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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivos determinar a duração do ciclo vegetativo e avaliar a 

suscetibilidade à piriculariose de 19 novas linhas avançadas de arroz resultante dos 

trabalhos de melhoramento realizados pelo INIAV,I.P. em colaboração com o COTArroz, em 

Salvaterra de Magos e de 12 variedades comerciais. A suscetibilidade foi determinada em 

condições de campo e em estudos de inoculação em estufa, tendo sido utilizado cinco 

isolados de Magnaporthe grisea da população portuguesa do patogénio e um isolado de 

referência da população japonesa (JP 56). 

O início do afilhamento das linhas avançadas e das variedades comerciais ocorreu entre os 

19 dias e os 29 dias após a sementeira, o emborrachamento entre os 74 dias e os 84 dias e 

o espigamento entre os 80 dias e 92 dias. A duração do ciclo vegetativo variou entre 121 

dias e 140 dias, tendo a maioria das linhas avançadas estudadas apresentado ciclo superior 

a 130 dias. 

No ensaio de campo 60% das linhas avançadas e 58% das variedades comerciais 

apresentaram lesões de piriculariose foliar ou panicular, tendo as linhas avançadas OP 1227 

e OP 1229 e as variedades comerciais “Ariete” e “Dardo” sido as mais suscetíveis à 

piriculariose foliar. 

No estudo de inoculação 15,8% das linhas avançadas apresentaram suscetibilidade a todos 

os isolados, enquanto nenhuma variedade comercial apresentou suscetibilidade a todos os 

isolados. 

 

 

Palavras-chave: Fases do ciclo vegetativo, Magnaporthe grisea, Pyricularia oryzae, 

inoculação, Vale do Tejo. 
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ABSTRACT 

 

The present work had as objective to determine the duration of the cycle vegetative and to 

evaluate the susceptibility to rice blast disease of 19 rice advanced lines resulting from the 

improvement works performed by INIAV,I.P. in collaboration with the COTArroz, in 

“Salvaterra de Magos” and 12 commercial varieties. The susceptibility was determined under 

field conditions and greenhouse inoculation studies, having been used five isolated of 

Magnaporthe grisea of the Portuguese population of the pathogen and one isolated of 

reference of the Japanese population (JP 56 ). 

The beginning of tillering of the advanced lines and the varieties occurred between 19 and 29 

days after sowing, the booting between 74 and 84 days and heading between 80 and 92 

days. The duration of the vegetative cycle varied between 121 days and 140 days, having 

the majority of the studied advanced lines presented cycle greater than 130 days. 

In field test 60% of the advanced lines and 58% of commercial varieties were susceptible to 

leaf or panicle blast, having the advanced lines OP 1227 and OP 1229 and the commercial 

varieties “Ariete” and “Dardo” been most susceptible to leaf blast. 

In the study of inoculation 15.8% of the advanced lines presented susceptibility to all isolates, 

while no commercial variety presented susceptibility to all isolates. 

 

 

Key words: Stages of the vegetative cycle, Pyricularia grisea; Magnaporthe grisea; 

inoculation, “Vale do Tejo”. 
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EXTENDED ABSTRACT  

In order to know the length of vegetative life cycle and susceptibility to blast of 19 rice 

advanced lines obtained from the National Programme for Improvement of Rice under the 

responsibility of the National Institute of Agricultural Research and Veterinary IP (INIAV, IP) 

in collaboration with the Centro Tecnologico Operating and Rice (COTArroz) and 12 

commercial varieties experiments were carried out in field and laboratory trials. In inoculation 

tests the cultivar "Maratelli" was used as check due to its high susceptibility to blast disease. 

The field trial was done in the Operative Center and Technological of the Rice (COTArroz ), 

situated in “Vale do Tejo”, “Salvaterra de Magos”, district of Santarem, and the study of 

inoculation took place at the Institute of Agronomy, Lisbon. 

The basal dressing in the field trial was done on June 8 and sowing at 20 of June on a 

randomized-complete blocks design with 3 replicates. Thirty-three days after sowing a 

control of the weeds was accomplished through application of herbicides. Two nitrogen 

topdressing applications were done, one 36 days after sowing and another one 69 days after 

sowing, with the aim to create favorable conditions for the development of blast. 

We evaluated the germination capacity of the seeds and observations were carried out in 

order to know and follow the different stages of the vegetative and reproductive life cycle of 

the advanced lines and the commercial varieties. The stages assessed were germination 

and emergence, beginning of tillering, panicle initiation, middle and late booting, heading and 

grain filling stages, milk stage and maturity. 

The number of days between the date of sown land and the date of maturation is considered 

as length of the vegetative cycle. Consequently they were classified as very-early maturing 

(up to 135 days), early maturing (136-150 days), medium maturing (151-165 days), medium-

late maturing (166-180 days) and late maturing (above 140 days). 

The study of the susceptibility to blast was performed in greenhouse by inoculating plants 

with five to six leaves with suspensions of conidia of the five isolated of the Portuguese 

population of Magnaporthe grisea ((PR 72, PR 80, PR 82, PR 166 and PR 177) and one 

isolated of the Japanese population (JP 56). The evaluation of the symptoms was 

accomplished 7 days after inoculation using a notation scale of six classes and two groups of 

reaction, R - resistance or S - susceptibility, established for Notteghem (1981) and Leung et 

al. (1988), based in the presence or absence of symptoms and the type of injury. 

In the field trial plants were inoculated at the booting stage, using a suspension of conidia of 

isolates of the Portuguese population of Magnaporthe oryzae (PR 72, PR 80, PR 82, PR 166 
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and PR 177). Susceptibility for leaf and panicle blast was evaluated the based on the 

incidence and severity of disease, 110 days after sowing. 

The beginning of tillering of the advanced lines and the varieties occurred between 19 and 29 

days after sowing, the booting between 74 and 84 days and heading between 80 and 92 

days. The maturation phase lasted 38-52 days, and the vegetative cycle varied between 121 

days ("Opale" and "Ronaldo") and 140 days (OP 1112 and OP 1119). 

It was verified that the heading date was not decisive for the cycle length, and has 

determined similar cycles with only differences in the duration of maturation. While the 

advanced line OP 1003 with a period from sowing to heading relatively long (87 days), the 

maturation took place in 38 days, which has made the duration of the vegetative cycle was 

125 days, the variety "Ulisse" with a period sowing to heading of 83 days (short) the 

maturation took 46 days, taking the cycle length for 129 days. 

In study of inoculation in greenhouse all tested isolates showed pathogenic capacity for rice, 

and the isolated PR 72 established phenotypic susceptibility interaction with 28 of the 31 

advanced lines and commercial varieties tested, PR 177 with 23, PR 80 with 22, PR 166 with 

22, JP 56 with 13 and PR 82 with 6. Considering that the isolated used accumulate 

significant proportion of the pathogenic variability present in the Portuguese population of M. 

grisea with origin in the rice, it was concluded that the isolated PR 82 was less pathogenic to 

all the advanced lines and commercial varieties tested and the isolated of reference of the 

Japanese population showed less virulent than most Portuguese isolates used. 

In field test 60% of the advanced lines and 58% of commercial varieties were susceptible to 

leaf or panicle blast, having the advanced lines OP 1227 and OP 1229 and the commercial 

varieties “Ariete” and “Dardo” been most susceptible to leaf blast. 
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1. INTRODUÇÃO 

O arroz (Orzya sativa L.) foi introduzido no Japão e na Coreia cerca de 1000 a.C.. A 

cultura alagada intensiva chegou à Coreia em 850-500 a.C. e ao Japão cerca do ano 

300 a.C. Atualmente, o arroz é um alimento básico para um grande segmento da população 

mundial, fornecendo dois terços do consumo de calorias de mais de 3 biliões de pessoas na 

Ásia e um terço do consumo de calorias de quase 1,5 bilião de pessoas em África e América 

Latina. 

Na Europa o arroz somente foi conhecido depois da expedição de Alexandre Magno 

à Índia (Vianna e Silva, 1969). Os árabes trouxeram-no para a Península Ibérica na altura da 

sua conquista em 711, tendo começado a ser cultivado em Espanha nos séculos VII e VIII. 

Daí a designação, tanto em Portugal como em Espanha, da palavra árabe roz (al roz) que já 

terá vindo por evolução fonética, do vocábulo persa orz (COTArroz, 2007). Em meados do 

século XV chegou à Itália e depois à França, propagando-se esta cultura pelo resto do 

mundo em virtude das conquistas europeias. Em 1694 chegou à Carolina do Sul e no início 

do século XVIII à América do Sul. 

Tendo a cultura do arroz sido introduzida em Portugal no reinado de D. Dinis, data 

em que aparecem as primeiras referências em relação à cultura do arroz, a verdadeira e 

definitiva expansão da cultura teve lugar em 1909, após a elaboração de regras adequadas 

à preparação dos terrenos e gestão de água e foi nessa altura que a “Orizicultura moderna” 

teve início. A partir de 1921, o arroz passou a ter um lugar importante na alimentação dos 

portugueses. De 1933 em diante, mercê da política de proteção adotada, verificou-se uma 

notável expansão e acentuou um elevado desenvolvimento técnico até 1969 (Vianna e Silva, 

1969). 

Ao longo dos anos, a cultura foi ocupando terras de diversos distritos do país, 

contudo, hoje em dia, as áreas com maior interesse distribuem-se ao longo das bacias dos 

rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado (Lima, 1998). 

Em 1941, a Estação Agronómica Nacional iniciou trabalhos de obtenção de novas 

variedades que melhor se adaptassem às condições específicas do nosso clima e solo. Em 

resposta a estes estudos aconteceu um grande aumento da produção que se expressou em 

1952 com uma produção de 150 000 toneladas e um consumo de 117 000 toneladas (Brites 

et al., 2006). 

A produção de arroz em Portugal é de, aproximadamente, 150 000 toneladas, sendo 

o terceiro país produtor da União Europeia, a seguir à Itália e à Espanha. Saliente-se que os 

portugueses são os maiores consumidores de arroz da União Europeia, com um consumo 

per capita de 16,1 kg/hab (Brites et al, 2006; INE, 2013). 

Tradicionalmente, o tipo de arroz mais cultivado em Portugal é o japónica (carolino). 



Estudo do Ciclo vegetativo e da Suscetibilidade à piriculariose de linhas avançadas e variedades 
comerciais de arroz 

 

2 
 

No entanto, nos últimos anos tem vindo a acentuar-se uma procura crescente das 

variedades do tipo índica (agulha), devido a um grande esforço publicitário que transmitiu a 

ideia que o grão de arroz longo (agulha) era de maior qualidade. O grão das variedades 

índica fica mais firme quando cozinhado do que o grão das variedades japónica, mas este 

absorve melhor os sabores (Brites et al, 2006). 

O arroz é uma planta suscetível a doenças em todas as fases do seu ciclo, os quais 

provocam quebras de produção e redução da qualidade do grão. A extensão dos prejuízos 

depende de vários fatores entre os quais a suscetibilidade da cultivar, a virulência do agente 

patogénico e a existência de um ambiente favorável ao desenvolvimento da doença (Ou, 

1985).  

Entre as doenças da cultura salienta-se a piriculariose, causada por Magnaporthe 

grisea (Herbert), conhecida nos arrozais portugueses desde os finais do século XIX 

(Almeida, 1899) e os prejuízos por ela causados aumentaram com a intensificação da 

produção.  

De entre os fatores que mais influenciam o desenvolvimento epidemiológico da 

piriculariose incluem-se, para além de condições favoráveis do clima e desequilibrada 

nutrição azotada das plantas, um inadequado nível de resistência das cultivares e presença 

na população do patogénico de raças virulentas para essas cultivares (Teng, 1994). O fungo 

M. grisea é conhecido por apresentar uma grande variabilidade, surgindo frequentemente 

novas raças com capacidade para atacar cultivares de arroz previamente resistentes 

(Valent, 1990). 

A piriculariose é combatida através da combinação da resistência da planta 

hospedeira, práticas culturais e aplicação de fungicidas, sendo a resistência do arroz à 

doença o método mais promissor do seu controlo, pois não contribui para a poluição do 

ambiente (Ellingboe & Chao, 1994; Zeigler et al., 1994). 

Neste trabalho, estabeleceram-se como objetivos: 

 estudo do ciclo vegetativo de novas linhas avançadas de arroz provenientes do 

Programa Nacional de Melhoramento do arroz e de variedades comerciais com 

interesse para a orizicultura portuguesa, nomeadamente a duração das fases 

vegetativa, reprodutiva e de maturação; 

 estudo do comportamento de novas linhas avançadas de arroz e de variedades 

comerciais no campo, quando inoculadas com Magnaporthe grisea e sujeitas a 

condições de elevada pressão de doença; 

 estudo de suscetibilidade de novas linhas avançadas de arroz e de variedades 

comerciais quando inoculadas em condições laboratoriais com isolados da 
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população portuguesa de Magnaporthe grisea e com um isolado de referência com 

origem no Japão. 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco subcapítulos:  

 o subcapítulo 1 diz respeito à Introdução; 

 o subcapítulo 2 vem a revisão da bibliografia disponível; 

 o subcapítulo 3 apresenta o material e métodos;  

 no subcapítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos ensaios de 

campo e ensaios de inoculações em estufa, de acordo com os fatores em estudo;  

 por último, no subcapítulo 5, apresentam-se as conclusões dos resultados obtidos 

nos ensaios em termos gerais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2. O arroz 

O arroz pertence à família Poaceae (Gramineae) e ao género Oryza que é constituído 

por duas espécies cultivadas e 22 espécies silvestres distribuídas nos trópicos e 

subtrópicos. As duas espécies cultivadas de arroz são O. sativa e O. glaberrima, sendo a 

primeira originária da Ásia e estando a segunda circunscrita à África Ocidental. A espécie O. 

sativa apresenta duas subespécies, O. sativa ssp. japonica e O. sativa ssp. indica. A 

subespécie japonica estabeleceu-se na região da floresta tropical húmida e mais tarde 

expandiu-se para zonas de temperaturas mais amenas. A subespécie indica teve origem na 

região das florestas de Monção onde as temperaturas são elevadas com chuvas de Monção 

nas terras altas durante o verão e chuvas de Monção flutuantes nas terras baixas (Tsunoda 

& Takahashi, 1984). As variedades da subespécie japonica (tipo japónica) têm grãos mais 

curtos e de maior diâmetro do que as variedades da subespécie indica (tipo indica), o qual 

produz plantas mais altas e vigorosas e com folhas largas (Webster & Gunnel, 1992). O 

arroz cultivado nas regiões de clima temperado é habitualmente da subespécie japonica, 

podendo apresentar em termos de grão comportamento de arroz do tipo indica. 

 

2.1. A importância do arroz em Portugal, na Europa e no Mundo 

O arroz é o alimento base nos países pouco desenvolvidos, sendo 90% deste cereal 

produzido e consumido no continente asiático. Estima-se que em 2025, a população mundial 

exceda os 8 biliões de pessoas e necessite de mais de 765 milhões de toneladas, sendo 

necessário elevar a produção nos próximos anos (Riveros, 2000). 

A cultura do arroz tem uma elevada importância sobre os ecossistemas onde se 

insere, influenciando a qualidade da água, o controlo da salinidade do solo e a 

biodiversidade (García, 2012). 

A nível mundial, a cultura do arroz ocupa aproximadamente 159 milhões de hectares, 

com uma produção de 696 milhões de toneladas. A Ásia é o continente com maior produção 

mundial. A Índia é o país produtor com maior área, 42 milhões de hectares, seguida da 

China com 30 milhões de hectares, no entanto, a China é o maior produtor mundial com 197 

milhões de toneladas (FAO, 2010). 

O Brasil destaca-se como o maior produtor orizícola fora do continente asiático e o 

nono do mundo, produzindo anualmente cerca de 12 milhões de toneladas. A produção 

brasileira de arroz representa 2% do total mundial e 50% da américa latina (GBC 

Internacional, 2012). 

Portugal produz cerca de 150 000 toneladas/ano, provenientes sobretudo dos vales 
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dos rios Tejo, Sado e Mondego. Estão hoje em cultura cerca de 30 mil hectares, tendo em 

2011 sido destinados 22 mil hectares à produção de arroz do tipo carolino, em que as 

variedades mais produzidas foram “Ariete” (28%), “Ronaldo” (18%) e “Eurosis” (11%). 

Através destes dados podemos verificar que o tipo carolino é o que apresenta maior área 

cultivada (72%) (IFAP, 2012). 

Dada a importância da produção de arroz em Portugal o Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV, I.P.) numa colaboração com o Centro 

Operativo e Tecnológico do Arroz (COTArroz), em articulação com outras Instituições de 

Investigação Nacionais e a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAP 

Centro), estabeleceu contactos com instituições públicas, ligadas ao melhoramento do arroz, 

na Comunidade Europeia (Itália, França e Espanha) para a realização de um Programa 

Nacional de Melhoramento do Arroz consistente que permita dar frutos a médio prazo.  

 

2.2. Morfologia da planta 

A planta de arroz contém órgãos vegetativos (raízes, caules e folhas) e órgãos florais 

(panículas). A panícula é o conjunto das espiguetas (Portero, 2001). 

O sistema radicular caraterístico do arroz é fasciculado, constituído por dois tipos 

de raízes, as seminais que provêm do embrião ou, mais tardiamente, da parte do caulículo 

abaixo da inserção dos cotilédones designado por hipocótilo e as adventícias que nascem 

dos nós inferiores da planta nova, completando assim o raizame (Vianna e Silva, 1969).  

O caule do arroz é um colmo composto por nós bem marcados, que funcionam 

como tabiques internos e os entrenós são revestidos pelas bainhas das folhas que os 

envolvem. Cada planta possui vários colmos e estes estão diretamente dependentes do 

grau de afilhamento. O número de nós pode ir de três a cinco (Vianna e Silva, 1969). Em 

condições normais, cada planta pode ter dois a seis filhos férteis (Portero, 2001). 

A folha do arroz, com exceção do coleóptilo, é constituída por bainha, lígula e limbo. 

O colmo principal contém 10 a 20 folhas, conforme as cultivares, mas as inferiores vão 

murchando ao longo do ciclo ficando no final com 4 a 6 folhas. As bainhas revestem os 

entrenós do caule e o limbo tem uma forma lanceolada. A lígula é constituída por um 

prolongamento membranáceo da bainha, região de ligação da bainha ao limbo, e na página 

interna desta existe um prolongamento membranáceo, designado por pulvino (Vasconcellos, 

1953, 1963). Tanto o limbo como a bainha são atravessados por nervuras paralelas 

(Portero, 2001).  

Existem três tipos de folhas: de crescimento vegetativo, são folhas basilares com 

gema axilar de afilhamento; de transição, são folhas sem gema axilar, mas não afastadas 
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por entrenós; e as folhas de crescimento reprodutivo que estão inseridas em nó afastado por 

entrenó alongado do colmo (Vasconcellos, 1953, 1963).  

A inflorescência do arroz é uma panícula de espiguetas unifloras, em geral solitária 

em cada nó das ramificações da panícula. O eixo principal da panícula ou ráquis situa-se no 

prolongamento do pedúnculo, pode ser reto, recurvado ou pendente; este caráter em geral 

pode estar relacionado com o comprimento do colmo e precocidade. Assim, nas variedades 

de palha baixa e precoces por norma é ereto e nas de palha alta e tardias é pendente. Um 

caráter muito importante é o número médio de ramificações primárias da panícula estar 

relacionado com a produção que se vai obter. As espiguetas estão inseridas em pedicelos 

que possuem um comprimento muito variável dentro da mesma panícula. O comprimento da 

panícula mede-se do nó inferior à ponta da última espigueta (Vasconcellos, 1953, 1963; 

Portero, 2001).  

A espigueta está inserida em pedicelos, uniflora, envolvida por duas glumelas, com 

o perianto reduzido a duas pequenas escâmulas incolores, as lodículas ou glumélulas, seis 

estames, um ovário com um estilete curto e dois estigmas plumosos. A espigueta tem na 

base duas glumas subiguais a protegê-la. A cariopse possui uma semente endospérmica 

(Vasconcellos, 1963; Vianna e Silva, 1969). 

 

2.3. Ciclo da planta 

Para uma correta aplicação da maioria das práticas culturais é conveniente conhecer o 

estado em que a planta do arroz se encontra num dado momento do ciclo cultural. Em 

qualquer espécie, o seu ciclo biológico divide-se em 3 fases e dentro de cada fase 

consideram-se várias etapas fisiologicamente distintas. Finalmente cada etapa subdivide-se 

em diversos estados fenológicos com o propósito de definir, de forma precisa, cada 

momento da vida da planta (Anexo I) (Vasconcellos, 1963; Portero, 2001).  

No arroz o ciclo completo da planta divide-se em três fases: a fase vegetativa, desde a 

germinação até ao início da formação da panícula; a fase reprodutiva, desde o início da 

formação da panícula até à floração; e a fase de maturação que abrange a floração até à 

maturação completa do grão (Figura 1) (Vasconcellos, 1963; Portero, 2001).  
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Figura 1 - Estados fenológicos e a constituição de uma planta de arroz (adaptado 

agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/). 

Considera-se como duração do ciclo vegetativo o número de dias entre a data de 

sementeira e a data de maturação. Como consequência podemos definir variedades muito 

precoces (até 135 dias), precoces (de 136 a 150 dias), semi precoces (de 151 a 165 dias), 

semi tardias (de 166 a 180 dias) e tardias (mais de 180 dias) (Vianna e Silva, 1974). 

A duração do ciclo vegetativo para cada cultivar é diferente. O período do ciclo 

vegetativo está sujeito a uma variação anual das condições meteorológicas, densidade de 

sementeira, fertilização azotada e outros fatores (Portero, 2001). 

 

Fase Vegetativa 

A fase vegetativa divide-se em cinco etapas: 

Pré-germinação: a semente emerge na água durante um ou dois dias. 

Consequentemente, a semente molhada reduz a sua flutuabilidade ao expulsar o ar contido 

na sua casca. Após este período, já se pode semear. Neste processo, o calor é a causa da 

taxa respiratória e pode influenciar a fisiologia da semente. Um aumento da temperatura 

pode atrasar a germinação em mais de 48 horas, danificando o embrião e diminuindo assim 

o poder germinativo. Neste caso, dever-se-á submergir a semente em água fria para evitar 

sobreaquecimento. Esta pré-germinação ajuda a semente, mas também a plântula ao 

conceder vantagem no tempo em relação às infestantes, pragas e doenças (Vianna e Silva, 

1969; Portero, 2001).  

 

Germinação-plântula com 3 folhas: quando uma semente germina em solo bem 

drenado, a coleorriza surge antes do coleóptilo, o que acontece inversamente em terreno 

alagado. O coleóptilo, com forma de cilindro, encerra e protege as primeiras folhas. A 
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radícula sai através da coleorriza depois de duas ou mais raízes seminais, brancas, 

cilíndricas e um pouco ramificadas. 

Durante esta etapa, crucial e delicada, a plântula depende das reservas acumuladas 

no endosperma. A capacidade germinativa é o número de grãos que germinam durante um 

determinado período. A capacidade e a velocidade germinativa diferem de variedade para 

variedade (Vasconcellos, 1953; Vianna e Silva, 1969) 

 

Plântula com 4 e 5 folhas: com quatro folhas, a semente não tem praticamente 

reservas e a plântula começa a desenvolver a atividade fotossintética com objetivo de 

produzir o seu próprio alimento. Nesta etapa as raízes adventícias começam a desenvolver-

se. O desenvolvimento da quarta ou quinta folha, com temperaturas elevadas marca o início 

do afilhamento (Portero, 2001).  

 

Afilhamento: esta etapa inicia-se 20-30 dias após sementeira, com o aparecimento 

do primeiro filho que nasce a partir da axila da segunda folha. Os filhos que nascem 

diretamente da planta mãe são designados por primários e estão dispostos, como as folhas, 

de forma alternada. Em condições favoráveis, como por exemplo, baixa densidade de 

plantas, solo fértil, temperatura e variedade adequadas, este fenómeno pode repetir-se nos 

filhos primários, dando lugar a filhos secundários e estes, por sua vez, a filhos terciários. 

Cada filho fértil é uma planta completa que poderá sobreviver e amadurecer separado da 

planta mãe (Vasconcellos, 1953; Vianna e Silva, 1969; Portero, 2001). 

Segundo Coyaud (1950), em geral as variedades do tipo indica têm afilhamento mais 

fraco que as do tipo japonica. O número de plântulas que sobrevivem, assim como o número 

de filhos férteis determinam o número de panículas por metro quadrado. Esta componente 

do rendimento tem uma grande influência na produtividade (Vasconcellos, 1953). 

 

Fase Reprodutiva 

A variedade, a temperatura, a intensidade e o número de horas de sol (fotoperíodo) 

determinam o começo desta fase, que se divide em quatro etapas consecutivas. 

 

Iniciação-diferenciação da panícula: o início da formação da panícula ocorre antes da 

planta mãe ter filhos, normalmente 60 dias após sementeira. O embrião panicular está 

situado por cima do nível do solo, rodeado de folhas. O estado fenológico de iniciação da 

panícula pode ser determinado com o auxílio do microscópio, fazendo um corte transversal 

no caule da planta, como mostra a Figura 2.  
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Figura 2 - Corte transversal da planta do arroz para observação ao microscópio da fase de iniciação 

da panícula (adaptado Moldenhauer, K. & Slaton, N. (2000)) 

 

Passados sete ou oito dias a panícula alcança um comprimento suficiente para ser 

observada a olho nu, realizando-se um corte longitudinal na planta com uma lâmina, mas 

com cuidado para não romper a camada. Esta etapa é estabelecida quando 30% das 

plantas possuem panículas de 2 mm. Uma semana depois a panícula alcança 2 cm de 

comprimento (Portero, 2001).  

Esta etapa é exigente em luz, água e azoto, o que torna as plantas mais sensíveis a 

certos tratamentos fitossanitários como o caso dos herbicidas hormonais (Vasconcellos, 

1963; Portero, 2001)  

 

Emborrachamento: em condições favoráveis esta etapa inicia-se 3 ou 4 dias após a 

iniciação da panícula, normalmente ocorre entre os 70-80 dias após sementeira. O 

emborrachamento é consequência do alargamento dos entrenós, nomeadamente os 

superiores.  

O aumento do tamanho da jovem panícula, que ascende dentro da bainha da folha 

bandeira, faz a bainha inchar, parecendo ficar “grávida”. O frio pode inibir a formação dos 

grãos de pólen, aumentando a esterilidade floral e a percentagem de grãos vazios. É nesta 

etapa da fase reprodutiva que a planta está mais sensível à piriculariose (Vasconcellos, 

1953; Portero, 2001) 

 

Espigamento e Floração: a etapa de “grávida” é seguida pelo aparecimento da 

panícula de fora da bainha da folha bandeira. Denomina-se o início do espigamento (90-95 

dias após sementeira). A emergência completa da panícula dura cerca de sete a oito dias, 

consoante a variedade. 
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A floração tem início quando as anteras da parte alta da panícula são visíveis (95-

100 dias após sementeira). O pólen encontra-se ativo entre as 11h e as 14h. A percentagem 

de autofecundação é cerca de 99,5%, apenas 0,5% das fecundações são com pólen 

proveniente de outra flor. (Vianna e Silva, 1969) 

A floração é regulada pela temperatura e humidade relativa do ar. Segundo 

Poggendorff (1932) a temperatura mínima a que se dá a floração é a de 22ºC, se a 

humidade relativa não for inferior a 62% (Vasconcellos, 1953; Vianna e Silva, 1969; Portero, 

2001). 

 

Fase de Maturação 

A temperatura média ótima para a maturação situa-se entre os 20 e 22ºC. Depois da 

fecundação inicia-se o enchimento do grão e a sua maturação. As folhas ficam amareladas 

(senescência) por ordem ascendente. Em algumas variedades as folhas superiores podem 

continuar verdes, inclusive durante a colheita. O desenvolvimento do grão é um processo 

contínuo, passando pelos estados de aquoso, leitoso, pastoso e duro, atingindo-se a 

maturação completa do grão. Estes termos descrevem a textura do grão consoante a 

humidade (Vianna e Silva, 1969; Portero, 2001).  

 

2.4. Condições ambientais  

Sobre o crescimento da cultura do arroz atuam numerosos fatores. Todos contribuem 

para favorecer ou desfavorecer a cultura.   

A temperatura elevada e humidade relativa baixa, associadas à ocorrência de 

ventos, aceleram o processo de perda de humidade nos grãos (Nunes, 2010). A cultura do 

arroz prefere temperaturas médias entre 22 a 24ºC, nunca superiores a 35ºC, sendo as 

quedas bruscas de temperatura e ventos fortes prejudiciais (Diniz, 1998). Beija (1959) 

afirmou que a frequência e a duração de temperaturas abaixo dos 12ºC condicionam o 

desenvolvimento da cultura, afetando a germinação em consequência o vigor das plântulas. 

Sousa & Silva (1942) afirmaram que a germinação é tanto mais rápida quanto maior for a 

temperatura.  

Segundo Robertson (1975), a duração desejável para a fase de germinação é de 

cerca de 6 dias, período este que aumenta quando as temperaturas diminuem (Pereira, 

1989). Vianna e Silva (1969) afirma que, para temperaturas compreendidas entre 15 e 35ºC, 

a germinação é tanto mais rápida quanto maior é a temperatura. 

A fase de emergência é muito sensível à temperatura, sendo 20 a 35ºC a 

temperatura ótima de germinação. No entanto é importante referir que as temperaturas 

baixas na fase de plântula podem provocar um atraso no crescimento que é reversível logo 



Estudo do Ciclo vegetativo e da Suscetibilidade à piriculariose de linhas avançadas e variedades 
comerciais de arroz 

 

11 
 

que volta o tempo favorável (Vergara, 1976). As maiores exigências em calor verificam-se 

durante o afilhamento e a formação das raízes adventícias em que a temperatura ótima é de 

25 a 31ºC (Pereira, 1989). 

A floração é regulada pela temperatura e pela humidade relativa. Uma boa floração 

depende da frequência e intensidade dos frios e da regularidade térmica. A temperatura 

ótima para a floração é de 22 a 24ºC (Beija, 1959; Pereira, 1989).  

A duração da fase de maturação está correlacionada inversamente com a 

temperatura diária média. Temperaturas baixas durante a maturação prolongam esta fase, 

diminuem a respiração e ajudam a manter as folhas verdes. Ao contrário, temperaturas altas 

durante a parte final da maturação originam uma percentagem elevada de grãos partidos 

(Yamakawa, 1962; Robertson, 1975). Para Yoshida (1981) a temperatura ótima para a 

maturação do grão é de 20 e 25ºC.  

Uma temperatura primaveril de 13ºC, uma estival de 22 a 30ºC e uma média de 

temperatura não inferior a 20ºC para todo o ciclo vegetativo são convenientes para a cultura 

do arroz (Vasconcellos, 1953). 

A humidade relativa regula o processo de fecundação, influência o desenvolvimento 

das doenças e tem um papel importante na transpiração (Vianna e Silva, 1969). Valores 

inferiores ou próximos de 50% de humidade relativa são adequados para o desenvolvimento 

do arroz. Acima dos 50% apenas atrasa a maturação dos grãos (Pereira, 1989). Os valores 

médios de humidade relativa durante o ciclo da planta são normalmente em maio 65%, 

junho 57%, julho 53%, agosto 55%, setembro 64% e outubro 70% (Portero, 2001). A fim de 

se garantir uma humidade relativa mais elevada junto da planta até final do ciclo, a água dos 

canteiros deve ser retirada na fase de colheita (Pereira, 1989).  

As exigências da luz são diferentes para cada fase do ciclo vegetativo. A radiação 

solar influência diretamente o desenvolvimento da planta. Baixa luminosidade corresponde a 

uma menor produção de fotoassimilados, reduzindo assim a capacidade de afilhamento. Na 

região do Vale do Tejo, o período reprodutivo vai de meados de julho a meados de agosto, 

enquanto a maturação decorre de meados de agosto a fins de setembro, estando a radiação 

solar média recebida naqueles períodos acima, respetivamente, de 600 e de 450 cal.cm-2.  

 

2.5. Gestão da água 

A água desempenha várias funções na cultura do arroz. A água atua como regulador 

térmico, é uma função bastante importante no início do ciclo cultural da planta, traduzindo-se 

por um aumento da temperatura diária média junto ao solo. Em relação às infestantes, a 

água auxilia no combate destas, pois algumas infestantes não germinam em condições de 

alagamento. Facilita a disponibilidade de nutrientes em solos ácidos, com destaque para o 
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fósforo, devido à subida de pH que provoca no solo. Os solos destinados à cultura do arroz 

são normalmente solos com elevado teor em sais, pelo que a água assume um papel 

importante na lavagem desses sais (Vasconcellos, 1953; COTArroz, 2007). 

A gestão da água é um parâmetro importante na cultura do arroz. No caso da 

sementeira ser efetuada por avião com o solo alagado, a altura da água deve estar 

compreendida entre 5 e 10 cm. Após a emergência das plântulas, os canteiros devem ser 

postos a seco para favorecer o enraizamento e combater as algas, sendo restabelecido o 

nível da água após 3 a 4 dias (COTArroz, 2007). 

O vento também causa lesões às plântulas pouco enraizadas, quando existe um 

baixo nível de água. Durante a floração é conveniente elevar o nível da água para proteger a 

planta das baixas temperaturas noturnas que podem provocar esterilidade das flores. 

Depois da floração o nível da água deve-se manter constante até próximo da colheita 

(COTArroz, 2007).  

 

2.6. Herbicidas na cultura do arroz 

A remoção de infestantes por métodos químicos é atualmente o único método que é 

simultaneamente prático, económico e eficaz.  

Na cultura do arroz são utilizados produtos homologados tais como Nominee® 

(bispiribace-sódio), Kakuru® (bentazona), Printormona® (MCPA) para o combate às 

infestantes. Cada produto atua sobre infestantes diferentes. 

O Nominee® cuja substância ativa bispiribace-sódio (grupo químico 

pirimidiniloxibenzóico) é um herbicida sistémico, pós-emergência de suspensão 

concentrada. Atua para combater nomeadamente as milhãs (Echinochloa oryzoides (Ard.) 

Fritsch). É absorvido pela planta por via foliar e radicular e transportado para os tecidos 

meristemáticos. O seu modo de ação é a inibição da biossíntese dos aminoácidos valina, 

leucina e isoleucina. Deve aplicar-se sempre em associação com o molhante não iónico 

lauril éter diglicol sulfato de sódio (Genapol®), nas condições de utilização indicadas nos 

respetivos rótulos dos produtos, por forma a favorecer a sua absorção pelas infestantes, 

aumentando assim a sua eficácia, por recomendação do detentor do produto. O tempo 

necessário para que a concentração do produto químico se reduza 50% (DT50) é de 6,3 

dias, no campo (Bayer CropScience Portugal, 2009). 

A s.a. bentazona (grupo químico benzotiadiazinona) é um herbicida seletivo, pós-

emergência para o controlo de infestantes dicotiledóneas e ciperáceas. Atua por contacto, 

sendo principalmente absorvido pelas folhas. O modo de ação ocorre com o bloqueio da 

fotossíntese ao nível do fotosistema II das infestantes suscetíveis, tais como orelha-de-mula-

-lanceolada (Alisma lanceolata With), carapau (Ammannia coccinea Rottb.), negrinha 
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Cyperus difformis L.), triângulo (Scirpus maritimus L. ssp. maritimus), manjerico (Lindernia 

dubia L. Pennell). DT50 no campo é de 14 dias. Prevê-se que a sua rápida degradação nas 

camadas superiores do solo impeça a contaminação de águas subterrâneas embora seja 

altamente solúvel em água (Selectis, 2012). 

A s. a. MCPA (grupo químico ácido ariloxialcanóico) é um herbicida hormonal, 

sistémico, sendo absorvido pelas folhas das infestantes. As infestantes suscetíveis são 

principalmente orelha-de-mula, negrinha e carapau. A sua ação provoca nas infestantes um 

desenvolvimento muito rápido da parte aérea, o qual não é acompanhado pelo sistema 

radicular, que deixa de ter capacidade para suprir as exigências fisiológicas das infestantes, 

que acabam por morrer. Neste produto o DT50 é de 25 dias no campo, ou seja, em relação 

aos três herbicidas utilizados na cultura do arroz é, o que demora mais tempo a degradar 

50% da concentração aplicada (Bayer CropScience Portugal, 2009). 

 

2.7. Fertilização na cultura do arroz   

Na determinação da adubação, devemos garantir que a planta de arroz tem à sua 

disposição todos os nutrientes suficientes para o seu crescimento. Deste modo devemos 

garantir que em cada fase de crescimento da planta, esta dispõe de todos os nutrientes 

específicos, a sua adição numa adequada quantidade aumenta a velocidade de 

crescimento, a matéria seca e o rendimento em grão. Devido ao alagamento prolongado em 

campos de arroz, os agricultores são capazes de conservar a matéria orgânica do solo e 

também receber a entrada livre de azoto a partir de fontes biológicas (COTArroz, 2007). 

 

2.8. A piriculariose do arroz 

2.8.1. Nota Histórica 

A piriculariose é uma das mais importantes e graves doenças do arroz, sendo a mais 

grave a nível mundial. Em condições favoráveis o seu desenvolvimento epidemiológico pode 

originar elevados prejuízos, sendo frequentes perdas de produção superiores a 50% (Ou, 

1985). 

Em Portugal este fungo foi identificado por Veríssimo de Almeida, por volta de 1899 

(Vianna e Silva, 1958). Até aos anos 30 a piriculariose foi uma doença que em Portugal não 

teve grande importância económica. No entanto, Rosa Rodrigues (1949) refere-se ao seu 

aparecimento em 1946 nas searas de Coruche e no Vale do Mondego, dizendo que esta 

doença teve grande impacto, chegando a ser notícia no País. É nos anos 1951 e 1952 que 

com condições meteorológicas favoráveis se registaram os maiores prejuízos. Desde então, 

passou a ser considerada em Portugal uma doença grave e de perigo latente (Vianna e 
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Silva, 1958).  

A ocorrência de condições climáticas particularmente favoráveis à doença em 1990 e 

1991 e o uso de variedades sensíveis vieram confirmar que a piriculariose é potencialmente 

o mais importante problema fitossanitário da cultura do arroz em Portugal, provando ser 

necessário melhor conhecimento do seu parasitismo e de variedades resistentes nos 

arrozais portugueses (Lima,1998). 

 

2.8.2. Agente causal 

2.8.2.1. Taxonomia e sistemática  

A descrição do fungo responsável pela piriculariose foi inicialmente feita por 

Saccardo em 1880, a partir de lesões em Digitaria sanguinalis (L) Scoop, tendo-o designado 

de Pyricularia grisea. Em 1891, Cavara terá feito a descrição do fungo associado à 

piriculariose do arroz e descreveu-o como Pyricularia oryzae (Rossman et al., 1990). 

O estado perfeito deste fungo foi observado em cultura, pela primeira vez, por 

Herbert (1971), que ao pôr em confronto isolados obtidos de Digitaria sanguinalis detetou, 

num cruzamento entre dois dos isolados, peritecas de um fungo que viria a descrever como 

Ceratosphaeria grisea Herbert. Mais tarde Barr (1977) transferiu o fungo C. grisea para o 

género Magnaporthe Krause & Webster (1972) da família Physosporellaceae von Höhnel 

(1919). Apesar de na altura não o enquadrar em nenhuma família, reconheceu que as suas 

estruturas indicavam semelhanças com fungos ascomicetas da família Diaporthaceae. Por 

sua vez, Monod (1983) sugeriu que as espécies do género Magnaporthe deviam enquadrar-

se no género Phragmoporthe, o que não foi aceite (Rossman et al., 1990) e Cannon (1994) 

propôs que os fungos do género Magnaporthe fossem inseridos numa nova família, 

Magnaporthaceae (Lima, 1998). 

Durante décadas, P. oryzae e P. grisea foram considerados espécies distintas do 

género Pyricularia. Porém, enquanto alguns autores afirmavam que havia diferenças 

morfológicas entre as duas espécies (Sawada, 1917; Nisikado, 1927), outros defendiam que 

P. oryzae deveria ser considerado sinónimo de P. grisea (Kawakami, 1901; Sprague, 1950; 

Yaegashi & Udagawa, 1978). 

A interfertilidade entre isolados de P. oryzae e P. grisea levou a concluir que P. 

oryzae e P. grisea formavam uma única espécie, a qual devia ser designada de P. grisea 

Sacc., anamorfo de Magnaporthe grisea (Lima, 1998). Porém, Couch & Kohn (2002), com 

base em estudos genéticos envolvendo os genes da actina, beta-tubulina e calmodulina 

conseguiram separar os isolados de P. grisea em duas clades e distinguiram como M. grisea 

(anamorfo P. grisea) os isolados obtidos de Digitaria spp. e como M. oryzae (anamorfo P. 

oryzae) isolados do arroz e de algumas outras gramíneas. Deste modo, apesar de ser quase 
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unânime considerar-se o agente da piriculariose do arroz como sendo P. grisea (M. grisea), 

não é de descartar que venha de novo a ser considerado P. oryzae. As populações do 

parasita que atacam o arroz mostram-se geneticamente muito diferentes das populações 

que afetam outros hospedeiros, evidenciando-se, porém, uma grande homogeneidade entre 

os diversos isolados. Segundo Biju-Duval (1994), a capacidade do fungo para atacar o arroz 

terá surgido uma única vez na evolução da espécie, tendo as populações que atacam este 

cereal vindo a manter-se geneticamente isoladas das populações que infetam os outros 

hospedeiros. Apesar disso, a variabilidade genética nestas populações é suficiente para que 

exista especialização parasitária (Lima, 1998).  

Assim, de acordo com os conhecimentos mais aceites o parasita responsável pela 

piriculariose de arroz é a espécie M. grisea (Herbert) Barr (Ascomycota: Polystigmatales: 

Magnaporthaceae), no seu estado sexuado ou teleomórfico (Hawksworth et al., 1995), 

sendo o anamorfo ou o seu estado assexuado a espécie P. grisea Sacc. 

 

2.8.2.2. Morfologia das estruturas do fungo  

Este fungo é um miceta heterotálico que, quer 

no hospedeiro, quer em condições normais de 

cultura, se apresenta apenas no estado assexuado 

ou conidial. O seu micélio é septado, fracamente 

corado de oliváceo a fuliginoso (Asuyama, 1965).  

Os conídios, nascidos de conidióforos simples 

com dentículos truncados, são tipicamente 

obpiriformes, ou seja, têm a base arredondada e a 

extremidade pontiaguda, ligeiramente pigmentados, 

septados, hialinos a ligeiramente corados de olivácea, 

biseptados e raramente uni ou trisseptados (Figura 3). Medem de 60 a 120 µm de 

comprimento (Ou, 1985; Bhatt & Singh, 1992). 

Na germinação os conídios podem diferenciar órgãos de penetração, os apressórios, 

os quais emitem hifas que atravessam, por simples pressão mecânica, a cutícula do 

hospedeiro ou membranas artificiais (Howard & Ferrari, 1989; Bourrett & Howard, 1990). 

Os conidióforos crescem inicialmente direitos mas tomam um desenvolvimento 

irregular como consequência de sucessivos crescimentos simpodiais (Lima, 1998). Quando 

formados nos hospedeiros aparecem à superfície dos órgãos atacados (Lima, 1998) ou 

emergem pelos estomas, geralmente agrupados em pequenos ramalhetes ou, mais 

raramente, isolados.  

As peritecas podem ocorrer isoladas ou em grupos e têm a base globosa. Medem 60 

Figura 3 - Conídios de Pyricularia 

grisea. (http://globalrelva.org) 

http://globalrelva.org/
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a 300 µm de diâmetro e apresentam colo com 60 a 150 µm. A sua cor varia entre castanho-

escuro e preto (Herbert, 1971). 

Em condições favoráveis o fungo pode conservar a sua vitalidade de um ano para o 

outro hibernando na forma de conídios na semente, restolho e palha e sob a forma de 

micélio na palha e restolho (Padwick, 1950). O período mais frequente para o aparecimento 

da doença é a fase da floração (Vianna e Silva, 1958). 

 

2.8.3 Hospedeiros 

Os hospedeiros de P. grisea são sobretudo monocotiledóneas pertencentes a 

diversas famílias botânicas, sendo as mais importantes, de entre as plantas cultivadas, o 

arroz, o trigo (Triticum aestivum L.), o centeio (Secale cereale L.), o milho (Zea mays L.). Os 

isolados obtidos de uma dada espécie vegetal mostram uma relativa especificidade, o que 

tem levado a que seja procurado definirem-se grupos fisiológicos na espécie (Ramos, 1956; 

Asuyama, 1965; Kato & Yamaguchi, 1980; Valent et al., 1986; Urashima et al., 1993). 

Lima, (1998) refere que em Portugal a piriculariose ocorre no arroz e em 

Stenotaphrum secundatum Kuntze (grama americana) e que em estudos de inoculação 

Bromus diandrus Roth mostrou-se suscetível a isolados do arroz.  

 

2.8.4. A doença 

2.8.4.1. Sintomatologia 

A piriculariose no arroz pode produzir lesões em qualquer órgão aéreo da planta. As 

folhas, no começo da infeção apresentam manchas de tamanho variado, cor verde-azulada 

ou castanho-acinzentada, tornando-se mais tarde cinzento-esverdeada ou cinzenta-

esbranquiçada com as margens castanhas, como mostra a Figura 4. Com o tempo seco 

podem tornar-se quebradiças. Os sintomas são mais frequentes em folhas do crescimento 

reprodutivo do que em folhas do início do desenvolvimento (Ou, 1985).  

Nas cultivares mais suscetíveis e sob condições favoráveis à doença, a margem 

acastanhada da lesão tende a ficar mais estreita e pode surgir um halo amarelado à volta da 

zona necrótica. Nas cultivares menos suscetíveis as lesões aparecem ainda com o centro 

acinzentado mas ficam mais pequenas e menos alongadas e a margem fica acastanhada, o 

que é uma resposta de defesa por parte da planta (Lima, 1998).  

Em ambiente húmido e temperado, o fungo esporula e o centro da mancha adquire 

uma coloração cinza com a presença de hifas e conídios (Portero, 2001). As lesões no limbo 

variam segundo o grau de resistência da variedade, a idade da folha e das condições 

ambientais (Ou, 1985). 
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No caule e na panícula aparecem lesões necróticas de cor castanho-escura que 

podem reduzir a circulação da seiva (Figura 5). O ataque nos nós do colmo também é 

frequente e danifica por completo o caule. Tal como acontece com as necroses das folhas, 

os colmos podem partir nas regiões necrosadas (Portero, 2001). 

 
 

 

Figura 4 - Sintomas de piriculariose nas folhas (outubro de 2012). 

 

 

Figura 5 - Sintomas de piriculariose na panícula e colo (outubro de 2012). 

 

O aspeto que mais ressalta à atenção é o observado no colo da panícula: as 

manchas acastanhadas envolvem o último nó, ráquis e ramificações, pedicelos e 

espiguetas. Mais tarde, essas lesões na panícula tomam uma cor acinzentada a negra. Em 

consequência das lesões dos tecidos na região do colo, a panícula fica pendente acabando 

por cair. A consequência destes sintomas é a não formação do grão (Lima, 1998; Portero, 

2001). Em ataques severos as panículas emergem já infetadas e tornam-se brancas muito 

antes da maturação (Gonçalves & Barros Gomes, 2002). 

Em cultivares suscetíveis, crescendo em condições húmidas e favoráveis ao 

aparecimento da doença, as manchas apresentam uma margem castanha muito pequena e, 
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por vezes, desenvolvem um halo amarelo à volta. Nestas cultivares, a lesão pode coalescer 

(Figura 6) e matar toda a folha (Ou, 1985; Bhatt & Singh, 1992). 

A severidade dos ataques de piriculariose depende das condições climáticas, 

virulência dos isolados do patogénio presentes na região e suscetibilidade das cultivares. No 

continente europeu o ataque mais preocupante é sobretudo às panículas (Ou, 1985). 

 

Figura 6 - Coalescência de lesões foliares da piriculariose do arroz.  

 

2.8.4.2. Ciclo da doença 

O ciclo da doença envolve as seguintes fases: inoculação, germinação dos conídios, 

diferenciação do apressório, penetração, crescimento do micélio e esporulação (Figura 7).  

 

 

Figura 7 - Ciclo da piriculariose (adaptado de TRIANA, 2001). 
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Em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença, o ciclo de vida do fungo 

repete-se rapidamente, dando origem a infeções secundárias, acabando em casos extremos 

por provocar epidemias (COTArroz, 2007). O fungo liberta grandes quantidades de conídios, 

ocorrendo a infeção após a germinação destes esporos. O transporte dos conídios é 

efetuado pelo vento ou pela água de inundação (Ou, 1985). 

A infeção acontece quando os conídios aderem à superfície hidrófobica dos tecidos 

do hospedeiro graças à mucilagem produzida na sua extremidade (Hamer et al., 1988; 

Borrett et al., 1993). A duração mínima do período de humectação necessária para que a 

infeção possa ocorrer varia com a temperatura sendo de 6 a 8 horas quando a temperatura 

é de cerca de 25ºC (Bhatt & Singh, 1992). Após o início da infeção, ocorre um período de 

incubação, após o qual o fungo origina as lesões nas folhas, ou sobre outras partes da 

planta. Posteriormente, nestas lesões ocorre nova esporulação, originando novos esporos, 

que dão lugar às infeções secundárias. O processo de infeção das plantas de arroz, não 

ocorre a temperaturas superiores a 33ºC, ou inferiores a 10ºC, situando-se a temperatura 

ótima para ocorrência entre 24-28ºC (Andersen et al., 1947). 

A humidade relativa é um fator chave para que se complete o ciclo de infeção, sendo 

a humidade crítica para a germinação de esporos cerca de 92-96%. A presença de água 

livre é indispensável para a ocorrência de algumas fases do processo infecioso, germinando 

os conídios livremente na água (Ou, 1985).Quando ocorre uma interação bem-sucedida o 

fungo cresce invadindo células da epiderme adjacentes bem como células do mesófilo 

(Chumley & Valent, 1991).  

As plantas que crescem em solo seco são mais suscetíveis à piriculariose do que as 

que nascem em solos alagados, embora os esporos só germinem com uma humidade 

atmosférica superior a 92%, e quando é inferior morrem.  

As frutificações que aparecem sobre o limbo das folhas ou ao nível dos nós, sob a 

forma de uma penugem pouco densa que recobre as manchas, são favoráveis a tempo 

húmidos (Portero, 2011).  

O vento tem influência no momento das infeções porque, ocasionalmente, pode 

provocar feridas nas folhas o que pode originar um local de infeção. 

O potencial de esporulação está relacionado com o grau de resistência do 

hospedeiro e com o tipo de lesão. É tanto maior quanto menor é o nível de resistência da 

cultivar e é mais elevado em lesões de reação de grande suscetibilidade, ou seja, em lesões 

que mostram o centro acinzentado e esbranquiçado e a margem acastanhada (Yeh & 

Bonman, 1986; Dhua, 1989).  

O estado fenológico e sanitário da planta assim como as práticas culturais (queima 

do restolho, densidade das plantas, o uso de semente sã) influenciam o desenvolvimento da 
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piriculariose (Portero, 2001). 

 

2.8.4.3. Fatores que afetam o desenvolvimento da doença 

Magnaporthe grisea comporta-se como um parasita policíclico. Ao longo do período 

do desenvolvimento da cultura sucedem-se os ciclos de reprodução assexuada, podendo 

todos os 7 a 20 dias, em condições favoráveis de temperatura e humidade, ocorrer novas 

infeções (Kato, 1974). 

A doença pode atingir mais ou menos gravidade consoante as condições ambientais. 

Os fatores mais importantes para a ocorrência das infeções são os seguintes (Vianna e 

Silva, 1958; Kato, 1974; Ou, 1985): 

- idade da planta: o arroz é mais suscetível até ao princípio do afilhamento e na fase 

do emborrachamento ou, um pouco antes, no período da formação da panícula; 

- temperatura do solo: os viveiros são mais resistentes à queimadura quando a 

temperatura do solo é mais favorável ao desenvolvimento das plantas, cerca dos 28ºC. As 

mais graves infeções dão-se a 20ºC, mostrando-se as plantas mais suscetíveis ao ataque às 

temperaturas baixas; 

- temperatura do ar: temperatura entre 24º e 28ºC favorecem o desenvolvimento da 

infeção primária nas folhas, a qual não ocorre a temperaturas superiores a 33ºC; 

- humidade atmosférica: os esporos morrem ao germinar quando a humidade relativa 

é inferior a 90%;  

- radiação solar: as infeções são mais intensas quando as plântulas são conservadas 

à sombra ou privadas de luz;  

- vento: os ventos fortes parecem influenciar o momento das infeções, possivelmente 

devido às feridas que ocasionam nas folhas ou pelas trocas fisiológicas que provocam em 

condições de secura; 

- ferimentos das plantas: as feridas das folhas provocadas por pragas, golpes ou 

agentes químicos aumentam a suscetibilidade das variedades do arroz; 

- fertilizantes: o excesso de adubação azotada predispõe favoravelmente à formação 

de tecidos mais tenros e delgados e por consequência mais fáceis de penetração; as 

membranas celulares tornam-se mais fracas e o número e dimensões dos estomas maiores; 

o efeito prejudicial do excesso de azoto é também ressaltado por Toshitaro Morinaga (1952) 

quando diz que aplicações massivas de azoto, diminuem a silicificação da parede celular 

desequilibrando a relação Si/N o que torna as plantas mais suscetíveis à piriculariose. O 

azoto solúvel serve de elemento nutritivo para o fungo; o excesso/deficiência do fósforo e 

potássio, também tornam a planta mais suscetível à doença. 
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2.8.5. Interação parasita-hospedeiro 

O desenvolvimento da doença num hospedeiro apenas ocorre quando no patogénio 

existem um ou mais genes de patogenicidade, de especificidade ou de virulência contra o 

hospedeiro em particular. Em certos fungos, alguns indivíduos pertencentes a uma dada 

espécie atacam apenas algumas das variedades da planta hospedeira, mas não outras, 

enquanto outros atacam diferentes conjuntos de variedades de plantas hospedeiras, cada 

conjunto constitui uma raça (Agrios, 1997). 

Tem-se verificado que nos locais onde a doença é importante há uma quebra de 

resistência em algumas cultivares, o que acontece ao fim de poucos ciclos culturais. 

Kiyosawa (1972), Kozaka (1975) e Valent (1990) referem que em zonas de grande pressão 

de piriculariose as cultivares inicialmente resistentes vêm a ser atacadas por novas raças de 

P. grisea ao fim de alguns anos. A variabilidade das populações não será explicada por 

fenómenos de recombinação sexual, visto que o teleomorfo não ocorre na natureza, a 

Magnaporthe grisea só se forma em cultura no laboratório, mas sim por mutação e 

fenómenos de parassexualidade. Atendendo a esta informação, Zhang & Zheng (2000) 

sugerem que a recombinação assexual pode ser um mecanismo importante para produzir e 

manter diversidade genética numa população selvagem.  

Dada a incerteza da variabilidade do hospedeiro e o conhecimento da quebra da 

resistência do arroz, não é surpreendente que um grande número de diferentes 

aproximações tenha sido proposto para se atingir uma resistência durável à piriculariose. 

Técnicas moleculares para caraterizar a virulência do patogénio, a diversidade das suas 

populações e a resistência da planta hospedeira vieram oferecer os meios para testar as 

hipóteses sobre a natureza da resistência durável (Chaudhary, 2000).  

Em estudos efetuados sobre a população portuguesa de P. grisea verificou-se que 

existe variabilidade patogénica na população do patogénio no país e que diferentes isolados 

acumulam um ou mais fatores de virulência para os genes de resistência conhecidos nas 

cultivares da série japonesa de diferenciadores. Por outro lado, o número de cultivares de 

arroz que foram e têm sido utilizadas em Portugal é suficientemente vasto para que 

diferentes níveis de resistência se tenham manifestado ao longo dos tempos, explicando, 

eventualmente, a desigual importância que a doença tem assumido em diferentes cultivares 

(Lima, 1998). 

Resistência Varietal 

Algumas plantas não são afetadas por determinados patogénios quando pertencem 

a grupos taxonómicos que se encontram fora do espetro de hospedeiros desses 

patogénicos (resistência de “não hospedeiro”), porque possuem genes de resistência (genes 
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R), ou ainda porque, por diversas razões, parecem escapar ou tolerar infeções por estes 

patogénicos (resistência aparente) (Agrios, 1997). 

A resistência pode ser designada como verdadeira quando é geneticamente 

controlada pela presença de um ou mais genes de resistência na planta. Isto é, quando o 

hospedeiro e o patogénico são mais ou menos incompatíveis um com o outro. Existem dois 

tipos de resistência verdadeira, a horizontal e a vertical (Agrios, 1997). 

A resistência horizontal pode ser igualmente referida como resistência geral, não 

específica, quantitativa ou durável e é poligénica. Em condições ambientais favoráveis ao 

desenvolvimento da doença este tipo de resistência tem sido por vezes considerado 

insuficiente devido à propagação da doença e sua severidade (Ou, 1985; Agrios, 1997). Na 

obtenção de novas variedades de arroz com resistência durável à piriculariose, devem-se 

realizar esforços para combinar genes de resistência parcial e total juntamente com outras 

caraterísticas tais como uma boa qualidade do grão, grande capacidade de produção, e 

múltipla resistência a outros fatores prejudiciais (Toriyama et al., 1986).   

A resistência vertical também conhecida por especifica, qualitativa ou diferencial, é 

controlada por um ou poucos genes. De forma geral a resistência vertical é de curta 

duração, pois os patogénios têm capacidade em quebrá-la, quando aparecem ou são 

introduzidas novas raças para as quais as cultivares não tem resistência. Este tipo de 

resistência permite selecionar raças uma vez que é eficaz contra raças específicas do 

patogénio e ineficaz contra outras. O hospedeiro pode responder com uma reação de 

hipersensibilidade, de imunidade ou pode abrandar a reprodução do patogénio (Van Der 

Plank, 1968; Agrios, 1997).  

As diferentes variedades e formas cultivadas de arroz não são afetadas de igual 

modo por populações de P. grisea. O grau de resistência muda frequentemente com as 

diferentes localidades e regiões (Vianna e Silva, 1958).  

Raças Fisiológicas 

O conhecimento de raças fisiológicas no patogénio apenas surgiu nos anos 50 do 

século passado, quando cultivares obtidas por hibridação e com comportamento de 

resistência durante anos passaram, repentinamente, a ser gravemente infetadas (Lopes, 

2005). 

De modo a comparar resultados de pesquisa a nível internacional, surgiu a 

necessidade de existir uma série comum de variedades diferenciadoras, com base de 

comparação da patogenicidade de M. grisea. Em 1963 foi desenvolvido um projeto entre o 

Japão e os Estados Unidos da América para estabelecer uma série internacional de 

variedades diferenciadoras com o objetivo de identificar raças de P. grisea e uniformizar as 

técnicas necessárias á avaliação da variabilidade nesse fungo. Realizou-se um estudo com 
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trinta e nove (39) variedades de arroz, utilizadas como diferenciadoras de raças de P. grisea 

no Japão, Estados Unidos da América e Taiwan, e testados isolados provenientes de vários 

países produtores de arroz. No final foram selecionadas oito variedades de arroz (“Raminad 

Str. 3”, de Filipinas; “Zenith” e “Caloro”, dos EUA; “NP-125”, da Índia; “Dular”, do Paquistão; 

“Shatiao-tsao S” e “Usen”, da China; “Kanto 51”, do Japão) (Atkins et al., 1967; Ling & Ou, 

1969), as quais passaram a ser conhecidas como cultivares internacionais para 

diferenciação de raças de M. grisea (Atkins et al.,1967).  

Mais tarde, Yamada et al. (1976) propuseram um conjunto de nove variedades 

diferenciadoras, das quais oito possuíam um só gene de resistência e uma delas, dois 

genes de resistência: “Shin 2” (Pi-ks), “Aichi-Asahi” (Pi-a), “Kanto 51” (Pi-k), “Tsuyuake” (Pi-

m), “Fukunishiki” (Pi-z), “Yashiro-mochi” (Pi-ta), “Pi No 4” (Pi-ta2),“Toride” (Pi-zt) e “Ishikari-

Shiroke” (Pi-i e Pi-ks). 

Posteriormente, Kiyosawa (1976) formou outra série de plantas diferenciadoras, 

composta por doze (12) cultivares, a partir da série definida por Yamada et al. (1976). No 

entanto, o número de raças fisiológicas pode variar de acordo com o sistema de notação 

utilizado (Lima, 1998).  

 

2.8.6. Meios de luta 

A importância que a piriculariose vem assumindo ao longo dos tempos levou a que 

tivessem sido desenvolvidas diversas estratégias para o seu controlo (Sy et al., 1994). Os 

meios de luta utilizados englobam o uso de hospedeiros resistentes (luta genética), luta 

biológica (Iwata, 2001; Kamalakannan et al., 2001; You et al., 2001; Gomes & Cavaco, 

2006), luta química (Enyinnia, 1996; Lima, 1998) e luta cultural (Kozaka, 1965; Correa & 

Zeigler, 1991; Bhatt & Singh, 1992; Schacht et al., 1999).  

Os meios de luta devem ser selecionados e desenvolvidos de acordo com as 

necessidades do agricultor e da área envolvida, tendo em conta que a combinação de 

estratégias pode ser benéfica para o controlo da doença (Beachell et al.,1982).  

 

2.8.6.1. Cultivares resistentes/sensíveis 

O uso de cultivares resistentes é de todos os métodos o mais eficiente e económico 

para controlar a piriculariose e é utilizado há bastante tempo através da incorporação de 

resistência em variedades agronomicamente aceitáveis (Bhatt & Singh, 1992).Como no 

passado, a luta contra esta doença continua alicerçada no uso destas cultivares resistentes 

(Lima, 1998). 

Apesar dos estudos de resistência serem habitualmente feitos em relação à 

piriculariose foliar, tem sido evidenciada a existência de uma boa correlação entre a 
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resistência às infeções foliares e a resistência às infeções da panícula. As folhas totalmente 

estendidas são mais resistentes do que as parcialmente estendidas; as folhas em plantas 

mais velhas são mais resistentes e a resistência da panícula aumenta com a idade (Ou, 

1985; Bonman & Rush, 1992). 

 

2.8.6.2. Práticas culturais  

O sucesso da cultura do arroz em relação à piriculariose parece assentar no 

conhecimento e aplicação das boas práticas agrícolas. Algumas dessas práticas podem 

incidir no nivelamento do solo, na lavoura de boa profundidade para que as raízes das 

plantas possam explorar melhor os recursos do solo, na data de sementeira, no alagamento 

da cultura, especialmente no momento que as manchas das folhas começam a aparecer, na 

realização de adubações equilibradas e na manutenção de água de rega durante o período 

da maturação. 

Nas regiões de clima temperado tem sido difícil encontrar uma correlação entre a 

data da sementeira do arroz e a severidade de piriculariose. Tal acontecimento tem sido 

explicado como resultado de as fases de afilhamento, emborrachamento e panícula visível 

serem as fases de maior suscetibilidade e decorrerem quando as condições são 

desfavoráveis ao parasita. Quando ocorre afilhamento, as temperaturas são normalmente 

ainda muito baixas, ocorrendo, pelo contrário, temperaturas muito elevadas na emergência e 

maturação das panículas (Ou, 1980; Bhatt, 1985). 

 

2.8.6.3. Substâncias ativas utilizadas na Luta Química 

Atualmente, a luta química contra a piriculariose desenvolve-se em duas vertentes: 

tratamentos de sementes e tratamentos em vegetação. 

Inicialmente o tratamento de sementes era realizado para destruir as estruturas do 

patogénio (micélio e conídios) que pudessem ser transportadas nas glumas, tegumento ou 

embrião (Mathur, 1981; Agarwall et al., 1994). Numa segunda fase o tratamento, feito com 

base em fungicidas sistémicos, passou a visar não apenas as estruturas do fungo presentes 

nas sementes mas a proteção das plantas nas primeiras fases de crescimento (Lima, 1998).  

As épocas e o número de tratamentos contra a piriculariose dependem do sistema de 

produção e do desenvolvimento epidemiológico da doença. Em regiões em que a 

severidade é alta o combate à piriculariose foliar pode iniciar-se com o tratamento de 

sementes e realização de tratamentos em fases do desenvolvimento durante as quais se 

sabe que frequentemente ocorrem os ataques do fungo (Chin & Bhandhufalck, 1990). 
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O único produto homologado em Portugal para proteção da cultura contra a 

piriculariose é azoxistrobina, fungicida de ação preventiva que inibe a respiração 

mitocondrial, o que impede o desenvolvimento do micélio. As aplicações são recomendadas 

na fase do emborrachamento e, se justificado, vinte dias após (Lima, 1998; Gonçalves & 

Gomes, 2002; DGADR, 2012). 

  

  



Estudo do Ciclo vegetativo e da Suscetibilidade à piriculariose de linhas avançadas e variedades 
comerciais de arroz 

 

26 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1. Material biológico - Cultivares estudadas 

No presente estudo utilizaram-se 20 linhas avançadas provenientes do Programa 

Nacional de Melhoramento do Arroz e 13 variedades comerciais (Quadro 1). Todas as linhas 

avançadas e variedades comerciais à exceção de “Maratelli” foram cedidas pelo INIAV,I.P. 

 

Quadro 1 - Linhas avançadas e variedades comerciais utilizadas estudo de inoculação em estufa e 

em ensaios de campo 

Nº de 
cultivar 

Linhas avançadas de trabalhos de 

melhoramento realizados pelo 

COTArroz (OP) 

Origem da 

semente 

Ano da 

semente 

Estudos efetuados 

Campo Estufa 

1 OP 1001 F6 2009 X X 

2 OP 1002 F7 2009 X X 

3 OP 1003 F7 2009 X X 

4 OP 1004 Linha 1366 2009 X X 

5 OP 1006 Linha 1341 2009 X X 

6 OP 1101 F6-BB 2010 X X 

7 OP 1103 F6-BB 2010 X X 

8 OP 1104 F6-BB 2010 X X 

9 OP 1105 F6-BB 2010 X X 

10 OP 1106 F6-BB 2010 X X 

11 OP 1109 F6-BB 2010 X X 

12 OP 1112 F6-SM 2010 X X 

13 OP 1113 F6-SM 2010 X X 

14 OP 1114 F6-SM 2010 X X 

15 OP 1116 F6-SM 2010 X X 

16 OP 1118 F6-SM 2010 X X 

17 OP 1119 F6-SM 2010 X X 

18 OP 1120 F6-SM 2010 X X 

19 OP 1227 F7-SM 2011 X X 

20 OP 1229 F7-SM 2011 X  

 Variedades comerciais 
Ano de 

introdução 
Origem   

21 “Albatros” 2000 Itália X X 

22 “Ariete” 2001 Itália X X 

24 “Dardo” 2011 Itália X X 

25 “Ellebi” 2008 Itália X X 

26 “Eurosis” 2004 Itália X X 

27 “Gládio” 1999 Itália X X 

28 “Opale” 2000 Itália X X 

29 “Ronaldo” 2011 Itália X X 

30 “Scirocco” 2006 Itália X X 

31 “Sprint” 2011 Itália X X 

32 “Maratelli”    X 

33 “Ulisse” 2011 Itália X X 
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No ensaio de campo utilizou-se mais uma linha avançada que não foi utilizada no 

estudo de inoculação em estufa devido à falta de semente. 

Das 13 variedades comerciais “Ariete” e “Maratelli” têm comportamento de elevada 

suscetibilidade ao patogénio, sendo esta última suscetível a todos os isolados de P. grisea 

até hoje estudados e com grande reprodutibilidade dos resultados obtidos.  

A nomenclatura utilizada na identificação das linhas avançadas é da 

responsabilidade do INIAV, I.P. A seleção das linhas avançadas para o estudo desenvolvido 

baseou-se no interesse das mesmas no âmbito dos trabalhos de melhoramento que 

decorrem. 

 

3.2. Isolados utilizados no estudo de inoculação  

Na realização deste estudo foram utilizados seis isolados de referência já 

caraterizados (PR 72, PR 80, PR 82, PR 166, PR 177 e JP 56). Todos com diferentes 

espetros de virulência, em que cinco pertencem à população portuguesa (PR) e um à 

população japonesa (JP) de P. grisea com a finalidade de avaliar a suscetibilidade à 

piriculariose. Procedeu--se à avaliação da suscetibilidade das cultivares através de métodos 

de inoculação.  

A origem e os genes de virulência dos isolados da população portuguesa estão 

indicados no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Isolados da população portuguesa de Magnaporthe grisea e isolado de referência da 

população japonesa utilizados no estudo de inoculação 

Isolado Origem 
Cultivar de 

Origem 
Data de 

Obtenção 
Genes de virulência (vir) 

PR 72 Santarém, Coruche “Koral” 1992 vir-ks, vir-a, vir-i, vir-ta, vir-t 

PR 80 Portalegre, Elvas “Koral” 1992 vir-ks, vir-a, vir-i, vir-t 

PR 82 Coimbra, Montemor-o-Velho “Strella” 1992 vir-ks 

PR 166 Coimbra, Montemor-o-Velho “Onda” 1994 
vir-ks, vir-a, vir-i, vir-k, vir-

km, virta2, vir-kp, vir-t 

PR 177 Coimbra, Montemor-o-Velho “Ariete” 1994 
vir-ks, vir-a, vir-i, vir-k, vir-

km, virkp, vir-t 

JP56 (KEN 
53-33) 

Japão  
Kiyosawa 

(1953)  
 

Adaptado do artigo Carvalho, N.; Menino, J. & Lima, A. 2003. 

 

3.3. Ensaio de Campo  

3.3.1. Localização do ensaio 

O ensaio de campo decorreu no Centro Operativo e Tecnológico do Arroz 
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(COTArroz), situado no Vale do Tejo, em Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, num 

canteiro com 3110 m2, como apresenta a Figura 8 (coordenadas de GPS N 39º 1’ 30.76”, W 

8º 47’ 36.20”). O canteiro utilizado carateriza-se por possuir um solo de textura grosseira, 

baixo teor de matéria orgânica (1,04%) e pH 5,9. A análise ao solo revelou alto nível de ferro 

(> 80 mg/kg) e baixo nível de potássio (47 mg/kg), boro (0,2 mg/kg) e manganês (8,7 

mg/kg), sendo o nível de fósforo de 93 mg/kg, de magnésio 71 mg/kg, de zinco 5,4 mg/kg e 

de cobre 5,4 mg/kg. A percentagem de azoto total era de 0,043.  

 

 

Figura 8 - Localização do ensaio em Salvaterra de Magos (Google Maps Portugal, 2012) 

 

3.3.2. Parâmetros meteorológicos  

Utilizaram-se valores de temperatura, radiação solar e humidade relativa obtidos 

entre junho e outubro (dados cedidos por Margarida Cunha da Associação de Regantes e 

Beneficiários do Vale do Sorraia. Estes valores foram recolhidos por aparelhos específicos 

localizados na Estação Meteorológica situada no COTArroz - Paúl de Magos.  

A radiação solar diária média que incidiu, em 1989, no Paúl de Magos de abril a 

setembro foi de 560 cal.cm-2.dia-1 (Pereira, 1989).  

No Anexo II encontram-se os valores diários da temperatura mínima, máxima e 

média e da humidade relativa mínima, máxima e a média da precipitação acumulada entre 

20 de junho e 21 de outubro.  

 

3.3.3. Itinerário técnico de implantação e condução da cultura 

O terreno foi preparado no dia 4 de junho com três gradagens. No dia 8 de junho foi 

efetuada uma adubação de fundo com 80 N/ha e uma fresagem com o objetivo de 
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incorporar o adubo espalhado. Os talhões foram marcados dias antes da sementeira. A 

sementeira foi realizada no dia 20 de junho de forma manual. 

A semente foi mergulhada durante alguns segundos num recipiente com uma mistura 

de um vulgar detergente de loiça e água com o objetivo da semente não flutuar após 

alagamento do canteiro.  

Realizou-se um controlo das infestantes através da aplicação de uma mistura de 

herbicidas um mês depois da realização da sementeira. Esse tratamento foi realizado no dia 

23 de julho com uma mistura das substâncias ativas bispiribace-sódio (Nominee®, 400 g/L, 

BAYER, Carnaxide, Portugal), bentazona (Kakuru®, 480 g/L, SELECTIS, Setúbal, Portugal), 

MCPA (Printormona®, 420 g/L, BAYER, Carnaxide, Portugal) e do adjuvante lauril éter 

diglicol sulfato de sódio (Genapol®, 283 g/L, BAYER, Carnaxide, Portugal). As doses 

aplicadas foram ‘Nominee’ 80 ml/ha, ‘Kakuru’ 3 l/ha, ‘Printormona’ 0,5 l/ha e ‘Genapol’ 0,5 

l/ha (Guia de Produtos Fitofarmacêuticos, 2011). A dose aplicada foi de 360 l/ha. Em relação 

às condições meteorológicas no dia de aplicação a temperatura média era de 21ºC, sem 

precipitação e a velocidade média do vento era de 5,59 km/h. Todas as substâncias ativas 

estão autorizadas em Proteção Integrada para a cultura do arroz.  

A primeira adubação de cobertura foi realizada no dia 26 de julho (36 dias após 

sementeira, correspondendo ao final do afilhamento) com 50 unidades de azoto/ha. Uma 

segunda cobertura de 50 unidades de azoto/ha teve lugar no dia 7 de setembro (79 dias 

após sementeira, na fase de emborrachamento). A adubação total de azoto aplicada foi de 

180 N/ha. 

 

3.3.4. Instalação do ensaio e condições de cultura 

O ensaio teve um delineamento estatístico de três blocos casualizados, medindo 

cada talhão 2 m2 (5 m comprimento x 0,4 m largura). Na Figura 9 observa-se o ensaio 

marcado e pronto a ser semeado. Para separação dos blocos instalaram-se faixas com 2 m 

de largura, sendo utilizada a cultivar “Ariete”. Como bordadura do ensaio semearam-se 

linhas de 5 m largura com as cultivares “Scirocco” ou “Ronaldo”. No Anexo III encontra-se o 

esquema do ensaio.  

O peso das sementes para cada talhão, faixa e bordaduras foi de 20 g/talhão, 1,2 

kg/faixa e 3 kg/bordadura. 

Optou-se por efetuar a sementeira manual devido às condições do solo. No final do 

dia da sementeira, começou-se a inundar o terreno, por precaução contra os ataques de 

pássaros, devido ao fato de a semente não ter sido enterrada. Realizou-se uma monda, 

antes da fase de emborrachamento. Apenas a ceifa do ensaio foi realizada mecanicamente, 

pois o estudo já tinha terminado. 
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Figura 9 - Ensaio no campo marcado e pronto a ser semeado (junho de 2012). 

 

3.3.5. Época e periodicidade de realização das observações 

Procedeu-se à monitorização dos talhões desde o início da sementeira até à 

maturação do grão. As observações foram efetuadas semanalmente desde a preparação do 

ensaio à fase de maturação. 

 

3.3.6. Fases do ciclo vegetativo 

As datas anotadas ao longo do ciclo vegetativo foram as seguintes: 

 Emergência 

 Apreciação da capacidade germinativa 

 Início de afilhamento  

 Pleno emborrachamento 

 Início de espigamento 

 Plena floração 

 Maturação 

 

A apreciação da capacidade germinativa foi avaliada de 8 a 10 dias após sementeira, 

quando 80% das plantas emergiram, através de uma escala numérica de 1 a 4 em que 1 

correspondeu a má, 2 a média, 3 a boa e 4 a elevada. O início do afilhamento foi avaliado 

quando surgiu o primeiro filho situado na axila da segunda folha. A fase de 

emborrachamento foi avaliada quando 80% das plantas se encontravam em pleno 

emborrachamento. O espigamento foi registado quando em 80% das plantas iniciou a saída 

das panículas. A floração foi avaliada quando 80% das plantas se encontravam em plena 

floração, ou seja, quando se observaram as anteras abertas na parte superior da panícula. A 

data de maturação foi considerada quando 80% dos grãos das panículas se encontravam no 

estado de grão maduro.  
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Realizou-se uma comparação do número de dias das diferentes fases do ciclo 

vegetativo do arroz entre os dois ensaios efetuados em Salvaterra de Magos, o ensaio de 

avaliação agronómica e o ensaio de avaliação à piriculariose. O ensaio de avaliação 

agronómica era igualmente um ensaio com três blocos. O ensaio do Bico da Barca era um 

ensaio com quatro blocos. 

Entre o ensaio de avaliação à piriculariose em Salvaterra de Magos e o ensaio em 

Bico da Barca realizou-se uma comparação entre a suscetibilidade de algumas linhas 

avançadas e variedades comerciais e também uma comparação do número de dias das 

diferentes fases do ciclo vegetativo. 

 

3.4. Estudo de inoculação em estufa 

Na estufa ”Veríssimo de Almeida”, no Instituto Superior de Agronomia, realizou-se 

um estudo da variabilidade patogénica de uma população portuguesa de P. grisea, onde 

foram utilizados os cinco isolados pertencentes a uma população portuguesa de P. grisea 

(PR 72, PR 80, PR 82, PR 166 e PR 177) e um isolado japonês (JP 56) já referidos 

anteriormente. 

 

3.4.1. Condições de cultura 

 

As sementes foram sujeitas a uma pré-germinação, tendo para isso, sido colocadas 

sobre folhas de papel de filtro esterilizadas depositadas no fundo de caixas de Petri e 

saturadas com água destilada esterilizada (Figura 10). As caixas foram posteriormente 

colocadas na estufa a uma temperatura máxima de 25ºC, com a finalidade de se obter 

plântulas com viabilidade.  

 

 

Figura 10 - Sementes pré-germinadas em caixa de petri (junho de 2012). 

 

 

Posteriormente, selecionaram-se sementes em início de germinação que foram 
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semeadas em terra contida em tabuleiros de plástico. Na superfície do tabuleiro foi vincada 

uma linha ao meio, no sentido do maior comprimento, e perpendicularmente foram 

marcadas oito linhas com cerca de 0,5 cm de profundidade. Na metade de cada linha foram 

depositadas dez sementes germinadas (Figura 11), semeando dezasseis variedades em 

cada tabuleiro. Foram semeados vinte tabuleiros com dezanove linhas avançadas e treze 

variedades comerciais. A sementeira foi realizada no dia 29 de junho. 

 

 

Figura 11 - Esquema de sementeira dos tabuleiros e disposição na estufa de campo (junho de 2012). 

 

As plantas cresceram até ao estádio de 4-5 folhas (Figura 12), numa estufa de 

campo de policarbonato SDP de 6 mm de espessura e com sistema automático de 

arrefecimento, na qual a temperatura máxima foi regulada para 25oC. 

 

 

Figura 12 - Tabuleiro com plantas de arroz em fase de crescimento com 4 a 6 folhas (agosto de 

2012). 

 

3.4.2. Obtenção do inóculo e método de inoculação 

Para a reativação do crescimento dos diferentes isolados em estudo procedeu-se à 

sua repicagem para meio de Potato dextrose Agar (PDA) contido em caixas de Petri de 9 cm 
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de diâmetro. Depois de reativado o crescimento procedeu-se à repicagem dos mesmos para 

um meio gelosado de arroz contido em caixas de Petri de plástico de 9 cm de diâmetro, 

sendo inoculadas seis caixas por isolado. As culturas foram incubadas durante 48h, à 

temperatura de 27 ± 1ºC, na obscuridade, tendo sido depois transferidas para uma estufa 

com fotoperíodo de 12h, iluminada por lâmpadas “Phillips TL” 8W/33 e mantidas a 25 ± 1ºC, 

durante 6 dias de modo a induzir o aparecimento de conídios. 

Para a obtenção da suspensão de conídios as culturas nas caixas de Petri foram 

submersas com água destilada esterilizada, à qual se havia juntado uma gota de “Tween 80” 

na proporção de uma gota para 1000 ml de água. O arrastamento dos conídios foi auxiliado 

com o uso de pincéis. Seguidamente, a suspensão de conídios foi filtrada através de duas 

camadas de gaze, com o objetivo de eliminar fragmentos de micélio e conidióforos 

arrastados juntamente com os conídios (Figura 13). Por fim, determinou-se a concentração 

de conídios através de um hemacitómetro, procedendo-se depois ao acerto da suspensão 

de modo a obter-se, aproximadamente, 5 x 105 conídios/ml.  

 

 

Figura 13 - Crescimento no meio gelosado de arroz e balões volumétricos com duas camadas de 

gaze prontos para a filtração da suspensão dos conídios (agosto de 2012). 

 

Para inoculação utilizou-se o método por pulverização através de um pulverizador 

manual de vidro, com o auxílio de um compressor para efetuar a partição e o transporte das 

gotas da suspensão. As plantas foram mantidas sob pulverização até que as folhas se 

apresentassem perfeitamente molhadas.  

Após a inoculação, colocaram-se as plantas às escuras, durante cerca de 24 horas, 

numa câmara de inoculação com humidade relativa de aproximadamente 100%, obtida com 

recurso à utilização contínua de um humidificador ultrassónico. Posteriormente, as plantas 

ficaram novamente sujeitas às condições normais de cultura, avaliando-se os resultados 

sete dias depois.  
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3.4.3. Reação das linhas avançadas e variedades comerciais às inoculações 

Para determinar a reação das cultivares às inoculações, procedeu-se à observação 

visual de todas as plantas, tendo-se realizado uma leitura dos sintomas. Adotou-se uma 

escala de notação constituída por seis classes e dois grupos de reação, R – resistência ou  

S – suscetibilidade, estabelecidos por Notteghem (1981) e Leung et al. (1988), baseada na 

presença ou ausência de sintomas e o tipo de lesão (Quadro 3 e Figura 14). 

Atendendo que a suscetibilidade das folhas decresce com a idade da planta, a 

suscetibilidade apenas foi avaliada na última e penúltima folha (Roumen, 1994). 

Nos casos em que surgiram sintomas que pertenciam ao grupo de reação resistente 

bem como ao grupo de reação suscetível considerou-se a linha avançada ou a variedade 

comercial pertencente ao grupo de reação suscetível, quando surgiam, em média, sete 

lesões da classe a que corresponde uma reação do grupo suscetível (Lima, 1998).  

 

Quadro 3 - Tipos e sintomas observados na inoculação de cultivares de arroz com isolados de 

Pyricularia grisea e sua classificação em grupos de reação 

   Adaptado por Lima, 1998 

 

 
          1                  2                   3                  4                   5                   6       

Figura 14 - Escala de sintomas provocados por Pyricularia grisea em cultivares de arroz (Fot. do 

CIRAD-CA). 

Grupo de 

reação 
Classe Tipo de sintoma 

 

R 

1 

2 

3 

ausência de sintomas ou raras cloroses punctiformes 

lesões necróticas de diâmetro inferior a 2mm 

lesões com pouco mais de 2mm,centro de cor clara e margem necrótica 

 

S 

4 

5 

6 

lesões mais ou menos arredondadas com centro acinzentando e margem acastanhada 

lesões grandes com forma losangular típica e centro acinzentado 

lesões grandes e coalescentes, não delimitadas por margem necrótica  



Estudo do Ciclo vegetativo e da Suscetibilidade à piriculariose de linhas avançadas e variedades 
comerciais de arroz 

 

35 
 

3.5. Estudo de inoculação no campo 

3.5.1. Isolados estudados na inoculação  

Foram utilizados apenas os isolados da população portuguesa de M. grisea. O 

objetivo deste estudo no campo foi avaliar a suscetibilidade de cada cultivar à piriculariose. 

 

3.5.2. Obtenção do inóculo e método de inoculação 

A obtenção do inóculo foi realizada como referido anteriormente. Foi realizada uma 

única suspensão com conídios de todos os isolados. A inoculação decorreu no dia 3 de 

agosto e utilizou-se o método de inoculação por pulverização (Kiyosawa, 1976). A 

suspensão foi transferida para um pulverizador manual de plástico de 2 litros para efetuar a 

partição e o transporte das gotas da suspensão. A distribuição da suspensão de esporos foi 

efetuada ao fim do dia. A inoculação foi efetuada inicialmente nas faixas que separavam os 

blocos e em todo o ensaio. 

 

3.5.3. Reação das linhas avançadas e variedades comerciais às inoculações 

Para determinar a reação das cultivares às inoculações, procedeu-se à observação 

visual dos sintomas exatamente do mesmo modo da observação realizada na estufa, tendo-

se efetuado uma leitura dos sintomas. Em cada talhão a análise foi realizada através da 

observação de 20 plantas. Dessas 20 plantas selecionadas contou-se o número de 

manchas da folha bandeira e da folha anterior a essa. Esta análise teve como objetivo a 

observação da piriculariose foliar. Adotou-se uma escala de notação constituída por dois 

grupos de reação, Resistente ou Suscetível, baseando-se na presença ou ausência de 

sintomas. 

Em relação à piriculariose panicular, observaram-se as panículas e determinou-se a 

percentagem de panículas com lesões de piriculariose. A leitura dos sintomas foi realizada 

no início de outubro, 110 dias após sementeira. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Ensaio de Campo 

4.1.1. Ciclo vegetativo das plantas de arroz 

No Quadro 4 encontra-se informação relativa ao número de dias que decorreram 

entre a sementeira e a emergência, a sementeira e o afilhamento, a sementeira e o 

emborrachamento, a sementeira e o espigamento e a sementeira e a floração. 

Quadro 4 - Número de dias após sementeira e evolução até ao estado fenológico de emergência, 

afilhamento, emborrachamento, espigamento, floração e maturação e duração do ciclo 

 
Nº de dias da 
sementeira à 
emergência 

Nº de dias da 
sementeira ao 
afilhamento 

Nº de dias da 
sementeira ao 

emborrachamento 

Nº de dias da 
sementeira ao 
espigamento 

Nº de dias da 
sementeira à 

floração 

Nº de dias do 
espigamento 
à maturação 

Duração 
do Ciclo 

Linhas 
avançadas 

       

OP 1001 8 29 84 90 93 49 139 

OP 1002 8 24 82 87 92 44 131 

OP 1003 8 19 80 87 92 38 125 

OP 1004 8 21 83 92 95 44 136 

OP 1006 8 25 77 85 90 42 127 

OP 1101 8 28 82 86 91 48 134 

OP 1103 8 26 83 88 92 50 138 

OP 1104 8 25 78 87 92 46 133 

OP 1105 8 21 81 85 90 49 135 

OP 1106 10 29 82 86 91 44 130 

OP 1109 10 29 84 88 93 50 139 

OP 1112 8 28 83 89 93 52 140 

OP 1113 8 29 83 87 92 50 137 

OP 1114 8 28 84 91 96 48 138 

OP 1116 8 26 77 84 90 47 132 

OP 1118 8 23 79 86 91 41 128 

OP 1119 10 29 84 89 94 52 140 

OP 1120 8 26 83 89 93 50 138 

OP 1227 8 21 77 84 89 51 135 

OP 1229 8 26 83 90 94 43 133 

Variedades 
comerciais 

       

“Albatros” 10 28 78 84 89 41 125 

“Ariete” 8 26 76 83 88 40 124 

“Creso” 8 26 78 85 90 40 125 

“Dardo” 8 26 80 85 89 44 129 

“Ellebi” 8 29 84 90 95 39 129 

”Eurosis” 8 26 79 85 91 40 125 

”Gládio” 8 29 83 87 92 48 135 

”Opale” 8 26 74 80 84 42 121 

”Ronaldo” 8 23 76 83 87 38 121 

”Scirocco” 8 25 78 85 88 42 127 

”Sprint” 8 28 82 88 92 40 128 

”Ulisse” 8 25 76 83 88 46 129 
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Das trinta e duas linhas avançadas e variedades comerciais, quatro (OP 1106, OP 

1109, OP 1119 e “Albatros”) germinaram mais tarde, 10 dias após sementeira. 

O Quadro 5 diz respeito à capacidade germinativa das linhas avançadas e 

variedades comerciais. Nenhuma linha avançada e variedade comercial teve uma notação 

1, duas linhas avançadas e duas variedades comerciais tiveram notação 2, dez linhas 

avançadas e seis variedades comerciais tiveram notação 3 e oito linhas avançadas e quatro 

variedades comerciais tiveram notação 4.  

 

Quadro 5 - Classificação da capacidade germinativa de linhas avançadas e variedades 

comerciais. 

Escala 

1 2 3 4 

 OP 1109 OP 1002 OP 1001 

 OP 1119 OP 1006 OP 1003 

 “Creso” OP 1101 OP 1004 

 “Ronaldo” OP 1104 OP 1103 

  OP 1105 OP 1106 

  OP 1112 OP 1118 

  OP 1113 OP 1227 

  OP 1114 OP 1229 

  OP 1116 “Albatros” 

  OP 1120 “Dardo” 

  “Ariete” “Sprint” 

  “Ellebi” “Ulisse” 

  “Eurosis”  

  “Gládio”  

  “Opale”  

  “Scirocco”  

  

De notar, no entanto, que tendo a germinação e o desenvolvimento das plântulas 

sido afetados por fatores que não foram controlados, nomeadamente ataques de pássaros, 

os valores apresentados devem ser vistos com alguma reserva. 

Como se pode verificar o afilhamento ocorreu entre 21 e 29 dias após sementeira, à 

exceção da linha avançada OP 1003 que afilhou aos 19 dias (Quadro 4). Na Figura 15 

observa-se um aspeto do ensaio no início do afilhamento.  
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Figura 15 – (a) Aspeto do ensaio 29 dias após a sementeira (afilhamento). (b) Exemplo da cultivar 

"Scirocco" (julho de 2012). 

As plantas entraram na fase de emborrachamento 74 a 84 dias após sementeira. 

Através da informação retirada do Quadro 4 concluiu-se que as linhas avançadas OP 1001, 

OP 1109, OP 1114, OP 1119 e a variedade comercial “Ellebi” foram tardias com 84 dias 

após a sementeira. Enquanto a variedade “Opale” foi a mais precoce onde se observou o 

emborrachamento 74 dias após a sementeira.  

O espigamento iniciou-se em meados de setembro. As linhas avançadas e 

variedades comerciais espigaram entre 80 e 92 dias após a sementeira. A emergência 

completa da panícula levou cerca de 7 a 8 dias. Fazendo uma comparação entre o número 

de dias do emborrachamento ao espigamento verificou-se que algumas linhas avançadas e 

variedades comerciais foram mais precoces do que outras. 

As linhas avançadas OP 1116, OP 1227 e as variedades comerciais “Albatros”, 

“Ariete”, “Opale”, “Ronaldo” e “Ulisse” espigaram num período inferior a 85 dias após a 

sementeira. Entre 90 a 92 dias após sementeira espigaram o OP 1001, OP 1004, OP 1114, 

OP 1229 e “Ellebi”. As restantes linhas avançadas e variedades comerciais espigaram entre 

85 a 89 dias após sementeira.  

A variedade “Opale” entrou em espigamento (80 dias após sementeira) e 

consequentemente em floração (84 dias após sementeira) mais cedo que as restantes 

modalidades. De acordo com Vasconcellos (1953), Vianna e Silva (1969) e Portero (2001) o 

afilhamento inicia-se normalmente 20 a 30 dias após sementeira, o emborrachamento entre 

os 70 e 80 dias após sementeira e o espigamento num período entre 90 e 95 dias após 

sementeira. Assim, constatou-se que os valores encontrados estão de acordo com o que é 

referido na bibliografia. 

O período que medeia entre o espigamento e a floração foi cerca de 3 a 5 dias para 

a maioria das linhas avançadas e das variedades. Houve modalidades em que o período foi 

cerca de 6 dias, como foi o caso da linha avançada OP 1116 e da variedade “Eurosis”. 
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Normalmente a floração inicia-se 95 a 100 dias após sementeira como referem 

Vasconcellos (1953), Vianna e Silva (1969) e Portero (2001). A maioria das linhas 

avançadas entrou em floração 90 a 95 dias após sementeira. As variedades comerciais 

iniciaram a floração 84 a 95 dias após sementeira. A diferença de valores entre a bibliografia 

e os resultados pode estar relacionado com o aumento da temperatura ocorrido na época de 

floração de que resultou uma antecipada da floração. 

Um elevado número de dias da sementeira ao espigamento pode não corresponder a 

um ciclo vegetativo longo, da mesma maneira que um menor número de dias da sementeira 

ao espigamento pode não corresponder a um ciclo vegetativo curto. Disto foi exemplo a 

cultivar OP 1003 com um período da sementeira ao espigamento relativamente longo (87 

dias), no entanto um número de dias do espigamento à maturação de 38 dias fez com que 

esta linha avançada tenha um ciclo vegetativo de 125 dias. A variedade “Ulisse” com um 

período da sementeira ao espigamento de 83 dias (curto) e 46 dias do espigamento à 

maturação (muito longo) teve um ciclo cultural de 129 dias. A linha avançada OP 1003 e as 

variedades comerciais “Ronaldo” e “Ellebi” tiveram o período de maturação mais curto entre 

todas as modalidades.  

A duração dos ciclos vegetativos das linhas avançadas e das variedades comerciais 

(intervalo temporal entre a sementeira e a maturação) variou entre 121 dias (“Opale” e 

“Ronaldo”) a 140 dias (OP 1119 e OP 1112). Através da bibliografia recolhida de Vianna e 

Silva (1974) pode-se considerar que “Opale” e “Ronaldo” foram variedades com um ciclo 

muito precoce e as linhas avançadas OP 1112 e OP 1119 variedades com um ciclo precoce.   

Uma diferença semelhante à que já tinha sido observada entre a variedade “Opale” e 

as restantes em ensaio no tempo que mediou entre a sementeira e o espigamento. 

Em relação às 20 linhas avançadas em estudo, o Quadro 5 apresenta uma 

comparação entre o ensaio de avaliação de resistência à piriculariose, o ensaio de avaliação 

agronómica realizado também no COTArroz, e o ensaio de avaliação agronómica realizado 

em Bico da Barca, em 2012. 
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Quadro 6 - Número de dias que decorreu da sementeira ao emborrachamento (S-E), da sementeira à 

floração (S-F), da sementeira à maturação (S-M) no ensaio de avaliação agronómica 

(EAA), no ensaio de avaliação de resistência à piriculariose (EP) e em Bico da Barca (BB), 

em 2012 

Linhas 
avançadas e 
variedades 
comerciais 

EAA EP BB 
Piricularios

e Foliar 
Piriculariose 

Panicular 

S-E
 

S-F
 

S-M
 

S-E
 

S-F
 

S-M
 

S-E
 

S-F
 

S-M
 

SM BB SM BB 

OP 1001 82 92 139 84 93 139 101 108 147 R R R R 

OP 1002 81 86 138 82 92 131 
   

    

OP 1003 82 89 134 80 92 125 
   

    

OP 1004 83 92 138 83 95 136 90 104 137 S R R S 

OP 1006 82 88 141 77 90 127 90 104 147 S S R S 

OP 1101 78 85 139 82 91 134 83 93 133 R S R S 

OP 1103 81 88 137 83 92 138 84 93 136 R R R R 

OP 1104 78 86 137 78 92 133 83 93 133 R R S R 

OP 1105 82 90 139 81 90 135 90 103 139 S S S S 

OP 1106 83 89 137 82 91 130 
   

    

OP 1109 81 89 136 84 93 139 84 97 139 S R S R 

OP 1112 82 90 141 83 93 140 
   

    

OP 1113 80 87 138 83 92 137 
   

    

OP 1114 80 89 142 84 96 138 
   

    

OP 1116 78 84 135 77 90 132 
   

    

OP 1118 79 86 135 79 91 128 
   

    

OP 1119 87 93 145 84 94 140 
   

    

OP 1120 83 86 140 83 93 138 
   

    

OP 1227 81 89 145 77 89 135 
   

    

OP 1229 83 89 140 83 94 133 
   

    

"Ariete" 81 87 136 76 83 124 90 103 138 S S S S 

"Eurosis" 77 85 140 79 85 125 91 104 140 S S R R 

"Ronaldo" 76 85 134 76 83 121 89 96 136 R R R R 

"Scirocco" 79 86 136 78 85 127 91 103 136 S S R S 

"Dardo” 78 86 137 80 85 129 84 92 133 S R R S 

Nota: dados de Bico da Barca fornecidos por Eng. Serafim Andrade (Andrade, 2012) 

 

A diferença entre os dois ensaios em Salvaterra de Magos foi a data de sementeira, 

a sementeira do ensaio de avaliação agronómica foi efetuada a 29 de maio. O ensaio de 

Bico da Barca foi semeado a 8 de maio. 

A cultura do arroz, ao longo do ciclo é muito exigente em termos do número de horas 

de luz, da radiação global e da temperatura. Os dois locais, Salvaterra de Magos e Bico da 

Barca têm condições climáticas distintas para a cultura do arroz. 

No Quadro 6 pode-se observar que existiu uma diferença entre os ensaios em 

Salvaterra de Magos e o ensaio em Bico da Barca. A OP 1114, OP 1119 e a OP 1227 foram 
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mais tardias no ensaio de avaliação agronómica em Salvaterra de Magos. Em relação ao 

número de dias da sementeira ao emborrachamento em ambos os ensaios realizados em 

Salvaterra de Magos os valores foram idênticos e encontram-se de acordo com os valores 

referidos na bibliografia. As linhas avançadas OP 1001, OP 1004, OP 1006 e OP 1105 do 

ensaio de Bico da Barca apresentam um maior número de dias da sementeira ao 

emborrachamento relativamente aos outros dois ensaios em Salvaterra de Magos. 

A maior parte das linhas avançadas no ensaio de avaliação de resistência à 

piriculariose obteve um período de sementeira à floração mais longo que no ensaio de 

avaliação agronómica. As linhas avançadas que mais se notou essa discrepância de 6 ou 

mais dias foram OP 1002, OP 1101, OP 1114, OP 1116 e OP 1120.  

Em relação ao ensaio em Bico da Barca as linhas avançadas OP 1001, OP 1004, OP 

1006 e OP 1105 têm um número de dias entre a data de sementeira e a data de floração 

mais elevado comparativamente aos outros dois ensaios. A causa para este acontecimento 

poderá estar relacionado com as condições ambientais, o ensaio em Bico da Barca foi 

semeado relativamente cedo e o clima entre as duas regiões é diferente.  

No ensaio de avaliação agronómica as linhas avançadas demoraram mais tempo a 

atingir a fase de maturação em comparação com o ensaio de avaliação de resistência à 

piriculariose. 

As temperaturas associadas à região de Salvaterra de Magos aceleram a fase de 

floração. Em Bico da Barca com menor horas de luz e temperaturas mais amenas registou-

se um aumento do número de dias para se atingir a fase de floração. No entanto, o número 

de dias entre a floração e a maturação foi praticamente igual nas duas regiões do país. 

Em Salvaterra de Magos o período entre a sementeira e a maturação das linhas 

avançadas foi mais curto em comparação com Bico da Barca. Contrariamente, o período da 

sementeira à maturação nas variedades comerciais foi muito significativo, observando-se 

que em Salvaterra de Magos os ciclos vegetativos são mais precoces. 

O número de dias da sementeira à maturação (ciclo cultural) das variedades 

comerciais no ensaio de avaliação agronómica e no ensaio de Bico da Barca foram 

semelhantes, enquanto no ensaio de avaliação da resistência à piriculariose esses valores 

foram inferiores. 

Comparando apenas as 13 cultivares semeadas em Bico da Barca, no ensaio de 

avaliação de resistência à piriculariose em Salvaterra de Magos as linhas avançadas OP 

1006, OP 1101, OP 1104, OP 1105 e as variedades comerciais “Ariete”, “Eurosis”, 

“Ronaldo”, “Scirocco” e “Dardo” tiveram um ciclo vegetativo muito precoce (de 124 a 135 

dias), as linhas avançadas OP 1001, OP 1004, OP 1103 e OP 1109 tiveram um ciclo 

precoce (de 136 a 140 dias). No ensaio de avaliação agronómica em Salvaterra de Magos a 
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variedade comercial “Ronaldo” teve um ciclo vegetativo muito precoce (de 134 dias), as 

linhas avançadas OP 1001, OP 1004, OP 1006, OP 1101, OP 1103, OP 1104, OP 1105, OP 

1109 e as variedades comerciais “Ariete”, “Eurosis”, “Scirocco” e “Dardo” tiveram um ciclo 

vegetativo precoce (de 136 a 141 dias). Em comparação com Bico da Barca as linhas 

avançadas OP 1101 e a OP 1104 e a variedade comercial “Dardo” tiveram um ciclo muito 

precoce (de 133 a 135 dias), enquanto as linhas avançadas OP 1001, OP 1004, OP 1006, 

OP 1103, OP 1105, OP 1109 e as variedades comerciais “Ariete”, “Eurosis”, “Ronaldo” e 

“Scirocco” tiveram um ciclo precoce (de 136 a 147 dias).  

Para os ensaios ocorridos em Salvaterra de Magos o número de dias em cada fase 

do ciclo vegetativo da planta do arroz estão de acordo com os valores referidos na 

bibliografia. Na região de Bico da Barca os números de dias da sementeira ao 

emborrachamento e da sementeira à floração foram superiores aos referidos por 

Vasconcellos (1953), Vianna e Silva (1969) e Portero (2001).   

O Quadro 6 também dispõe de informação relativa da suscetibilidade à piriculariose 

foliar e panicular de oito linhas avançadas e cinco variedades comerciais. Observações 

efetuadas em Salvaterra de Magos (Santarém) e dados provenientes de observações 

efetuadas em Bico da Barca (Montemor-o-Velho), fornecidos pelo Engenheiro Serafim 

Andrade (comunicação pessoal). A análise da suscetibilidade dos genótipos será discutida 

nas reações às inoculações no campo. 

 

4.1.2. Influência das condições meteorológicas na cultura do arroz 

A temperatura, a radiação solar, a humidade relativa, são alguns dos fatores que 

alteram o comportamento da planta do arroz.  

Como se pode observar na Figura 16 e considerando as temperaturas ótimas (22ºC 

a 24ºC) para o desenvolvimento do arroz (Pereira, 1989), verifica-se que a temperatura 

média nos meses de junho, julho, agosto e setembro foram adequadas para o bom 

crescimento e desenvolvimento da planta. 

No mês de julho, mês em que decorreu o afilhamento, a temperatura média mensal 

foi de 20,8ºC, valor inferior mas próximo do ótimo necessário para esta fase. No mês de 

setembro, período em que ocorreu o espigamento e a floração, a temperatura média mensal 

foi de 21,1ºC, sendo a temperatura ótima de 22 a 24ºC, estando o valor próximo do intervalo 

ótimo necessário (Beija, 1959). A temperatura média no mês de outubro foi mais baixa 

(16,7ºC) o que favoreceu uma maturação lenta dos grãos (Yamakawa, 1962). 
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Figura 16 - Temperatura média diária referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro e 

outubro de 2012. 

A radiação solar é outro fator importante no desenvolvimento da planta. Na Figura 17 

observa-se que a quantidade de energia radiante recebida foi superior nos primeiros meses 

do ciclo da planta, atingindo no mês de julho uma radiação solar média de 48 902,80 W/m2, 

equivale a 840 cal.cm-2 por dia. Nos meses de setembro e outubro quando ocorreu a fase de 

maturação a radiação solar média foi, respetivamente, 34 297,28 (492 cal.cm-2) e 24 803,52 

W/m2 (359 cal.cm-2). Pereira (1989) indica que os valores médios da radiação solar para os 

meses mais quentes acima dos 600 cal.cm-2 e para os meses da fase de maturação acima 

dos 450 cal.cm-2. Comparativamente com os valores obtidos verificou-se que nos meses do 

período reprodutivo a radiação solar foi superior a 700  cal.cm-2 (valor superior ao valor de 

referência) e na fase de maturação (finais de setembro, outubro) rondou os 440 cal.cm-2 

(valor inferior ao valor de referência). 

 Durante os meses que se realizou a cultura do arroz (junho a outubro) a radiação 

solar diária média foi de 40 118,37 W/m2 (575 cal.cm-2.dia-1) sendo o valor médio 

considerado por Pereira (1989) de 560 cal.cm-2.dia-1, entre abril e setembro. Os valores 

obtidos da radiação solar média para os meses em que a cultura se encontrou no solo 

(junho a outubro) no Pául de Magos foram semelhantes aos valores menciados na 

bibliografia de Pereira (1989). 

O fato de a cultura ter sido semeada tardiamente fez com que os grãos levassem 

mais tempo a amadurecer, pois a radiação solar foi diminuindo (meses de setembro e 

outubro) com isto o número de horas de luz foi sendo reduzido.  
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Figura 17 - Valores médios de radiação solar referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro 

e outubro de 2012. 

 

Durante os meses em que se realiza a cultura do arroz a humidade relativa média do 

ar manteve-se aproximadamente nos 70%, como indica a Figura 18. Para a cultura do arroz 

a humidade relativa em cada mês foi superior à humidade relativa de referência (Portero, 

2001). No mês de outubro aumentou significativamente (81,74%) tornando a maturação do 

arroz um processo lento (Pereira, 1989).  

 

Figura 18 - Humidade relativa média do ar referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e 

outubro de 2012. 

 

Considera-se que os parâmetros meteorológicos registados durante o ciclo cultural 

foram adequados para o bom crescimento das plantas, não tendo tido influência marcante 

nem mensurável sobre as diferentes fases do desenvolvimento da cultura (fase vegetativa, 

fase reprodutiva e fase de maturação). 

 

4.2. Avaliação da piriculariose no ensaio de campo 

No mês de setembro observaram-se os primeiros sintomas típicos de piriculariose 
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foliar (Figura 19). Este fato deveu-se ao aumento da humidade relativa, o que favoreceu o 

aparecimento de infeções nos tecidos da planta, sobretudo na faixa instalada com a 

variedade comercial “Ariete” que separava os blocos do ensaio. Por outro lado, a 

precipitação começou a ser abundante em finais de setembro, originando um aumento da 

duração de humectação foliar.  

 

 

Figura 19 - Sintoma típico de suscetibilidade à piriculariose. 

 

4.2.1. Reações às inoculações 

As reações determinadas nas inoculações de linhas avançadas e das variedades 

comerciais basearam-se nos grupos de reação resistente e suscetível e no tipo de lesão 

(Anexo IV). 

O Quadro 7 indica o número de lesões típicas de uma interação de suscetibilidade na 

folha bandeira e na penúltima folha em 20 plantas de cada talhão. No mesmo quadro 

encontra-se a média da percentagem de panículas com sintomas de piriculariose panicular. 
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Quadro 7 - Número de lesões de Magnaporthe grisea na folha bandeira e na penúltima folha de 20 

plantas (piriculariose foliar), classificação quanto a suscetibilidade vs resistência e média 

da percentagem de panículas com sintomas de piriculariose 

Linhas 
avançadas/ 

Variedades 
comerciais 

Piriculariose foliar Piriculariose panicular 

nº de lesões 
Classificação 

% 
Classificação 

1º bloco 2º bloco 3º bloco 1º bloco 2º bloco 3º bloco 

OP 1001 0 0 0 R 0 0 0 R 

OP 1002 0 31 0 S 0 25 0 S 

OP 1003 0 51 0 S 0 0 0 R 

OP 1004 0 15 163 S 0 0 25 S 

OP 1006 0 0 15 S 0 0 0 R 

OP 1101 0 0 0 R 0 0 0 R 

OP 1103 0 0 0 R 0 0 0 R 

OP 1104 0 18 3 S 0 35 0 S 

OP 1105 2 0 0 S 30 0 60 S 

OP 1106 0 0 0 R 0 0 0 R 

OP 1109 0 54 22 S 0 70 40 S 

OP 1112 6 6 0 S 0 0 0 R 

OP 1113 0 0 0 R 0 0 0 R 

OP 1114 0 0 0 R 0 0 0 R 

OP 1116 0 34 36 S 0 0 0 R 

OP 1118 0 0 0 R 0 0 0 R 

OP 1119 0 56 3 S 80 80 0 S 

OP 1120 0 0 0 R 0 0 0 R 

OP 1227 68 134 61 S 0 0 0 R 

OP 1229 29 85 163 S 10 0 80 S 

" Ariete" 55 4 8 S 40 25 45 S 

"Albatros" 0 0 0 R 0 0 0 R 

"Creso" 177 30 0 S 0 0 0 R 

"Dardo" 28 6 30 S 0 0 0 R 

"Ellebi" 133 4 29 S 0 0 10 S 

"Eurosis" 
1 

23 5 S 0 0 0 R 

"Gládio" 
1
 0 16 S 0 0 0 R 

"Opale" 
1
 1 0 R 0 0 0 R 

"Ronaldo" 
1
 4 0 S 0 0 0 R 

"Scirocco" 
1
 31 6 S 0 0 0 R 

"Sprint" 
1
 0 0 R 0 0 0 R 

"Ulisse" 
1
 0 0 R 0 0 0 R 

1
resultados não registados 
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No 1º bloco as avaliações das variedades comerciais “Eurosis”, Gládio”, “Opale”, 

“Ronaldo”, “Scirocco”, “Sprint” e “Ulisse” foram eliminadas devido à presença de um foco de 

piriculariose que afetou a bordadura instalada com a variedade “Scirocco” (Figura 20) e se 

propagou aos talhões instalados com aquelas variedades comerciais. A causa para este 

acontecimento é desconhecida. 

 

 

Figura 20 - Foco de piriculariose ocorrido na faixa com a variedade "Scirocco". 

 

O número de manchas contabilizado não refere necessariamente a maior ou menor 

severidade da doença na cada linha avançada ou variedade comercial porquanto não se 

determinou o tipo de lesão e a percentagem da área foliar necrosada. Uma modalidade 

pode ter um número de manchas reduzido mas essas manchas serem de classe 4 e outra 

modalidade pode ter um número de manchas reduzido mas de classe 6.  

Como se pode observar ainda no Quadro 7 uma mesma cultivar em blocos diferentes 

teve um total de manchas diferentes, caso da OP 1004 que no 2º bloco teve 15 manchas e 

no 3º bloco um total de 163 manchas. 

A incidência da piriculariose panicular ao longo do ensaio foi reduzida. No 1º bloco 

apenas três linhas avançadas (OP 1105, OP 1119 e OP 1229) e uma variedade comercial 

(“Ariete”) apresentaram sintomas de piriculariose panicular. No 2º bloco registaram-se 

sintomas em quatro linhas avançadas (OP 1002, OP 1104, OP 1109 e OP 1119) e numa 

variedade comercial (“Ariete”) e no 3º bloco, os sintomas na panícula apareceram em quatro 

linhas avançadas (OP 1004, OP 1105, OP 1109 e OP 1229,) e em duas variedades 

comerciais (“Ariete” e “Ellebi”). 

Relativamente às linhas avançadas e variedades comerciais que evidenciaram 

sintomas tanto a nível foliar como panicular registaram-se sete linhas avançadas (OP 1002, 

OP 1004, OP 1104, OP 1105, OP 1109, OP 1119 e OP 1229) e duas variedades comerciais 

(“Ariete” e “Ellebi”). As linhas avançadas OP 1119 no 1º bloco e OP 1105 no 3º bloco 

apenas induziram piriculariose panicular, mas nos restantes blocos induziram os sintomas 
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tanto na panícula como nas folhas como já foi referido anteriormente.  

O Quadro 7 apresenta ainda os resultados em termos de suscetibilidade (S) e 

resistência (R) observados no dia 12 de outubro referentes ao aparecimento de lesões em 

pelo menos um bloco. 

Das trinta e duas linhas avançadas e variedades comerciais em ensaio apenas doze 

não apresentaram sintomas de piriculariose foliar em nenhum dos blocos, oito linhas 

avançadas (OP 1001, OP 1101, OP 1103, OP 1106, OP 1113, OP 1114, OP 1118 e OP 

1120) e quatro variedades comerciais ("Albatros", "Opale", “Sprint” e “Ulisse”). Como se 

pode observar, as linhas avançadas OP 1002 e OP 1003, apenas foram suscetíveis no 

segundo bloco. A variedade “Gládio” e a linha avançada OP 1006 foram suscetíveis num 

bloco, neste caso no terceiro bloco. As linhas avançadas OP 1004, OP 1104, OP 1109, OP 

1116 e OP 1119 e as variedades comerciais “ Eurosis” e “Scirocco” foram suscetíveis no 

segundo e terceiro blocos. A linha avançada OP 1112 e a variedade “Creso” foram 

suscetíveis ao primeiro e segundo blocos. As restantes modalidades (OP 1227, OP 1229, 

“Ariete”, “Dardo” e “Ellebi”) foram suscetíveis nos três blocos. 

Em todos os blocos como já era de esperar a variedade “Ariete”, tida como 

suscetível, mostrou sintomas de piriculariose foliar e panicular.  

No Quadro 6 podemos observar o grau de severidade do ataque de piriculariose de 

alguns dos genótipos estudados num ensaio realizado no Bico da Barca. Das oito linhas 

avançadas estudadas em Bico da Barca, registou-se piriculariose foliar em apenas uma (OP 

1101) e piriculariose panicular em três (OP 1004, OP 1006 e OP 1101). De cinco variedades 

comerciais (“Ariete”, “Dardo”, “Eurosis”, "Ronaldo"e “Scirocco”) estudadas no Bico da Barca, 

três, “Ariete”, “Eurosis”, e “Scirocco”,foram suscetíveis à piriculariose foliar e três, “Ariete”, 

“Dardo” e “Scirocco” foram suscetíveis à piriculariose panicular. As linhas avançadas OP 

1006 e OP 1105 e as variedades comerciais “Ariete”, “Eurosis” e “Scirocco” foram 

suscetíveis à piriculariose foliar em Salvaterra de Magos e Bico da Barca. A linha avançada 

OP 1105 e a variedade comercial “Ariete” foram suscetíveis à piriculariose panicular em 

Salvaterra de Magos e Bico da Barca. No ensaio em Salvaterra de Magos, as cinco 

variedades comerciais semeadas em Bico da Barca, apenas a variedade “Ronaldo” foi 

resistente à piriculariose foliar. Em relação à piriculariose panicular apenas a variedade 

“Ariete” foi suscetível.  

A nível económico a informação relativa à suscetibilidade das variedades comerciais 

é facultada através de fichas técnicas para cada variedade pelo seu obtentor. Uma 

comparação entre os resultados nos ensaios e das fichas técnicas publicadas permite 

verificar algum desfasamento de informação. As variedades “Ariete” e “Dardo” que surgem 

nas fichas técnicas como moderadamente resistentes foram das mais afetadas pela 
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piriculariose foliar, muito embora a boa resistência à piriculariose panicular de “Dardo”.  

O ataque de piriculariose que aconteceu na faixa de bordadura com a variedade 

“Scirocco” é um acontecimento que pode ocorrer com igual severidade numa seara e que 

causa elevado prejuízo. Um tão elevado nível de ataque mostra que a piriculariose continua 

a ser uma doença que suscita grande preocupação na orizicultura portuguesa. 

 

4.3. Ensaio de inoculação em estufa 

4.3.1. Frequências das interações fenotípicas de suscetibilidade  

As reações determinadas na inoculação das linhas avançadas e das variedades 

comerciais, com os dois grupos de reação, R – resistência e S- suscetibilidade (Figura 21), 

estabelecidos por Notteghem (1981) e Leung et al. (1988), baseando-se na presença ou 

ausência de sintomas e o tipo de lesão (Anexo V) surgem no Quadro 8. 

 

 

Figura 21 - Sintomatologia típica de suscetibilidade, de classe 6. 
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Quadro 8 - Reações observadas na inoculação das linhas avançadas e das variedades comerciais 

com cinco isolados de referência da população portuguesa e um isolado japonês de 

Magnaporthe grisea de arroz, pelo método de pulverização 

Linhas avançadas/ 

Variedades comerciais 

Isolado 

PR 72 PR 80 PR 82 PR 166 PR 177 JP 56 

OP 1001 S R R R R - 

OP 1002 S R R R R - 

OP 1003 R S S S R - 

OP 1004 S S S S S S 

OP 1006 S S S S S S 

OP 1101 S S S S S R 

OP 1103 S S S S S S 

OP 1104 R S S R S R 

OP 1105 S R R R R R 

OP 1106 S R R R R S 

OP 1109 S S R S S S 

OP 1112 S S R S S S 

OP 1113 S S R S S S 

OP 1114 S R R R R R 

OP 1116 S S R S S S 

OP 1118 S - R R S R 

OP 1119 S S R - - S 

OP 1120 S S R R S R 

OP 1227 S S R S S S 

“Albatros” S S R S S S 

“Ariete” S S R S S - 

“Creso” S - R S S S 

“Dardo” S - R S S R 

“Ellebi” S S R R - R 

“Eurosis” S S R R S S 

“Gládio” S S R R S R 

“Opale” R - R S R R 

“Ronaldo” S - R S S R 

“Scirocco” R S R S S - 

“Sprint” S S R S S - 

“Ulisse” S S R S S R 

“Maratelli” S S R S S S 

- semente não germinada ou número insuficiente de plantas 

 

Na análise ao Quadro 8 pode-se concluir que todos os isolados se mostraram 

patogénicos para o arroz, uma vez que induziram a manifestação de sintomas típicos da 

piriculariose foliar quando inoculados nas cultivares em estudo. 
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Pode-se referir que as linhas avançadas OP 1004, OP 1006 e OP 1103 foram 

suscetíveis a todos os isolados. As linhas avançadas OP 1105 e OP 1114 apenas foram 

suscetível ao isolado PR 72. As linhas avançadas OP 1003 e OP 1104 foram as únicas 

resistentes ao isolado PR 72. Em relação às variedades comerciais, a variedade “Opale” foi 

a mais resistente aos isolados. A suscetibilidade das outras variedades comerciais ao 

isolado PR 177 foi muito grande, sendo apenas a variedade “Opale” resistente. O mesmo 

acontece com o isolado PR 72 as variedades resistentes foram o “Opale” e o “Scirocco”. No 

conjunto das 32 linhas avançadas e variedades comerciais, 28 apresentam uma interação 

de resistência ao isolado PR 72, enquanto seis apresentam uma interação de 

suscetibilidade ao isolado PR 82.  

Das 32 linhas avançadas e variedades comerciais com potencial interesse para a 

orizicultura registou-se que quatro linhas avançadas, OP 1001, OP 1002, OP 1105 e OP 

1114 e três variedades comerciais, “Ellebi”, “Gládio” e “Opale”, apresentam uma interação 

de resistência a um maior número de isolados. 

No Quadro 9, podem-se observar as interações das diferentes modalidades em 

ensaio com os isolados estudados, registando que estas apresentaram respostas que 

variaram desde suscetível a um isolado (classe de resposta de suscetíveis a um isolado) até 

suscetibilidade a todos os isolados (classe de resposta de suscetíveis a todos os isolados). 

 

Quadro 9 - Frequência e percentagem de cultivares das diferentes classes de resposta no estudo de 

inoculação com cinco isolados da população portuguesa e um isolado japonês de 

Magnaporthe grisea 

 

Classes de resposta 
Cultivares de linhas avançadas (OP) Variedades comerciais Total de cultivares 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Suscetível a um dos isolados 4 21 1 7,7 5 15,6 

Suscetível a dois dos isolados 2 10,5 1 7,7 3 9,4 

Suscetível a três dos isolados 4 21 4 30,8 8 25 

Suscetível a quatro dos isolados 0 0 5 38,5 5 15,6 

Suscetível a cinco dos isolados 6 31,6 2 15,4 8 25 

Suscetível a todos os isolados 3 15,8 0 0 3 9,4 

 

Conforme demonstra o Quadro 9 observou-se que nenhuma das linhas avançadas e 

das variedades comerciais foi resistente a todos os isolados.  

Todas as linhas avançadas e variedades comerciais apresentaram sintomas de 

suscetibilidade a pelo menos um dos isolados. Em relação às linhas avançadas 15,8% 

apresentaram suscetibilidade a todos os isolados, enquanto nenhuma variedade comercial 
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foi suscetível a todos os isolados. Deste modo, de um total de 32 linhas avançadas e 

variedades comerciais avaliadas oito delas (25%) foram suscetíveis a pelo menos cinco dos 

seis isolados inoculados e três delas (9,4%) foram suscetíveis a todos os isolados.  

 

4.3.2. Semelhanças no espectro de virulência entre os isolados  

Os isolados utilizados nas inoculações estabeleceram interações de elevada 

congenialidade com um número variável de linhas avançadas e variedades comerciais.  

Todos os isolados testados foram patogénicos para o arroz, tendo estabelecido 

interações fenotípicas de compatibilidade (virulência) em 28 (PR 72), 22 (PR 80), 6 (PR 82), 

20 (PR 166), 23 (PR 177) e 13 (JP 56) linhas avançadas e variedades comerciais. 87,5% 

das linhas avançadas e variedades comerciais mostraram suscetibilidade ao isolado PR 72, 

81,5% ao isolado PR 80, 18,7% ao isolado PR 82, 64,5% ao isolado PR 166, 76,7% ao 

isolado PR 177 e 53,8% ao isolado JP 56.  

Nas inoculações efetuadas, considerando que os isolados utilizados acumulam uma 

franja significativa da variabilidade patogénica presente na população portuguesa de P. 

grisea, com origem no arroz (Lima, 1998), concluiu-se que o isolado PR 72 foi o isolado que 

manifestou ser mais patogénico para o conjunto das linhas avançadas e variedades 

comerciais estudadas e que o isolado PR 82 foi o menos patogénico. 

Vários fatores contribuem para o surgimento de novos genes de virulência na 

população dos patogénios. A predominância de raças fisiológicas como o domínio de genes 

de virulência numa população de M. grisea de arroz é o resultado da interação que se 

estabelece entre o parasita e as cultivares de arroz que possuem genes maiores de 

resistência e que sejam extensivamente utilizadas (Kiyosawa, 1972; 1982; Ou, 1985). 

A utilização de cultivares resistentes é uma das medidas de proteção mais 

aconselhadas para esta doença com elevado grau de suscetibilidade. No entanto, o sucesso 

da luta genética num dado local vai depender dos conhecimentos existentes sobre a 

diversidade genética na população do parasita nesse local (Lima, 1998). 

Na Europa o critério de resistência não tem sido uma grande preocupação na 

obtenção de novas linhas avançadas. Contudo, a frequência elevada com que surgem 

isolados com genes de virulência presume a continuidade de uma pressão de seleção que 

tem levado a que estes genes se mantenham na população. Ao serem inoculadas cultivares 

que têm sido utilizadas na orizicultura portuguesa das últimas décadas, verificou-se que 

muitas possuem genes de resistência à piriculariose. Enquanto algumas mostraram 

resistência a todos os isolados do país, outras têm um espectro de resistência parecido ao 

de cultivares com genes identificados (Lima, 1998). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos resultados obtidos permitiu-nos concluir que: 

- em relação ao ciclo vegetativo as linhas avançadas e variedades comerciais 

estudadas apresentaram pequenas diferenças, comportando-se em Salvaterra de Magos 

como muito precoces, ciclo inferior a 135 dias, ou precoces, ciclo com duração entre 136 e 

140 dias. 

- onze variedades comerciais e quatro linhas avançadas tiveram ciclo igual ou inferior 

a 130 dias, destacando-se “Opale” e “Ronaldo” com ciclo de 121 dias. Estas variedades 

comerciais poderão ser de grande utilidade nas sementeiras tardias no Vale do Tejo. 

Comparativamente aos ensaios agronómicos realizados no Bico da Barca (Montemor-o-

Velho), existiu algum desfasamento na duração do ciclo que foi superior entre 4 e 15 dias no 

Bico da Barca para cinco variedades comerciais, "Ariete", "Dardo”, "Eurosis", "Ronaldo" e 

"Scirocco". Para algumas linhas avançadas a duração do ciclo foi semelhante em ambos os 

locais e nalgumas situações inferior no Bico da Barca. 

- de entre as variedades comerciais, “Gládio” apresentou o ciclo mais longo, 135 

dias. Nove das linhas avançadas tiveram ciclo superior ao dessa variedade comercial. 

- a fase de emborrachamento, tida como crítica para a tomada de decisão na 

realização de tratamentos para a piriculariose, em anos e locais com elevada pressão de 

doença, ocorreu entre 74 e 84 dias após sementeira e a floração ocorreu entre 9 e 14 dias 

após o emborrachamento. 

- em relação ao arquétipo das plantas, a linha avançada OP 1001 teve uma ótima 

distribuição no talhão, as folhas eram eretas o que permitiu um bom aproveitamento da 

energia solar, as variedades comerciais “Ronaldo”, “Ulisse” e “Opale” foram variedades de 

porte baixo e constituíram talhões homogéneos, que respondem de forma inequívoca às 

necessidades dos orizicultores. A linha avançada OP 1119 foi uma planta despenteada, com 

exposição demasiado da panícula o que a tornou suscetível a ataques de pássaros. 

- os sintomas de piriculariose no ensaio de campo foram observados a partir de 

setembro quando as condições meteorológicas foram mais favoráveis ao aparecimento do 

da doença. 

- a doença não teve distribuição uniforme na área do ensaio, tendo havido diferenças 

no número de linhas avançadas e variedades comerciais afetadas e na severidade nos 

diferentes blocos. 

- registou-se maior incidência e severidade de piriculariose foliar do que de 

piriculariose panicular. 

- oito das doze variedades comerciais (66,7%) e doze das vinte linhas avançadas 

(60%) apresentaram sintomas de piriculariose foliar. Apenas "Ariete", "Dardo" e “Ellebi” e 
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duas linhas avançadas OP 1227 e OP 1229 surgiram com sintomas em todos os blocos. 

- a incidência da piriculariose panicular foi baixa, tendo sido afetadas as variedades 

comerciais “Ariete” e “Ellebi” e as linhas avançadas OP 1002, OP 1004, OP 1104, OP 1105, 

OP 1109, OP 1119 e OP 1229. 

- no estudo de suscetibilidade das linhas avançadas e variedades comerciais nas 

inoculações em estufa todas estabeleceram interação fenotípica de compatibilidade com 

pelo menos um dos isolados de M. grisea inoculados, isolados com origem na população 

portuguesa ou o isolado de referência JP 56. Três linhas avançadas em estudo foram 

suscetíveis a todos os isolados e a variedade comercial “Maratelli” mostrou-se resistente a 

um dos isolados, PR 82. 

- o isolado PR 72 que acumula cinco genes de virulência estabeleceu interação de 

compatibilidade com 28 das 32 linhas avançadas e variedades comerciais, o isolado PR 80 

com três genes de virulência estabeleceu interação de compatibilidade com 22 linhas 

avançadas e variedades comerciais, o isolado PR 82 com apenas um gene de virulência 

estabeleceu interação de compatibilidade com seis linhas avançadas e variedades 

comerciais, o isolado PR 166 com oito genes de virulência estabeleceu interação de 

compatibilidade com 20 linhas avançadas e variedades comerciais e o isolado PR 177 com 

sete genes de virulência estabeleceu interação de compatibilidade com 23 linhas avançadas 

e variedades comerciais. O isolado JP 56, mostrou-se menos patogénico que alguns 

isolados da população portuguesa, tendo estabelecido relação de compatibilidade com 14 

das linhas avançadas e variedades comerciais. 

Devido aos elevados prejuízos que a piriculariose pode ter nos rendimentos dos 

orizicultores pensamos que estes estudos sobre o agente da doença e sobre a interação 

entre isolados da população portuguesa e novas linhas avançadas e variedades comerciais 

de arroz devem continuar nas principais zonas produtoras de arroz em Portugal no sentido 

de se obter ou divulgar novas variedades comerciais de arroz resistentes à piriculariose e 

com interesse para a orizicultura nacional.  

Também se propõe que anualmente sejam obtidos novos isolamentos de M. grisea, 

preferencialmente nas regiões onde se sabe que existe maior diversidade genética na 

população do patogénio. 
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ANEXOS 

 

 



ANEXO I 
 

Quadro – Escala fenológica da cultura do arroz (adaptado de www.agrolink.com.br/culturas/arroz, 2012) 

 

  



ANEXO II 
 

Quadro - Dados meteorológicos fornecidos pela Estação Meteorológica do Paúl de Magos, 

Salvaterra de Magos, ano 2012 (continua) 

 

Data 
Temp. Min 

(o C) 

Temp. 

Max (o C) 

Temp. 

Med (o C) 

Precip. 

Acum. 

(mm) 

HR Min 

(%) 

HR Max 

(%) 

HR Med 

(%) 

20-06 10,90 24,30 17,8 0,00 37,40 95,20 76,10 

21-06 15,20 25,10 20,2 0,00 44,10 93,90 68,90 

22-06 10,90 25,40 18,2 0,00 28,50 87,40 60,30 

23-06 12,70 28,10 19,7 0,00 40,20 91,60 64,20 

24-06 11,60 33,60 22,1 0,00 33,10 90,20 61,20 

25-06 15,60 37,00 24,9 0,00 33,40 92,00 64,60 

26-06 19,30 37,70 27,4 0,00 32,00 86,10 61,30 

27-06 19,50 32,10 25,6 0,00 46,90 85,90 64,60 

28-06 16,30 26,30 20,9 0,00 52,60 92,60 75,20 

29-06 13,80 24,20 19,3 0,00 46,80 94,00 70,70 

30-06 13,20 23,50 18,5 0,00 40,70 94,70 71,00 

1-07 12,90 25,70 18,6 0,00 30,20 88,60 61,90 

2-07 10,90 27,70 19,5 0,00 35,10 92,00 65,80 

3-07 15,80 27,40 20,7 0,00 50,50 89,50 73,00 

4-07 16,60 24,90 20,5 0,00 57,20 89,30 73,70 

5-07 14,20 23,90 18,9 0,00 46,50 87,50 66,40 

6-07 14,30 24,40 19,2 0,00 48,50 88,60 69,10 

7-07 16,10 24,10 20,2 0,00 53,40 90,60 75,50 

8-07 14,10 26,10 19,7 0,00 45,30 93,60 72,50 

9-07 14,90 24,80 19,4 0,00 43,50 90,80 70,00 

10-07 14,00 24,10 18,7 0,00 46,40 94,70 72,10 

11-07 13,80 23,70 18,4 0,00 46,40 89,50 67,90 

12-07 12,00 26,90 18,9 0,00 35,20 92,60 68,00 

13-07 11,00 26,80 19,7 0,00 51,70 94,80 75,00 

14-07 14,80 25,00 20,0 0,00 39,40 88,00 65,00 

15-07 12,90 28,70 20,6 0,00 28,60 88,70 62,00 

16-07 13,90 35,90 24,0 0,00 20,80 93,10 60,60 

17-07 16,50 37,00 26,8 0,00 24,70 89,40 54,60 

18-07 17,60 34,10 25,2 0,00 26,90 87,00 59,00 

19-07 15,30 29,90 21,6 0,00 41,80 86,30 65,30 

20-07 15,00 28,60 20,9 0,00 34,90 90,80 64,60 

21-07 16,20 29,30 22,1 0,00 39,10 88,20 64,50 

22-07 16,90 29,40 22,3 0,00 39,90 87,60 66,30 

23-07 17,00 28,00 21,0 0,00 52,50 91,40 76,40 

24-07 15,00 30,20 21,8 0,00 50,30 94,00 73,90 

25-07 15,90 30,20 22,3 0,00 51,90 93,60 74,90 

 



Quadro - Dados meteorológicos fornecidos pela Estação Meteorológica do Paúl de Magos, 

Salvaterra de Magos, ano 2012 (continuação) 

Data 
Temp. Min 

(o C) 

Temp. 

Max (o C) 

Temp. 

Med (o C) 

Precip. 

Acum. 

(mm) 

HR Min 

(%) 

HR Max 

(%) 

HR Med 

(%) 

26-07 15,90 29,80 21,5 0,00 47,30 94,40 76,70 

27-07 15,90 27,20 20,8 0,00 55,60 94,20 76,80 

28-07 15,30 27,10 20,3 0,20 53,50 93,90 80,60 

29-07 15,10 26,90 20,2 0,00 44,90 90,80 71,30 

30-07 11,80 27,10 19,7 0,00 50,10 95,10 74,40 

31-07 12,10 28,60 20,0 0,00 46,00 95,40 74,30 

1-08 14,80 27,60 21,1 0,00 36,00 93,00 71,70 

2-08 16,50 27,60 21,4 0,00 40,40 91,60 66,80 

3-08 15,30 27,40 20,8 0,00 39,00 90,00 68,00 

4-08 14,40 27,30 20,8 0,00 39,80 91,50 68,30 

5-08 16,20 24,30 20,3 0,00 45,80 90,60 69,40 

6-08 13,40 27,20 19,6 0,00 34,60 94,80 68,00 

7-08 11,90 31,70 21,1 0,00 27,50 94,10 65,20 

8-08 12,90 31,70 21,6 0,00 30,50 94,00 67,10 

9-08 14,00 33,50 23,5 0,00 39,00 91,00 68,00 

10-08 18,80 33,90 24,0 0,00 30,80 90,70 67,90 

11-08 15,60 28,60 21,8 0,00 37,50 89,70 68,90 

12-08 16,80 26,30 21,2 0,00 49,70 92,70 72,80 

13-08 16,00 27,60 21,2 0,00 51,70 95,30 77,10 

14-08 17,70 26,60 21,8 0,60 58,70 94,80 80,50 

15-08 17,00 26,60 20,9 9,40 50,30 94,80 78,30 

16-08 13,00 30,90 20,5 0,00 26,40 95,40 70,70 

17-08 14,50 30,90 21,6 0,00 36,90 95,40 73,30 

18-08 16,10 29,40 22,1 0,00 25,30 95,70 74,90 

19-08 16,80 33,40 23,5 0,00 36,00 95,40 75,40 

20-08 16,50 35,80 24,8 0,00 33,20 96,00 71,90 

21-08 17,70 33,10 23,5 0,00 40,60 94,90 73,20 

22-08 14,70 29,40 21,8 0,00 39,30 94,60 72,40 

23-08 17,30 26,80 21,4 0,00 50,30 91,90 73,30 

24-08 14,60 27,50 20,9 0,00 51,10 94,30 75,90 

25-08 16,60 27,00 22,2 1,00 44,90 94,90 73,10 

26-08 12,90 28,60 20,0 0,00 40,50 95,20 73,20 

27-08 14,80 27,80 19,9 0,00 44,40 93,70 76,20 

28-08 15,40 28,10 21,0 0,00 48,80 95,00 77,10 

29-08 14,10 26,30 20,1 0,00 42,40 93,20 71,40 

30-08 15,90 26,70 21,0 0,00 38,90 86,80 64,30 

31-08 14,70 31,90 22,3 0,00 14,80 90,50 53,30 

 



Quadro - Dados meteorológicos fornecidos pela Estação Meteorológica do Paúl de Magos, 

Salvaterra de Magos, ano 2012 (continuação) 

Data 
Temp. Min 

(o C) 

Temp. 

Max (o C) 

Temp. 

Med (o C) 

Precip. 

Acum. 

(mm) 

HR Min 

(%) 

HR Max 

(%) 

HR Med 

(%) 

1-09 11,10 33,10 22,6 0,00 12,50 91,80 46,40 

2-09 12,60 34,20 24,0 0,00 12,50 83,50 41,50 

3-09 10,40 32,60 22,5 0,00 15,90 88,20 47,00 

4-09 13,40 34,10 23,8 0,00 19,80 90,10 52,40 

5-09 13,50 34,10 23,2 0,00 27,80 92,00 59,30 

6-09 14,20 33,60 23,1 0,00 29,80 90,90 62,10 

7-09 16,90 31,70 23,3 0,00 48,00 91,30 73,90 

8-09 17,00 30,60 22,0 0,00 31,80 95,60 76,40 

9-09 15,70 27,60 21,1 0,00 52,00 95,70 78,00 

10-09 15,70 27,30 21,0 0,00 49,90 95,60 77,30 

11-09 14,50 30,70 21,3 0,00 31,00 95,30 75,20 

12-09 16,50 32,20 22,9 0,00 36,10 94,90 72,50 

13-09 16,30 33,70 22,6 0,00 20,90 91,50 64,90 

14-09 12,70 34,20 22,7 0,00 17,40 94,00 56,70 

15-09 10,60 33,50 21,1 0,00 26,60 91,10 59,60 

16-09 13,60 30,10 20,3 0,00 32,20 96,70 75,50 

17-09 14,50 29,00 20,9 0,00 46,80 96,30 75,50 

18-09 16,50 30,80 22,6 0,00 36,40 91,10 67,20 

19-09 15,30 30,60 22,0 0,00 40,70 94,60 74,40 

20-09 16,30 29,40 21,1 0,00 49,60 95,20 79,40 

21-09 15,40 28,10 20,9 0,00 43,40 94,30 75,30 

22-09 13,30 27,80 20,5 0,00 46,60 94,90 76,80 

23-09 16,30 25,10 20,6 15,00 51,80 95,80 81,50 

24-09 14,40 24,50 18,8 0,00 41,70 93,80 75,10 

25-09 14,60 22,50 17,9 17,20 55,30 96,10 83,70 

26-09 13,50 23,50 17,2 3,20 43,50 96,10 77,00 

27-09 13,70 22,80 17,5 5,80 38,80 91,20 70,00 

28-09 14,30 23,30 17,2 1,80 59,60 95,50 86,40 

29-09 14,70 26,10 19,6 0,00 47,70 92,20 75,60 

30-09 11,00 27,30 18,1 0,00 34,90 96,80 74,20 

1-10 10,00 26,90 17,4 0,00 41,50 96,70 77,90 

2-10 8,80 26,10 16,7 1,00 41,00 96,80 78,90 

3-10 9,50 26,30 17,1 0,20 43,30 97,50 78,30 

4-10 8,20 27,60 16,7 0,00 31,40 96,30 73,00 

5-10 9,00 29,40 18,3 0,00 42,40 96,60 76,90 

6-10 13,10 26,40 19,1 0,00 52,60 96,40 80,20 

 

 



Quadro - Dados meteorológicos fornecidos pela Estação Meteorológica do Paúl de Magos, 

Salvaterra de Magos, ano 2012 (continuação) 

Data 
Temp. Min 

(o C) 

Temp. 

Max (o C) 

Temp. 

Med (o C) 

Precip. 

Acum. 

(mm) 

HR Min 

(%) 

HR Max 

(%) 

HR Med 

(%) 

7-10 13,20 28,80 19,2 0,20 41,40 97,50 79,90 

8-10 12,10 29,50 20,1 0,00 48,40 96,10 80,20 

9-10 16,60 26,80 20,9 0,60 66,40 96,20 89,60 

10-10 15,60 26,20 20,2 0,00 59,90 96,80 86,10 

11-10 15,70 24,70 19,1 1,40 59,40 96,50 85,10 

12-10 12,60 23,50 17,4 0,00 41,80 95,40 73,70 

13-10 9,30 22,50 16,0 0,00 44,20 92,20 70,10 

14-10 11,00 23,80 15,9 6,80 62,00 94,00 82,90 

15-10 9,30 22,10 14,6 0,00 43,90 92,30 72,10 

16-10 8,40 22,40 14,2 0,00 51,30 96,30 82,30 

17-10 13,80 19,00 17,0 14,60 88,40 95,30 92,20 

18-10 10,20 13,80 12,2 30,00 93,20 96,80 95,40 

19-10 7,50 17,50 11,9 0,40 65,70 97,50 90,20 

20-10 7,40 20,60 12,8 0,20 39,50 97,60 81,80 

21-10 7,20 22,40 14,6 1,00 66,50 96,70 89,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO III 
 
Figura - Esquema do ensaio de campo 

 

 

  



ANEXO IV  
 
Quadro - Reações determinadas na inoculação das linhas avançadas e das variedades 

comerciais com isolados de referência da população portuguesa de Magnaporthe grisea de 

arroz, pelo método de pulverização no campo (1º bloco). 

 

 

Linhas avançadas e 

Variedades comerciais 

Data 

16/08 22/08 29/08 05/09 12/09 21/09 27/09 12/10 

OP 1001 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP1118 1 2 2 1 2 2 1 1 

OP 1116 1 2 2 2 2 2 1 1 

OP 1002 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1109 1 2/3 2/3 2/3 3 3 3 3 

OP 1003 1 1 1 1 1 3 3 3 

OP 1229 1 1 2 3/4 3/4 6 6 6 

OP 1119 1 1 2 2 2/3 3 3 2 

OP 1120 1 1 2 2 2 3 3 2 

OP 1004 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1113 1 1 2 1 1 1 1 1 

OP 1101 1 1 2 2 2 2 2 2 

OP 1103 1 2 2 3/4 3 2 3 2 

OP 1104 1 2 2 2 2 2 3/4 3 

OP 1112 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1227 1 2 2 2/3 2/3 6 6 6 

OP 1006 1 1 2/3 4/5 5 5 5/6 6 

OP 1106 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1105 1 1 2 1 1 1 1 1 

OP 1114 1 1 2/3 2/3 2/3 2 3 3 

“Albatros” 1 1 1 1 1 1 1 1 

“Ariete” 1 1 2/3 2/3 2/3 5/6 6 6 

“Creso” 1 2/3 2/3 2/3 3/4 5/6 6 6 

“Dardo” 1 2/3 3 3/4 3/4 4 5/6 6 

“Ellebi” 1 2/3 2/3 2/3 4/5 5/6 6 6 

”Eurosis” 
1 1 1 1 1 1 1 1 

”Gládio” 
1 1 1 1 1 1 1 1 

”Opale” 
1 1 1 1 1 1 1 1 

”Ronaldo” 
1 1 1 1 1 1 1 1 

”Scirocco” 
1 1 1 1 1 1 1 1 

”Sprint” 
1 1 1 1 1 1 1 1 

“Ulisse” 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 
1 

talhões eliminados 

 



 

Quadro - Reações determinadas na inoculação das linhas avançadas e das variedades 

comerciais com isolados de referência da população portuguesa de Magnaporthe grisea de 

arroz, pelo método de pulverização no campo (2º bloco). 

 

 

Linhas avançadas e 

Variedades comerciais 

Data 

16/08 22/08 29/08 05/09 12/09 21/09 27/09 12/10 

OP 1001 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1002 1 1 1 1 1 1 5 6 

OP 1003 1 1 1 1 1 4/5 6 6 

OP 1004 1 1 1 1 1 3 4/5 5 

OP 1006 1 1 1 1 1 1 2/3 2 

OP 1101 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1103 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1104 1 1 2/3 2/3 2/3 3/4 4/5 6 

OP 1105 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1106 1 1 1 1 1 2 6 6 

OP 1109 1 2/3 3/4 3/4 4/5 4/5 4/5 6 

OP 1112 1 1 1 1 1 1 1 4/5 

OP 1113 1 2 1 1 1 1 1 1 

OP 1114 1 2 2/3 2/3 2/3 2 1 1 

OP 1116 1 2/3 2/3 2/3 2/3 4 6 6 

OP 1118 1 2 2 1 1 1 1 1 

OP 1119 1 2/3 2 2/3 2/3 2 5 5 

OP 1120 1 2 2 2 2 2 2 1 

OP 1227 1 2 3/4 4/5 5/6 6 6 6 

OP 1229 1 2/3 2/3 4/5 5 6 6 6 

“Albatros” 1 2 2 2 2 2 1 1 

“Ariete” 1 1 2 2 3/4 4 4 6 

“Creso” 1 1 1 1 1 1 5/6 6 

“Dardo” 1 1 1 1 1 3/4 5 6 

“Ellebi” 1 1 1 1 1 1 1 1 

“Eurosis” 1 1 1 1 1 1 5 6 

“Gládio” 1 2 1 1 2 2 2 2 

“Opale” 1 1 1 1 1 1 1 1 

“Ronaldo” 1 1 1 1 1 1 1 1 

“Scirocco” 1 1 1 1 1 3/4 5 6 

“Sprint” 1 2 2 2 2 1 1 1 

“Ulisse” 1 1 1 1 1 2 1 1 

 

  



 

Quadro - Reações determinadas na inoculação das linhas avançadas e das variedades 

comerciais com isolados de referência da população portuguesa de Magnaporthe grisea de 

arroz, pelo método de pulverização no campo (3º bloco). 

 

 

Linhas avançadas e 

Variedades comerciais 

Data 

16/08 22/08 29/08 05/09 12/09 21/09 27/09 12/10 

OP 1001 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1002 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1003 1 1 2 2/3 2 2 1 1 

OP 1004 1 2 2 3/4* 4/5* 4/5 5 6 

OP 1006 1 2 2 2 2 2 4/5 6 

OP 1101 1 1 1 4/5* 4/5* 3 2/3 3 

OP 1103 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1104 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1105 1 1 1 1 1 1 2/3 2 

OP 1106 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1109 1 2/3 2/3 2/3 2/3 2 4/5 6 

OP 1112 1 1 1 1 1 1 4 2/3 

OP 1113 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1114 1 2/3 2/3 2/3 2/3 2 2 1 

OP 1116 1 2/3 2 2 2 2 5 6 

OP 1118 1 1 1 1 1 1 1 1 

OP 1119 1 1 1 2/3 2/3 2 4 4 

OP 1120 1 2 2 1 1 1 1 1 

OP 1227 1 2 2 2 2 4/5 5 6 

OP 1229 1 2 3/4* 3/4* 3/4* 3 5 6 

“Albatros” 1 1/2 1 1 1 1 1 1 

“Ariete” 1 1 1 1 1 5 6 6 

“Creso” 1 1 2/3 2/3 2/3 2 2 1 

“Dardo” 1 1 1 1 1 1 5 6 

“Ellebi” 1 1 1 1 1 1 4 6 

“Eurosis” 1 2 1 1 1 1 1 1 

“Gládio” 1 1 1 1 1 1 4/5 6 

“Opale” 1 1 1 1 1 1 1 1 

“Ronaldo” 1 1 1 1 1 1 1 1 

“Scirocco” 1 2 1 1 1 1 5 6 

“Sprint” 1 1 1 1 1 1 1 1 

“Ulisse” 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

  



ANEXO V  

 

 
Quadro - Reações determinadas nas inoculações das linhas avançadas e das variedades 

comerciais com cinco isolados de referência da população portuguesa e um de população 

japonesa de Magnaporthe grisea de arroz, em laboratório 

 

 

Linhas avançadas e 

Variedades comerciais 

Isolado 

PR 72 PR 80 PR 82 PR 166 PR 177 JP 56 

OP 1001 6 1 1 1 1 0 

OP 1002 4 1 1 2/3 2/3 0 

OP 1003 1 4/5 1 4 2/3 0 

OP 1004 6 6 1 6 5 3 

OP 1006 6 6 1 6 6 2 

OP 1101 6 6 1 6 4/5 1 

OP 1103 6 6 1 5/6 6 6 

OP 1104 1 6 1 6 6 1 

OP 1105 6 1 1 1 1 2 

OP 1106 6 2/3 1 6 2/3 3 

OP 1109 5 6 1 6 6 1 

OP 1112 6 6 1 6 6 4/5 

OP 1113 6 6 1 6 6 4/5 

OP 1114 6 1 1 6 1 1 

OP 1116 6 6 1 6 6 4/5 

“Maratelli” 6 6 1 6 6 6 

OP 1118 4/5 0 1 1 4 2 

OP 1119 6 6 1 0 0 2 

OP 1120 6 6 1 3 6 1 

OP 1227 6 6 1 4/5 6 2/3 

“Albatros” 6 6 1 4/5 6 2/3 

“Ariete” 3 6 1 4/5 6 0 

“Creso” 4/5 0 1 4/5 4/5 2/3 

“Dardo” 4 0 1 6 4/5 1 

“Ellebi” 6 4/5 1 1 0 1 

“Eurosis” 4 4/5 1 1 6 2 

“Gládio” 4/5 6 1 1 6 1 

“Opale” 1 0 1 5 4 1 

“Ronaldo” 3 0 1 6 4 1 

“Scirocco” 2 4/5 1 6 4 0 

“Sprint” 3 6 1 6 6 0 

“Ulisse” 3 4 1 6 6 2 
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