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I) INTRODO(;AO 

As principais metas de fitopatologistas e melhoristas de 

arroz, tern sid e a b us c a d e solu.~es adequadas de controle da 

brusone em dife rentes partes do mundo. Uma grande quantidade de 

informa.~es fora m a gre gad as ao longo dos anos sobre diferentes 

aspectos da doe n <oa, como, etiologia, epidemiologia, 

relacionamento patdgeno-hospedeiro, controle qufmico etc. Embora 

diversas medidas de controle estejam disponiveis, a brusone 

permanece como urn dos principais problemas do arroz em diferentes 

condi9~es eco16gicas. 0 assunto ~ muito amplo e tern side 

discutido em diferentes reuni~es nacionais e internacionais por 

diversos investigadores. 0 presente trabalho restringe-se a 

estrat~gias de pesquisa, visando 0 controle da brusone em arroz 

de sequeiro a myel naciona!. 

o arroz de sequeiro ocupa cerca de 77,4% da ~rea cultivada e 

contribui com 58,6% da produ.!o nacional. A produtividade de 

sequeiro vern decrescendo e oscilando ao longo dos anos. A brusone 

e v.eranicos s30 considerados os principais fatores respona:1vei s 
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pelas bains produtividades. t diffcil estimar os prejufzos 

atuais no Brasil Central, embora danos de at~ 100\ tenham side 

registrados em algumas lavouras. A agricultura moderna com 0 

plantio extensive de cultivares suscetlveis e com base geretica 

estreita vem acelerando 0 potencial destrutivo da brusone. Mesmo 

com os grandes esfor.os no sentido de desenvolver cultivares 

resistentes 0 problema continua, devido a grande variabilidade 

do patrlgeno e cultivos em larga escala. 

Os objetivos gerais do programa nacional de pesquisa de 

arroz envolvem busca de tecnologias apropriadas ao cultivo de 

sequeiro em ~reas de menor risco (favorecido) e a estabilidade 

da produ~o em ~reas de maior risco cli~tico (desfavorecido) sem 

aumento de custo de produ~o. 

o grande desafio para a pesquisa da brusone es~ na busca de 

medidas de controle que evitem elevado custo de produ~o. Embora 

o desenvolvimento de cultivares resistentes seja economico e 

constitua a principal op~ao, a alta pressao de infec.ao e a 

grande variabilidade patogenica tern demonstrado a necessldade de 

adota rest r a t~g i a de mane j 0 a b r usone integ [ando cont r 0 I e 

ge~tico, qufmico e pr;!ticas culturais. 0 manejo da doen.a ~ 

parte integral do sistema de produ.ao e requer conhecimentos 

quanto ao potencial destrutivo da brusone e dos d iversos fatores 

que influenciam a doen~. 

As principais cultivares de arroz de sequeir o como lAC 47, 

lAC 25, lAC 164, lAC 165, s!o tolerantes a seca e bern adaptadas 

as condi.~es de sequeiro. Embora 0 potencial produtivo destas 

cultivares seja alto, 0 grau de suscetibilidade aumentou ao longo 

do tempo desde aeu lan~mento. 
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Al~m da s usceti b ili dade das cultivares que aumenta com a 

def iciencia hfd r i ca, os solos de cer rados silo al tamente prople io 

para elevada s everidade da b ru s one. Outro fator importante que 

influe na incidenc i a da bru sone ~ a elevada dose de aduba~!o 

nitrogenada, c onsequentemen te 0 pontecial produtivo de plantas 

suscetiveis nll o pode ser au mentado atr a v~ s dessa pr~tiea. No 

contexto do manejo da bcusone , as cultivares com moderado grau de 

resistencia sao relevantes. 

Em condi~~es de sequeiro, a brusone, em geral, manifesta-se 

em mais altas propor~~es que em irrigado devido principalmente a: 

ocorrencia de ped odos p rolongados de orvalho; deficiencia 

h!drica; e alto conteLl do de a~cares e nitrogenio solLlveis nas 

ramifica~es das pamculas. 

A brusone ~ ainda imprevisivel e as severidades sAo 

var~veis em diferentes ambientes. N!o se sabe ainda as ~ondi~~es 

precisas para 0 aparecimento nas pamculas, 0 papel das sementes 

na perpetua~ao da doen~a e a viabilidade economica do controle 

quimico. 

Nos pr6ximos parAgrafos s e rao discutidas a eficiencia e a 

viabilidade de diferentes estrat~gias de curto, m~dio e longo 

prazo. 

2) RESIST£NcIA GEN£TlCA 

Resistencia gerl!tica constitui-se 0 principal componente do 

manejo integrado da brusone. No programa de melhoramento de 

arroz, 0 maior enfoque foi dado a obten~~o de cultivares 

resistentes. Entretanto, desde a publice~ao, por Van der Plank, 

e. 1"3, do livro "Plant diseasesl epidemics and control", 

existe grand. contro~r8ia quanto a natureza de resistlncia i aer 
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incorporada nas cultivares. Posteriormente 0 perigo da 

vulnerabilidade geMtica e as vantagens e desvantagens da 

resistencia monogenica e poligenica foram salientados por 

diversos auto res. 

2.1) Resistencia vertical e horizontal 

Adotando a hip6tese de gene por gene, propo&~o por Flor em 

1942, os Centr~s Internacionais e Programas Nacionais, 

desenvolveram diversas cultivares de arroz irrigad~ resistentes a 

brusone. Segundo Ou (1979), 0 melhoramento v isandor resistencia a 

brusone teve urn conside~vel sucesso no aumento da ~esistencia em 

novas cultivares, mas 0 espectro nao foi adequadamente amplo para 

ser estAvel. A quebra da resistencia dey ido ao aparecimento de 

novas ra~as fisio16gicas tern sido considerado urn processo 

natural. Riyosawa (1982) relatou que a durabilidade de cultivares 

de arroz com diferentes genes ~ menor que tres anos no Japao. 

Entre as causas de quebra da resistencia, mutabilidade do 

pat6geno, recombina~~o assexual e 0 cultivo em larga escala de 

cultivares com mesmo gene, sao as mais citadas na ·l iteratura. As 

falhas no melhoramento visando resistencia tem sido atrib~do ao 

uso de genes verticiais. Entretanto, em alguns casas , esse tipo 

de resistencia tern durado muito tempo, par exemplo , doadores de 

genes como Tetep, Carreon, Tres Marias, etc duraram mais de dez 

anOB no Brasil. 

A estratl:gia de buscar cultivares com resist&ncia 

horizontal, est6 sendo considerada, pel os diveraos 

investigadorea, como a 6nica aoluqlo para evitar quebrlls 

frequentes. Todas as cultivares alo resistentea a urna ou a outra 

ra~, por exemplo, as cultivarea lAC 47 • lAC 25 tern dernonstrado 
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que possuem dois genes dife rentes em ambas. Isto dificulta a 

determina~o da resistencia horizontal nas condiP5es de campo e 

somente se torna possivel quando a resistencia vertical ~ 

eliminada compl etamente. A medida de resistencia atra~s da taxa 

aparente de inf ec~ao n!o ~ v4lida devido a existencia de genes 

verticais nas diferentes cultivares. 0 lento progresso da doen~ 

no campo n!o ~ necessariamente resistencia horizontal. Na 

literatura a variabilidade continua tern sido refer ida como 

resistencia poligenica e consequentemente est4vel e diUcil de 

superar. Segundo Van der Plank (1982), na realidade, nenhuma 

dessa resistencia ~ poligenica. A verdadeira resistencia 

poligenica ~ condiclonada por muitos genes com pequenos efeitos, 

necessariamente var~vel e modificada pelo ambiente. Resistencia 

horizontal e vertical ocorrem em propor~~es vari4veis como 

efeitos principais e intera~~es. 

3) ESTRAT£GIAS DE MELBORAKENTO VISANDO RESIST£NcIA A BRUSONE 

3.1) Lan~amento de cultivares de .odo sequencial 

A experiencia tern demonstrado pequena durabilidade da 

resistencia em condi~~es de sequeiro. 0 lan~mento sequencial de 

cultivares com diversifica~~o de genes resistentes evita 

epi~emiaa em larga eacala e propicia certo grau ~e estabilida~e 

~a pro~u~o a nfvel nacional .. 

3.2) Desenvolvi.ento de cultivares pela .istura de linhas 

aparenta~as (linhas isogenicaa) 

A roiatura de diferentes genes resistentes, numa 

cultivar composta por linhas aparentadas, permite lento progresso 
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da doen~ e consequente diminui~o na perda de produtividade, 0 

que leva a estabilidade de produ~o. 

3.3) Disperslo regional de genes 

Como 0 arroz ~ plantado cobrindo diferentes regi~es 

geogr~ficas, 0 desenvolvimento de cultivares, busca introduzir 

diferentes genes resistentes em cad a uma das regiOes produtoras. 

3.4) Acdmulo de genes de resistencia 

Resistencia a brusone envolve mais que urn gene. Na 

progenie, chance de recuperar 0 complemento inteiro dos genes 

resistentes, partindo de cruzamento simples, ~ pequena. Portanto, 

o uso de cruzamentos m~ltiplos apresenta maior chance nesse 

sentido. 

4) M!roDOS DE MELBORAJlENTO 

4.1) Introdu~ao de germoplasma native 

AtraVl!s do programa nacional de coleta de germoplasma 

s~o introduzidos e avaliados anualmente v~rios materiais. Os 

melhores, aqueles com maior grau de resistencia, sao incorporados 

ao Viveiro Nacional de Brusone (VNB), 0 qual ~ conduzido em 

colabora~o com diversas Institui~es de pesquisa do Brasil. 

4.2) Introdu~o de ger.oplas.a resistente de diferentes palses 

Rotineiramente, linhagens e cultivarea provenientes de 

diferentea pataes, silo introduzidas e avaliadas atraVl!s do VNB. 

4.3) Desenvolvimento de ger.oplasma resistente 

A metodologia para cria~o de germoplasma resiatente de 

arroz d. sequeiro envolvel 1) cruzamentos simples, utilizando as 
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cultivares com alt o potencial de produtividade e diferentes 

fontes de re s i st e nc i a; 2) retrocruzamentos, utilizando 

progenitores r e cor ren tes c omo IRAT 112 e Dourado Precoce e 

diversos doador es d e gene s que demonstraram alto grau de 

resistencia nos testes r ealizados no Brasil e 3) policruzamentos 

entre cultivares com alto potencial de produtividade e doadores 

de genes resis tentes (estabe lecimento de popula~es recorrentes). 

5) CONSIDERA~OES GERAIS SOBRE CULTIVARES ~ADAS 

Os cruzamentos realizados com a cultivar lAC 47, utilizando 

fontes de resistencia provenientes da ConHa, Ni~ria e Costa do 

Marfim, selecionadas nas condi~~es do Brasil, resultaram em 

cultivares que possuem grao preferido pelo consumidor, adapta~o 

as condi~es de sequeiro e moderado ou alto grau de resistencia. 

As cultivares de cicIo m~dio como Cuiabana Rio Parana!ba e 

Araguaia, sao superiores a lAC 47, quanta a resistencia. Entre as 

cultivares de cicIo curto, Guarani e Centro Arn~rica, foram 

superiores, quando se comparadas a lAC 165 e lAC 25, quanto a 

produtividade e grau de resistencia. 

A avalia~o da resistencia parcial e vertical das cultJvares 

Araguaia, Guarani, Rio Paran~ba, lAC 165 e lAC 47, nas condi~es 

controladas, indica ram Guarani e Artlguaia como de maior grau de 

resistencia parcial. Os testes realizados com 66 isolados 

monos¢ricos de .f... QIYZlle mostraram correla~o positiva entre 0 

nlvel de resistencia parcial e vertical a brusone nas folhae. A 

resistencia parcial juntamente com a vertical, determinaram a 

resistencia nas paniculas das cultivares testadas, quando 

comparadas as comerciais. 
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6) INTEGRA,AO DE RESIST£NCIA COM CONTROLE OUIMICO 

6.1) Tratamento de sementes com fungicidas 

As sementes de ar roz de sequeiro produzidas no Brasil 

Central, em geral vern de lavouras com alta incidencia de brusone 

nas panfculas. A transmissao do fungo pelas sementes infectadas 4! 

consider ada dificil ~uando estas sao bern plantadas e coberta com 

solo. Entretanto, na maioria dos plantios, sementes em grandes 

quantidades sao encontradas na superflcie do solo e constituem a 

fonte de in6culo primArio nas lavouras de primeiro ano de 

plantio. Embora 0 in6culo disseminado pelo vento constitua a 

principal fonte de in6culo inicial, nos plantios tardios, em 

solos de primeiro ano de cult.ivo de arroz, 0 tratamento de 

sementes, com produtos sistemicos que possuam efeito residual 

prolongado, nlio somente diminue 0 iooculo inicial, como tam~m 

protege as plantas na fase mais susceUvel. A redu~o do iooculo 

inicial e atrazo na epidemia na fase inicial depende do grau de 

resistGncia da cultivar. A efi~iGncia do controle 4e tratamento 

de semente pode ser aumentada, utilizando cultlvares com 

resistGncia parcial, 0 que necessita de estudos m. is detalhadoB. 

6.2) Pulveriza~ao de fungicida na fase vegetat1vA 

As plantas de arroz exibem alta suscetibilldade a brusone 

nas folhas entre 23 a 62 dias de idade, aendo 1M1dma entre 30 a 

34 dias. Em lavouras plantadas com maior densidade de plantas por 

metro linear e menor espa.amento, a brusone nas 1folhas atinge 

nfveis altos na fase mais susceUvel, resultando ab! na morte de 

plantas. A aplica~o de fungicidas nesta fase nll-cI ~ aconselltlvel 

e torna-se antieconomico. As cultivares com resiBtencia parcial, 

evitariam a aplice~o de fungicida ne fase vegetatl~ •• 
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6.3) Pulveriza~ao de fungicida para ~odontrole de brusone nas 

panlculas 

Em geral um a ou d u a s aplica~~es de fungfc~da8 sao feitas 

ap6s a emiss!o das panicu las. B.! necessidade Cle proteger as 

panfculas somente de 12 a 1 5 dias ap6a ~ua emi"aslo. Uma dnica 

aplica~ao com fungicida s istemico naj ~poca ·de emiss!o das 

pa~culas tem s ide demonstrado eficiente. embora ' a ~conomicidade 

dependa da produ~o esperada , condi~es clindtiris e severidade 

da brusone. Ent retanto, uma aplica~o rotineira con&titue segura 

contra altos danos. A i ntegra~o de resistencia das· cultivares e 

a aplica~!o de f ung i c i da a umenta a e~iciencia d~controle e 0 

torna mais economico. 

7) IRTI!IGRA~O DE RESISTbcIA CO .. PRATICAS CULTlIRAIS 

o born manejo requer cuidados desde 0 preparo do solo aU! a 

colheita para diminuir 0 risco devido a brusone. As pr~ticas 

recomendadas incluem born preparo de solo, plantio cedo, uso de 

cultivares precoces, plantio no minima tempo possivel, menor 

densidade plantas e irriga~o suplementar etc. A disponibilidade 

de cultivares com resistencia parcial evitaria a dissemina~o do 

fungo de lavouras plantadas cedo para tardias. 0 desenvolvimento 

de cultivares de porte m~dio com certo grau de resistencia 

possibilitaria 0 aumento Qa fertiliza~!o nitrogenada para 

maximizar a produtividade. 

8) PERSPECTIVAS 

Considerando 0 alto risco devido veranicos prolongados, 0 

controle de brusone atrav~s do desenvolvimento de cultivares 
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resistentes ~ mais vidvel. A express!o da resistencia parcial ou 

residual nas novas cultivares ~ complexo. Existem ainda 9randes 

possibilidades de aumentar a quantidade de resistencia parcial 

atra~s de recombina~o gen!tica e ~todos quantitativos. Durante 

o processo de melhoramento para resistencia (vertical) h! perdas 

na quantidade de resistencia parcial. A avalia~!o de linhagens 

fixadas para resistencia residual necessita desenvolvimento de 

ml!todos mais rcipidos e prciticos. No futuro espera-se que 0 

sucesso seja maior na cria~~o de cultivares combinando 

resist~ncia vertical e residual. 

55 

As estratlgias de controle adotadas em urn,coutro pa1s com 

condi~es ecoldgicas e sociais diferentes n!o slo aplicdveiB no 

Brasil. As medidas de controle devem ser desenvolvidas levando em 

considera~o 0 sistema de produ~o atual. 0 mane~6.da brusone em 

arroz de sequeiro integrando resistencia das culbivares com 0 uso 

racional de fungicidas sistemicos e ~rAticas culturais ~ 

altamente promissor. 
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