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DDEN~AS DO ARROZ (O~yza ~at~va L.) NO ESTADO DO PIAUI E SEU CONTRO
LE.
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o arroz e ume cultura de grende importancia econ5mica para
o Estado do Piaui. Em 1975, participou com 35,8% do Valor bruto da
produQ8o agricola, ocupBndo 0 19 luger entre as demois produtos (n.

o baixo rendim8nto em ~raos no Estado - cetea de 1 157 kg/
he (07) - deve-se, entre outras causas, e incidencia de doenQas.

A doenQa de maio~ importencia eeon5mica do arroz, no Esta
do, e a brusone. As demaisj =Cmo a mancha parda, a cercosporiose, a
mancha de Cu~v(l.taJr_io_, a falso carvElO, 0 mancha de C.P..ado~po~~um, a
escaldadurA de folha e a man9ha de Phyllo~t~~tasab consideradas de
importancia secund~ria.

Este trabalho tern, pais, 0 objetiva de fornecer informa
Qoes sabre as doen9Bs do arroz de ocorrencia no Estado do Piau!, e
seu controle.

Agente ~au~al:Pyricularia oryzae Cav.
Impo~tan~~a e~anomi~a: A brusone 8 a principel doenQa do arroz.Ocor
re em todas as partes do mundo onde e cultivado, padendo causar se
riDs preju!zos na produQ8o. Nas Filipinas, este doenQe tem reduzido
a produQ8o em mais de 50% (3). Em algumas lavoures no Rio Grande do
SuI, ja foram reristracos prejuizos em torno de 80% (4). No Estado
do Piau!, ocorre em tod05 os munic£pios produtores de arroz, eausan
do serios prejuizos, principalmente nos enos em que he eseassez de
*



ch uva.
Sin~om~: A doen9a pode aparecer em qualquer parte da planta: col
mos. folhas. ba!nhas. pan!culas. graos e, mais raramente, segundo
RIBEIRO (5), nas ra:Czes.

Nas folhas. 0 sintoma tipico e a de manchas elipticas, com
bordos pardo-escuros e centro acinzentado. Contudo, a forma e a cor
das manchas dependem muito das condi90es ambientais, da idada das
manchas e do grau de suscetibilidade da cultivar.

Nos colmos. a enfermidade surge, de maneira marcante, em
alguns au em todos as nos da planta. Com a evoluQao da doen9a, as
colmos ficam quebradiQos, interrompem a circulaQ80 da seiva e. em
consequencia, projudicam au impedem a formaQao dos graos. Neste ca
so. as paniculas, quando surgem, ficam eretas, com aspecto esbran
qui9ado.

Sintomas semelhanteao dos colmos pode ocorrer nas panic~
las, mormente quando c pat5geno infeta 0 ponto de inserQao destacom
o caule. Neste caso, osgraos, em via de maturaQ80, farQam a quebra
de rebiao infetada. ficando a panicula pendida sabre ° caule.
Con~~ole: 0 usc do cUltivares resistentes e a principal medida de
cohtrole. A prop5sito. des de 1974, vem-se observando que a cultivar
'CICA·4' tern apresohtado elevado grau de resistencia a brusone, tan
to em cultures 8xperimentais como em lavouras camerciais.

Na faIts de cultivares rssistentes. deve-se tamar as se
guintes precau90es: semear sementes ssdias; fazer tratamento de se
mente com fungicides ~ base do lhiran. PCNS ou Carboxin; destruir
as restos de cultura; evitar aplicaqoes excessivas de nitragenio;
manter urn nivel adequado de potassic no solo e usar fungicides a b~
se de Edifonphos. Benomyl. Kitazin ou Kasugamicina em aplica9~es.
no inicio da floraQ80.

Agen~e cau~al: Helmintohosporium oryzae Breda de Henn
Impo~~ancia econ~mica: A mancha parde, quando ocorre em plantas a
dUltas. raramente 8 prejudicial a cultura. Porem. pode diminuir 0

indice de germinaQ80, causar a morte de plantas jovens e, esteri11
dade das espiguetas.
Sintoma~: loda a parte aerea da plantes pode ser afetada pelo fungo



da mancha parda. Em alguns casos, segundo au (3), as rafzes de pla~
tas jovens, tambem podem ser afetadas. Na entanto, e nas folhas que
a enfermidade ocorre com mais frequencia.

Nestas, as sintomas caracterizam-se por manchas ovais, de
colora~8o pardo-escura a pardo-avermelhade. As vezes, as manchas a
presentam uma forma alongada~ assemelhando-se aos sintomas da bruso-,
ne. Nos colmos, quando aparace, a doon9a surge nos n6s. 5e 0 ataque
for severo, os colmos ficam quebradigos e a planta acama. A circula
~ac da seiva diminui. ou paralisa, prejudicando au irnp8uindo a forma
9ao dos grelOs.
Cont~ofe: A doenga esta associada com as deficiencias minerais do
solo (1). Assim sendo, uma medida eficiente de controle seria a car
re980 dessas dificiencies. outras medidads de canrole: usa de semen
tes sadias e tratamento de sementes com fungicidas a base de Thiran
au Carbaxin.

Agente cau~al: CercospcrB oryzae Miyake
Impo~tanc~a econom~ca: E uma enfermidade considerada de impartanci
secundaria, pais, 'raremente, chega a ocasionar prejufzos a cUlturl
do arroz. Isto acorra, ~8rPolm8nte, quar.do·~ cultivar e altamente au
cetfvol. No Estadc de Piau!. a dnen~a n~o ocorre com muita ,freque
cia, sendo os ataques tardics, ja no fim do cicIo da cultura.
S~ntoma~:: E: uma doen9A 8XG}USl.VB das folhas. 50mente em ataques s
veros, chega a afetar outras rartos da planta, tais como
calmos a r::lumas.

Nas folhas, as sintomas caracterizam-se por manchas
ticas, pardo-avermelhadas, ostreitas e alongadas, paralelamente a
nervuras da lamina foliar.

Ie. Quase todas as cultivar8s rocentemente introduzidas no - Estad
do Piau! s~o resistentes ou tolerantes ~ mancha estreita.

Agente cau~at: Rhyncos~crium oryzae Hashioka & Yokogi
Impo~anc~a econom~ca: Ate bom pouco tempo esta done9a era., quae



desconhecida no Brasil. Recentemente, no entanto, a escaldadura da
folha vem assumindo grande importancia em diversas regioes do Pais,
maxime. no Estado do Piau!, onde predomina 0 cultivo de arroz ce
sequeiro.
S~ntoma~: Os sirtomas podem surEir nas folhas e, raramente, nas in
florescencias jovens (3). No Estado do Piaui, a doenQa tem ocerri
de, somente, em folhas.

As les08s come9am, em geral. nas pontas das felhas, pode~
do, tambem. ocorrer nos bordos da lamina foliar.

Inicialmente, apresentam-s8 de forma irregular, saturadas
de eeua e com c01oraQeo verde-oliva. Num estadio evo1uido da doen
9a. as manchas tornam-se grandes e rodeadas par bordos marrom-esc~
ros, com areas internes esbranquiQadas, servindo para diagnostiear
a enfermidade. A proporQao que aumenta a superf{cie coberta pe1as
manchas, processem-se 0 secamento e morte das folhas.
Cont~oie: A ap1icaQao de doses a1tas de nitrogenio, deficiencias mi
nerais do solo e escassez de chuvas favorecem a desenvolvimento dB
doenQa. A 1iteratura consultada nao indica metodo de contro1e quim!
co para esta doent;:a.

Agente cau~eit Curvularia lunata (Wakker) Boedijn
Impo~anc~a econom~cal E uma doenQ8 de importancia secundaria (1,
2, 3. 4 e 5). No entanta, observou-se que esta dosnt;:a. numa area de
Cln'::lZ ne Perimetro Irrit':aco LaE;oas do Piau!, no municipio de Luzi
landia - Piaui. no ana agricola do 1974/1975, ceusou serios prejui
zos. Os graos afetados ficaram totalmente recobertos pe10 fungo,
prejudicando-os, mormente no 8spectc comereia1.
S~ntoma~: A doent;:B se restringe, somente a casca dos graos, sem
tar a endosperma e 0 embriao (2). As manchas, de cor parda au pa
do-escura, SaD ocasionadas pe1e abundante frutificat;:ao do fungo. S
gundo VASCONCELOS g PONTE, os graos afetados, gera1mente, tem bo

Controie: A 1iteratura consu1tada nao indica metodos de contro1e q
mica para esta doent;:a.



Agente ~a~at: Usti1aginoidoa virens (Cke.) Tak
Impo~tan~~a e~onomi~a: 0 fa1so carvec verde e uma enformidade de
pouea au nenhuma importancia economica, peis. gerelmente. sua inei
dencia 1imita-se a um pequeno numero de panlculas e, dentro destas,
a urn pequeno nurnero de r,raos.
Slntoma~: Os sintornas apnrecem nes panleulas em via de maturn~~o.Os
graos afetados transformem-se numn massa de esporcs, d~ cor verde-
arnare1a, a qual, posteriormente, adquire urna tonalidade escuro-es
verdeada. Essa massa de esporos chega a alean9ar ate 1 cm de diame

Cont~ote: Tendo em vista a pouce importancia economica da
nao se recomendam medidas de controle.

Agente ~auhat: Cladosporium sp
Impo~tan~~a e~onom~Qa: Foi constatada, em 1975, no Perlmetro Irri~E
do Morro dos Cavalos, no municipio de Simpllcio Mendes - Piauf. E
uma doen9a sem importancia economica, mormente no Estado do Piaul,
dada a sua baixa ineidencia.
Sln~oma~: 0 funp,o afeta os graos e as folhas (6). No Estado do
Piaul, foi constatarla efetando, apenas, nos graos. Nastes, os sinto
mas SaD caracterizados por manchas de cor parda a pardo-escura, d
diferentes tamanhos 8 formes, chegando, as vezes. a envolver, tote
mente os Ereos.
Cont~ote: Como se trata de uma doen9a de importancia
nao se recomondam medidas de controle.

Agente Qau.6at: Phyllostic:~~ sp
Impo~tanc~a eQonomiQa: E uma doen~a de imp .-ncia see ndaria 0 d
pouca frequencia nas lavourns de arroz do Estado.
S~ntomah: 0 pato[ono infata somente as [raos. Inicialmente. as si
tornas caracterizam-se par pequenas pontua~oes pardacentas. formada

st rut ,'as do f un~o. Com a evo 1U9aO da doe n9Cl, 8 S tas pont u



~oes coalescem e formam uma pequena mancha de forma irregular, de
colora~ao pardo-escura.
Con~Aoie: A baixa incidencia do fungo nas lavouras de arroz dc Est~
do bem como a pouca importancia da enfermidade dispensam qU3lq~sr
medida de controle.
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