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POSS!VEL OCORR~NCIA DA FORMA PERFEITA DE Rhync.ho.6potU..wn
Hashioka & Yokogi, 1955, NO ESTADO DO PIAU!
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A "escaldadura" da fo1ha do arroz' causada pelo fungo Rhync.ho~
potU..um olt.yzae Hashioka & Yokogi, 1955, encontra-se disseminadaemqua
se todas as areas produtorasde arroz do mundo, nas quais tern redu
zido consideravelmente a produtividade.

A primeira referencia a esta enfermidade provem do Japao, fei
ta por Hashioka & Ikegami (1955) citados por Ou (1984). Estes auto
res, reportaram 0 aspecto sintomatologico e etio1ogico da doenca,
abordando sobretudo, a forma conidial, imperfeita, do agente pato
genico, no caso, Rhync.ho.6potrJ..um olt.yzae.

Antes das observacoes feitas por Hashioka & Ikegami, em1955,
havia indicios de que a enfermidade ja era conhecida, assumindo
confusamente diversos nomes. Assim, Wei (1934) citado por Ou (1984)
fez referencia a uma doenca denominada "seca da folha do arroz",
credi tando sua etiolo~ ia a Me;ta.,6phaeJt.:..a.albu.c.eY1..6 Tht,1.mem.Posteriorme~
te, Ou (1978) estabe1ece re1acao sistematica entre Me;ta.,6phavUa alb~
c.el'L6 Thfunem e Rhync.ho.6potU..um olt.yzae Hashioka & Yokogi, na qual 0 pri
meiro representa a forma ascogena, perfeita, do segundo.
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No Brasil, a "escaldadura" da folha do arroz ji foicitadaem
alguns Estados, nos quais, a enfermidade vem se manifestando de for
ma severa, afetando seriamente a cuI tura. Em algumas regioes .ela
so perde em importancia para a "Brusone do arroz" causada por P-i.lU.
c.u1.aJr..,i,.a. OIr.yza.e (Bri.) Cav.

Atraves do acompanhamento de experimentos instalados na base
fisica da EMBRAPA/UEPAE de Teresina, em Teresina, constatou-se em
alguns genotipos de arroz (CNA 6187, CNA 6186, Rio Par~naiba e lAC
47) uma enfermidade cuja manifestacao sintomatologica e semelhante
a "escaldadura" da folha do arroz causada por Rhync.ho.6poJUWn OIr.yza.e..

Os sintomas ini iavam-se pelas folhas mais '!elhas, que· apre
sentavam no inicio daenfermidade, as extremidades maculadas, ini
cialmente por manchas de coloracao verde-oliva, que com a evolucao,
tornavam-se pardo-amarronzadas, destacando a formacao de aneis con
centricos de tonalidade escura, demonstrando clara alternancia de
matizes. Posteriormente as lesoes progrediam para urn total secamen
to e morte da regiao afetada, de onde emergiam minusculas pontua
coes negras, distribuidas aleatoriamente ao longo das miculas, co£
respondendo as estruturas reprodutivas do patogeno.

Amostras do material foram examinadas no laboratorio de Fito
. -

patologia da referida Unidade, com vistas a determinacao do agente
etiologico. Dos tecidos enfermos, efetuaram-se preparacoes micros
copicas e isolamentos em tubos de cultura contendo batata-dextro
se-igar (BOA). Nas preparacoes microscopicas, constatou-se prese~
ca de peritecios ostiolados, agrupando ascas unitunicadas perme~
das de ascosporos, em .umero de oit por asca, 1- eiramente fusoi
des e hialinos. Dos isolamentos efetuado~ em BOA, observou-se cres
cimento de colonias fungicas de aspecto cotonoso, inicialmentebran
cas depois roseas quando emergiam em destaque, virias pontuacoes de
coloracao salmao.

Observacoes microscopicas dos iRolados revolaram presenca de
Rhync.ho.6poJt..i.u.m OILYZa.e., apresentando conidioforos com conidios ligeira
mente fusoides, hialinos, tipicamente representativos da citada es
pecie. Tal observacao sugere que nas condicoes artificiais de cres
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cimento em que foram submetidas as colonias, referido fungo nao de
senvolveu sua·forma ascogena, conforme originalmente observada nos
tecidos enfermos.

Assim sendo, material vegetativo, a~uralment~_i9~~ctado, e
colonias fungicas cultivadas artificialmente em tubos de cultura
contendo BDA, foram encaminhadas a urn especialista em micologia sis
tematica da Universidade Federal Rural de Pernambuco para confirma
cao da forma per fEdta de Rhifnc.h0.6poJri.u.m oltifza.e Hashioka &. Yokogi, cu. .
ja especie deva tratar-se poS'sive1mente de Monogl'Utphe-Ua. a1.bUc.eYL6
(Thdmem) Parkison, Siv~lasan & Booth.
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