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RESUMO 

Soave, J., Prabhu, AS., Ricci, M.T. de T, Barros, L.G., Souza, N.RG., Curvo, R.C.V , Ferreira, RP., SobraJ. C. AM. Etiologiade manchas de 
sementes de cultivares de arroz de sequeiro no Centro-Oeste brasileiro. Summa Phytopathologica, v.23, p. 122-127, 1997. 

Foi realizada a analise sanitaria de amostras de sementes de 
quarenta e dois cultivares de arroz de sequeiro produzidas em 
1983/84 em C3ceres-MT, Goifutia-GO, Jaciara-MT, Porto Velho-RO 
e Rondonopolis-MT, e em 1984/85, nos mesmos locais, exceto 
Rondonopolis. A partir de uma amostra de 50g de sementes de 
cada cultivar no campo, foram analisadas tres sub-amostras de 5g 
para deterrnina'tao do indice de intensidade de manchas, e quatro 
sub-amostras de 25 sementes para a detec'tao dos fungos nelas 
presentes, utilizando-se 0 metoda do papel de filtro-blotter test 
(incuba'tao a 22+2°C durante 7 dias com altemancia de 12 horas 
luzl12 horas escuro). Calculando-se os coeficientes de correla'tao 
entre os resultados de manchas de sementes e a incidencia de 

cada pat6geno observou-se que, no total dos dois anos agricolas, 
Drechslera oryzae apresentou correla'tao com manchas em 8 
ensaios(r=0,57**, 0,51 **,0,56**,0,41 **,0,61 **,0,69**,0,53** e 
0,46**), Phoma sorghina em 3 ensaios (0,40**, 0,30* e 0,3 1 *) e 
Gerlachia oryzae tambem em 3 ensaios (0,33*, 0,53** e 0,65**). 
Concluiu-se que D. oryzae foi 0 patogeno mais importante como 
causador de manchas de sementes de arroz, seguido por P. sorghina 
e G. oryzae. Os demais fungos, Nigrospora sp., Curvularia spp., 
Fusarium spp., Epicoccum sp., Pyricularia oryzae e Trychoconie//a 
padwickii apresentaram esporadicamente correlar;:ao com mancha, 
sendo considerados como fungos manchadores ocasionais de 
sementes de arroz de sequeiro no Centro-Oeste brasileiro. 

Palavras chave Adicionais: fungos, sanidade de semente, Oryza sativa. 
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Seed health testing of 42 upland rice seed samples collected 
from field trials in Caceres-MT. Goiiinia-GO, Jaciara-MT. Porto 
Velho-RO and Rondon6polis-MT in 1983/84, except for 
Rondon6polis in 1984/85, was conducted to determine the fungi 
causing seed spots. Starting from a 50g seed sample of each 
cultivar production in field, three 5g sub samples and four sub
samples of 25 seeds were analised to determine the spot incidence 
index and the presence of fungi, respectively. For detection of 
fungi it was used the standard blotter test (incubation for 7 days 
at 22±rC with 12h Iight/ 12h dark). By calculating the 
correlation coeficients between seed spots and each pathogen 
incidence it was observed that, including the two years of 
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research, Drechslera oryzae presented correlation with rice seed 
spots in 8 trials (0,57**, 0,51**, 0,56**, 0,41**, 0,61**, 0,69**, 
0,53** and 0,46** r values); Phoma sorghina in 3 trials (0,40**, 
0,30* and 0,31*) and Gerlachia oryzae also in 3 trials (0,33*, 
0,53** and 0,65**). The results allow to conclude that D. oryzae 
was the most important pathogen causing upland rice seed spots, 
followed by P. sorghina and G. oryzae. The other fungi detected, 
Nigrospora sp., Curvularia spp., Fusarium spp., Epicoccum sp., 
Pyricularia oryzae and Trychoconiella padwickii sporadically 
presented correlation with seed spots and were considered as 
fungi that occaSionally cause spots in upland rice seeds in 
Brazilian center-western region. 



As paniculas de de arroz podem ser atacadas por varios fungos, 
desde 0 florescimento ate a maturac;:ao. Como conseqiiencia, pode 
ocorrer rna granac;:ao ou manchas nas sementes, variando de fraca 
descolorac;:ao ate sementes completamente manchadas e de baixa 
densidade, que se perdem na operac;:ao da colheita, afetando a 
produtividade. Muitas sementes ficam gessadas e se quebram no 
beneficiamento, afetando 0 rendimento de engenho. Essas perdas 
eo mau aspecto das sementes causam 0 descarte de lotes e, se for 
o caso de produc;:ao de graos, as manchas reduzem 0 valor do 
produto e a renda do produtor (24). 

As manchas de sementes de arrozja vern ocorrendo ha muito 
tempo em outros paises como Argentina, Costa Rica, Guiana, 
Panama e Porto Rico (31). 0 problema vern sendo estudado nos 
Estados Unidos desde a decada de 30, quando causou grandes 
prejuizos nos Estados de Arkansas, Louisifmia e Texas (3). 

No Brasil, as manchas de sementes comec;:aram a se tomar 
importantes na decada de 70, se agravando na de 80, tanto em 
culturas de arroz irrigado do Rio Grande do SuI (19,21), como nas 
de arroz de sequeiro das regioes Sudeste, Central e Centro-Oeste 
do pais (5, 10, 11,23,25,29, 30,34). 

As principais causas das manchas de sementes sao os fungos, 
mas sabe-se que tambem podem ser causadas por percevejos (1), 
e por desordens nutricionais (15). _ 

o complexo denominado manchas de sementes de arroz 
geralmente e causado por grande numero de generos de fungos, 
sendo rara a presenc;:a de urn unico genero causando 0 problema. 
Conforme 0 sintoma produzido, a desordem recebe urn nome 
especifico. Desse modo, TISDALE (32) denominou de "Stack
burn" aos sintomas produzidos nas sementes de arroz e causados 
por 7 generos de fungos: Helminthosporium, Pyricularia, 
Epicoccum, Penicillium, Aspergillus, Fusarium e Rhizoctonia. 
Da mesma fonna, TAUBENHAUS et al. (31) denominaram a 
anomalia de "black kernel", sen do causada por 11 generos de 
fungos, sendo Helminthosporium, Fusarium, Rhizoctonia e 
Epicoccum, ja referidos por TISDALE (32), alem de Curvularia, 
Trichoconis, Basisporum, Cephalosporium, Chaetomium, 
Alternaria e Phoma. 

Os generos Cladosporium, Nigrospora e Helicoceras foram 
acrescentados por TULLIS (33) it Iista dos fungos conhecidos 
como presentes em manchas de sementes de arroz, bern como 
Rhynchosporium oryzae foi acrescentado por GUTIERREZ (6), 
causando, alem de descolorac;:ao das glumas da cariopse, 
consideravel esterilidade e deformac;:ao de flores. 

No Brasil, ocorrem os mesmos generos de fungos citados em 
outros paises como associados a manchas de sementes de arroz. 
Entretanto, os mais comumente associ ados com as sementes de 
arroz de sequeiro no campo sao: Drechslera oryzae (Syn. 
Helminthosporium oryzae = Bipolaris oryzae), Phoma sorghina, 
Gerlachia oryzae (Syn. Rhynchosporium oryzae) e Alternaria 
padwickii (Syn . Trichoconis padwickii = Trichoconiella 
padwickii) segundo SOAVE etal. (23, 25, 26), SOUZA etal. (29) e 
PRABHU& VIEIRA (18). 

Foi demonstrada, internacionalmente, a importancia de 
Helminthosporium oryzae por AULAKH et al. (2) constatando a 
presenc;:a desse fungo em 76% do total de 686 amostras de 
sementes de arroz coletadas em diversos paises, com incidencias 
variando de I a 90% de sementes com 0 patogeno. 

No Brasil, H. oryzae e citado como importante em sementes de 
arroz nos Estados do Para (17), Rio Grande do SuI (20, 22), Bahia 
(14), Espirito Santo (8), Goias (4, 18), Maranhao (27), Mato Grosso 

(11,25,29), Minas Gerais (30), Rio de Janeiro (28) e Sao Paulo (5, 
10, 23,24). 

Em quase todas as pesquisas citadas, os autores constataram 
tambem 0 genero Phoma, como freqiiente nas sementes de arroz. 

Entretanto, poucos sao os trabalhos que demonstram quais 
os fungos presentes nas sementes que sao os responsaveis pelas 
manchas. Quando isso e feito, os pesquisadores lanc;:am mao de 
inoculac;:oes (22) que, embora sendo urn metoda seguro e muito 
demorado e, por isso, nem sempre viavel. 

Alguns autores tentaram essa demonstrac;:~o por meio de 
estudos de interac;:ao entre a incidencia do patogeno e a 
quanti dade de sementes manchadas (23), ou por meio de teste de 
Fisher aplicado it incidencia do fungo em sementes manchadas 
analisadas separadamente das sem manchas (24). Contudo, esses 
resultados podem ser duvidosos em func;:ao da quanti dade das 
manchas e, para estudar a quanti dade de manchas de sementes 
de arroz, foi proposto 0 usa de urn indice de intensidade de 
manchas por ser mais discriminatorio (26). 

o presente trabalho teve 0 objetivo de conhecer os fungos 
que mancham selnentes de arroz, estudando a importilncia de 
cada um, sua freqiiencia e nivel de incidencia, baseando-se na 
correlac;:ao da quantidade de cada fungo com a quantidade de 
mancha de semente de arroz de sequeiro do Centro-Oeste 
brasileiro. 

MATERIAL EME:ronos 

As sementes utilizadas nesta pesquisa foram colhidas nos 
Ensaios Cooperativos de Avaliac;:ao de Doenc;:as de Arroz de 
Sequeiro - ECAD/ AS- em 1983/84 e 1984/85, conduzidos em Caceres, 
Goifulia, Jaciara, Porto Velho e Rondonopolis no primeiro ano, e nas 
mesmas localidades, exceto Rondonopolis, no segundo ano. 

Para 0 estudo, foram escolhidos 42 cultivares por terem 
chegado it produc;:ao nos dois anos. Destes, 12 eram de cicio medio 
e 30 de cicio precoce. 

o espac;:amento, a densidade de plantio e a adubac;:ao utilizados 
foram os mesmos de uso normal na regiao dos ensaios. Para 0 

plantio dos ensaios foram usadas sementes de urn so local, que 
foi 0 Centro Nacional de Pesquisa-Arroz e Feijao, CNPAF/ 
EMBRAPA, Goifmia-GO. 

Cada cultivar foi plantado em uma linha de 5m de comprimento, 
intercalado com os controles resistentes e suscetiveis as principais 
doenc;:as da cul tura do arroz de sequeiro. F oi mantida uma distancia 
de 10m entre os cultivares de cicio precoce e os de cicio medio. 
Nas duas extremidades de cada bloco foram incluidos cultivares 
locais como bordaduras. 

Uma amostra de 50g de sementes de cada cultivar, de cada 
local e de cada ano, foi recebida no laboratorio e conservada em 
camara fria a 5°C, ate a realizac;:ao da analise sanitaria das mesmas. 
Essa analise foi realizada pelo metodo padrao de incubac;:ao em 
papel de fittro, segundo procedimentos recomendados pelas 
Regras Intemacionais de Analise de Sementes (7) e utilizados 
consagradamenteporvarios pesquisadores (2, 7,9,12,13). 

Esse metodo consta da incubac;:ao das sementes em papel de 
filtro sem pre-tratamento, utilizando-se 4 repetic;:6es de 25 sementes, 
em delineamento inteiramente casualizado. Em cada placa de Petri 
de plastico transparente, de 9cm de diametro, foram colocados 3 
discos de papel de fiItro (80 glm2

) umedecidos e, a seguir, as 
sementes. A incubac;:ao transcorreu por 7 dias a 22±2 ° C, sendo as 
sementes submetidas ao regime de 12 horas em presenc;:a de luz 
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(NUV) e 12 horas no escuro. A identifica~o dos fungos foi realizada 
com 0 auxilio de urn microscopio estereoscopico com ilumina((ao 
lateral dupla e aumento de 50x. Em caso de dUvida foram feitas lfuninas 
do material e observadas ao microscopio composto comum. Todos 
os fungos presentes eram computados, mesmo que ocorresse mais 
de urn genero/especie na mesma semente. 

Para a analise de manchas foram utilizadas 3 amostras de 
trabalho de cada cultivar/local/ano, determinando-se 0 indice de 
intensidade de manchas, em valor angular e em porcentagem, 
segundo SOAVE et al. (26). Foram consideradas a freqtiencia, a 
incidencia, eo indice de importancia relativa dos fungos presentes. 
A freqtiencia se refere a porcentagem de amostras com a presen((a 
de determinado fungo. A incidencia significa a porcentagem de 
sementes com determinado fungo, dentro de uma amostra. A 
importancia relativa de urn fungo diz respeito a urn indice obtido 

pela multiplica((ao do valor da freqtiencia pelo valor da incidencia 
do referido fungo. 

Foi, ainda, estudada a correla~o entre a quantidade de fungos 
associados com as sementes nos testes de laboratorio e a 
quanti dade de manchas observadas em cada cultivar. 

Os generos Helminthosporium, Rhynchosporium e 
Trichoconiella foram referidos como sinonimos de Drechslera. 
Gerlachia. e Alternaria, respectivamente nos resultados e 
discussao do presente trabalho. 

RESULTADOS E DIscussAo 

A freqtiencia e incidencia de fungos nas amostms de sementes 
dos 42 cultivares de arroz de sequeiro, produzidas em 5 locais do 
Centro-Oeste brasileiro, em 1983/84, sao apresentadas no Quadro I. 

Quadro 1 - Freqtiencia e incidencia de fungos nas amostras de sementes de 42 cultivares de arroz de sequeiro produzidas em 5 localidades 
(1983/84). 

Caceres Goiania Jaciara Porto Velho Rondon6polis F 
Fungo F F I F I F I F I Media Media 

Curvularia spp. 100,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 2,4 35,24 2,96 
Fusarium spp 57,1 1,9 80,9 2,7 57,1 1,4 0,0 0,0 90,5 6,9 57,12 2,58 
Drechslera oryzae \00,0 26,1 100,0 11,4 100,0 40,5 97,6 11,0 100,0 49,5 99,52 27,70 
Nigrospora sp. 0,0 0,0 92 ,9 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 3,8 29,06 1,82 
Phoma spp. 95,2 9,5 97,6 5,3 100,0 32,5 95,2 6,5 100,0 30,5 97,60 16,86 
Pyricularia oryzae 4,8 0,1 92,8 7,6 69,1 1,5 40,5 0,8 52,4 2,6 51,92 2,52 
Gerlachia oryzae 14,3 0,4 97,6 8,9 92,9 7,0 97,6 19,4 78,6 2,5 76,20 7,64 
Alternaria padwickii 40,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 12,4 28,10 2,62 

Media de localidade 51,48 6,38 70,22 5,15 52,38 10,36 41,36 4,71 81,26 13,82 59,34 8,08 

As medias basearam·se em 126 amostras analisadas (42 cultivares x 3 repeti90es). F = Frequencia I = Incidencia 

Nele pode-se observar que D. oryzae seguido por Phoma spp., 
G. oryzae e P oryzae foram os fungos que ocorreram com maior 
freqtiencia nas 5 localidades, apresentando valores decrescentes 
de freqtiencia media. 

Fusarium spp. vem a seguir com ocorrencia em 410calidades. 
Apresentando ocorrencia em 2 localidades vern os seguintes 
fungos, em ordem decrescente de freqtiencia media: Curvularia 
spp, Nigrospora sp. eA. padwickii, que foram os de menor 
ocorrencia em 1983/84. 

Pode-se observar que D. oryzae foi 0 fungo que apresentou 
os mais altos valores de incidencia em todas as localidades, seguido 
por P~oma spp. e G. oryzae. Os demais fungos, na ordem 
decrescente de incidencia foram Curvularia spp., apresentando 
valores significativos somente em Caceres; A. padwickii e 
Fusarium spp. somente em Rondonopolis; P oryzae em Goiania 
e, por ultimo, Nigrospora sp., com niveis muito baixos de 
incidencia em 2 localidades. 

Os resultados obtidos do estudo da correla((ao entre a 
quanti dade de manchas nas sementes e a respectiva porcentagem 
dos fungos detectados nas sementes dos 42 cultivares de arroz 
de sequeiro nos testes de laboratorio, nas 5 localidades onde os 
ensaios foram conduzidos, em 1983/84, estao no Quadro 2. 

Observa-se que D. oryzae foi 0 fungo que mais explicou a 
associa((ao com manchas nas sementes, tendo apresentado 
correla((ao positiva e aItamente significativa (P=O,O I) em 4 
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localidades. Phoma spp. apresentaram correla((Oes significativas com 
manchas em Caceres (p=O,O I) e em Jaciam (P=O,05). Outros fungos 
como Curvularia spp., Fusarium spp., Nigro'!'pora sp. eA. padwichii 
contribuiram significativamente com a incidencia de manchas nas 
sementes em mn ou outro local. P oryzae e G. oryzae Ik10 apresentaram 
correla((ao significativa com manchas de sementes em 1983/84. 

Os resultados de freqtiencia e incidencia de fungos nas 
amostras de sementes de 42 cuItivares de arroz de sequeiro 
produzidos em4 localidades do Centro-Oeste brasileiro, em 1984/ 
85, sao apresentados no Quadro 3. 

Nota-se que D. oryzae foi 0 fungo que apresentou maior 
freqtiencia nas 410calidades, seguido por Phoma spp., G. oryzae, 
Curvularia spp., Fusarium spp., Nigrospora sp., A. padwickii e 
Epicoccum sp., tambem ocorrentes nas 4 localidades e 
apresentando porcentagens em val ores decrescentes. 

A seguir aparecem os fungos P oryzae e Alternaria sp. com 
baixos valores de freqtiencia em 3 localidades, e Pithomyces sp. 
ocorrendo em poucas amostras de 2 locais. 

Pode-se tambem verificar que D. oryzae apresentou os maiores 
va10res de incidencia, seguido, em ordem decrescente, por Phoma 
spp., G. oryzae e Curvularia spp., respectivamente. Os demais 
fungos, embora com val ores de incidencia bem menores que os 
anteriores, foram os seguintes, apresentados tambem em ordem 
decrescente de incidencia: Fusarium spp., Nigrospora sp., A. padwickii, 
p oryzae, Epicoccum sp.,Altemaria sp. e Pithomycessp. 



Quadro 2- Coeficiente de detennina~o (R2) em procentagens entre 
manchas e fungos detectados em sementes de 42 
cultivares de arroz de sequeiro produzidas em 5 
localidades (1983/84). 

FWlgo Caceres Goifulia Jaciara Porto Rondon6polis 

Velho 

CUn>ularia spp. 2,89 11,56 
(0,17) (0.34*) 

FI/san'um spp 4,00 2,56 6,25 34,81 

(0,20) (0,16) (0,25) (0,59**) 

D.oryzae 32,49 26,01 31,36 0,36 16,81 

(0,57**) (0,51**) (0,56**) (0,06) (0,41**) 

Nigrospora sp. 7,84 38,44 

(0,28) (0,62**) 

Phoma spp. 16,00 0,64 9,00 0,25 2,89 

(0,40'*) (0,08) (0,30*) (0,05) (0 , 17) 

P. oryzae 0,36 0,36 0,25 4,00 

(0 ,06) (0,06) (0,05) (0,20) 

G.oryzae 1,96 2,89 1,69 3,61 

(0,14) (0 , 17) (0,13) (0,19) 

A .. padwicki i 2,56 13,69 

(0,) 6) (0,37') 

Os valores entre parenteses indicam coeficientes de correlayiio (r) e quando 
seguidos por asteriscos (*) e (0*) referem-se a significancia ao nivel de 5% 
e 1 % de probabilidade, respectivamente. N° de observayoes na analise = ) 26. 

o estudo da correla<;ao entre manchas e fungos detectados 
nas sementes de 42 cultivares de arroz de sequeiro em 1984/85, 
nas 4 localidades do Centro-Oeste brasileiro, levou a obten<;ao 
dos resultados que sao apresentados no Quadro 4. 

Verificou-se que D. oryzae foi 0 fungo de maior associa<;ao 
com manchas nas sementes, tendo apresentado correla<;ao 
posit iva e significativa em todas as localidades. G. oryzae 
apresentou correla<;ao em Goiania, Jaciara e Caceres. Observa-se 
tambem que Curvularia spp. em Caceres, alem de Epicoccum sp. 
e Fusarium spp. em Jaciara, contribuiram para a varia<;ao nas 
manchas de sementes. 

No mesmo quadro, pode-se notar que Nigrospora sp. em Porto 
Velho, alem de Phoma spp. e P. oryzae em Goiania, explicaram a 
varia<;ao das manchas nas sementes. A. padwickii nao apresentou 
correla<;ao com manchas de sementes em 1984/85. 

A importancia relativa dos principais fungos, em ambos os 
anos, foi calculada e apresentada na Figura 1. 

Os resultados mostrararn que D. oryzae, Phoma spp., G. oryzae 
e CunJularia spp. foram os mais importantes. Os fungos Fusarium 
spp., Nigrospora spp., A. padwickii e P. oryzae, embora 
constatados nos dois anos, tiveram importancia bern menor, 
enquanto Epicoccum sp., Alternaria sp. e Pithomyces sp. foram 
observados s6 em 1984/85 e com pouquissima imporillncia, nem 
constando da referida figura. 

Todos os fungos detectados nesse trabalho ja foram citados 
por pesquisadores de outros paises, como associados a sementes 
manchadas dearroz (1, 3, 6, 31, 32, 33). 

No Brasil, esses fungos tambem foram constatados, confonne 
pode-se verificar nos trabalhos de LASCA et al. (10), LEAo et aI. 
(11), RIBEIRO & MARIOT (21), RIBEIRO (20), PRABHU & 
BEDENOO ( 16), SOAVE et aI. (23, 24), SOUZA (27), SOUZA FILHO 
et al. (28) e TANAKA & DESLANDES (30), bern como correla<;Oes 
significativas entre porcentagem de graos manchados e 
porcentagem de P sorghina e D. oryzae nas sementes (29),0 que 
esta de acordo com os resultados obtidos nesse trabalho. 

Quadro 3- Freqiiencia e incidencia de fungos nas amostras de sementes de 42 cultivares de arroz de sequeiro produzidas em 410calidades 

(1984/85). 

Caceres Goiania Jaciara Porto Velho F 
FWlgo F F F F I Media Media 

Alternaria sp. 19,0 1,7 21,4 0,3 0,0 0,0 19,0 0,2 14,85 0,55 
Curvl/laria spp. 97,6 50,4 100,0 5,0 54,8 1,9 97,6 13,3 87,50 17,65 
Epicoccum sp 26,2 0,5 23,8 0,4 47,6 1,5 9,5 0,1 26,77 0,62 
Fusarium spp 95,2 5,5 52,4 1,1 42,9 2,1 100,0 7,9 72,62 4,15 
D.oryzae 100,0 45,4 100,0 37,6 100,0 64,6 78,6 4,9 94,65 38,12 
Nigrospora sp. 59,5 1,6 71,4 2,9 9,5 0,2 66,7 1,2 51,77 1,47 
Pithomyces sp 19,0 0,3 4,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,95 0,10 
Phoma spp. 97,6 43,6 100,0 14,9 97,6 57,7 78,6 3,9 93,45 30,02 
P. oryzae 14,3 0,3 50,0 3,5 9,5 0,2 0,0 0,0 18,45 1,00 
G.oryzae 88,1 14,2 92,9 19,1 88,1 12,0 100,0 42,9 92).7 22,05 
A. padwickii 83,3 3,8 9,5 0,2 26,6 0,5 4,8 0,1 31,05 1,15 

Media de localidade 63,61 15,20 56,92 7,73 43,32 12,79 50,43 6,77 53,57 10,62 

As medias basearam-se em 126 amostras analisadas (42 cultivares x 3 repetiyoes). F = Frequencia. I = Incidencia 
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Quadro 4 - Coeficientes de determinac;ao (R2) em procentagens 
entre manchas e fungos detectados em sementes de 
42 cultivares de arroz de sequeiro produzidas em 4 
localidades (1984/85). 

FlUlgo Caceres Goiiinia Jaciara Porto Velho 

Curvularia spp. 16,00 5,30 4,47 5,03 
(0,40··) (0,23) (0,21 ) (0,22) 

Epicoccum sp 36,13 
(0,60··) 

Fusarium spp 6,25 0,06 18,53 0,oJ 
(0,25) (0,02) (0,43**) (0,01 ) 

D.oryzae 37,21 48,72 28,89 21,59 
(0,61 ··) (0,70··) (0,54··) (0,46··) 

Nigrospora sp. 4,41 5,87 9,76 
(0,21 ) (0 ,24) (0,31·) 

Phoma spp. 5,29 9,90 1,87 0,01 
(0,2 3 ) (0,32·) (0,14) (0,0 I) 

P. oryzae 9,88 
(0 ,3 1·) 

G.oryzae 10,89 28,62 42,51 0,76 
(0,33·) (0,54··) (0,65**) (0,08) 

A .. padwickii 3,24 

(0,18) 

Os valores entre parenteses indicam coeficientes de correla~ao (r) e quando 
seguidos por asteriscos C·) e ( •• ) referem-se a signifidincia ao nivel de 5% 
e 1% de probabilidade, respectivamente. N° de observayoes na analise = 126. 

! 
15.0 ci 

(/) 

~ 
Z_ 

~§lo.O 
(1)-• 
:iQ) 
U,J.Y Q. 

-0 • U'I': 0_ 5.0 

~ J 
(,!) 

z 
:;) 
~ cil 0:1 

0 

Figura 1. Importancia relativa dos principais fungos detectados 
em sementes de arroz no teste de laboratorio. 0 indice 
baseou-se em freqiiencia x incidencia (medias de dois 
anos). 
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o parametro do numero ou da porcentagem de amostras de 
sementes com determinado fungo, quando utilizado sozinho parece 
nao oferecer resultados tao consistentes em relac;ao it importancia 
do mesmo como manchador de semente de arroz. Todavia, e 0 

para metro utilizado na rnaioria dos trabalhos, embora muitos deles 
tenham tido 0 objetivo de somente fazer um levantamento dos 
fungos que ocorrem nas sementes, sem preocupac;ao de verificar 
se eles causam manchas ou nlio. 

Do mesmo modo, pelos resultados obtidos e discutidos, 0 

criterio da avaliac;ao da quantidade de sementes infectadas com 0 

fungo parece nao oferecer a confiabilidade necessaria quando 
utilizado sozinho, em se tratando de detectar fungos manchadores 
de sementes de arroz . 

SOAVE et at. (23, 24) determinaram a severidade de um 
determinado patogeno em sementes manchadas, separadamente 
da severidade do mesmo patogeno em sementes sem manchas 
para um mesmo cultivar. A analise da variancia pelo teste F, 
mostrando-se significativa indicava que 0 patogeno era um dos 
responsaveis pelas manchas. No presente trabalho, foi utilizado 0 

estudo da interac;ao entre a severidade do patogeno e a quanti dade 
de manchas, para cada patogeno. Os resultados dos trabalhos 
anteriores e do presente sao concordantes, significando que ambas 
as metodologias sao eficientes para indicar quais fungos sao os 
responsaveis pelas manchas. 

Desse modo, pode-se conduir que os fungos responsaveis 
pelas manchas de sementes de arroz na regiao Centro Oeste do 
Brasil foram D. oryzae, G. oryzae e Phoma spp., sendo todos eles 
os mais freqiientes, mais severos e com maior correlac;ao com a 
quantidade de manchas nas sementes. 

D. oryzae apresentou correlac;ao com mancha em todos os locais 
e anos em que foram realizados os ensaios, podendo ser, dessa 
fonna, considerado como 0 maior responsavel pelas manchas de 
sementes. Esse fungo ja foi apontado como freqiiente nas amostras 
ou como manchador de sementes por outros pesquisadores: 
RIBEIRO et a1.(22), PRABHU &BEDENDO (16), PRABHU & VIEIRA 
(18), OLIVEIRA (14), JARDIM etal. (8), FILIPPI & PRABHU (4), 
SOUZA(27), LEA-Oetal. (ll), SOAVE et al. (23,24,25), TANAKA & 
DESLANDES (30), FURLAN! etal. (5) e LASCA et a1. (10). • 

G. oryzae e Phoma spp., apesar de serem importantes 
manchadores de sementes de arroz, nao apresentaram resultados 
constantes, variando de importancia conforme 0 local e 0 ano. 

Finalizando, pode-se conduir que D. oryzae , G. oryzae e 
Phoma spp. sao os principais fungos manchadores de sementes 
de arroz de sequeiro no Centro-Oeste brasileiro. Da mesma forma, 
Curvularia spp., Epicoccum sp., Fusarium spp., Nigrospora sp., 
P oryzae eA. padwickii devem ser considerados como fungos 
que ocasionalmente mancham sementes de arroz de sequeiro. 
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