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~.' . Em areas d~_planti.ode milho cons~ntes dos experimentos d~ intro~uyao e avaliayao de gen6tipos
f de mllho para a reglao MelO-Norte do BrasIl, tanto nos campos expenmentms da Embrapa/CP AMN - UEP
r de Parnaiba, Parnaiba-PI, quanta em areas experimentais situadas nos municipios de Itaueira, Uruyui e
~ Guadalupe, estado do Piaui, observou-se severa ocorrencia de uma doenya foliar caracterizada, inicialmente,
....i por manchas necr6ticas eliticas a ligeiramente ovaladas de bordos avermelhados e centro pardo-claro, cuja

sintomatologia assemelhava-se it queima-das-folhas provocada por Helminthosporillm maydis Nisik. e
Miy. (Balmer, 1980).

Com a evoluyao da doenya, passou-se a observar manchas uniformemente pardas que ap6s a
coalescencia, chegavam a necrosar toOOa superficie foliar, defmindo urn extenso crestamento.

A doenya mostrou-se mais severa nos municipios de Itaueira e Uruyui, em face, muito provavelmente,
dos maiores indices pluviometricos, associados a elevadas temperaturas, ali verificados.

o ataque, apesar de ocorrer ao longo de todo 0 ciclo da cultura, mostrou-se mais intenso na fase
reprodutiva (inicio do pendoamento e espigamento). Nesta fase, a doenya incidiu desde as folhas baixeiras,
. ate a folha bandeira, obedecendo uma gradayao de severidade de cima para baixo, onde as mais velhas
foram as mais severamente atacadas, as quais revelaram-se senescentes mais precocemente.

Sobre a superficie de varias lesoes, constatou-se a presenya de pequenas pontuayoes escuras,
indicando os sinais do pat6geno, representados, provavelmente, pelas estruturas reprodutivas (conidi6foros
e conidios) do fungo, possivel agente causal.

Amostras do material infectado foram levadas para 0 Laborat6rio de Fitopatologia da Embrapal
CPAMN para que fossem realizados estudos visando a identificayao do agente etiol6gico da doen<;a.

A microscopia direta do material doente revelou, sobre as lesoes, presen<;ade conidi6foros septados,
escuros, a maioria simples, produzindo conidios simpodialmente. Os conidi6sporos apresentaram-se com
colora<;ao relativamente clara, composto por quatro celulas, sendo a central, maior e curva. As dimensoes
dessas estruturas variaram em media, de 16-31~lmx 7-11 ~m (comprimento e largura), cujos dados sac
compativeis com os citados por Roger (1953) e Menezes & Oliveira (1993), respectivamente, para 0
genero Cllrvularia Boed. e para a especie CllnJ111ariapallescens Boed.
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Fragmentos de folhas afetadas foram tratados corn hipoc1orito de sedio a 2,5% por urn minuto e
transferidos para placas de Petri contendo meio de cultura apropriado (BDA). Em seguida, 0 material foi
incubado ern condiyoes de laboraterio. Adotou-se, durante 0 periodo de incubayao, urn regime altemado
de luminosidade (c1aro-escuro) com fotofase de doze horas. Apes dez dias de incubayao, efetuou-se
microscopia das estruturas entao desenvolvidas, confirmando as observay5es inicais quanto it caracterizayao
do agente etiolegico da doenya, no caso, Curvularia pallescens que apes confirmayao da patogenicidade
do isolado, ern plantas de milho, ratifica para 0 estado do Piaui a ocorrencia da mancha-de-curvularia.
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