
Elizabeth de Oliveira

Fernando Tavares Fernandes

José Avelino Santos Rodrigues

 Flávio Dessaune Tardin

Elena Charlotte Landau

Capítulo 19

Impacto potencial das mudanças climáticas 
sobre as doenças do sorgo no Brasil





321Impacto potencial das mudanças climáticas sobre as doenças do sorgo no Brasil

Introdução

As condições climáticas podem ser tanto favoráveis quanto limitantes 
ao desenvolvimento e à produção das plantas cultivadas, particularmente, as 

ser favoráveis ou limitantes à incidência e severidade das doenças nestas 

desenvolvimento das doenças contribui para a adoção de medidas adequadas 

afetam o desenvolvimento e a produção das culturas poderá ser utilizado 

O sorgo pode ser cultivado em diferentes regiões do território nacional, 

pode interferir negativamente no potencial produtivo devido ao abortamento 

região onde o sorgo é cultivado, podem favorecer de forma diferenciada o 

As mudanças climáticas que estão sendo prognosticadas para o futuro 
no Brasil, poderão alterar o padrão de distribuição das culturas, assim como 

A cultura do sorgo no Brasil

principalmente, pelo alto potencial de produção de grãos e de forragem da 

do sorgo tem sido uma opção para a produção de grãos e forragem em todas 

de verão tem contribuído para a oferta de alimentos de boa qualidade para 

matérias primas de menor custo para alimentação de planteis de aves, suínos 
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e bov

O sorgo é reconhecidamente resistente à seca e altamente responsivo 

deficência hídrica, depende da intensidade dessa deficiência e do estádio 
de desenvolvimento em que a planta se encontra quando essa deficiência 

sorgo quando a deficiência hídrica ocorreu no estádio vegetativo até o 

Ao longo de seu desenvolvimento, em condições hídricas ideais, o sorgo 

sistema de sequência de culturas, avança para os estados da região 

de cultivares mais produtivas têm proporcionado ganhos significativos 

desenvolvimento de materiais geneticamente superiores, tanto do ponto 
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Cenário atual das doenças na cultura do sorgo

Na cultura do sorgo, ocorrem diversas doenças causadas por 
fungos, bactérias e vírus, em níveis de severidade variáveis em função da 

Tabela 1. Principais doenças atualmente observadas na cultura do sorgo no Brasil.

Fig. 1. Produção de sorgo granífero no Brasil em 2007.

Região Doença

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste 

Sul 

Mancha-de-Exserohilum turcicum, antracnose, ferrugem, mosaico da cana-de-
-açúcar, podridão-do-colmo-de-Macrophomina, podridão-do-colmo-de-Fusarium, 
mancha-de-Ramulispora e mancha-zonada. 

Mancha-de-Exserohilum turcicum, antracnose, podridão-do-colmo-de-Fusarium, 
mancha-de-Ramulispora, mancha-zonada, mancha-de-Cercospora e bacterioses.

Mancha-de-Exserohilum turcicum, antracnose, ferrugem, podridão-do-colmo-de-
-Fusarium, mancha-de-Ramulispora, mancha-zonada, mancha-de-Cercospora e 
bacterioses.

Mancha-de-Exserohilum turcicum, antracnose, doença-açucarada e míldio-do-
-sorgo.
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Características das doenças que ocorrem na cultura 
do sorgo

Mancha-de-Exserohilum turcicum ou helmintosporiose 
Exserohilum turcicum

fotossintética do sorgo e, em consequência, a quantidade e a qualidade 

é disseminado pela ação do vento e sobrevive nos restos de cultura e no solo, 

Antracnose 
Colletotrichum sublineolum (sin. Colletotrichum graminicola)

redução no conteúdo de açúcar do colmo, como resultado da destruição 

de alta umidade, ou chuva, as lesões coalescem atingindo grandes áreas 

Doença-açucarada 
Claviceps africana Sphacelia sorghi)

A ocorrência dessa doença no Brasil foi relatada pela primeira vez em 
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Míldio-do-sorgo 
Peronosclerospora sorghi

Mancha-de-Cercospora 
Cercospora fusimaculans

Os sintomas característicos são pequenas lesões circulares, com centro 
necrótico, dispostas em cadeia limitada pelas nervuras secundárias, à 

Ferrugem 
Puccinia purpurea

de coloração púrpura, vermelha ou palha, dependendo da cultivar de sorgo, 
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Podridão-do-colmo-de-Macrophomina 
Macrophomina phaseolina

O desenvolvimento do patógeno é favorecido por condições de alta 

Podridão-do-colmo-de-Fusarium 
Fusarium moniliforme

infectadas por Fusarium  os dois ou três internódios inferiores 

Mancha-de-Ramulispora  
Ramulispora sorghi

da América, tem sido eventualmente detectada na cultura do sorgo no 

pontos arredondados de cor avermelhada aparecem nas folhas e bainhas 
e se desenvolvem em lesões alongadas, elípticas, com centro cor de palha 

Mancha-zonada 
Gloeocercospora sorghi

sintomas são lesões circulares avermelhadas, com margens irregulares, 
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Mosaico da cana-de-açúcar 
Sugarcane mosaic virus

presença, nas folhas, de manchas cloróticas entremeadas por manchas 

foi detectada uma variante da espécie  diferindo em 
sequência de nucleotídeos e de aminoácidos das sequências relatadas para 

Bacterioses

As doenças causadas por bactérias, no sorgo, são favorecidas por 
condições de alta umidade no solo e no ar, ocorrência de chuvas, dias 

Condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento 
das doenças do sorgo

geral, para a maioria das doenças em diversas culturas, condições de alta 
umidade do ar favorecem o desenvolvimento de fungos e de bactérias 

favorecem as doenças do sorgo e que serão utilizadas para analisar os 
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Análise do efeito das mudanças climáticas sobre a 
severidade das doenças do sorgo no cenário A2

climáticas prognosticadas para o futuro indicam que, em algumas regiões 
do território nacional, ocorrerão aumentos de temperatura e mudanças 
nos níveis de precipitação pluviométrica que ainda assim favorecerão a 

afetarão de forma diferenciada a incidência, a severidade e, em consequência, 

março, quando há ocorrência de chuvas e a temperatura se eleva até níveis 

a redução do ciclo de desenvolvimento da planta, em relação ao ciclo atual 

Com relação às doenças atualmente predominantes nessa região, 

Tabela 2. Condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento de doenças do sorgo.

Doença Umidade relativa (%)

Mancha-de-Exserohilum turcicum
Antracnose 
Doença-açucarada
Míldio-do-sorgo
Mancha-de-Cercospora
Ferrugem
Mosaico da cana-de-açúcar
Podridão-do-colmo-de-Macrophomina
Podridão-do-colmo-de-Fusarium
Mancha-de-Ramulispora
Mancha-zonada
Bacterioses

> 80 %

Alta

Alta

Temperatura (°C) Outra condição

18 a 27
22 a 30
15 a 25
21 a 23

21
26 a 29

30
35 a 37 (no solo) 

25 a 35
28

28 a 30
22 a 30

Presença de orvalho 

Presença de orvalho 

Baixa umidade do solo
Alta umidade do solo

Baixa umidade do solo
Alta umidade do solo



329Impacto potencial das mudanças climáticas sobre as doenças do sorgo no Brasil

temp

futuro, ocorrerão reduções na precipitação pluviométrica e aumentos na 
temperatura, que poderão resultar na necessidade de antecipar o plantio para 

indicativos de aumentos na precipitação pluviométrica nessas regiões nos 
meses de dezembro a março e a temperatura não deverá sofrer alterações 

As previsões para o mundo futuro, de acordo com o cenário A2, são de 

culturas de grãos menos tolerantes a altas temperaturas, condições estas 

melhor organização dos sistemas de produção de sorgo com utilização de 

a produção de biocombustível, poderão contribuir também para aumentar a 
demanda futura por esse cultivo e, consequentemente, as doenças se tornarão 
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A análise do efeito potencial das mudanças climáticas sobre a cultura 
do sorgo e suas doenças evidencia que, de forma geral, essa cultura será 
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