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tecidos. Uma das espécies
(Platonia insignis, Mart.) pro
carena, Estado do Pará, adq
A outra de frutos de taperebá
tados em solos de várzea da re
gens do Rio Guamá, em Belém
() à sistemática do gênero.
dia! de espécies da sub-classe
um gênero de Moniliales.

As descrições dos fungos
cadas desenvolvidas em agar
melham-se em muito pelo asp
microscópio os formatos
outra espécie, são semelhante
cas mais acentuadas relaciona
cél
dos clamidosporos.

espécie isolada do bac
dios de casca espêssa e rígid
os que se manifesta. p
inoculação .
2.

OLOG

Os apêndices que se dese
das ramificações da extremida
e disposições as antenas de a

-

Mycelium imersum, hyalin
coloratum, septatum; numerus
que numerosa cellulae hyphae
primo albis demum cínnamom
brunneis, unicellularibus vel
pluricellularibus, parietibus c
ribus. Conidiophoris laevibus, l
bruneis, erectis, parum ad extr
Appendices Iaterales ad basim
mulis sporogenis. Conidiis ex
ab ínítío catenuIatis, deinde
obvolutis praesentibus.
4.

DIAGNOSES LATINAS DA

4.1 -

Antenaglium plato

Culturís in agaro cinnamo
tubus, primo rotundatis brun
parum ad pulpam putredines p
septatís, leavíbus coloratis.
80 micra x 28 micra - 96 micr
ribus hyalinis dein multicelluI
tundatis vel írregularíbus, fu
200 mícra ~ 480 micra longís,
fissura epídermídís fructuum e
losis, cito inferne ramulorum a

<-l

Cul ae in agaro cinna
cutís fructtum primo levíter fl
c' c ares, post texturis deterio
p pis putrefactionem ferentibu
epta
subhyalinum. Chlam
- 44 micra diam., aseptatís, u
laevís eínnamomeo-brunneís.
cra - 390 micra longis, in
extremitates per diminutas rim
laevís, septatis, ad apicem ramu
quaternalis, leviter colaratis.
micra - 176 micra longis, I
ramulosis exhibentibus. Capit
obo oidibus, sporis confertis, str
flavis. Conidiis oblongis 2 m
6 micra, hyalinis, leavis, pariete

1207 - I. P .E .A. N. - Pa
lutea L., familiae Anacar
taperebá dicta, leg. F. C. Albu
Be ém-Paraensis Provinciae, Br
typus.
dias

5.

DESCRIÇAO DO G~O

Antenaglium Albuq. n. ge
Micélio imerso, invadindo a
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nais achatadas em forma de
ápice, unícelulares. Conid
substâncias mucílagínosas,
oblongos.
6.

DESCRIÇAO DAS ESPÉ

6. 1 -

Antenaglium pla

Lesões da casca do fruto,
lidade parda, desenvolvendo
até atingir todo o epicarpo
lino, septado (Fig. 2 e); em
rante a fase inicial do dese
podem tornar-se aéreas, de
ros, pardos, lisos, imersos, n
era, depois multicelulares 3
divisões sucessivas (Fig. 2 d
foros 200 mícra - 480 mícra
pardo-claros, com extremidad
- Fig. 5 - Fig. 6); podem
(Fig. 2 a) . Próximo ao pon
ções, desenvolvem-se apêndic
- Fig. 6). Fialides lisas, u
- 56 microns. Conidios 2- 56 micra . Conidios 2-2,
asseptados, oblongos, catenul
substância: gelatinosa (Fig. 3

-

platonioe, exibindo pod
recebeu ínôculo, à direi

--_
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Fig. 2 -

Antenaglium platoniae c) apêndices - d) cla
com clamidosporos em

Fig. 3 -

Fig. 4 -

Antenaglium plotoniae
mícilaginosa envolvendo

Clamidosporos

multic

Fíg , - -

Conidioforos
de Antenag/iu
ap senta apêndices típicos.

Fig.

Detalhe das ramificações
Notar apêndice lateral.

6 -

da

ver hifas aéreas esparsas. Cla
micra de diâmetro, pardos, lisos
sub-epidermicos ou imersos no s
- Fig. 9 c). Conidioforos 260
erectos, septados, pardo-claros, c
na extremidade (Fig. 7 a - Fi
dices laterais recurvos, septado
forma de espátula (Fig. 7 b - F
oblongas, híalínas. Conidios 2em cadeia, contínuos, hialinos
(Fig. 7 c - Fig. 10), envolvidos
(Fig. 9 a, b) .

1207 - IPEAN - Parasitico
L., familia Anacardiaceae, conh
ou taperebá, colo F. C. Albuque
Pará - 15 de abril de 1968. T
7.

OBSERVAÇõES

De acôrdo com as chaves ord
(2, 3) o gênero ora proposto com
ximo de Gliocladium (1, 2, 6, 7
4, 7). Conidios oriundos de con
mificadas e envolvidos por subs
características comuns. Clami
hifas ímersas e apêndices forma
das extremidades dos conidiofo
-

13-

Fig. - -

Fig , 8 -

Antenaglium cajanei a) con
c} co .dios - d) cIamidosporo

Conidioforo de Antenaglium
ções da extremidade e apênd
dosporo destacado.

Fig. 9 -

Antenaglium cajanei - a
eonidios envolvidas por
dices c) clamidosporo
septadas sem clamidosporo

Fig , 10 -

Conidioforo

de

nos tecidos da casca do fruto
em ambíênte úmido desenvolv
das as partes do perícarpo, d
A patogenicidade dêste f
tos colhidos. Porções do mí
de agar de batatinha e dextro
de pequenos ferimentos prati
úmida o apodrecimento dos t
manifestar dois dias após a d
apenas feridos, sem inóculo, o
rante os oito dias de duração
ão foram constatadas, e
as características de estág
célios desenvolvidos em meio
os ecídos de frutOs atacados
8.

RES

O

Para erigir um novo gên
gos Im
ei
foram descrit
den
-o e
enaglíum
foros po em a
q
nidios são envo
por
pécie Antenaglimn platoniae
frutos de bacuri
latonia m
frutos de pendias hrtea L.
mento obtiveram-se culturas

-1

Não foram constatadas e
de fungos associados às hifas
ciais de laboratório, nem nos t
9.

SUMMARY

In order to describe a new
or Deuteromycetes two fungi
Because the conídíophores pre
antennas and their spores are
substance, the name proposed
glium . The species Antenagl
from injured tissues of the b
Mart. ). Cultures of Antenag
from the pulp of the fruit Sp
begining stage of deterioration

The two fungus species
differ in that they possess d
respect to structure and form.
format of theír conidiophores a
ment of spores. Their coloni
agar medium, are similar wh
eye or under the lens of a ster

Bacuri fruits ínoculated
platoniae culture, were attacke
throughout the whole shell
ronment.
-
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