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Ferrugem e Mancha-Foliar
em Milheto (Pennisetum
glaucum) no Cerrado do
Brasil Central
Maria José d´Avila Charchar
José de Ribamar Nazareno dos Anjos
Arthur Kenji Akimoto
Luciana Vieira Tomaz

Introdução

O milheto (Pennisetum glaucum ( L.) R. Br. K. Schum.) é uma gramínea anual de
verão, utilizada tanto na alimentação humana quanto na animal, e na cobertura
de solos para plantio direto. Cerca de um milhão de hectares são plantados
anualmente com milheto no Cerrado. A demanda por essa cultura é crescente,
pois ela apresenta grande potencial no que se refere à sua versatilidade, rustici-
dade e crescimento rápido, sobretudo nos Estados de Minas Gerais, Goiás,
Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná (Netto et al.,
1997).

A introdução de cultivares de milheto suscetíveis a doenças, associada a
condições ambientais favoráveis tem resultado na incidência severa de diversas
doenças na Àsia, na África e nos Estados Unidos, tais como míldio (Sclerospora
graminicola (Sacc.) Schroet.), ergot (Claviceps fusiformis Loveless), carvão
(Tolyposporina penicillariae Bref.), ferrugem (Puccinia substriata Ell. & Barth
var. indica Ramachar & Cumm.) e manchas foliares (Bipolaris setariae (Saw.)
Shoemaker e Pyricularia grisea (Cke.) Sacc.) (Wilson et al., 1989). As duas
doenças mais destrutivas em milheto nos Estados Unidos são a ferrugem e a
mancha-foliar, causada por P. grisea (Morgan et al., 1998). No Brasil, além da
ferrugem e da mancha-foliar, ocorrem charcoal rot, causada pelo fungo Macro-
phomina phaseolina, no Estado da Bahia (Lira et al., 1983) e uma doença
causada pela bactéira Acidovorax avenae subsp. avenae (sin. Pseudomonas
avenae) no Paraná (Almeida et al., 1996).
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O objetivo deste trabalho foi mostrar a importância da ferrugem e da mancha-
foliar, causadas por Pyricularia grisea (Cooke.) Sacc. e Puccinia substriata var.
penicillariae (Speg.) Ramachar & Cummins, respectivamente, em milheto no
Cerrado, já que essa espécie entra no sistema de rotação de culturas, principal-
mente, no Brasil Central.

Ferrugem do Milheto

A ferrugem do milheto, causada por Puccinia substriata Ellis & Barth. var. indica
Ramachar & Cummins, é fator limitante na produção de grãos e na digestibilidade
do milheto forrageiro nos Estados Unidos. Naquele país, já foram identificadas
onze raças desse fungo (Tabsoba & Wilson, 1997). A extensão dos danos é
variável, depende da época da infecção inicial, da idade da cultura e das condi-
ções ambientais (Wilson et al., 1991). Na Índia e em alguns países africanos,
essa doença é causada por P. substriata var. penicillariae (Singh, 1990). No
Brasil, a ferrugem, causada pelo fungo P. substriata var. penicillariae, foi identifica-
da pela primeira vez em 1997, no Distrito Federal e municípios vizinhos (Char-
char & Anjos, 2000). Atualmente, essa doença é comum em plantios de milheto
no Brasil Central. Os sintomas são caracterizados pela presença de pústulas de
cor alaranjada e de cor escura onde são encontrados dois tipos de esporos do
fungo, os uredosporos e os teliosporos (Figura 1A).

Figura 1. Duas importantes doenças em milheto no Cerrado. (A) Ferrugem na folha

causada por Puccinia substriata var. penicillariae; (B) Infecção natural causada por

Pyricularia grisea; e (C) Infecção artificial na folha causada por P. grisea.
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A severidade de 29% ou mais da ferrugem na folha bandeira de milheto reduziu
significativamente a produção de grãos (Wilson, 1991). Os danos potenciais
dessa doença inclui a redução de produção, a redução de forragem e perda do
valor nutricional (Wilson, 1991). A ferrugem pode infectar o milheto em qual-
quer estádio durante o ciclo da cultura. Caso a infecção ocorra em plantas muito
jovens, a cultura pode ser completamente destruída (Morgan et al., 1998).

Uma das hospedeiras alternativas do fungo que causam a ferrugem em milheto é
a beringela (Solanum melongena L.), que é uma maneira de perpetuar a doença,
mas sua importância na epidemiologia da ferrugem ainda não está clara (Wilson,
1994). No Brasil, já foi encontrada uma ferrugem na forma ecidial em beringela
(Figueiredo et al., 1971). Como o milheto vem sendo cultivado em diferentes
áreas, existe potencial para aumentar o aparecimento da ferrugem, caso outras
espécies de Solanum sirvam de fontes de inóculo para iniciar novas epidemias.
Aparentemente, a doença depende da introdução de esporos trazidos pelo vento.
Chuva e umidade são condições propícias para que ocorra a infecção por esse
patógeno (Wilson, 1994).

Mancha-Foliar Causada por
Pyricularia

A mancha-foliar, causada pelo fungo P. grisea (teleomorph.: Magnoporthe
grisea (Herbert) Barr.), é uma das doenças mais destrutivas no arroz do mundo
(Long, et al., 2001). No trigo, sua importância pode ser verificada pelos danos à
produtividade de 10% a 11% no rendimento do trigo no Mato Grosso do Sul
(Goulart & Paiva, 1990). Em cevada, a brusone foi identificada pela primeira vez
no Brasil em 2000 (Anjos & Charchar, 2000). Esse fungo pode infectar mais de
50 espécies de plantas (Ou, 1985). No milheto, a mancha-foliar, causada por P.
grisea e outras manchas foliares, podem reduzir a produção de matéria seca em
torno de 19% nos Estados Unidos (Wilson & Gates, 1993). No Brasil, a
mancha-foliar, causada por P. grisea, foi identificada pela primeira vez no milheto
cv. BN2 em 1998 na área experimental da Embrapa Cerrados (Charchar et al.,
1998).

Os sintomas da mancha-foliar no milheto, causada por P. grisea, são pontos e
lesões de diferentes tamanhos, de cor variada entre o cinza e o marrom que
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coalescem com o tempo (Figura 1B e 1C). Esses sintomas normalmente apare-

cem junto com os de outras doenças foliares, resultando num complexo que

mostra claramente a clorose e a necrose foliar. Os efeitos dos patógenos são

difíceis de avaliar individualmente, porque muitos produzem sintomas semelhan-

tes, portanto, a observação do sintoma não é suficiente para identificação do

agente causal.

O isolado de P. grisea, recuperado de milheto BN2, quando inoculado em

milheto, trigo e arroz infectou o milheto e o trigo, mas não o arroz.

As condições ideais para ocorrer a infecção por P. grisea são chuvas freqüen-
tes, alta umidade e plantio adensado (Wilson & Gates, 1993). A variação da
patogenicidade de P. grisea no milheto é desconhecida. Nos Estados Unidos,
fontes de resistência têm sido identificadas e esforços têm sido feitos para
incorporá-las em cultivares melhoradas (Wilson & Gates, 1993). A transmissão
de P. grisea pelas sementes de milheto não foi detectada em 20 amostras
analisadas, apesar de a espécie Pyricularia penniseti Prasada & Goyal ter sido
detectada em sementes de milheto (Ahmed & Reddy, 1993).

Conclusões

Os sintomas da ferrugem em milheto no Cerrado são severos, variando de
plantas mortas, quando a infecção é precoce, seca prematura ou morte das
folhas quando a infecção é tardia.

O método de controle da ferrugem em milheto é por meio de cultivares resis-
tentes. Embora haja resistência ao patógeno, a identificação de raças do fungo
requer uma contínua avaliação de novas fontes de resistência.

Em teste de infecção artificial, o isolado de Pyricularia grisea do milheto
mostrou ser patogênico tanto no milheto como no trigo. Seu potencial como
fonte de inóculo para infecção natural do trigo deve ser considerada.

Medidas gerais de controle são necessárias, tais como cultivares resistentes ao
fungo, utilização de sementes livres de Pyricularia grisea e rotação de culturas
com uma espécie não-hospedeira.
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Rust and Leaf Blight on
Pearl Millet (Pennisetum
glaucum) in Cerrado of
Central Brazil

Abstract � Rust caused by Puccinia substriata var. penicillariae (Speg.)
Ramachar & Cummins and leaf blight caused by Pyricularia grisea (Cke.) Sacc.
occur on pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) under natural field
conditions in central region of Cerrado in Brazil. The symptoms of the rust are
frequently severe in Cerrado, ranging from death of young plants from early
infection to premature dry and death leaves with later infection. Since P. grisea
isolate from pearl millet have been shown to be agressive in inoculation on
wheat leaves, their potencial as sources of inoculum for natural infection of
wheat cannot be excluded.

Index terms: Pyricularia grisea, Puccinia substriata var. penicillariae, potential
disease, wheat.
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