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ASSOCIAÇÃO ENTRE FATORES QUÍMICOS DE CULTIVARES 
DE ARROZ E Oryzophagus oryzae (COSTA LIMA) 

(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

RESUMO 

Autor: JAIRO JOÃO CARBONARI 

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ DJAIR VENDRAMIM 

A associação entre elementos químicos de plantas de arroz e a população 

de Oryzophagus oryzae foi avaliada nas cultivares BR IRGA 41 O, BRS FIRMEZA, 

Dawn e BRS ATALANTA, diferenciadas quanto ao ciclo de desenvolvimento fonológico 

e grau de resistência ao inseto, em experimentos a campo, com e sem chance de escolha 

de hospedeiro, nos anos agrícolas 1997/98 e 1998/99, na Embrapa Clima Temperado, 

Pelotas, RS. Relativo ao inseto foram avaliados número de folhas lesionadas, número de 

ovos e número e peso de larvas. Relativo à planta, em três épocas distintas, foram 

avaliados os teores de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, sílica e lignina, na 

parte aérea e raízes. A alimentação de adultos de O. oryzae foi estimulada pelos teores de 

nitrogênio e potássio, e inibida pelo teor de sílica, presentes na parte aérea das plantas. O 

oviposição foi estimulada pelos teores de nitrogênio, cálcio e potássio, e inibida pelo teor 

de sílica. A população larval do inseto aumentou com o incremento no teor de fósforo e 

diminuiu com o aumento do teor de sílica, nas raízes das plantas. O desenvolvimento 

larval foi estimulado pelo teor de potássio e inibido pelo teor de sílica. O dano às raízes, 

provocado por larvas de O. oryzae, reduziu o teor de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio 

e magnésio, e aumentou o teor de lignina nas plantas. A cultivar Dawn foi a única a 

recuperar o teor de nitrogênio, fósforo e sílica, nas raízes da planta, por apresentar menor 

número de larvas e maior ciclo de desenvolvimento. Ao contrário dos demais elementos 
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químicos avaliados, o teor de lignina foi maior nas plantas infestadas pelo inseto, devido à 

intensificação da lignifi.cação após o dano às raízes provocado pelas larvas do mesmo. O 

ataque de larvas de O. oryzae às raízes das cultivares avaliadas provoca redução do teor 

de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, tanto na parte aérea como nas raízes, 

e consequentemente perda na produção de grãos. 



ASSOCIATION BETWEEN CHEMICAL FACTORS OF RICE 

CULTIV ARS AND Oryzophagus oryzae (COSTA LIMA) 

(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

ix 

Author: JAIRO JOÃO CARBONARI 

Adviser: Prof. Dr. JOSÉ DJAIR VENDRAMIM 

SUMMARY 

The association between chemical elements of rice plants and the 

population of Oryzophagus oryzae was evaluated in the cultivars BR IRGA 41 O, BRS 

FIRMEZA, Dawn and BRS ATALANTA, differentiated by the phenological 

development cycle and resistance degree to the insect, under field experiments, with and 

without chance of host choice, during 1997 /98 and 1998/99 crop seasons, at Embrapa 

Clima Temperado, Pelotas, RS. Relative to the insect, the number of damaged leaves, 

number of eggs and number and weight of larvae were evaluated. Relative to the plant, 

the content of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, silica and lignin 

were evaluated, in the leaves and roots in three different rice growth stage. The adults of 

O. oryzae feeding was stimulated by the content of nitrogen and potassium, and inhibited

by the silica content present in the foliage of the plant. The oviposition was stimulated by 

the content of nitrogen, calcium and potassium, and inhibited by the silica content. The 

larval population ofthe insect increased with the increment in the phosphorus content and 

decreased with the increase of the silica content, in the roots of the plants. The larval 

development was stimulated by the potassium content and inhibited by the silica content. 

The damage to the roots provoked by larvae of O. oryzae reduced the content of 

nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium, and increased the lignin 
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content in the plants. The cultivar Dawn was the only one to recover the content of 

nitrogen, phosphorus and silica, in the roots of the plant, because the presence of the 

smallest number of larvae and the largest development cycle. Unlike the other appraised 

chemical elements, the lignin content was larger in the plants infested by the insect, due to 

the intensification of the lignification after the damage to the roots provoked by the 

larvae. The attack of larvae of O. oryzae to the roots of the evaluated rice cultivars 

caused reduction of the content of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and 

magnesium, in the leaves and in the roots, and consequently loss in the yield. 



1 INTRODUÇÃO 

No agronegócio brasileiro e mais precisamente do Rio Grande do Sul, a 

cultura do arroz assume importância sócioeconômica destacada. A participação 

generalizada deste cereal na dieta básica da população de todas as regiões e classes 

sociais do Brasil é atribuída principalmente à relação custo e valor energético. 

Aproximadamente 60% da produção nacional advêm de lavouras irrigadas por 

inundação, denominado arroz irrigado, concentradas em cerca de um milhão de hectares 

do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

A lavoura orizícola irrigada do Brasil é danificada por diversas espécies 

de insetos, destacando-se Oryzophagus oryzae (Costa Lima, 1936) pelos consideráveis 

danos causados às plantas (Camargo, 1991; Ferreira & Martins, 1984; Martins et al., 

1995 e Oliveira, 1987). O inseto, conhecido na fase adulta por gorgulho aquático, 

alimenta-se de folhas e oviposita nas partes submersas das plantas de arroz (Moreira, 

1996 e Prando, 1999). As larvas, denominadas bicheira-da-raiz, ao alimentarem-se do 

sistema radicular, afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas, em lavouras 

inundadas (Martins & Ferreira, 1980). 

No Rio Grande do Sul, onde a cultura do arroz é predominantemente 

implantada pelo sistema de cultivo convencional, o inseto, que atacava apenas áreas 

localizadas da lavoura (Martins & Ferreira, 1980), passou, nos últimos anos, a ocorrer de 

forma generalizada em quase toda a extensão dos arrozais (Martins, 1990 e Oliveira, 

1993), em conseqüência das constantes modificações tecnológicas nos diferentes sistemas 

de cultivo (Martins & Botton, 1996). 
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Em aproximadamente 25% da área de arroz cultivada no RS, ocorrem 

graus diferenciados de infestação de O. oryzae (Martins et al., 1988), causando perdas 

anuais de produção estimadas em 10 a 30% (Botton et al., 1996 e Martins, 1990). No 

sistema de cultivo pré-germinado, utilizado principalmente em Santa Catarina, as perdas 

são ainda maiores, pois o inseto na fase adulta pode causar danos sensíveis às plântulas, 

que somado ao das larvas, torna-o potencialmente mais prejudicial (Lima, 1951 ), 

ocasionando perdas aproximadas de 30% (Prando & Pegoraro, 1993). 

Práticas culturais como limpeza dos canais de irrigação, eliminação de 

restos de cultura e aplainamento do solo são eficientes na redução da população de O. 

oryzae (Martins & Botton, 1996 e Martins & Ferreira, 1980). Porém, é freqüente a 

utilização de inseticidas químicos para controle do inseto, através do tratamento de 

sementes (Carbonari et al., 1995, 1997, 1998; Martins et al., 1996b e Oliveira, 1999a), 

em pulverização foliar, logo após a inundação do arrozal (Cruz, 1992; Martins et al., 

1996a, 1997b, 1999 e Oliveira, 1994, 1999b) e com granulados distribuídos em cobertura 

na água de irrigação (Martins et al., 1993, 1977a e Oliveira, 1994). 

Na busca da auto-sustentabilidade do sistema produtivo, visando 

principalmente à redução dos custos operacionais e riscos de contaminação do 

agroecossistema, o uso de cultivares resistentes a O. oryzae é considerado alternativa 

promissora para a redução de danos à cultura do arroz irrigado (Carbonari, 1996 e 

Martins et al., 1993, 1997a, 1998). A obtenção de cultivares de arroz resistentes a O.

oryzae e com elevado potencial produtivo é possível, visto os resultados promissores já 

obtidos com esta espécie (Martins & Terres 1995) e com Lissorhoptrus oryzophilus 

Kuschel nos EUA (N'Guessan et al., 1994a, 1994b; N'Guessan & Quisenberry, 1994 e 

Smith & Robinson, 1982). Resistência dos tipos antixenose, antibiose e tolerância a 

gorgulhos aquáticos foi encontrada em plantas de arroz (Bowling, 1980; Carbonari, 

1996 e Martins & Terres, 1989). 

No estudo da resistência de arroz irrigado a O. oryzae, ações de pesquisa 

têm sido priorizadas na fase larval do inseto (Martins & Ferreira, 1980), devido aos 

maiores danos provocados às plantas, nesta fase de desenvolvimento. Porém, visto as 
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recentes elucidações do hábito de alimentação e oviposição e da intensificação dos danos 

causados pelos adultos no sistema pré-germinado (Moreira, 1996; Moreira et al., 1996 e 

Prando, 1999), é procedente que esta fase do inseto também seja devidamente 

considerada. Ademais, sendo a seleção hospedeira realizada pelos adultos, no momento 

da irrigação por inundação, caracteres presentes na parte aérea da planta, podem exercer 

efeitos adversos à infestação do inseto. 

Os recentes e constantes avanços da biotecnologia, como cultura de 

tecidos e anteras, transgenia, entre outros, somados às técnicas convencionais do 

melhoramento genético de plantas, permitem com maior facilidade, a detecção, 

manipulação e transferência de genes responsáveis por caracteres potenciais de 

resistência a insetos-praga, intensificando e otimizando os trabalhos dos programas de 

melhoramento genético. 

Este trabalho tem por objetivo associar caracteres químicos da parte 

aérea e do sistema radicular de plantas de arroz irrigado, ao ataque de O. oryzae; avaliar 

os efeitos destes sobre a alimentação de adultos, oviposição, sobrevivência e 

desenvolvimento larval, em cultivares de arroz diferenciadas quanto ao grau de 

resistência ao inseto e ciclo fonológico da planta e determinar os efeitos do inseto sobre o 

teor de elementos químicos e produção das plantas. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Gorgulhos aquáticos na cultura do arroz 

2.1.1 Aspectos bioecológicos e comportamentais 

As espécies de gorgu1hos aquáticos que atacam a cultura do arroz 

irrigado pertencem à família Curculionidae e aos gêneros Helodytes Kuschel, 1952; 

Lissorhoptrus Leconte, 1876 e Oryzophagus Kuschel, 1952 (Camargo et al., 1990 e 

Kuschel, 1951, 1956). Os adultos medem de 2,7 a 5,6 mm de comprimento e 1,5 a 2,6 

mm de largura, sendo as remeas maiores que os machos. Além do maior tamanho, a 

remea de Oryzophagus oryzae (Costa Lima, 1936) possui urna leve depressão na parte 

posterior do metaesterno e no primeiro e segundo esternos abdominais, acentuando o 

dimorfismo sexual (Prando, 1999). 

Na entressafra da cultura do arroz, período compreendido entre os meses 

de abril e outubro, no Sul do Brasil, os adultos de O. oryzae permanecem em diapausa 

(hibernação) em restos culturais, diversas espécies de gramíneas e ciperáceas adjacentes 

às lavouras, solo e palhada de bosques nativos, bambu, eucalipto e pinheiro (Camargo et 

al., 1990; Link & Costa, 1991; Mielitz et al., 1996; Oliveira, 1998 e Pugliese, 1956). 

Com a implantação de novos cultivos, os adultos imigram para a lavoura 

principalmente através da água de irrigação ou vôo (Camargo, 1991). As primeiras 

lavouras de arroz, semeadas dentro do período normal de cultivo, são as mais infestadas, 

por receberem a maior parte dos insetos hibernantes (Martins, 1976 e Martins & Botton, 

1996). 
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Inicialmente, ao alimentarem-se através da raspagem do parênquima 

foliar da planta de arroz, os adultos provocam a formação de lesões longitudinais de 

aproximadamente 1,5 mm de largura e 1,5 a 3,0 cm de comprimento. Após acasalarem

se, ovipositam endofiticamente em partes submersas das lacunas do parênquima aerífero 

das bainhas foliares, preferencialmente em plantas jovens localizadas nas partes mais 

profundas da lavoura com maior lâmina d'água (Martins, 1979). Os ovos, de coloração 

esbranquiçada, medem 0,85 mm de comprimento e 0,23 mm de diâmetro e têm período 

de incubação de aproximadamente 6 dias a 25ºC. Logo após a eclosão, as larvas 

alimentam-se do tecido vegetal próximo ao local da postura, destruindo as membranas 

divisórias das lacunas do aerênquima, por um período de aproximadamente 24 horas. 

Através de um orificio circular e por movimentos ondulatórios, a larva sai da bainha 

foliar, migrando para as raízes (Bowling, 1973, 1980; Grigarick & Beards, 1965; 

Moreira, 1996; Moreira et al., 1996 e Prando, 1999). No último estádio larval, 

aproximadamente 25 dias após a eclosão, as larvas confeccionam um pequeno casulo de 

argila e material vegetal, aderido a uma raiz jovem, pupando no seu interior, onde 

permanecem por cerca de 10 dias, até a emergência dos adultos (Martins & Ferreira, 

1980 e Prando, 1999). 

O inseto apresenta no mínimo duas gerações durante o período de 

desenvolvimento da cultura. A primeira é considerada de maior importância, pois ao 

atacar plantas com o sistema radicular pouco desenvolvido, provoca danos mais severos. 

A segunda geração ocorre sobre plantas com raízes mais desenvolvidas, as quais 

suportam maior ataque do inseto (Pugliese, 1956). 

No final do ciclo da cultura, os adultos entram em diapausa, 

caracterizada pela degeneração dos músculos de vôo (Matsui et al., 1983 e Muda et al., 

1981), atrofia dos órgãos reprodutivos e acúmulo de corpos gordurosos nas cavidades 

abdominais (Matsui et al., 1983; Nilake, 1977 e Redaelli et al., 1995). A imigração para 

as novas lavouras ocorre com a elevação da temperatura, aumento da fotofase e início da 

irrigação por inundação (Camargo, 1991; Morgan et al., 1984 e Muege et al., 1996). 
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2.1.2 Resistência de arroz ao inseto 

A resistência de arroz a gorgulhos aquáticos inclui os tipos antixenose, 

antibiose e tolerância (Bowling, 1980 e Martins & Terres, 1989). De acordo com 

Maxwell & Jennings (1980), a antixenose e a antibiose estariam associadas a fàtores 

fisicos e químicos da planta de arroz, os quais reduziriam a oviposição do gorgulho e 

provocariam a morte de larvas na fase inicial de crescimento. A tolerância manifesta-se 

pela recuperação do sistema radicular após o corte provocado pelas larvas. 

Os estudos da resistência de plantas de arroz a gorgulhos aquáticos têm 

sido desenvolvidos principalmente nos EUA, através de programas de melhoramento 

genético, com objetivo de obter cultivares resistentes a Lissorhoptrus oryzophilus 

(Bowling, 1980 e N'Guessan & Quisenberry, 1994). Bowling (1963) associou a redução 

da produção de grãos em cultivares de arroz, comparando parcelas protegidas e 

desprotegidas do ataque do inseto e a população larval de L. oryzophilus, evidenciando 

resistência do tipo tolerância. Em trabalhos de resistência de arroz a L. oryzophilus, 

cultivares de origem filipina apresentaram significativamente menor infestação que a 

suscetível 'Saturn', utilizada como padrão de comparação. A resistência destas cultivares 

foi detectada pelo menor desenvolvimento larval e atribuída à presença de substâncias 

inibidoras de crescimento (Smith & Robinson, 1982). 

N'Guessan & Quisenberry (1994), através da população larval, dano e 

recuperação do sistema radicular, altura de plantas e produção de grãos, avaliaram o grau 

de resistência de genótipos de arroz a L. oryzophilus. Elevados níveis de tolerância foram 

observados em determinadas linhagens, pela capacidade de recuperação do sistema 

radicular danificado por larvas e elevada produção de grãos de plantas altamente 

infestadas. Resistência do tipo antixenose foi expressa por cultivares que apresentaram 

níveis moderados de infestação larval, significativamente menores que a testemunha 

suscetível. 

Genótipos de arroz provenientes de cultura de tecidos e de anteras 

submetidos ao ataque de L. oryzophilus apresentaram resistência do tipo tolerância e 



7 

antixenose (N'Guessan et al., 1994a, 1994b). Tsuzuki et al. (1984) e Nagata (1990) 

encontraram genótipos de arroz tolerantes a L. oryzophilus, em programas de 

melhoramento genético da cultura no Japão. 

No Brasil, mecanismos de resistência de genótipos de arroz a O. oryzae 

são avaliados seguindo metodologia semelhante à proposta por Heinrichs et al. (1985) 

para L. oryzophilus. A maior parte dos trabalhos visando a resistência de arroz a O. 

oryzae são conduzidos a campo, sob infestação natural do inseto (Botton, 1994; Cunha et 

al., 1999; Him Him, 1980; Martins & Terres, 1989, 1991, 1995 e Martins et al., 1997c). 

Cultivares de arroz submetidas a infestação de O. oryzae tiveram o grau 

de resistência avaliado pelo número e tamanho de larvas, volume de raízes e produção de 

grãos de plantas. As cultivares Dawn, EEA 404 e RS 16-516-1-1-1 T apresentaram menor 

população larval, enquanto 'BR-IRGA 409', 'BR-IRGA 410' e 'Formosa' foram as mais 

atacadas pelo inseto. A época ideal para o levantamento da população larval foi aos 30 

dias após a irrigação definitiva da lavoura. As demais variáveis avaliadas não se 

mostraram eficientes na discriminação de genótipos resistentes a O. oryzae (Him Him, 

1980). Diferenças significativas foram constatadas em genótipos de arroz irrigado quanto 

ao número de folhas atacadas por adultos de O. oryzae, número de larvas nas raízes, 

tamanho de larvas e redução na produção de grãos (Martins & Terres, 1989). O grau de 

resistência a O. oryzae das principais cultivares de arroz irrigado utilizadas nas lavouras 

do Rio Grande do Sul foi determinado por Martins & Terres (1995), sendo 'BR-IRGA 

410' e 'BR-IRGA 413' consideradas resistentes e 'BR-IRGA 414', altamente suscetível. 

As variáveis número de folhas lesionadas pelo inseto adulto, número e 

tamanho de larvas por amostra e percentual de redução na produção de grãos, foram 

usadas para avaliar a resistência de cultivares e genótipos de arroz a O. oryzae. 

Correlações entre o número de larvas por amostra e a percentagem de redução na 

produção de grãos foram estabelecidas. Baixos valores para as variáveis número de larvas 

e redução de produção foram associados à antixenose para adultos e antibiose ou 

antixenose para larvas, enquanto que a tolerância foi verificada através de baixos índices 

de redução de produção na presença de elevado número de larvas. A cultivar BR-IRGA 



8 

413 apresentou resistência do tipo tolerância, enquanto 'Dawn' do tipo antixenose e 

antibiose (Martins & Terres, 1995). 

Botton (1994) avaliou a suscetibilidade de genótipos de arroz a O.

oryzae, através das variáveis número de larvas por amostra, tamanho de larvas e índice de 

recuperação do sistema radicular. Os genótipos CL 26-1-1-1, IRGA 234-21-5-6-1 e 

IRGA 304-6-1-A apresentaram maior recuperação do sistema radicular após o ataque das 

larvas. Raízes com maior diâmetro apresentaram índice de recuperação mais elevado. 

A tolerância de plantas de arroz a O. oryzae, em hipótese, é mais fácil de 

ser encontrada em genótipos de ciclo médio e longo, devido a maior duração da fase 

vegetativa, pois estes diferem na capacidade de recuperação do sistema radicular 

danificado pelas larvas (Carbonari, 1996; Carbonari et al., 2000; Martins & Terres, 1985, 

1989 e Martins et al., 1997b). Neste sentido, as cultivares BR-IRGA 410 e Dawn, de 

ciclo médio, apresentaram maior capacidade de recuperação do sistema radicular 

danificado e menores perdas de produção de grãos, em relação às de ciclo curto 'BR

IRGA 414' e 'Bluebelle', devido ao maior período de perfilhamento após o pico 

populacional de O. oryzae, que ocorreu similarmente independente do ciclo fonológico 

das plantas (Carbonari et al., 2000). 

Através do índice de infestação larval de O. oryzae, genótipos de arroz 

são selecionados quanto à resistência dos tipos antixenose e antibiose, e posteriormente 

incluídos em avaliações do tipo tolerância. Principalmente genótipos altamente precoces, 

que apresentam reduzidos índices de infestação larval e, por isso, com relevante interesse 

para programas de melhoramento genético da cultura, são utilizados em hibridações, 

visando incorporar características de resistência ao inseto, nas cultivares em 

desenvolvimento (Cunha et al., 1999 e Martins & Terres, 1989). 

2.2 Mecanismos de resistência da planta de arroz 

Embora haja considerável volume de trabalhos sobre resistência de arroz 

aos gorgulhos aquáticos, poucos referem-se especificamente aos fatores da planta que 
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conferem esta resistência. Na maioria dos estudos, somente a fase larval do inseto e o 

sistema radicular são considerados, devido à concentração dos danos a este órgão da 

planta. Ademais em arroz, associações entre fatores de resistência e danos de insetos 

restringem-se àqueles que atacam a parte aérea da planta. 

2.2.1 Fatores morfológicos 

As plantas possuem características morfológicas próprias, muito 

variáveis entre espécies. Porém, as variantes morfológicas intra-específicas também são 

consideráveis, em função da variabilidade genética na espécie vegetal (Matsuo et al., 

1997). Desta forma, muitas características, como tipo e formação da epiderme, dimensão 

e disposição de estruturas presentes nos diferentes órgãos da planta, atuam sobre os 

insetos, sendo consideradas causas morfológicas de resistência, quando estas afetam 

negativamente o comportamento e desenvolvimento do mesmo (Lara, 1991). 

Caracteres morfológicos de plantas de arroz foram associadas a níveis de 

infestação das brocas-do-colmo Chi/o suppressalis e Diatraea saccharalis (Martins et 

al., 1977c, 1989 e Patanak:amjom & Pathak, 1967). Cultivares com folhas pilosas foram 

menos preferidas para oviposição em relação àquelas com folhas glabras. Também foi 

constatado que na maioria das cultivares resistentes, os intemódios são totalmente 

envolvidos pelas bainhas das folhas, o que dificulta a penetração e estabelecimento das 

lagartas no colmo das plantas. Outras características como número e comprimento de 

intemódios, altura de plantas e comprimento e largura da folha-bandeira estão associadas 

à alimentação e oviposição do inseto (Martins et al., 1977b e 1981 ). 

Pathak: et al. (I 971) verificaram o efeito da pilosidade da folha sobre a 

oviposição de C. suppressalis nas cultivares TKM-6 e Rexoro. A oviposição foi, 

aproximadamente, 50% superior na cultivar Rexoro, suscetível e com folhas glabras, em 

relação a TKM-6, resistente e com folhas pilosas. Plantas de arroz com folhas glabras 

apresentam menor porcentagem de colmos atacados por D. saccharalis (Martins et al., 

1981). 
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A epiderme das plantas de arroz possui uma camada de tecido 

esclerenquimatoso, cuja espessura pode variar entre cultivares. Plantas que possuem esta 

camada mais espessa são menos infestadas por broca-do-colmo (IRRI, 1964). 

Patanakamjom & Pathak (1967) verificaram que cultivares com a superficie do colmo 

rugosa, são geralmente menos infestadas por C. suppressalis, comparadas com aquelas 

com a superfície lisa. Nos colmos com superfície rugosa, os feixes vasculares localizam

se no interior dos tecidos lignificados. Já em colmos com superfície lisa, somente parte 

dos feixes entra em contato com os tecidos lignificados, ficando o restante inserido na 

área parenquimatosa. Desta forma, plantas com o colmo rugoso, possuem na região da 

hipoderme, maior área com células de parede mais espessa, conferindo assim resistência a 

insetos. Características da superfície da planta foram assinaladas como causa de 

diferenças na locomoção e alimentação de Nilaparvata lugens sobre cultivares de arroz. 

A cultivar IR 46, por apresentar menor densidade de tricomas, foi mais afetada pelo 

inseto que apresentou maior mobilidade e intensidade de alimentação (Woodhead & 

Padgham, 1988). Os autores verificaram três diferentes tipos de tricomas na superficie 

das plantas de arroz. 

O comprimento, altura e largura das diferentes partes da planta, 

constituem causas de resistência a determinadas espécies de insetos. Assim, 

Patanakamjom & Patthak (1967) verificaram que adultos de C. suppressalis apresentam 

preferência para ovipositar em plantas de arroz que possuem a folha-bandeira mais longa 

e larga. Martins et al. (1977b) constatou fato semelhante com a oviposição de D.

saccharalis em plantas de arroz. Em condições de laboratório, a diferença foi 

significativa entre o número de posturas, sendo a cultivar IAC 9 a mais ovipositada. 

Ocorreu interação significativa entre a face da folha e as cultivares quanto à oviposição. 

As pilosas na face superior foram menos ovipositadas, mas não diferiram das glabras na 

face inferior, onde não há tricomas. A pilosidade ou um fator associado a ela exerceu um 

efeito negativo na oviposição. A preferência para oviposição ocorreu na metade superior 

de plantas da cultivar mais alta. 
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Características morfológicas de plantas de arroz foram associadas com a 

resistência a Chi/o zacconius na África (Ukwungwu & Odebiyi, 1985). Correlações 

positivas foram encontradas entre porcentagem de lagartas com diâmetro do colmo e 

comprimento da folha-bandeira. A intensidade de colmos atacados por D. saccharalis foi 

correlacianada com a altura de plantas, número e comprimento de internódios e diâmetro 

interno e externo do colmo. Cultivares e linhagens pilosas foram menos infestadas que as 

glabras (Martins et al., 1981). 

A aderência da bainha foliar no colmo de planta de arroz constitui-se em 

importante característica morfológica em cultivares resistentes a determinados insetos 

(Grigarick & Beards, 1965; Martins et al., 1981 e Patanakamjorn & Pathak, 1967). 

Cultivares de arroz resistentes às brocas-do-colmo, C. suppresalis (Patanakamjorn & 

Pathak, 1967) e D. saccharalis (Martins & Pinheiro, 1981 ), apresentaram internódios 

totalmente envolvidos pelas bainhas das folhas, o que dificulta a penetração e 

estabelecimento das lagartas no colmo das plantas. 

Grigarick & Beards (1965) verificaram que cultivares de arroz com a 

lígula presa ao colmo e consequentemente com bainha aderida, são menos preferidas para 

oviposição pelo gorgulho-aquático Lissorhoptrus oryzophilus, visto o hábito do inseto 

em ovipositar entre a bainha e o colmo da planta. 

A disposição da pálea e lema da casca do grão de arroz constitui causa 

de resistência a insetos que atacam em condições de armazenamento. Dois tipos de 

defeitos podem ser encontrados no grão, fenda lateral e ponta aberta (Link & Rossetto, 

1972). O ataque de Sitophilus oryzae e S. zeamais é proporcional ao número de grãos 

que apresentam defeitos na casca (Russell, 1968). Maior porcentagem de emergência de 

Sitotroga cerealella foi constatada em cultivares de arroz com freqüência elevada de 

grãos com casca defeituosa, quando comparados com grãos perfeitamente fechados pela 

casca (Link & Rossetto, 1972). 

Nunes & Silva (1989) verificaram, em três cultivares de arroz de 

sequeiro, que a emergência de Sitophilus spp. foi significativamente superior naquela que 

apresentava maior percentual de defeitos na casca. Vendramim et al. (1989), estudando a 
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sobrevivência de adultos e a reprodução de S. zeamais e S. oryzae em grãos de arroz com 

casca apresentando diferenciado grau de defeitos, constataram que grãos com casca 

íntegra dificultaram a sobrevivência de adultos e impediram a reprodução das duas 

espécies. Em grãos danificados, o número de adultos emergidos foi diretamente 

proporcional ao grau de defeitos na casca. 

2.2.2 Fatores químicos 

A maioria das interações de ataque, defesa e respostas ao 

comportamento dos insetos envolve agentes ou compostos químicos presentes na planta. 

Tais compostos, em função do efeito causado sobre os insetos, podem ser classificados 

em substâncias que afetam o comportamento e metabolismo do inseto e impropriedades 

nutricionais. As substâncias químicas que atuam no comportamento de insetos estão 

presentes em animais e vegetais, porém concentradas nestes últimos. 'Estas substâncias 

podem ser encontradas nas diferentes partes da planta e suas concentrações variam com a 

idade da mesma (Lara, 1991 ). 

Entre os fatores químicos que interferem na relação planta de arroz com 

insetos, estão incluídas substâncias não nutritivas (Ishii, 1971). Algumas destas, 

conhecidas por aleloquímicos (Maxwell & Jennings, 1980), são capaze,:, de influenciar 

negativamente na escolha do hospedeiro e no crescimento e desenvolvimento do inseto. 

A substância p-metil-acetofenona foi isolada de plantas de arroz e identificada como 

atraente para lagartas e adultos de C. suppressalis (Munak:ata et al., 1959). Ácidos 

aromáticos, benzóico e salicilico presentes em plantas de arroz, possuem a capacidade de 

inibir o crescimento de C. supressalis, porém, pequenas quantidades de extratos destas 

plantas estimularam o desenvolvimento das lagartas (Ishii et al., 1962). 

Aminoácidos livres presentes na seiva das plantas também interferem no 

comportamento do inseto. Maiores concentrações de aminoácidos livres na seiva 

elaborada de cultivares de arroz foram associadas com a preferência alimentar de 

Nephotettix virescens (Auclair et al., 1982). Resultado semelhante foi constatado por 
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Auclair & Baldos (1982) ao observarem o comportamento alimentar de Sogatella 

furcifera sobre cultivares de arroz suscetível e resistente ao inseto. A preferência para 

alimentação foi associada a maiores concentrações de aminoácidos livres, 

significativamente superior na cultivar suscetível. Isto demonstra que na possibilidade de 

escolha, o inseto preferiu a planta nutricionalmente mais adequada ao seu 

desenvolvimento. 

Compostos voláteis, ácidos e flavonóides são substâncias freqüentemente 

mencionadas como responsáveis pela seleção hospedeira de insetos fitófagos. Mahatheer 

et al. (1995), através da extração de compostos voláteis de cultivares de arroz suscetíveis 

e resistentes a N. lugens, encontraram o aldeído 3,7-dimethyl-2,6-octadienal em maior 

quantidade nas resistentes, sendo associado como fator de resistência ao inseto. Ácido 

oxálico (Li et al.,1996) e flavonóides (Grayer et al., 1994) foram encontrados em 

cultivares resistentes de arroz, como possíveis substâncias responsáveis pela inibição da 

alimentação de N. lugens. Shigematsu et al. (1982), em cultivares de arroz suscetíveis e 

resistentes a N. lugens, correlacionaram maiores teores de asparagina com a estimulação 

e f3-sisterol com a inibição da alimentação. 

Muitas substâncias presentes nas plantas podem apresentar efeitos de 

antibiose provocando alongamento do período de desenvolvimento, mortalidade de 

formas jovens, mortalidade durante a metamorfose, redução do tamanho e peso, redução 

da fecundidade, alteração da proporção sexual e alteração na longevidade. Substâncias 

tóxicas em plantas de arroz são reconhecidamente eficientes contra insetos. 

Compostos voláteis obtidos de extratos de plantas de arroz afetaram o 

desenvolvimento e sobrevivência principalmente de ninfas de primeiro ínstar e femeas 

recém emergidas de S. furcifera (Khan & Saxena, 1986). Zhao et al. (1993) encontraram 

as enzimas carboxilesterase, fosfatase ácida e fosfatase alcalina em taxas mais elevadas 

nas cultivares de arroz resistentes a N. lugens. Estas enzimas diminuíram a digestibilidade 

do alimento ingerido, sendo a causa da redução significativa de populações do inseto em 

cultivares resistentes. 
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Impropriedades nutricionais da planta como ausência, deficiência ou 

balanço inadequado de nutrientes essenciais ou não e vitaminas, podem influenciar 

aspectos vitais do inseto, como crescimento, metamorfose, reprodução, localização e 

seleção de hospedeiro. No balanço de nutrientes presentes nas plantas, as relações 

carboidratos-proteínas e carboidratos-ácidos graxos também devem ser consideradas. Os 

carboidratos estão presentes nas folhas das plantas na forma de açúcares solúveis como 

glicose, frutose e sacarose. A maior parte do nitrogênio presente nas folhas constitui as 

protéinas, enquanto que os ácidos graxos, geralmente em pequenas quantidades no tecido 

vegetal, são encontrados na forma de ácidos linolênico e linolêico (Panizzi & Parra, 

1991). 

O valor nutritivo das plantas de arroz pode variar com o seu estádio de 

desenvolvimento. Teores de nitrogênio, carboidratos, gorduras, fibras e cinzas indicam 

que o valor nutritivo da planta aumenta durante o crescimento vegetativo, passando a 

diminuir a partir desta até a maturação. A mudança no valor nutritivo da planta está 

associada principalmente às variações do nível de nitrogênio, sendo que este em alta 

concentração favoreceria a nutrição de insetos (Hirano, 1964). 

A palatabilidade de folhas e colmos de plantas de arroz para lagartas de 

Schoenobius incertulas é aumentada com a aplicação de fertilizantes nitrogenados 

(Ghosh, 1962). Maior suscetibilidade de plantas de arroz irrigado a D. saccharalis foi 

associada a doses crescentes de nitrogênio (Martins et al., 1978). Porém, em arroz de 

sequeiro, esta relação não foi observada (Martins et al., 1981). 

O nitrogênio pode exercer efeito diferenciado na relação planta de arroz 

e adultos ou larvas de gorgulhos-aquáticos, em função da fonte do nutriente, época de 

aplicação e concentração nas plantas. O consumo de folhas de arroz por adultos de L. 

oryzophilus aumenta proporcionalmente com o incremento de nitrogênio total nas plantas 

(Bang & Tugwell, 1976). Doses crescentes do nutriente, aplicadas em plantas de arroz 

antes da irrigação por inundação, foram associadas ao aumento da população larval de L.

oryzophilus (Bowling, 1963). Resultados similares foram observados com o índice de 

infestação larval de L. brevirostris (Meneses & Elizalde, 1980). Infestações de adultos de 
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L. oryzophilus não foram afetadas por doses diferenciadas de nitrogênio aplicadas antes

da irrigação por inundação de plantas de arroz, porém, a população larval foi associada 

com o aumento das doses do nutriente (Stout et al., 1998). 

Nitrogênio na forma de uréia aplicado às plantas de arroz em cobertura 

na água de irrigação, não afetou a mortalidade de larvas de O. oryzae, contrariando 

hipóteses de efeito inseticida do fertilizante (Oliveira, 1980, 1981). Entretanto, Martins et 

ai. (1986), através da aplicação de nitrogênio na forma de sulfato de amônio, observaram 

redução temporária da população larval do inseto e contribuição na recuperação do 

sistema radicular danificado. 

A influência da composição quírnica de cultivares de arroz sobre a 

nutrição e desenvolvimento de D. saccharalis, em dieta artificial contendo extratos 

aquosos de colmos, foi estudada por Martins et al. (1989), através do índice eficiência do 

alimento digerido. As dietas correspondentes às cultivares suscetíveis, apresentaram 

qualidade nutricional superior em relação às resistentes, sendo associada a sintomas de 

antibiose no inseto. Fatores químicos presentes em cultivares resistentes a D. saccharalis 

foram associados à redução da sobrevivência e maior período de desenvolvimento larval 

e a maior deformação nos adultos, afetando o potencial reprodutivo do inseto. 

O teor de potássio na planta pode favorecer (Mishra & Misra, 1992; 

Salirn & Saxena, 1991 e Samalo et al., 1991), prejudicar (Chen et al., 1994; 

Narayanasarny et al., 1976; Subbarao & Perraju, 1976 e Sudhakar et al., 1991), ou ainda 

não apresentar relação definida (Hirano & Ishii, 1961 e Ishii, 1967) com a intensidade de 

ataque de insetos-praga na cultura do arroz. S. furcifera (Mishra & Misra, 1992 e Salirn 

& Saxena, 1991) e Scirpophaga incertulas (Samalo et al., 1991) tiveram 

desenvolvimento favorecido com aplicação de doses elevadas de potássio. Ao contrário, 

a incidência de C. suppressalis (Narayanasamy et al., 1976) e Cnaphalocrocis medinalis 

(Sudhakar et al., 1991) sobre plantas de arroz, foram correlacionadas negativamente com 

teores de potássio. 

A exemplo do potássio, o fósforo também é um nutriente que apresenta 

efeitos variados no desenvolvimento de pragas sobre a cultura do arroz. Ishii ( 1967), 
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Mishra et al. (1990) e Salim & Saxena (1991) não observaram efeito do fósforo sobre o 

desenvolvimento de C. suppressalis, S. incertulas e S. furcifera em plantas de arroz, 

respectivamente. Correlações positivas foram encontradas entre concentrações de fósforo 

na planta de arroz e populações de Tryporyza incertulas (Narayanasamy et al., 1976), S. 

incertulas (Samalo et al., 1991) e S. furcifera (Mishra & Misra, 1992). Entretanto, o 

fósforo contido no colmo de cultivares de arroz afetou o ataque de C. suppressalis (Chen 

et al., 1994). 

Mishra & Misra (1992) encontraram baixos teores de cálcio e magnésio 

em cultivares de arroz resistentes a S. furcifera, não exercendo portanto efeito sobre o 

inseto. 

A sílica, mesmo não sendo essencial do ponto vista fisiológico, para o 

crescimento e desenvolvimento de plantas de arroz, possui importante participação na 

produção sustentável desta cultura (Epstein, 1994), além de afetar o desenvolvimento de 

insetos (Djamin & Pathak:, 1967 e Mishra & Misra, 1992) e várias doenças fúngicas 

(Datnoff et al., 1991). 

Alguns insetos pragas como C. suppressalis (Djamin & Pathak, 1967 e 

Dravé & Lauge, 1978), S. incertulas (Savant et al., 1994 e Yoshida, 1975), Chlorops 

oryzae, Nephotettis bipunctatus cinticeps (Maxuwell et al., 1972), N. lugens (Sujatha et 

al., 1987), S. furcifera (Kim & Heirichs, 1982 e Salim & Saxena, 1992), C. medinalis 

(Sudhak:ar et al., 1991 e Ramachandran & Khan, 1991), T. incertulas (Subbarao & 

Perraju, 1976), são afetados pelos altos teores de sílica em arroz. A infestação da broca

do-colo, Elasmopalpus lignosellus, foi consideravelmente reduzida com a aplicação de 

sílica (Nakano et al., 1961). A sílica presente na cinza de casca de arroz, aplicada em 

viveiros de mudas de plantas de arroz, reduziu o índice de coração-morto por E.

lignosellus, após o transplante (Savant et al., 1994). 

Pelo fato de alguns genótipos serem mais eficientes no acúmulo de sílica 

que outros, é possível que isto contribua para a resistência de insetos (Deren et al., 1994 

e Winslow, 1992;). Entretanto, o simples fato da planta possuir maior teor de sílica não a 

caracteriza como resistente, pois vários outros fatores podem estar relacionados (Savant 
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et al., 1997). A silicificação da epiderme dificulta a penetração e a mastigação pelos 

insetos porque as células ficam mais endurecidas (Yoshida, 1975). Lagartas de C. 

suppressalis alimentadas com plantas contendo alto teor de sílica apresentaram excessivo 

desgaste das rnandfüulas que se tornaram danificadas devido ao seu efeito abrasivo 

(Djamim & Pathak, 1967 e Dravé & Lauge, 1978). 

A camada da epiderme de folhas de arroz selvagem, mais densa que de 

cultivares suscetíveis, foi associada a menores danos causados por C. medinalis (IRRI, 

1991). A maior presença de células silicatadas nas folhas inibiu a alimentação de C. 

medinalis sobre tecido de plantas tratadas com sílica, resultando em redução do 

crescimento e desenvolvimento (IRRI, 1991). No estudo comparativo entre 24 cultivares 

de arroz, Sudhakar et al. (1991) encontraram maiores teores de sílica em plantas 

resistentes a C. medinalis. Resultados semelhantes foram observados por Ramachandran 

& Khan (1991), onde níveis elevados de sílica afetaram a oviposição, sobrevivência e 

desenvolvimento de C. medinalis. 

A resistência a N lugens foi correlacionada positivamente com o teor de 

sílica na planta de arroz. Maiores teores de sílica em cultivares de arroz, evidenciaram 

redução na fertilidade, longevidade e consequentemente no aumento da população do 

inseto (Sujatha et al., 1987). Ácido silicico, nas quantidades de 0,01 mg/ml na seiva, 

atuou como inibidor da alimentação de N lugens (Y oshida et al., 1979). Metassilicato de 

sódio contendo 20% de SiO2 e casca de arroz contendo 14,5% de Si02, reduziram as 

populações de Orseolia oryzae e C. medinalis, sendo o SiO2 proveniente da casca de 

arroz, mais eficiente sobre a segunda espécie (Subrarnanian & Gopalaswamy, 1988). 

A concentração de sílica aumenta durante o ciclo fonológico da planta, 

sendo encontrado níveis elevados na colheita (Lian, 1976). Desta forma, grãos 

armazenados de quatro cultivares de arroz apresentaram níveis diferenciados de 

infestação de S. cerealella, sendo o menor ataque da praga associado a maiores 

percentuais de sílica (Khanam et al., 1990). 

No Brasil, há carência de informações sobre o efeito da sílica sobre 

insetos-praga e doenças importantes da cultura do arroz. Com estas evidências e 
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considerando-se a importância da sílica como nutriente no aumento da produção, é 

interessante a intensificação de investigações e ações neste sentido. 

2.3 Dinâmica de elementos químicos na planta 

O conhecimento de aspectos sobre absorção, concentração, translocação 

e função dos elementos na parte aérea e sistema radicular das plantas de arroz, é 

importante, pois facilita entender a sua possível associação com a intensidade de ataque 

de O. oryzae.

2.3.1 Nitrogênio 

O teor de nitrogênio no tecido vegetal varia com a espécie, cultivar, 

parte, desenvolvimento e estado nutricional da planta, situando-se entre 0,5 e 5%, sendo 

encontrado em arroz de 2 a 4%. O nitrogênio é absorvido pelas plantas em forma de gás, 

aminoácidos e, predominantemente, nas condições naturais e aeróbicas, sendo 

transportado no xilema e redistribuído principalmente no floema, em processos 

relativamente rápidos. 

O nitrogênio participa estruturalmente na formação de aminoácidos e 

proteínas; bases nitrogenadas e ácidos nucléicos; enzimas e coenzimas; vitaminas; 

pigmentos e produtos secundários. É essencial nos processos de absorção iônica, 

fotossíntese, respiração, sínteses, multiplicação e diferenciação celulares e herança 

genética. Possui papel :fundamental na quantidade e qualidade da produção, bem como 

estimulando a formação de gemas reprodutivas e aumentando o perfilhamento e o teor de 

proteínas (Malavolta, 1987 e Malavolta & Barbosa Filho, 1983). 
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2.3.2 Fósforo 

O teor no fósforo no tecido vegetal varia em geral de 0,08 a 1,5%. O 

fósforo é absorvido predominantemente na forma iônica H2PÜ4-; sua acumulação nas 

células corticais da raiz é seguida pela transferência até o xilema e prontamente desloca

se às folhas e regiões de crescimento. Juntamente com o nitrogênio, o fósforo é o 

elemento mais rapidamente redistribuído na planta. 

O fósforo participa na estrutura de ésteres de carboidratos, fosfolipídeos, 

coenzimas e ácidos nucléicos, nos processos de armazenamento e transferência de energia 

na planta. Intensifica a formação de raízes, aumenta e acelera a frutificação, aumenta o 

teor de carboidratos, óleos, gorduras e proteínas (Malavolta, 1980, 1987). 

2.3.3 Potássio 

O teor de potássio no tecido vegetal varia de 0,2 a 10%. É absorvido 

pelas raízes na forma iônica K\ em processo essencialmente ativo, sendo facilitado pela 

presença de cálcio. É transportado pelo xilema e redistribuído na planta pelo floema. As

raízes contêm cerca de 16% do total de potássio da planta, sendo que nas folhas está mais 

concentrado no citoplasma, núcleo e cloroplastos. 

O potássio é essencial nos processos osmóticos, na síntese de proteínas e 

na manutenção da sua estabilidade, abertura e fechamento de estômatos, permeabilidade 

da membrana, fotossíntese, transporte de carboidratos, respiração, síntese e fixação 

simbiótica do nitrogênio. A exigência de níveis elevados de potássio está relacionada à 

necessidade de altas concentrações no citoplasma para garantir as atividades enzimáticas. 

A grande diferença, quando comparado a outros nutrientes, é que o potássio não faz 

parte de nenhum composto dentro da planta. Intensifica a lignificação das células 

esclerenquimáticas e aumenta a espessura das paredes celulares do colmo, estimula o 

perfilhamento, aumenta o teor de carboidratos, gorduras, óleos e proteínas; estimula o 

enchimento de grãos diminuindo o chochamento, promove o armazenamento de açúcar e 
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amido e aumenta a utilização de água (Barbosa Filho, 1987; Malavolta, 1987 e Malavolta 

& Barbosa Filho, 1987). 

2.3.4 Cálcio 

É absorvido pelas raízes na forma iônica Ca2+ e seu teor no tecido 

vegetal varia de 0,05 a 2%. Exerce uma função estrutural, fazendo parte da parede 

celular como pectato de cálcio, atuando como cimento entre as células. É essencial para 

manter a integridade estrutural das membranas e paredes celulares, atuando no 

crescimento e desenvolvimento da planta, senescência e abcisão. Participa na formação 

de pectatos, carbonatos, oxalatos, fitatos e calmadulinas; funcionamento de membranas, 

absorção iônica, reação com hormônios vegetais e ativação enzimática, estimula o 

desenvolvimento das raízes; auxilia na fixação simbiótica do nitrogênio e na eficiência da 

polinização, sendo indispensável para a germinação do grão de pólen e para o 

crescimento do tubo polínico (Barbosa Filho, 1987 e Malavolta, 1980, 1987). 

2.3.5 Magnésio 

É absorvido como Mg2
+ e seu teor no tecido vegetal varia de 0,02 a 

2,5%. Altas concentrações de cálcio e potássio no meio dificultam a absorção de 

magnésio, causando às vezes sua deficiência. A exemplo do potássio e cálcio, é móvel no 

floema, sendo os sintomas de deficiência externados nas folhas mais velhas. 

O magnésio está presente na clorofila, tendo grande participação na 

fotossíntese, pois 50% deste nutriente encontra-se nos cloroplastos e contribui com 2, 7% 

para o peso da clorofila. Além disso, é ativador enzimático e carregador de fósforo. O 

magnésio colabora em todas as funções em que o fósforo está presente (Barbosa Filho, 

1987 e Malavolta, 1987). 
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2.3.6 Sílica 

A sílica é absorvida na forma de ácido monossilícico. Na seiva bruta do 

arroz, seu teor é centena de vezes mais elevado que a concentração no meio, sendo 

encontrado na época da colheita em índices que variam de 2 a 6%. A maior proporção 

na planta, entretanto, é a da sílica amorfa hidratada. Depois de solidificada torna-se 

imóvel na planta. Nas células epidérmicas do arroz, abaixo da cutícula, aparece uma 

camada de sílica a qual auxilia na diminuição da perda de água por transpiração, além de 

formar uma barreira à penetração de patógenos e alimentação de insetos. 

A essencialidade da sílica na planta foi demonstrada indiretamente, já 

que, em sua falta, diversas espécies não completam o ciclo e mostram sintomas de 

deficiência, crescimento retardado e clorose intemerval das folhas maduras. 

Principalmente em países Asiáticos e na Flórida (EUA), a adubação com compostos 

contendo sílica é bastante freqüente. A importância da sílica para o arroz tem sido 

associada à sua capacidade de aumentar a produção de grãos através da diminuição da 

toxidez de ferro e manganês e do aumento da disponibilidade de fósforo, devido à 

liberação de fosfatos de ferro (Barbosa Filho, 1987; Deren et al., 1992; Malavolta, 1980, 

1987 e Malavolta & Barbosa Filho, 1983). 

2.3.7 Lignina 

A maioria dos vegetais superiores contém pelo menos alguma fração de 

lignina, sendo freqüente um teor que oscila de 4 a 12%; em vegetais fibrosos como o 

arroz, porém este teor pode chegar a 20% da matéria seca. O termo lignina é usado para 

designar um grupo de substâncias com unidades químicas semelhantes. A estrutura 

química da lignina é muito complexa e ainda não muito bem definida. São polímeros 

ligados em proporções variadas e em seqüência casualizada, originando assim, grande 

variedade de produtos, o que dificulta a sua exata definição. A lignina também se 
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constitui na fração menos digestível do vegetal e aumenta seu teor com a maturação da

planta (Barbosa Filho, 1987 e Malavolta, 1987). 



3 MATERIALEMÉTODOS 

3.1 Local 

A associação de caracteres químicos de cultivares de arroz irrigado com 

danos de Oryzophagus oryzae (Costa Lima, 1936) (Coleoptera: Curculionidae) foi 

avaliada em experimentos instalados na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado (CPACT), Estação 

Experimental de Terras Baixas (ETB), Pelotas, RS (31° 52'S, 52º 21' WGR). 

3.2 Cultivares 

As cultivares de arroz irrigado BR-IRGA 410, Dawn, BRS FIRMEZA e 

BRS AT ALANT A foram selecionadas por apresentarem diferenciação em seu ciclo de 

desenvolvimento, no grau de resistência a O. oryzae e por serem cultivadas em escala 

significativa nas lavouras comerciais do Rio Grande do Sul. 

As cultivares BR-IRGA 410 e BRS ATALANTA pertencem ao grupo de 

plantas "moderno-filipino". BR-IRGA 410 possui folhas pilosas, ciclo biológico de 120 

dias e resistência moderada ao inseto, enquanto BRS ATALANTA possui folhas lisas, 

ciclo biológico de aproximadamente 100 dias e alta resistência ao ataque de O. oryzae. 

As cultivares Dawn e BRS FIRMEZA são do tipo "moderno-americano". 'Dawn' possui 

folhas lisas, ciclo biológico de 135 dias e resistência moderada ao inseto, enquanto 'BRS 

FIRMEZA' possui folhas lisas, ciclo biológico de 120 dias e suscetibilidade a O. oryzae 

(Martins et al., 1993; Martins & Terres, 1995 e Terres et al., 1999). 
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3.3 Experimentos 

3.3.1 Com chance de escolha 

O experimento foi instalado no ano agrícola 1997/98 e repetido em 

1998/99. 

Dez parcelas, medindo 96 cm de comprimento e 80 de largura, contendo 

48 plantas de arroz das quatro cultivares descritas, foram instaladas em 1 O de dezembro 

de 1997 e 14 de novembro de 1998. As plantas, em 4 linhas espaçadas a 20 cm e 

distanciadas a 8 cm, foram dispostas em grupos de três, aleatoriamente, no interior da 

parcela (Figura 1 ). 

Aos 25 após a emergência das plântulas (DAE), gaiolas revestidas com 

tela de náilon (1 mm
2
), medindo 1,10 x 0,90 x 0,80 m de comprimento, largura e altura, 

respectivamente, foram colocadas sobre as parcelas (Figura 2). Logo após, as plantas de 

cinco parcelas foram infestadas com 48 casais em cópula (1 casaVplanta) de O. oryzae 

(Figura 3) coletados em lavouras comerciais adjacentes ao local do experimento, 

permanecendo outras cinco parcelas, livres do ataque do inseto. 

3.3.2 Sem chance de escolha 

Neste experimento, foram utilizadas as quatro cultivares descritas 

anteriormente, com seis repetições, mantendo, para cada parcela infestada, urna adjacente 

livre do ataque do inseto, totalizando 48 parcelas. A instalação e as datas de infestação 

foram similares às do experimento com chance de escolha. Gaiolas revestidas de tela de 

náilon (1 mm
2
), medindo 0,50 x 0,50 x 1,30 m de comprimento, largura e altura, 

respectivamente, abrigaram três plantas da mesma cultivar, possibilitando assim o ataque 

de O. oryzae sem chance de escolha (Figura 4). Três casais em cópula (1 casal/planta) 

foram utilizados para infestar as plantas de cada parcela. 
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Figura 1. Distribuição das plantas das quatro cultivares de arroz (A, B, C e D) na parcela 

experimental. Experimento com chance de escolha. Pelotas, RS, 1997 /98 e 

1998/99. 

Figura 2. Gaiolas revestidas de tela de náilon sobre plantas no experimento com chance 

de escolha. Pelo tas, RS, 1997 /98 e 1998/99. 
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Figura 3. Adulto de Oryzophagus oryzae utilizado para infestação nos experimentos com 

e sem chance de escolha. Pelotas, RS, 1997 /98 e 1998/99. 

Figura 4. Gaiolas revestidas de tela de náilon sobre plantas no experimento sem chance de 

escolha. Pelo tas, RS, 1997 /98 e 1998/99. 
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3.4 Manejo do solo e práticas culturais 

O manejo do solo e as práticas culturais foram realizadas com objetivo 

de simular ao máximo, as condições verificadas em lavouras comerciais. Para preparo do 

solo, utilizou-se o método convencional, com aração seguida de gradagem e nivelamento. 

De acordo com a análise do solo, a adubação de base foi realizada a lanço em área total. 

A adubação nitrogenada foi realizada em dose única, também a lanço, na diferenciação do 

primórdio floral, seguindo as Recomendações Técnicas da Cultura do Arroz Irrigado para 

a região Sul do Brasil (IRGA, 1995). 

A irrigação por inundação, realizada no dia que antecedeu as infestações 

com o inseto, consistiu em uma lâmina de água uniforme de aproximadamente 15 cm, que 

permaneceu constante até a maturação e colheita das plantas. 

3.5 Variáveis Avaliadas 

Aos cinco dias após a infestação, correspondendo a 30 DAE, em uma e 

quatro plantas por parcela, nos experimentos sem e com chance de escolha, 

respectivamente, foi avaliado o número de lesões nas folhas e de ovos nas bainhas 

foliares, em plantas infestadas por O. oryzae e os teores de nitrogênio, sílica, lignina, 

fósforo, cálcio e magnésio na parte aérea e raízes de plantas infestadas e livres do ataque 

do inseto. 

Aos 25 dias após a infestação, 55 DAE, nos dois anos de experimentação 

e no mesmo número de plantas citado anteriormente, foram determinados o número e 

peso de larvas de O. oryzae e o teor dos mesmos elementos químicos na parte aérea e 

raízes das plantas. 

Na colheita, seguindo o procedimento descrito para as avaliações 

anteriores, os elementos químicos das plantas foram novamente quantificados, e nos 

experimentos com chance de escolha, foi determinada a produção de grãos. 
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3.5.1 Inseto 

3.5.1.1 Lesões na folha 

Ao se alimentarem através da raspagem da epiderme do parênquima 

foliar no sentido longitudinal entre as nervuras das folhas de plantas de arroz, os adultos 

de O. oryzae provocam lesões longitudinais que variam de 1,5 a 3,0 cm de comprimento 

e aproximadamente 1,5 mm de largura (Martins & Ferreira, 1980 e Prando, 1999). Estes 

sinais foram quantificados em todas as folhas da planta (Figura 5). 

3.5.1.2 Número de ovos 

As fêmeas de O. oryzae depositam ovos de forma individualizada nas 

lacunas aeríferas da bainha foliar do arroz (Figura 6), preferencialmente nas partes 

submersas (Moreira, 1996; Moreira et al., 1996 e Prando, 1999). Para quantificação dos 

ovos, foi adaptada metodologia de Gifford & Trahan (1969), em que as bainhas foliares 

permaneceram imersas no interior de placas de Petri, por um período de 30 dias, em 

solução de álcool a 70% contendo fucsina ácida em quantidade suficiente para a solução 

atingir coloração violeta intenso. Com este procedimento, ocorreu clareamento da bainha 

foliar, com a remoção de parte da clorofila pelo álcool, e intensificação da coloração dos 

ovos, pela ação da fucsina. Antes da contagem dos ovos através de microscópio 

estereoscópico, as bainhas foliares foram lavadas com álcool 70%, visando à remoção do 

excesso de corante. 

3.5.13 Número de larvas 

O número de larvas (Figura 7) por planta (amostra) foi determinado 

através da técnica de amostragem adaptada de Tugwell & Stephen ( 1981 ). Amostras de 
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Figura 5. Lesões nas folhas de plantas de arroz provocadas pela alimentação de adultos 

de O,yzophagus oryzae. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Figura 6. Oviposição endofitica de O,yzophagus oryzae no parênquima aerífero da bainha 

foliar de plantas de arroz. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 
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Figura 7. Larva de Oryzophagus oryzae coletada 30 dias após a infestação de plantas de 

arroz por adultos do inseto. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

solo e raízes foram retiradas com amostrador (secção de cano de PVC) de 10 cm de 

diâmetro aprofundado aproximadamente 8,5 cm no solo, ao redor da base da planta. 

As amostras foram agitadas sob água, em peneira com fundo de tela de 
2 

náilon (malha de 1 mm de diâmetro), para liberar as larvas das raízes e do solo. 

3.5.1.4 Peso de larvas 

Após a contagem, as larvas acondicionadas em recipiente contendo água, 

foram transferidas para laboratório, permanecendo sobre papel toalha até a remoção da 

água contida na ptil-te e:kteHia das mesmas. Imediatamente após, foram pesadas 

conjuntamente por p1atHa (athostra), em balança de precisão. Com base no peso e no 

número total de larvas por planta, foi determinado o peso médio larval. 
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3.5.2 Planta 

Para as três épocas de determinação dos elementos químicos da planta, o 

sistema radicular foi separado da parte aérea, em laboratório, e lavado em jato d'água 

para remoção do solo aderido às raízes. Imediatamente após, as duas partes da planta, 

devidamente identificadas, foram mantidas em estufa a 60ºC, até peso constante. Em 

seguida, o material foi moído, sendo então adotados os procedimentos necessários para a 

quantificação dos elementos químicos. 

3.5.2.1 Elementos químicos 

A quantificação dos elementos químicos foi feita no Laboratório de 

Bromatologia e Nutrição Animal, junto à ETB da Embrapa Clima Temperado. 

Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio foram determinados 

através da metodologia proposta por Tedesco et al. (1985), a qual possibilita a 

recuperação destes nutrientes de forma semelhante à obtida com os métodos de Kjeldahl 

para nitrogênio e por digestão nítrico-perclórica para os demais nutrientes (Bremner, 

1965). Para determinação de lignina e sílica, foi utilizado o método do ácido sulfürico a 

72%, seguindo metodologia proposta por Silva (1990). 

3.5.2.2 Produção de grãos 

A produção de grãos, obtida por debulha manual das panículas, foi feita 

apenas nos experimentos com chance de escolha, sendo a redução de produção de grãos 

determinada pela diferença entre plantas não infestadas e infestadas pelo inseto. 
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3.6 Análise estatística 

As variáveis avaliadas referentes ao inseto e à planta foram submetidas à 

análise da variância conjuntamente para os dois anos de experimentação, sendo as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Quando necessário, os dados foram 

transformados conforme indicado por teste de homocedasticidade. Correlações lineares 

entre as variáveis avaliadas foram estabelecidas e as significâncias determinadas pelo teste 

"t" a 1; 5 e 10%. As análises estatísticas foram realizadas com base no pacote estatístico 

SANEST (Zonta, 1986). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Efeito de elementos químicos de cultivares de arroz sobre Oryzophagus oryzae 

4.1.1 Fase adulta 

4.1.1.1 Alimentação 

As cultivares de arroz irrigado avaliadas apresentaram diferença 

significativa na porcentagem de folhas lesionadas pela alimentação de adultos de O.

oryzae, nas condições com e sem chance de escolha do hospedeiro. Em ambas as 

condições foi observado menor número de folhas lesionadas em 'BRS FIRMEZA' e 

'Dawn' que em 'BR-IRGA410' e 'BRS ATALANTA' (Figura 8 A e  B). 

O teor de elementos químicos na parte aérea das quatro cultivares de 

arroz, quantificados 30 dias após a emergência (DAE) das plantas, diferiu 

significativamente em relação a nitrogênio, sílica, magnésio e potássio. Maiores teores 

de nitrogênio foram encontrados nas cultivares BR IRGA 41 O e BRS AT ANTA, sílica 

na 'BRS FIRMEZA', magnésio na 'BRS ATALANTA' e potássio na 'BR-IRGA 410' 

(Tabela 1). 

Correlações estabelecidas entre o teor dos elementos e a porcentagem de 

folhas lesionadas pela alimentação de adultos de O. oryzae foram positivas para 

nitrogênio e negativas para sílica, em ambas as condições de escolha do hospedeiro. Para 

o teor de potássio, só houve correlação (positiva) nos experimentos sem chance de

escolha (Tabela 2). A menor porcentagem de folhas lesionadas nas cultivares com maior 

teor de sílica sugere efeito negativo deste elemento sobre a alimentação de O. oryzae. 
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Figura 8. Porcentagem de folhas lesionadas por adultos de Oryzophagus oryzae, em 

cultivares de arroz irrigado, 30 dias após a emergência das plantas. 

Experimentos com (A) e sem (B) chance de escolha. Pelotas, RS, 1997/98 e 

1998/99. Médias (± EP) seguidas por letras distintas diferem pelo teste de 

Tukey (P � 0,05). 
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Tabela 1. Porcentagem de elementos químicos na parte aérea de cultivares de arroz 

irrigado, 30 dias após a emergência das plantas, em experimentos com1 e sem2 

chance de escolha. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/999. 

Elementos Cultivares C.V.(%) 

Químicos BR-IRGA410 BRSFIRMEZA DAWN BRS ATALANTA 

Nitrogênio 1 3,81 ± 0,12 a 3,33 ±0,08 b 3,42 ± 0,11 b 3,61 ± 0,10 a 1,5 

Nitrogênio2 3,79 ±0,08 a 3,31 ± 0,07 b 3,40 ± 0,10 b 3,59 ± 0,09 a 1,8 

Sílica 1 0,94±0,04 b 1,11 ± 0,05 a 0,99 ± 0,04 b 0,98 ±0,03 b 3,7 

Sílica2 0,90 ±0,02 b 1,07 ± 0,02 a 1,01 ± 0,03 b 0,94 ±0,03 b 2,9 

Lignina 1 1,32 ± 0,08 a 1,42 ± 0,10 a 1,28 ± 0,09 a 1,25±0,lOa 4,3 

Lignina2 l,31±0,09a 1,40±0,11 a 1,28±0,08 a 1,24 ± 0,07 a 3,9 

Fósforo1 0,36 ± 0,03 a 0,35 ±0,05 a 0,32 ± 0,01 a 0,38 ±0,07 a 6,1 

Fósforo2 0,35 ±0,05 a 0,34 ±0,06 a 0,31 ± 0,02 a 0,37 ±0,06 a 5,9 

Cálcio 1 0,32±0,02a 0,31 ±0,03 a 0,29±0,01 a 0,31 ± 0,02 a 3,8 

Cálcio2 0,33 ± 0,03 a 0,32±0,04 a 0,30 ±0,03 a 0,32 ±0,02a 4,1 

Magnésio1 0,25 ± 0,01 ab 0,25 ± 0,0 I ab 0,23 ± 0,01 b 0,27 ± 0,01 a 5,4 

Magnésio2 0,26 ± 0,01 ab 0,26 ± 0,02 ab 0,24 ±0,01 b 0,28 ± 0,02 a 4,9 

Potássio1 1,90 ± 0,08 a 1,70 ±0,06 b 1,70 ± 0,05 b 1,75 ± 0,07 b 2,1 

Potássio2 1,91 ± 0,09 a 1,71 ± 0,05 b 1,71 ± 0,06 b 1,76 ± 0,08 b 2,1 

Médias(± EP) seguidas por letras distintas na mesma linha diferem pelo teste de Tukey (P � 0,05). 

O fato de o coeficiente de correlação linear ter sido maior no experimento sem chance de 

escolha sugere que, nessas condições, o efeito negativo da sílica sobre a alimentação do 

inseto foi aparentemente maior que no experimento com chance de escolha. 

A sílica, nutriente presente em teores elevados na planta de arroz, exerce 

efeito negativo na alimentação de diversas espécies de insetos-pragas, principalmente as 

de hábito mastigador (Kim & Heirichs, 1982; Salim & Saxena, 1992; Savant et al., 

1994; Sujatha et al., 1987; Subbarao & Perraju, 1976 e Yoshida, 1975), pelo desgaste 

das mandíbulas, provocado pelo efeito abrasivo (Djamin & Pathak, 1967; Dravé & 
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Tabela 2. Coeficientes de correlação linear (r) entre folhas lesionadas por adultos de 

Oryzophagus oryzae e porcentagem de elementos químicos da parte aérea da 

planta em cultivares de arroz irrigado, 30 dias após a emergência das plantas. 

Experimentos com e sem chance de escolha. Pelotas, RS, 1997/98. 

Combinações de Variáveis Com Chance Sem Chance 

N r Ni r 

Folhas lesionadas X Nitrogênio 4 0,775 4 0,946 

Folhas lesionadas X Lignina 4 - 0,643 4 - 0,419

Folhas lesionadas X Sílica 4 - 0,881* 4 - 0,982*

Folhas lesionadas X Fósforo 4 0,405 4 0,507

Folhas lesionadas X Cálcio 4 0,132 4 0,519

Folhas lesionadas X Magnésio 4 0,417 4 0,428

Folhas lesionadas X Potássio 4 0,408 4 0,801 *

Número de combinações entre variáveis. 
• Significativo pelo teste "t" a 1% (r � 0,917), 5% (r � 0,811) e 10% (r � O, 729).

Lauge, 1978; Nakano et al., 1961 e Ramachandran & Khan1991). Ademais, é crescente 

a utilização da sílica como nutriente essencial para o aumento da produção (Epstein, 

1994) e seu efeito como barreira para penetração de patógenos na planta (Datnoff et al., 

1992), o que intensifica a importância deste elemento nos programas de melhoramento 

genético da cultura do arroz. 

O nitrogênio é um nutriente que em teores mais elevados nas plantas de 

arroz, aumenta a suscetibilidade destas ao. ataque de insetos (Bang & Tugwell, 1976; 

Bowling, 1963; Ghosh, 1962; Hirano, 1964; Martins et al., 1978, 1981, 1986, 1989; 

Meneses & Elizalde, 1980; Oliveira, 1980, 1981 e Stout et al., 1998), por torna-las mais 

atraentes e estimulantes à alimentação. Porém a influência do potássio na planta sobre o 

comportamento alimentar de insetos é controversa, sendo associado tanto com a 

estimulação (Mishra & Misra, 1992; Salim & Saxena, 1991 e Samalo et al., 1991) como 

com a inibição (Chen et al., 1994; Narayanasamy et al., 1976; Subbarao & Perraju, 1976 
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e Sudhakar et al., 1991) da alimentação. O efeito positivo destes nutrientes na 

alimentação de adultos pode estar associado com a presença de maiores teores de 

aminoácidos livres, ácidos diversos e tlavonóides na seiva da planta, visto também 

serem responsáveis pela síntese destas substâncias (Auclair et. AI., 1982; Auclair & 

Baldos 1982; Ishii et al., 1962 e Munakata et  al., 1959). 

4.1.1.2 Oviposição 

As plantas de arroz das cultivares avaliadas foram diferentemente 

preferidas para a oviposição de O. oryzae. Maior número de ovos foi encontrado nas 

cultivares BR-IRGA 410 e BRS ATALANTA que em 'BRS FIRMEZA' e 'Dawn', em 

ambas as condições de escolha do hospedeiro (Figura 9 A e B). Entretanto, as cultivares, 

quando avaliadas individualmente ( experimento sem chance), apresentarem menor 

número de ovos em relação à avaliação conjunta ( com chance). Nas duas condições, as 

cultivares mais preferidas para oviposição também foram aquelas mais preferidas para 

alimentação dos adultos, porém, a correlação entre porcentagem de folhas lesionadas e 

número de ovos por planta somente foi observada nos experimentos sem chance de 

escolha (Tabela 3). 

Nas correlações estabelecidas entre o teor de elementos na parte aérea 

das plantas 30 DAE (Tabela 2) e o número de ovos de O. oryzae, houve significância 

positiva com nitrogênio, cálcio e potássio, em ambas as condições de escolha do 

hospedeiro, e com fósforo, apenas em sem chance. Correlação negativa somente foi 

observada com sílica, nas duas condições de escolha do hospedeiro (Tabela 3). 

Ao ovipositar endofiticamente nas bainhas foliares, as remeas de O.

oryzae abrem com o rostro um pequeno orifício na epiderme foliar (Prando, 1999). Este 

comportamento, similar o da alimentação, provavelmente explique a menor oviposição 

do inseto nas plantas com maior teor de sílica na parte aérea .. A exemplo do ocorrido 

com a alimentação de adultos de O. oryzae, é freqüente a associação de maiores teores 

de nitrogênio com a oviposição de insetos (Bowling, 1963; Meneses & Elizalde, 1980 e 

Stout et al., 1998). Entretanto, em relação ao potássio, fósforo e cálcio presente na parte 
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Figura 9. Número de ovos por planta de O,yzophagus oryzae, em cultivares de arroz 

irrigado, 30 dias após a emergência das plantas. Experimentos com (A) e sem 

(B) chance de escolha. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. Médias (± EP)

seguidas por letras distintas diferem pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
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Tabela 3. Coeficientes de correlação linear (r) entre o número de ovos de Oryzophagus

oryzae e a porcentagem de elementos químicos da parte aérea da planta e 

folhas lesionadas por adultos em cultivares de arroz irrigado, 30 dias após a 

emergência das plantas. Experimentos com e sem chance de escolha. 

Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Combinações de Variáveis Com Chance Sem Chance 

N r Nl r 

Ovos/planta X Nitrogênio 4 0,807 4 0,802 

Ovos/planta X Lignina 4 - 0,224 4 0,201 

Ovos/planta X Sílica 4 -0,733* 4 - 0,742*

Ovos/planta X Fósforo 4 0,571 4 0,807*

Ovos/planta X Cálcio 4 O, 743* 4 0,836*

Ovos/planta X Magnésio 4 0,412 4 0,716

Ovos/planta X Potássio 4 0,920* 4 0,817*

Ovos/planta X Folhas lesionadas 4 0,689 4 0,754*

Número de combinações entre variáveis. 
• Significativo pelo teste "t" a 1 % (r ::': 0,917), 5% (r � 0,811) e 10% (r ::': O, 729).

aérea da planta, em determinadas condições o efeito é favorável (Mishra & Misra, 1992; 

Salim & Saxena, 1991 e Samalo et al., 1991) e, em outras, desfavorável (Chen et al., 

1994; Narayanasamy et al., 1976; Subbarao & Perraju, 1976 e Sudhakar et al., 1991) ao 

ataque de insetos. Portanto, particularidades do hábito e época de alimentação e de 

oviposição do inseto na planta, e o método de quantificação destes nutrientes, devem ser 

observadas. 
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4.1.3 Fase larval 

4.1.3.1 Número de larvas 

O número de larvas de O. oryzae foi significativamente diferente nas 

cultivares de arroz irrigado, para as condições com e sem chance de escolha do 

hospedeiro. Em ambas as condições, a cultivar BR-IRGA 410 apresentou maior 

infestação larval. Porém as demais cultivares, nos experimentos com chance de escolha, 

não apresentaram diferença significativa, enquanto nos experimentos sem chance o 

número de larvas em 'BRS-FIRMEZA' e 'Dawn' foi menor que em 'BRS

ATALANTA' (Figura 10 A e B). 

O teor de elementos químicos nas raízes das quatro cultivares de arroz, 

quantificados 30 DAE, diferiu significativamente somente em relação à sílica nos 

experimentos com e sem chance de escolha (Tabela 4). Aos 55 DAE, foram observadas 

diferenças em relação à sílica, em ambos os experimentos, e cálcio e magnésio, em 

experimentos com e sem chance, respectivamente (Tabela 5). Maiores teores de sílica 

foram quantificados na cultivar Dawn e menores teores de cálcio e magnésio, em 

'Dawn' e 'BRS FIRMEZA', respectivamente. 

Coeficientes de correlação linear entre níveis de elementos químicos da

parte aérea da planta e número de larvas foram positivos para os teores de nitrogênio e 

potássio, nos experimentos com chance (Tabela 6) e para nitrogênio, fósforo, potássio e 

cálcio, nos experimentos sem chance (Tabela 7). O número de larvas foi negativamente 

correlacionado com o teor de sílica na parte aérea da planta, em ambas as condições de 

experimentação (Tabelas 6 e 7). 

Considerando que, após a eclosão, as larvas de O. oryzae permanecem, 

em média, cerca de 1,5 dias alimentando-se das paredes dos aerênquimas foliares, antes 

de deslocaram-se para as raízes das plantas (Prando, 1999), os elementos químicos 

presentes na parte aérea da planta podem afetar a sobrevivência larval. É provável que 

isto tenha ocorrido devido à sílica presente na parte aérea da planta, cuja concentração 

apresentou correlação negativa com a população de larvas. 
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Figura 10. Número de larvas por planta de Oryzophagus oryzae, em cultivares de arroz 

irrigado, 55 dias após a emergência das plantas. Experimentos com (A) e 

sem (B) chance de escolha. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. Médias (± EP) 

seguidas por letras distintas diferem pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
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Nas raízes de cultivares de arroz, as larvas de O. oryzae podem ter sua 

sobrevivência e desenvolvimento afetados pelos elementos químicos presentes neste 

órgão da planta, durante o todo o período que permanecem s; alimentando. Desta forma, 

os teores de fósforo e sílica, 30 DAE, em ambas as condições de experimentação, 

apresentaram correlação positiva e negativa com o número de larvas, respectivamente 

(Tabelas 6 e 7). Aos 55 DAE, o número de larvas por planta foi correlacionado 

positivamente com os teores de lignina, nas duas condições de experimentação, e com 

potássio e magnésio na condição de com e sem chance de escolha, respectivamente, 

enquanto com sílica (correlação negativa) apenas na condição de com chance (Tabelas 6 

e 7). 

A exemplo do que ocorreu com a alimentação de adultos de O. oryzae 

(item 4.1.1.1 ), o efeito da sílica sobre a população larval evidenciou o potencial 

antibiótico deste nutriente na alimentação de espécies de insetos-pragas, principalmente 

as de hábito mastigador (Kim & Heirichs, 1982; Salim & Saxena, 1992; Savant et al., 

1994; Sujatha et al., 1987; Subbarao & Perraju, 1976 e Yoshida, 1975), pelo desgaste 

das mandíbulas, provocado pelo efeito abrasivo (Djamin & Pathak, 1967; Dravé & 

Lauge, 1978; Nakano et al., 1961 e Ramachandran & Khan, 1991). 

O efeito positivo do nitrogênio sobre a população larval de O. oryzae, 

corrobora com resultados obtidos com Lissorhoptrus oryzophilus (Bowling, 1963b e 

Stout et al., 1998) e L. brevirostris (Meneses & Elizalde, 1980). Apesar de controversa, 

a associação positiva do número de larvas com o teor de fósforo, cálcio, magnésio e 

potássio, também foi obtida com outras espécies pragas de arroz (Mishra & Misra, 1993; 

Salim & Saxena, 1991 e Samalo et al., 1991). A correlação positiva entre o número de 

larvas e o teor de lignina nas raízes somente 55 DAE, é explicado pela alta taxa de 

lignificação destas após o dano provocado pelo inseto devido sua alimentação sobre este 

órgão da planta (Martins & Terres, 1995). 

Os números de ovos e de larvas de O. oryzae foram positivamente 

correlacionados entre si nos experimentos com e sem chance de escolha, enquanto os 

números de larvas e folhas lesionadas somente foram correlacionadas na condição sem 

chance de escolha (Tabelas 6 e 7). Tal comportamento corrobora com observações 
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Tabela 4. Porcentagem de elementos químicos nas raízes de cultivares de arroz irrigado, 

30 dias após a emergência das plantas. Experimento com1 e sem2 chance de escolha.

Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Elementos 

Químicos BR-IRGA410 

Nitrogênio 1 1,28 ± 0,04 a 

Nitrogênio2 1,29 ± 0,06 a 

Sílica1 l,04±0,13b 

Sílica2 1,01 ± 0,14 b 

Lignina1 2,84 ±0,23 a 

Lignina2 2,75 ± 0,31 a 

Fósforo 1 0,46 ±0,03 a 

Fósforo2 0,47 ± 0,01 a 

Cálcio 1 0,11 ± 0,03 a 

Cálcio2 0,12 ± 0,02 a 

Magnésio 1 0,14 ± 0,01 a 

Magnésio2 0,13 ±0,02a 

Potássio1 1,00 ± 0,05 a 

Potássio2 1,02 ±0,04 a 

Cultivares 

BRS-FIRMEZA 

1,24 ± 0,05 a 

1,25 ± 0,03 a 

1,96 ± 0,18 a 

1,93 ± 0,18 a 

2,35 ± 0,15 a 

2,26± 0,17 a 

0,42±0,02a 

0,43 ±0,02a 

0,10 ± 0,02 a 

0,11 ± 0,01 a 

0,13 ± 0,02 a 

0,12 ± 0,03 a 

0,98 ±0,08 a 

0,99± 0,06a 

DAWN 

l,24 ± 0,06 a 

1,23 ± 0,04 a 

2,03 ± 0,19 a 

2,01 ± 0,18 a 

2,87 ±0,33 a 

2,77 ±0,58 a 

0,41 ± 0,01 a 

0,42± 0,03 a 

0,10±0,02 a 

0,11±0,0la 

0,15 ± 0,01 a 

0,14±0,01 a 

1,01 ± 0,09 a 

1,03 ± 0,03 a 

C.V.(%) 

BRS-ATALANTA 

l,19 ± 0,07 a 3,4 

l,19 ± 0,05 a 5,1 

l,31±0,14b 3,9 

1,28 ± 0,15 b 4,3 

2,83 ± 0,24 a 4,7 

2,75 ±0,29 a 5,3 

0,42±0,01 a 3,2 

0,43 ± 0,01 a 2,5 

0,13 ±0,02a 2,9 

0,14 ±0,01 a 3,1 

0,17 ± 0,02 a 2,6 

0,16 ± 0,03 a 3,0 

1,02±0,05 a 2,3 

1,05 ± 0,03 a 2,4 

Médias (± EP) seguidas por letras distintas na mesma linha diferem pelo teste de Tukey (P ::: 0,05). 

realizadas por Prando (1999), em que as larvas, após a eclosão e saída da bainha foliar, 

migram para as raízes da mesma planta. Todavia, a não correlação entre o número de 

larvas e folhas lesionadas na condição de com chance de escolha, se deve a não 

obrigatoriedade da alimentação e postura ocorrerem em igual intensidade na mesma 

planta, já que nestas condições o adulto possui opções para selecionar mais de um 

hospedeiro (Botton, 1996). 

4.1.3.2 Peso de larvas 

Mesmo não ocorrendo diferença significativa quanto ao peso de larvas 

de O. oryzae nas cultivares de arroz irrigado avaliadas (Figura 11 A e B), foram 
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observadas correlações significativas com o teor de elementos químicos nas raízes 55 

DAE. Para os teores de potássio e sílica, correlações positivas e negativas, 

respectivamente, ocorreram em ambas as condições de avaliação, enquanto que para os 

teores de lignina e fósforo, houve correlação (positiva) somente nos experimentos com e 

sem chance de escolha, respectivamente (Tabela 8). 

Tabela 5. Porcentagem de elementos químicos nas raízes de cultivares de arroz irrigado, 

55 dias após a emergência das plantas. Experimentos com1 e sem2 chance de 

escolha. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Elementos Cultivares C.V.(%)

Químicos BR-IRGA410 BRS--FIRMEZA DAWN BRS--ATALANTA 

Nitrogênio 1 0,83 ± 0,04a 0,87 ± 0,05 a 0,77 ±0,06 a 0,84 ±0,07 a 4,9

Nitrogênio2 0,87 ±0,04 a 0,99 ±0,05 a 0,84±0,06 a 0,87 ± 0,07 a 2,7 

Sílica' 1,49 ± 0,10 b 1,98 ± 0,11 a 2,12 ± 0,15 a 1,90 ± 0,09 a 4,5 

Sílica2 1,41±0,llb 1,96 ± 0,17 a 2,11 ± 0,16 a 2,05 ± 0,12 a 3,8 

Lignina1 6,42±0,60 a 5,35 ±0,50 a 5,52 ± 0,71 a 5,75 ±0,64 a 5,2 

Lignina2 6,30 ± 0,51 a 5,22±0,47 a 5,41 ±0,54 a 5,63 ±0,39 a 5,7 

Fósforo 1 0,47 ±0,03 a 0,47 ± 0,02 a 0,46 ± 0,01 a 0,46 ± 0,01 a 2,3 

Fósforo2 0,47 ± 0,01 ª 0,46 ± 0,02 a 0,45 ± 0,03 a 0,44 ±0,01 a 3,0 

Cálcio 1 0,12 ± 0,02 a O, 10 ± 0,02 ab 0,09 ± 0,01 b 0,14±0,02a 3,7 

Cálcio2 0,07 ±0,02a 0,07 ± 0,01 a 0,06±0,01 a 0,08 ± 0,01 a 4,6 

Magnésio 1 0,11 ± 0,01 a 0,10 ± 0,02 a 0,09 ±0,01 a 0,12± 0,02 a 5,4 

Magnésio2 0,13 ±0,02 a 0,08 ±0,02 b 0,10 ± 0,02 ab 0,13 ± 0,02 a 3,5 

Potássio 1 0,61 ± 0,05 a 0,58 ± 0,08 a 0,59±0,09 a 0,57 ±0,05 a 2,1 

Potássio2 0,61± 0,04 a 0,59 ± 0,06 a 0,59±0,03 a 0,58 ± 0,03 a 2,1 

Médias (± EP) seguidas por letras distintas na mesma linha diferem pelo teste de Tukey (P ::: 0,05). 
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Tabela 6. Coeficientes de correlação linear (r) entre o número de larvas de Oryzophagus

oryzae e a porcentagem de elementos químicos na parte aérea da planta, 30 

(r) 1 e raízes, 30 (r)2 e 55 (r)3 dias após a emergência das plantas; folhas 

lesionadas e número de ovos por planta em cultivares de arroz irrigado. 

Experimentos com chance de escolha. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Combinações de Variáveis NI (r)I (ri (r)l

Larvas/planta X Nitrogênio 4 0,925 0,537 0,092 

Larvas/planta X Lignina 4 - 0,232 0,533 0,989* 

Larvas/planta X Sílica 4 - 0,746* - 0,834* - 0,921 *

Larvas/planta X Fósforo 4 0,263 0,90s* 0,305 

Larvas/planta X Cálcio 4 0,559 0,186 0,363 

Larvas/planta X Magnésio 4 0,076 0,115 0,401 

Larvas/planta X Potássio 4 0,872* 0,261 0,808* 

Larvas/planta X Folhas lesionadas 4 0,519 

Larvas/planta X Ovos/planta 4 0,937* 

Número de combinações entre variáveis. 
• Significativo pelo teste ''t" a 1 % (r::::: 0,917), 5% (r ::::: 0,811) e 10% (r ::::: O, 729).

Larvas de O. oryzae alimentadas em raízes de plantas de arroz com 

maior teor de sílica, tiveram seu crescimento e desenvolvimento afetados negativamente, 

sendo evidenciado um efeito negativo no desenvolvimento de insetos mastigadores, 

devido ao desgaste excessivo das mandíbulas, causado pela sua ação abrasiva. Além do 

efeito mecânico, a sílica dificulta a digestibilidade do alimento ingerido pelo inseto, 

reduzindo a assimilação de nutrientes (Djamin & Patak, 1967; Martins et al.; 1977 e 

Mishra & Misra, 1992). 

O efeito positivo de potássio e fósforo no desenvolvimento larval de O.

oryzae pode estar associado ao fato destes serem responsáveis pelos aminoácidos, 

proteínas e gorduras da planta, uma vez que o balanço destas substâncias e o valor 

nutritivo afetam o ataque de insetos (Hirano, 1964 e Panizzi & Parra, 1991). A 
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associação positiva entre o desenvolvimento larval e o teor de lignina, deve-se a maior 

taxa de lignificação dos tecidos posteriormente ao ataque do inseto (Martins et al., 

1995). Em hipótese, larvas mais desenvolvidas (mais pesadas) provocaram maior dano 

às raízes e consequente aumento da taxa de lignina. 

Tabela 7. Coeficientes de correlação linear (r) entre o número de larvas de Oryzophagus

oryzae e a porcentagem de elementos químicos na parte aérea da planta, 30 

DAE (r) 1 e raízes, 30 (r)2 e 55 DAE (r)3, folhas lesionadas e número de ovos 

por planta em cultivares de arroz irrigado. Experimentos sem chance de 

escolha. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Combinações de Variáveis N
I 

(r)I (r)� (r):{ 

Larvas/planta X Nitrogênio 4 0,918 0,103 0,189 

Larvas/planta X Lignina 4 - 0,316 0,364 0,842* 

Larvas/planta X Sílica 4 - 0,863* - 0,988* - 0,714

Larvas/planta X Fósforo 4 0,805* 0,798* 0,232 

Larvas/planta X Cálcio 4 0,818* 0,521 0,491 

Larvas/planta X Magnésio 4 0,689 0,274 0,824* 

Larvas/planta X Potássio 4 0,862* 0,163 0,316 

Larvas/planta X Folhas lesionadas 4 0,898* 

Larvas/planta X Ovos/planta 4 0,979* 

Número de combinações entre variáveis. 
*Significativo pelo teste ''t" a 1% (r2'.: 0,917), 5% (r 2'.: 0,811) e 10% (r2'.: 0,729).
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Figura 11. Peso (mg) individual de larvas de Oryzophagus oryzae, em cultivares de arroz 

irrigado, 55 dias após a emergência das plantas. Experimentos com (A) e 

sem (B) chance de escolha. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. Médias(± EP) 

seguidas por letras distintas diferem pelo teste de Tukey (P _:s 0,05). 
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Tabela 8. Coeficientes de correlação linear (r) entre peso (mg) de larvas de Oryzophagus

oryzae e a porcentagem de elementos químicos das raízes, em cultivares de 

arroz irrigado, 55 dias após a emergência das plantas. Experimentos com e 

sem chance de escolha. Pelo tas, RS, 1997 /98 e 1998/99. 

Combinações de Variáveis Com Chance Sem Chance 

N r N r 

Peso de larvas X Nitrogênio 4 0,164 4 0,513 

Peso de larvas X Lignina 4 0,829* 4 0,341 

Peso de larvas X Sílica 4 - 0,874* 4 - 0,749*

Peso de larvas X Fósforo 4 0,701 4 0,904* 

Peso de larvas X Cálcio 4 0,129 4 - 0,191

Peso de larvas X Magnésio 4 0,073 4 - 0,206

Peso de larvas X Potássio 4 0,837* 4 0,799*

Número de combinações entre variáveis. 
• Significativo pelo teste ''t" a 1% (r::: 0,917), 5% (r::: 0,811) e 10% (r::: 0,729).

4.2 Efeito de O. oryzae sobre cultivares de arroz 

4.2.1. Elementos químicos da planta 

É possível que a alimentação das larvas de O. oryzae nas raízes de 
cultivares de arroz irrigado, resulte na redução do teor dos nutrientes presentes no 
sistema radicular e parte aérea das plantas. Com a redução do comprimento e volume do 
sistema radicular provocado pela alimentação das larvas (Carbonari, 1996 e Carbonari et 
al., 2000), é provável que ocorra menor absorção de nutrientes pelas raízes, refletindo 
consequentemente na parte aérea da planta. Porém, em função do ciclo de 
desenvolvimento das cultivares avaliadas, é possível que ocorram diferenças na 
intensidade da recuperação do sistema radicular danificado pelas larvas. 
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4.2.1.1 Nitrogênio 

O teor de nitrogênio na parte aérea e sistema radicular reduziu-se com o 

desenvolvimento da planta. Na primeira avaliação, antes da infestação do inseto, 30 dias 

após a emergência, não houve diferença significativa entre plantas, da mesma cultivar, 

livres e infestadas por O. oryzae, evidenciando a homogeneidade da área experimental 

em relação a este nutriente. Entretanto, após o dano das larvas (55 DAE), a redução do 

teor do nutriente na parte aérea e raízes da planta foi significativa para a maioria das 

cultivares, com exceção de 'BRS FIRMEZA', nas raízes. Na colheita das plantas, a 

redução do teor de nitrogênio foi significativa para todas as cultivares na parte aérea, 

enquanto nas raízes a significância ficou restrita para 'BR IRGA 41 O' e 'BRS 

ATALANTA' (Figura 12 A e B). 

Houve correlação positiva entre número de larvas e redução do teor do 

nutriente na parte aérea das plantas (Tabela 9), 55 dias após a emergência e colheita, e 

nas raízes (Tabela 10) somente 55 DAE. Com o peso de larvas, a correlação (positiva) 

com a redução do teor do nutriente na parte aérea da planta, somente ocorreu aos 55 

DAE (Tabela 11 e 12). Tais correlações evidenciam o efeito da população e não do 

tamanho de larvas na redução do teor de nitrogênio da parte aérea e raízes das plantas de 

arroz. Portanto, a diferença não significativa na redução do teor de nitrogênio na cultivar 

Dawn, além de estar associada com o menor número de larvas, provavelmente também 

está relacionada ao maior ciclo de desenvolvimento apresentado por esta cultivar, o que 

teria possibilitado maior recuperação do sistema radicular danificado pelas larvas e, 

consequentemente, maior teor do nutriente absorvido. 

Cultivares de arroz irrigado com maior ciclo de desenvolvimento 

apresentam maior capacidade de recuperação do sistema radicular danificado por larvas 

de O. oryzae, comparadas com as de ciclo curto (Carbonari, et al., 2000 e Martins et al., 

1995). 
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B s/i B c/1 c s/i c c/i D s/i D c/1 

,□ 30 DAE ■55 DAE □ COLHEITA 

B s/i B c/i c s/i e c/i D s/i D c/i 

,□ 30 DAE ■55 DAE □COLHEITA 1 

Figura 12. Teor de nitrogênio na parte aérea (A) e raízes (B) de cultivares' de arroz 

irrigado, livres (s/i) e infestadas (c/i) por Oryzophagus oryzae, durante o 

ciclo de desenvolvimento da cultura. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Médias seguidas de letras distintas na mesma cultivar e época de avaliação 

diferem pelo teste de Tukey (P :S 0,05). 
1 (A) BR IRGA 41 O; (B) BRS FlRMEZA; (C) Dawn; (D) BRS A T ALANT A.
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Tabela 9. Coeficientes de correlação linear entre número de larvas de Oryzophagus

oryzae e redução (sem e com infestação) na porcentagem de elementos 
químicos da parte aérea de cultivares de arroz irrigado, 55 dias (r) 1 após a 
emergência e na colheita (r)2 das plantas. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Combinações de Variáveis N1 (r)1 (r)2 

Número de larvas x Nitrogênio 4 0,965 0,884 
Número de larvas X Fósforo 4 0,991* 0,730* 
Número de larvas X Potássio 4 0,898* 0,774* 
Número de larvas X Cálcio 4 0,997* 0,916* 
Número de larvas X Magnésio 4 0,709 0,678 
Número de larvas X Sílica 4 0,451 0,097 
Número de larvas X Lignina 4 0,169 0,781 *

Número de combinações entre variáveis. 
• Significativo pelo teste "t" a 1% (r � 0,917), 5% (r � 0,811) e 10% (r � 0,729).

Tabela 1 O. Coeficientes de correlação linear entre número de larvas de Oryzophagus

oryzae e redução (sem e com infestação) na porcentagem de elementos 
químicos das raízes de cultivares de arroz irrigado, 55 dias (r) 1 após a 
emergência e na colheita (r)2 das plantas. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Combinações de Variáveis N1 (r)1 (r)2 

Número de larvas x Nitrogênio 4 O, 745 0,697 
Número de larvas x Fósforo 4 0,962* 0,910* 
Número de larvas X Potássio 4 0,971* 0,904* 
Número de larvas X Cálcio 4 0,997* 0,704 
Número de larvas X Magnésio 4 0,967* 0,598 
Número de larvas X Sílica 4 0,245 0,687 
Número de larvas X Lignina 4 0,941* 0,836* 

Número de combinações entre variáveis. 
• Significativo pelo teste ''t" a 1% (r� 0,917), 5% (r � 0,811) e 10 % (r � 0,729).
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Tabela 11. Coeficientes de correlação linear entre peso de larvas de Oryzophagus oryzae

e redução (sem e com infestação) na porcentagem de elementos químicosda 

parte aérea de cultivares de arroz irrigado, 55 dias (r) 1 após a emergência e 

na colheita (r)2 das plantas. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Combinações de Variáveis N1 (r)1 

Peso de larvas x Nitrogênio 4 0,734 

Peso de larvas X Fósforo 4 0,852* 

Peso de larvas X Potássio 4 0,621 

Peso de larvas X Cálcio 4 0,972* 

Peso de larvas X Magnésio 4 0,963* 

Peso de larvas X Sílica 4 0,211 

Peso de larvas X Lignina 4 0,547 

Número de combinações entre variáveis. 
• Significativo pelo teste ta 1% (r:::: 0,917), 5% (r:::: 0,811) e 10% (r:::: 0,729).

(r)2 

0,623 

0,357 

0,580 

0,763* 

0,578 

0,455 

0,971* 

Tabela 12. Coeficientes de correlação linear entre peso de larvas de Oryzophagus oryzae

e redução (sem e com infestação) na porcentagem de elementos químicos 

das raízes de cultivares de arroz irrigado, 55 dias (r) 1 após a emergência e na 

colheita (r)2 das plantas. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99. 

Combinações de Variáveis N1 (r)1 

Peso de larvas x Nitrogênio 4 0,639 

Peso de larvas X Fósforo 4 0,759* 

Peso de larvas X Potássio 4 0,784* 

Peso de larvas X Cálcio 4 0,887* 

Peso de larvas X Magnésio 4 0,972* 

Peso de larvas X Sílica 4 0,262 

Peso de larvas X Lignina 4 0,791* 
1 Número de combinações entre variáveis.
• Significativo pelo teste ''t" a 1% (r � 0,917), 5% (r:::: 0,811) e 10% (r:::: 0,729).

(r)2 

0,617 

0,628 

0,747* 

0,369 

0,578 

0,503 

0,599 
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4.2.1.2 Fósforo 

Os teores de fósforo na parte aérea e nas raízes não diferiram em plantas 

da mesma cultivar, livres e infestadas pelo inseto, na avaliação feita 30 DAE. Entretanto, 

55 DAE, após o dano provocado pelas larvas, na parte aérea e raízes das cultivares BR 

IRGA 410 e BRS ATALANTA e somente nas raízes da Dawn, houve redução 

significativa. Na colheita, a diferença foi significativa para os teores da parte aérea e 

raízes das cultivares BR IRGA 410 e BRS ATALANTA (Figura 13 A e B). Correlação 

positiva foi observada entre o número de larvas e a redução do teor do nutriente tanto na 

parte aérea como nas raízes, em ambas as épocas de avaliação após o dano do inseto 

(Tabelas 9 e 10). Porém, para o peso de larvas, a correlação foi significativa apenas 55 

DAE, tanto para a parte aérea como para as raízes (Tabelas 11 e 12). 

De forma similar ao teor de nitrogênio, o número de larvas reduziu 

significativamente o teor de fósforo nas plantas. Porém neste caso, o peso de larvas 

também foi associado à redução, pelo menos até 55 DAE. O maior número de larvas, 

somado ao menor ciclo das plantas das cultivares BR-IRGA 410 e BRS ATALANTA, 

refletiram na não recuperação do teor deste nutriente, nas plantas atacadas pelo inseto. 

Comportamento inverso foi constatado na cultivar Dawn. Já para a cultivar BRS 

FIRMEZA, a diferença entre plantas livres e com ataque do inseto permaneceu não 

significativa. 
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Figura 13. Teor de fósforo na parte aérea (A) e raízes (B) de plantas de cultivares 1 de 
arroz irrigado, livres (s/i) e infestadas (c/i) por Oryzophagus o,yzae, durante 

o ciclo de desenvolvimento da cultura. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99.
Médias seguidas de letras distintas na mesma cultivar e época de avaliação 

diferem pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
1 
(A) BR IRGA 410; (B) BRS FIRMEZA; (C) Dawn; (D) BRS ATALANTA.
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4.2.1.3 Potássio 

Os teores de potássio na parte aérea e raízes não diferiram em plantas da 

mesma cultivar livres e infestadas pelo inseto, 30 DAE, e após o dano provocado pelas 

larvas às raíz.es, 55 DAE. Porém na colheita, as quatro cultivares apresentaram 

diferença significativa no teor do nutriente nas raíz.es de plantas livres e infestadas, e 

somente em 'Dawn' não houve diferença em relação à parte aérea (Figura 14 A e B). 

Mesmo não havendo diferença significativa no teor do nutriente entre plantas livres e 

infestadas, 55 DAE, a redução deste foi positivamente correlacionada com o número de 

larvas, e com o peso (somente nas raízes) destas, em ambas as épocas de avaliação após 

o dano do inseto (Tabelas 9 a 12). O menor número de larvas e o maior ciclo das plantas

da cultivar Dawn podem explicar a menor redução do teor deste nutriente, comparado 

com as demais. 

Os teores de potássio nas raízes e parte aérea da planta apresentam uma 

variação caracteristicamente distinta. Enquanto no sistema radicular o teor deste 

nutriente decresce com a idade da planta, na parte aérea há um incremento durante a fase 

vegetativa e decréscimo na reprodutiva (Figura 14). O conhecimento das diferentes 

concentrações dos nutrientes nos diversos órgãos da planta, durante o seu ciclo de 

desenvolvimento, são relevantes na associação com ataque e dano de pragas. 

4.2.1.4 Cálcio 

A exemplo dos demais nutrientes, na avaliação anterior ao ataque do 

inseto, 30 DAE, teores de cálcio na parte aérea e raízes não diferiram em plantas da 

mesma cultivar. Entretanto 55 DAE, após o dano provocado pelas larvas, na parte aérea 

e raízes da cultivar BR IRGA 410 e somente nas raízes da 'BRS ATALANTA', houve 

redução significativa, no teor deste nutriente. Na colheita, a diferença foi significativa 

para os teores da parte aérea e raízes das cultivares BR IRGA 41 O e BRS AT ALANTA, 
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Figura 14. Teor de potássio na parte aérea (A) e raízes (B) de plantas de cultivares 1 de 

arroz irrigado, livres (s/i) e infestadas (c/i) por Oryzophagus oryzae, durante 

o ciclo de desenvolvimento da cultura. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99.

Médias seguidas de letras distintas na mesma cultivar e época de avaliação 

diferem pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
1 (A) BR IRGA 410; (B) BRS FIRMEZA; (C) Dawn; (D) BRS ATALANTA.
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e somente na parte aérea e nas raízes para 'BRS FIRMEZA' e 'Dawn', respectivamente 

(Figura 15 A e B). 

Correlação positiva foi observada entre o número e peso de larvas e a 

redução do teor do nutriente na parte aérea, em ambas as épocas de avaliação após o 

dano do inseto e 55 DAE nas raízes (Tabelas 09 a 12). Portanto, a redução do teor de 

cálcio tanto da parte aérea como das raízes das plantas foi afetada de forma similar pela 

quantidade e tamanho de larvas. 

4.2.1.5 Magnésio 

Antes da infestação do inseto, 30 DAE, não houve diferença 

significativa no teor de magnésio entre plantas da mesma cultivar, tanto na parte aérea 

como no sistema radicular. Entretanto, após o dano das larvas, 55 DAE, a redução do 

teor do nutriente na parte aérea e raízes da planta foi significativa para as cultivares BR 

IRGA 41 O e BRS AT ALANTA, e na colheita, a diferença só não foi significativa para a 

'Dawn' na parte aérea (Figura 16 A e B). 

Correlação positiva entre número de larvas com a redução do teor do 

nutriente (Tabelas 9 e 10), somente foi observada 55 DAE, nas raízes da planta. 

Entretanto, o peso de larvas foi correlacionado postitivamente com a redução do teor do 

nutriente, também somente 55 DAE, porém, tanto na parte aérea como nas raízes da 

planta (Tabelas 11 e 12). Isto revela que a diferença no teor do nutriente na colheita, nos 

diferentes órgãos de plantas livres e infestadas, não foi associada à intensidade do ataque 

de larvas de O. oryzae, possivelmente sendo influenciada pelo ciclo de desenvolvimento, 

já que para o teor da parte aérea, a cultivar Dawn (maior ciclo) não apresentou diferença. 
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Figura 15. Teor de cálcio na parte aérea (A) e raízes (B) de plantas de cultivares 1 de 

arroz irrigado, livres (s/i) e infestadas (c/i) por Oryzophagus oryzae, durante 

o ciclo de desenvolvimento da cultura. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99.

Médias seguidas de letras distintas na mesma cultivar e época de avaliação 

diferem pelo teste de Tukey (P :::S 0,05). 
1 (A) BR IRGA 410; (B) BRS FIRMEZA; (C) Dawn; (D) BRS ATALANTA.
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Figura 16. Teor de magnésio na parte aérea (A) e raízes (B) de plantas de cultivares
1 

de 

arroz irrigado, livres (s/i) e infestadas (c/i) por Oryzophagus oryzae, durante 

o ciclo de desenvolvimento da cultura. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99.

Médias seguidas de letras distintas na mesma cultivar e época de avaliação 

diferem pelo teste de Tukey (P .s 0,05). 
1 (A) BR IRGA 410; (B) BRS FIRMEZA; (C) Dawn; (D) BRS ATALANTA.
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4.2.1.6 Sílica 

O teor de sílica na parte aérea e sistema radicular da planta aumentou 

com o desenvolvimento da planta. Na primeira avaliação, antes da infestação do inseto, 

30 DAE, não houve diferença significativa entre plantas, da mesma cultivar, livres e 

infestadas pelo inseto. Após o dano das larvas, 55 DAE, a redução do teor do nutriente 

só foi significativa nas raízes e apenas para a cultivar Dawn. Na colheita das plantas, não 

houve diferença nas quatro cultivares avaliadas (Figura 17 A e B). A diferença no teor 

de sílica observada 55 DAE e não mais na colheita, na 'Dawn', sugere urna recuperação 

do sistema radicular, decorrida do maior ciclo de desenvolvimento apresentado por esta 

cultivar (Carbonari et al., 2000). 

Não houve correlação entre o número e peso de larvas do inseto e a 

redução do teor do nutriente na parte aérea e sistema radicular da planta (Tabelas 9 a 

12). Isto revela que o ataque de O. oryzae não afetou significativamente a absorção de 

sílica pelas raízes e consequentemente sua concentração na parte aérea da planta. 

4.2.1. 7 Lignina 

A lignina, não considerada nutriente e Sllll uma estrutura química 

complexa de polímeros (Barbosa Filho, 1987 e Malavolta, 1987), não apresentou 

diferença em seu teor, nas plantas da mesma cultivar, antes do ataque das larvas de O.

oryzae (30 DAE). Entretanto, após o dano do inseto 55 DAE, houve diferença na parte 

aérea de plantas livres e infestadas pelo inseto, nas cultivares BR IRGA 414 e BRS 

FIRMEZA e no sistema radicular em todas elas com exceção da 'BR IRGA 414'. Na 

colheita a diferença do elemento químico entre plantas livres e infestadas manifestou-se 

na parte aérea das cultivares Dawn e BRS ATALANTA e nas raízes da 'BR IRGA 414' 

e 'BRS ATALANTA' (Figura 18 A e B). Deve-se destacar que, ao contrário dos 

nutrientes avaliados, o teor de lignica tende a ser maior nas plantas com infestação em 

relação às sem infestação. Isto deve-se a urna reação natural da planta de arroz, 

intensificando a lignificação do sistema radicular após o dano sofrido por larvas de O.

oryzae (Martins et al., 1995). 
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Figura 17. Teor de sílica na parte aérea (A) e raízes (B) de plantas de cultivares' de 
arroz irrigado, livres (s/i) e infestadas (c/i) por Oryzophagus oryzae, durante 
o ciclo de desenvolvimento da cultura. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99.
Médias seguidas de letras distintas na mesma cultivar e época de avaliação
diferem pelo teste de Tukey (P :::: 0,05).
1 (A) BR IRGA 410; (B) BRS FIRMEZA; (C) Dawn; (D) BRS ATALANTA.
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Figura 18. Teor de lignina na parte aérea (A) e raízes (B) de plantas de cultivares' de 

arroz irrigado, livres (s/i) e infestadas (c/i) por Oryzophagus oryzae, durante 

o ciclo de desenvolvimento da cultura. Pelotas, RS, 1997/98 e 1998/99.

Médias seguidas de letras distintas na mesma cultivar e época de avaliação

diferem pelo teste de Tukey (P � 0,05).
1 

(A) BR IRGA 410; (B) BRS FIRMEZA; (C) Dawn; (D) BRS ATALANTA.
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Correlações lineares entre número de larvas de O. oryzae com a 

diferença (sem e com infestação) do teor de lignina foram observadas na parte aérea 

somente na colheita das plantas (Tabela 9) e nas raízes, 55 DAE e colheita (Tabela 1 O). 

Com o peso de larvas, a correlação ocorreu, na parte aérea, apenas na colheita das 

plantas (Tabela 11) e nas raízes, apenas aos 55 DAE (Tabela 12). Portanto, fica 

evidenciada, principalmente para o sistema radicular das plantas, a associação do teor de 

lignina com a infestação de O. oryzae. 

4.2.2 Efeito sobre a produção de grãos 

Houve diferença na produção de grãos obtida entre plantas infestadas e 

livres do ataque de O. oryzae para as cultivares de arroz avaliadas (Figura 19). A cultivar 

BR IRGA 41 O apresentou maior índice de perda, enquanto que as demais não diferiram 

significativamente entre si. A perda de produção foi correlacionada positivamente com a 

diferença do teor de nutrientes presente na parte aérea e sistema radicular de plantas 

infestadas e livres do inseto ( exceto com o teor de sílica), número de ovos, peso e 

número de larvas de O. oryzae (Tabela 13). 
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Figura 19. Perda de produção (g/parcela) de grãos, em cultivares de arroz irrigado, 

submetidas ao ataque de Oryzophagus oryzae. Pelotas, RS, 1997/98 e 

198/99. Médias (± EP) seguidas de letras distintas diferem pelo teste de 

Tukey (P .:S 0,05). 
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Tabela 13. Coeficientes de correlação linear entre porcentagem (diferença entre com e 

sem infestação do inseto) de nutrientes da parte aérea da planta (r) 1 , raízes 
(r)2 (avaliados na colheita das plantas), folhas lesionadas, número de ovos, 

peso e número de larvas de Oryzophagus oryzae e perda de produção de 

grãos (g/parcela), em cultivares de arroz irrigado. Pelotas, RS, 1997/98 e 

1998/99. 
Combinações de Variáveis Ni (r)i (r)2 

Nitrogênio X Perda de produção 4 0,903 0,895 

Fósforo X Perda de produção 4 0,733* 0,883* 

Cálcio X Perda de produção 4 0,974* 0,743* 

Magnésio X Perda de produção 4 0,924* 0,924* 

Potássio X Perda de produção 4 0,882* 0,959* 

Sílica X Perda de produção 4 0,014 0,346 

Folhas lesionadas X Perda de produção 4 0,411 

Ovos/planta X Perda de produção 4 0,964* 

Larvas/planta X Perda de produção 4 0,959* 

Peso de larvas X Perda de produção 4 0,896* 

Número de combinações entre variáveis. 
• Significativo pelo teste "t" a 1 % (r:::: 0,917), 5% (r :::: 0,811) e 10% (r:::: O, 729).

As correlações positivas entre a perda de produção de grãos e as 

variáveis referentes ao inseto evidenciam o efeito da alimentação deste sobre as plantas. 

O efeito negativo do número de ovos sobre a produção de grãos evidencia que as plantas 

mais ovipositadas apresentaram maior número de larvas. 

A associação do número e peso de larvas de O. oryzae com a redução da 

absorção de nutrientes pelas e raízes e, consequentemente, o menor teor destes na parte 

aérea da planta (item 4.2.1 ), também refletiu na produção de grãos. Somente o teor de 

sílica não influenciou na redução da produção de grãos de plantas de arroz, sugerindo 

sua participação indireta na produção, associada a outros nutrientes como ferro, 

manganês e fósforo (Barbosa Filho, 1987; Deren et al., 1992; Malavolta, 1980, 1987). 
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4.3 Considerações finais 

A alimentação de adultos de O. oryzae sobre as cultivares de arroz, 

caracterizada pelo aparecimento de folhas lesionadas, foi estimulada pelo teor de 

nitrogênio na parte aérea da planta, nas condições de com e sem chance de escolha do 

hospedeiro, e pelo potássio somente na condição de sem chance de escolha. Já o teor de 

sílica na parte aérea da planta, em ambas as condições de experimentação, inibiu a 

alimentação dos adultos do inseto. 

A oviposição de O. oryzae foi associada positivamente com os teores de 

nitrogênio, cálcio e potássio, nas condições de com e sem chance de escolha do 

hospedeiro, e com o fósforo, somente na condição de sem chance de escolha. 

Negativamente, o único elemento químico associado com a oviposição do inseto foi a 

sílica. 

Com os nutrientes da parte aérea da planta, a população larval de O.

oryzae (número de larvas/planta) foi associada positivamente com os teores de 

nitrogênio e potássio (com e sem chance de escolha do hospedeiro) e cálcio e fósforo 

(sem chance de escolha), e negativamente (com e sem chance de escolha) com sílica. Já 

com os elementos químicos das raízes da planta, a população larval associou-se 

positivamente com os teores de lignina e fósforo ( com e sem chance), potássio ( com 

chance) e magnésio (sem chance) e negativamente com sílica, em ambas as condições de 

escolha do hospedeiro. 

O desenvolvimento larval (peso de larvas) de O. oryzae foi favorecido 

pelo teor de potássio nas raízes, em ambas as condições de experimentação e pelo teor 

de fósforo somente na condição de sem chance. A sílica foi o único elemento químico 

das raízes que afetou negativamente o desenvolvimento larval do inseto. A associação 

positiva com lignina é decorrente do estímulo à lignificação, após o dano do inseto. Os 

demais elementos químicos quantificados na parte aérea e nas raízes da planta não 

apresentaram relação com as variáveis avaliadas sobre o inseto. 

Anteriormente à infestação de O. oryzae, 30 dias após a emergência das 

plantas (DAE), os teores dos elementos químicos avaliados tanto na parte aérea como 
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nas raízes das plantas de cada cultivar de arroz não apresentaram diferença significativa, 

evidenciando que as parcelas mantidas com e sem infestação estavam homogêneas 

quanto ao teor destes elementos. 

Após a infestação do inseto, 55 DAE, para o teor de nitrogênio e 

fósforo, respectivamente nas raízes e parte aérea e raízes da cultivar BRS FIRMEZA, 

não houve diferença significativa, entre plantas livres e infestadas pelo inseto. 

Comportamento semelhante apresentou a cultivar Dawn com o teor de fósforo na parte 

aérea. Nas demais cultivares e órgãos avaliados, a diferença foi significativa. Para as 

quatro cultivares, nesta época de avaliação, o teor de potássio, em ambos os órgãos da 

planta, e de sílica na parte aérea, não apresentaram diferença significativa entre plantas 

livres e infestadas por O. oryzae. O teor de sílica apresentou diferença significativa 

apenas nas raízes da cultivar Dawn. A redução do teor de cálcio foi significativa, em 

ambos os órgãos de plantas infestadas da cultivar BR IRGA 41 O e nas raízes da 'BRS 

ATALANTA'. Parte aérea e raízes das cultivares BR IRGA 410 e BRS ATALANTA, 

apresentaram diferença significativa no teor de magnésio entre plantas livres e infestadas 

pelo inseto. Já pará o teor de lignina não houve redução, na parte aérea das cultivares 

Dawn e BRS ATALANTA e nas raízes de 'BR IRGA 410'. 

Na colheita, a determinação dos elementos químicos teve o intuíto de 

avaliar a recuperação do teor destes elementos nas plantas, após o dano provocado pelo 

inseto. Desta forma, somente foi observada recuperação na cultivar Dawn para o teor de 

nitrogênio, fósforo e sílica, nas raízes da planta. Tal comportamento é sugerido pelo fato 

da cultivar Dawn apresentar concomitantemente menor número de larvas e maior ciclo 

de desenvolvimento (135 dias), comparada com as demais. Ao contrário dos demais 

elementos químicos o teor de lignina é maior teor nas plantas infestadas pelo inseto, 

devido à intensificação da lignificação após o dano às raízes provocado pelas larvas de 

O. oryzae.

O ataque de larvas de O. oryzae às raízes das quatro cultivares avaliadas 

provoca redução do teor de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, tanto na 

parte aérea como nas raízes, e consequentemente perda na produção de grãos. 



5 CONCLUSÕES 

A alimentação de adultos de Oryzophagus oryzae nas cultivares de arroz 

BR IRGA 410, BRS FIRMEZA, Dawn e BRS ATALANTA é estimulada pelos teores 

de nitrogênio e potássio, e inibida pelo teor de sílica, presentes na parte aérea das 

plantas. 

A oviposição de O. oryzae nessas cultivares é estimulada pelos teores de 

nitrogênio, cálcio e potássio, e inibida pelo teor de sílica. 

A população larval de O. oryzae nas quatro cultivares aumenta com o 

incremento do teor de fósforo e diminui com o aumento do teor de sílica, presentes nas 

raízes. 

O desenvolvimento larval de O. oryzae nas referidas cultivares é 

estimulado pelo potássio e inibido pela sílica. 

O dano às raízes, provocado por larvas de O. oryzae, reduz o teor de 

nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, e aumenta o teor de lignina nas plantas 

das quatro cultivares avaliadas. 

Dentre as cultivares testadas, 'Dawn', é a única que consegue recuperar 

o teor de nitrogênio, fósforo e sílica das raízes da planta, após o dano provocado por

larvas de O. oryzae. 
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O ataque de larvas de O. oryzae às raízes das quatro cultivares avaliadas 

provoca redução do teor de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio e, 

consequentemente, perda na produção de grãos. 
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