) ns 51,900 (7,40) ns 

7ddDIn T-30% 0,369 (0,05) *** 0,416 (0,10) *** 0,356 (0,02) ** 0,958 (0,04) *** 1,401 (0,07) * 49,900 (43,34) ns 

12hA2Apl Mancozebe 0,555 (0,08) ns 1,188 (0,19) ns 0,521 (0,05) ns 0,975 (0,01) ns 1,770 (0,13) ns 67,366 (55,63) ns 

12hA2Apl T-10% 0,621 (0,02) ns 1,694 (0,05) ns 0,616 (0,03) ns 0,946 (0,01) ns 2,229 (0,10) ns 41,166 (4,72) ** 

12hA2Apl T-20% 0,487 (0,06) ns 1,015 (0,10) ns 0,439 (0,05) ns 0,920 (0,06) ns 1,648 (0,26) ns 56,633 (34,45) ns 

12hA2Apl T-30% 0,513 (0,08) * 0,967 (0,51) ns 0,425 (0,13) ns 0,907 (0,04) *** 1,505 (0,37) * 39,033 (14,76) * 

12hD2Apl Mancozebe 0,473 (0,03) ns 1,302 (0,35) * 0,521 (0,04) ns 0,953 (0,09) ns 1,758 (0,17) ns 101,000 (1051) ns 

12hD2Apl T-10% 0,486 (0,05) ns 1,242 (0,10) ns 0,495 (0,05) ns 0,888 (0,17) ns 1,711 (0,04) ns 106,633 (13,16) ns 

12hD2Apl T-20% 0,525 (0,01) ns 1,606 (0,06) ** 0,564 (0,01) ns 0,931 (0,03) ns 1,532 (0,39) ns 73,366 (20,09) ns 

12hD2Apl T-30% 0,441 (0,01) ** 1,327 (0,28) ** 0,511 (0,05) ** 1,012 (0,01) *** 1,882 (0,05) ns 104,166 (14,33) ns 

12hA3Apl Mancozebe 0,613 (0,00) ns 1,741 (0,03) ** 0,631 (0,01) ns 0,970 (0,01) ns 1,934 (0,11) ns 70,933 (2,87) ns 

12hA3Apl T-10% 0,579 (0,00) ns 1,497 (0,01) *** 0,622 (0,03) * 0,919 (0,05) ns 1,807 (0,04) ns 86,400 (19,17) ns 

12hA3Apl T-20% 0,646 (0,00) ns 1,855 (0,03) * 0,662 (0,01) ns 0,975 (0,01) ns 2,139 (0,02) ns 56,066 (1,40) ns 

12hA3Apl T-30% 0,572 (0,04) *** 1,750 (0,26) *** 0,595 (0,04) *** 0,971 (0,00) *** 1,734 (0,27) ns 72,300 (5,64) ns 

12hD3Apl Mancozebe 0,443 (0,01) ns 1,405 (0,05) ns 0,524 (0,03) ns 0,804 (0,08) ns 1,642 (0,08) * 109,200 (7,77) ** 

12hD3Apl T-10% 0,515 (0,05) ns 1,504 (0,05) ns 0,550 (0,05) ns 0,929 (0,02) ns 1,826 (0,16) ns 93,866 (9,68) *** 

12hD3Apl T-20% 0,471 (0,02) *** 1,173 (0,15) *** 0,480 (0,03) * 0,892 (0,07) ns 1,611 (0,14) *** 111,566 (22,06) * 

12hD3Apl T-30% 0,530 (0,11) * 1,264 (0,46) ns 0,522 (0,09) ns 0,948 (0,04) *** 1,755 (0,25) *** 123,500 (6,51) ** 

C.V. 
 

17,745  28,644 
 

17,402  15,004  15,545  39,222  

As médias foram obtidas com N = 3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica 

diferença não significativa quando comparadas com o tratamento H2O pela distribuição gama. As diferenças significativas foram destacadas 
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em cinza. 

 

 

 

Apêndice 4.9. Gráficos de ajuste de modelo Gama para L. lucidum 
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Apêndice 4.10. Gráficos de ajuste de modelo Gama para H. coronarium 
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