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o Nordeste

o mofo-cinzento

brasileiro e responsavel por

aproximadamente

93 % da prodw;:ao nacional de

quando

0

da mamoneira e mais destrutivo

periodo de flora9ao ou frutifica9ao de uma

mamona, com area cultivada de 136.238 ha, sendo os

cultivar suscetivel coincide com as condi90es c1imaticas

estados da Bahia, Piaui e Pernambuco os principais

otimas para

produtores, com areas cultivadas de 106.524 ha,

umidade e temperaturas

15.673 ha e 6.909 ha, respectivamente

0

desenvolvimento

(MELHORAN<;A;

(IBGE, 2006).

da doen9a, ou seja, alta

em torno de 25° C

STAUT, 2005). Quando os cachos

afetados sac agitados, ocorre a libera9ao de grande

Embora seja uma planta rustica, com ampla

quantidade de esporos que sac dispersos pelo vento,

capacidade de adapta9ao as condi90es brasileiras, a

constituindo assim

mamoneira esta sujeita a ocorrencia de doen9as que

0

inoculo para novas infec90es

(GODFREY, 1923).

causam prejuizos de grande expressao econ6mica, se

o controle

as condi90es c1imaticas forem favoraveis ao seu
desenvolvimento.
mofo-cinzento

Entre as doen9as, destaca-se

[Amphobotrys

virtude de

0

ricini (Buchw.)

do mofo-cinzento
0

e bastante dificultado em

fungo dispersar-se

facilmente nas areas

de cultivo, sobreviver de um ana para outro em

Hernnebert.] (LIMA; ARAUJO; BATISTA, 2001), cujos

mamoneiras espontaneas,

sintomas sac caracterizados

e na forma de estruturas de resistencia (esclerodios)

inicialmente por pequenas

manchas de tonalidades azuladas nas inflorescencias
nos frutos em desenvolvimento,

e

com posterior

forma9ao de uma massa micelial, onde ha abundante
esporula9ao do fungo. Em razao da infec9ao, ocorre
completa deteriora9ao das inflorescencias

ou dos frutos

pendentes (Fig. 1A e 1B). As sementes das capsulas
afetadas apresentam desde uma redu9ao do teor de
0

chochamento

completo, dependendo

em restos culturais e no solo (MILANI et aI., 2005).
Considerando-se

a importancia que a mamona tem

assumido, como promissora fonte de biocombustivel,
este trabalho teve como objetivo quantificar a
intensidade do mofo-cinzento

e os cachos tornam-se frouxos, com as capsulas

oleo ate

em sementes contaminadas

da mamoneira em areas

de cultivo comercial, localizadas no Municipio de Canto
do Buriti, Piaui.

do

estadio em que ocorreu a infec9ao (MASSOLA
JUNIOR; BENDENDO, 2005).
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Fig. 1. Sintomas de mofo-cinzento em cachos de mamona da cultivar AL Guarany (A)
e estruturas reprodutivas de Amphobotrys ricini em uma capsula de mamona colonlzada

As avalia<;6es quanta

a incidencia

do mofo-cinzento

da

mamoneira foram conduzidas em sete areas de plantio

(8).

Tabela 1. Incidencia do mofo-cinzento da mamoneira
em sete areas de plantio comercial.

comercial localizadas no Municipio de Canto do Buriti,
Estado do Piaui, em abril de 2008. Em todas as areas,

Area

~-_._-~-

Incidencia

da doen~a (%)*

a cultivar de mamoneira adotada foi a AL Guarany

G

96,65 a**

2002, cujas caracteristicas

B

96,50

entre 1,60 m e 2,60 m, cicio de 180 dias, caule roxo

F

a
94,40 a
93,60

sac: porte medio, variando

com cera e ramos formando angulo bem-fechado,

A

frutos indeiscentes, sementes de tamanho medio com

C

aproximadamente

E

0,46 9 e 48 % de oleo (CATI, 2002).

A avaliac;:ao da incidencia do mofo-cinzento

D

foi

realizada 120 dias apos 0 plantio, quando as plantas se
encontravam

no estadio de formac;:ao e maturac;:ao dos

frutos, pela escolha ao acaso de 20 plantas por area.
Em cada planta, foi quantificado
cachos e

0

0

a
93,35 a
93,30 a
92,90 a

numero total de

numero de cachos com sintomas da

94,46

Media

* Porcentagem de cachos doentes em relayao ao total de cachos
por planta avaliada.
** Media original de vinte repetic;:6es. Medias seguidas pela mesma
letra nas colunas nao diferem significativamente entre si pelo teste
de Tukey (P=O,05).

doenc;:a, obtendo-se a porcentagem de cachos doentes

A prevalencia de 100 % da doenc;:a nas areas avaliadas

(incidencia). Tambem foram coletados em cada area

pode estar relacionada com a facil disseminac;:ao do

cachos de mamoneira doentes para confirmac;:ao do

patogeno por meio da massa de esporos produzida

agente causal em laboratorio.

(Fig. 1B), em razao da ocorrencia de elevada

a mofo-cinzento

precipitac;:ao pluviometrica

ocorreu em todas as sete areas de

(386,5 mm e 115,0 mm nos

mamoneira avaliadas, cujos maiores valores de

meses de marc;:oe abril de 2008 respectivamente),

incidencia da doenc;:a foram constatados nas areas G e

como em virtude do microclima proporcionado

bem

pela

e a menor

grande quantidade de plantas nao cultivadas presente

incidencia de cachos doentes foi observada na area D,

entre as Iinhas de plantio e/ou mesmo em decorrencia

com 93,00 %, Contudo, nao houve diferenc;:as

do microclima formado pela copa das plantas.

B, com 96,65 % e 96,50 % respectivamente,

significativas

(P= 0,05) quanto

a incidencia

do mofo-

cinzento nas sete areas avaliadas. Considerando-se

De acordo com a infestac;:ao observada no campo, a
0

cultivar AL Guarany 2002 demonstrou ser suscetfvel ao

total de areas avaliadas, a estimativa media de

patogeno. Essa observac;:ao tem side comprovada

incidencia do mofo-cinzento

trabalhos visando avaliar a resistencia de genotipos de

em cachos de mamoneira

foi de 94,46 %,0 que representa uma elevada reduc;:ao

em

mamoneira a A. ricini (COSTA et aI., 2004;

da produtividade da cultivar AL Guarany 2002 em todas

FERNANDES;

as areas onde foi plantada (Tabela 1).

aI., 2006), em que a cultivar AL Guarany foi
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