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Boas práticas na gestão 
             das infestantes do arroz
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O Arroz - Oryza sativa, é dos cereais mais cultivados e consumidos no mundo inteiro e é a base da alimentação de mais de 
metade da população mundial. Portugal representa cerca de 6% da área de arroz na Europa e é o quarto país produtor a 
seguir à Itália, Espanha e Grécia.

O Arroz está profundamente ligado aos nossos hábitos alimentares e à nossa gastronomia. Em Portugal, cultivam-se cerca 
de 29000 hectares de arroz realizados por cerca de 1600 orizicultores, repartidos pelos Vales do Mondego (6000 ha), do 
Tejo e Sorraia (14000 ha) e do Sado (9000 ha). Os portugueses têm o maior consumo per capita de arroz na Europa, cerca 
de 16 kg/ano. Este consumo, marcadamente de Arroz Carolino, tem vindo a dar lugar aos Agulhas, muito pela adopção de 
“modernos” hábitos alimentares. A importância económica da cultura ronda os 50 milhões de euros, com uma produção 
total de cerca de 160 mil toneladas de arroz em casca, apenas cobrimos 55% das nossas necessidades totais sendo, no 
entanto, autosuficientes na produção de Carolinos.

Nos últimos anos, apesar das áreas serem praticamente idênticas, tem-se verificado uma evolução positiva da 
produtividade, obtida pela melhoria da gestão da tecnologia e principalmente através da qualidade das Sementes 
utilizadas. No entanto, a cultura do arroz precisa de protecção contra infestantes, pragas e doenças de forma a obter o 
máximo da produtividade e a melhor qualidade dos seus grãos ao competirem com a cultura por espaço, luz e nutrientes. 

As infestantes do arroz representam um problema crescente para os orizicultores em todo o mundo. Portugal não é 
excepção, sendo inúmeros os casos de situações confirmadas onde perdas elevadas de produção são atribuídas à 
presença de infestantes e à dificuldade do seu controlo. Na realidade, as infestantes têm sido o principal factor biótico 
responsável pela perda de rendimento na cultura provocando quebras de produção médias de 35% e a sua difícil gestão é 
um dos factores que mais consome recursos humanos e económicos aos orizicultores.

O regime intensivo de monocultura e a utilização sistemática de herbicidas com os mesmos modos de acção ao longo dos 
anos está a causar grandes dificuldades aos orizicultores no controlo das infestantes. Os herbicidas constituem o método 
de controlo mais eficaz, mas a sua sustentabilidade está comprometida a prazo, pela falta de herbicidas eficazes e pela 
crescente importância da resistência adquirida aos herbicidas actuais por falta de alternância dos modos de acção 
utilizados. De facto, a legislação actual cada vez mais exigente na avaliação dos pesticidas e a crescente preocupação da 
opinião pública sobre os efeitos na saúde humana e no ambiente está a limitar a homologação de novos produtos e a 
promover a saída de grande parte dos existentes. Esta situação aumenta o risco de resistências provocando situações cada 
vez mais frequentes em que as infestantes já não se controlam apenas com métodos químicos.

Desde a sua génese, a LUSOSEM tem um enorme compromisso com a sustentabilidade do Arroz Nacional promovendo a 
inovação e o desenvolvimento de soluções (sementes, agroquímicos e fertilizantes) que assegurem a viabilidade da 
cultura, numa óptica de valorização da fileira em forte colaboração com os diferentes intervenientes, desde a produção à 
indústria, actuando sempre de forma sustentável e responsável, apostando numa forte presença no campo aportando 
assistência e conhecimento ao sector (agricultores, técnicos, organizações de produtores) numa lógica de proximidade. 

Introdução
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A Lusosem consciente da crescente problemática da difícil gestão das infestantes nos arrozais nacionais e apoiada por uma 
actual consciência colectiva de fileira, com os diferentes intervenientes do sector a tomarem parte activa na melhoria da 
qualidade do negócio com boas perspectivas para criar e implementar estratégias conjuntas de criação de valor para a 
cultura, propôs-se coordenar, no âmbito do PDR 2020, um Grupo operacional que alia a investigação com a produção e as 
empresas de forma colaborativa. 

O Grupo Operacional + ARROZ - Sustentabilidade do agro-ecossistema arrozal nacional - tem como objectivo encontrar 
soluções estruturais e sustentáveis, orientadas para a resolução do problema do controlo de infestantes no arroz, 
nomeadamente de Echinochloa spp, nas três regiões orizícolas em consórcio com diversas entidades ligadas à fileira: 
ADISA - ISA, Anseme, Aparroz, Cotarroz-CC, DRAP-Centro e INIAV.

! Identificação /Distribuição e Mapeamento de resistências aos herbicidas elaborado com INIAV.

! Grupos Focais – prospecção das percepções no terreno junto à fileira.

! Conhecimento da biologia e ecologia das infestantes originando como resultado final o Livro técnico-científico 
“Infestantes dos Arrozais Portugueses” elaborado com o ISA.

! Desenvolvimento de novas estratégias de controlo integrado implementado em campos de demonstração com 
Cotarroz-CC, DRAP Centro e Aparroz.

! Manual “Boas práticas na gestão das infestantes na cultura do arroz” elaborado pela Lusosem em colaboração 
com os parceiros e integrando os resultados no projecto.

! FIAD – Ferramenta Informática de Apoio à Decisão elaborado em colaboração com a CONSULAI integrando 
resultados das diferentes áreas temáticas do projecto.

! Disseminação Conhecimento e Divulgação através de colóquios, jornadas de campo, livros de infestantes, 
manuais, notícias em ligação com a própria Rede Rural Nacional.

Este Projecto tem expectativas fortes sobre os resultados e o seu impacto sobre o sector e a problemática em questão, 
originando novas ferramentas de apoio à tomada de decisão no controlo de infestantes, uma forte transferência do 
conhecimento adquirido pelo grupo operacional pretendendo a promoção de Práticas de Gestão racional, integrada e 
sustentável das infestantes com benefícios na produtividade e rentabilidade da cultura e paralelamente ao nível 
ambiental e, por fim, a diminuição do risco de resistências das infestantes aos herbicidas existentes levando, em última 
análise, a uma maior longevidade das soluções herbicidas disponíveis.
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   Manual de Boas Práticas

É neste contexto que surge o presente manual que tem como objectivo fornecer aos orizicultores conhecimento sobre 
métodos culturais, mecânicos e químicos ao seu alcance que lhe permitam delinear uma estratégia para o controlo das 
infestantes, tendo em conta as particularidades de cada parcela e integrando as diversas formas de controlo de forma a 
obter a maior eficácia. 

Na realidade para uma gestão eficaz das infestantes é necessário, o conhecimento da própria cultura, a correcta 
identificação das infestantes, conhecer a sua biologia e ecologia, o histórico de infestantes na parcela, os herbicidas 
homologados, a qualidade da aplicação dos produtos, o maneio da água de forma a actuar na parcela o mais 
oportunamente possivel e, ainda um olhar atento para as resistências aos produtos (modos de acção) utilizados. A par dos 
tratamentos químicos ainda indispensáveis, a implementação de métodos preventivos e culturais pode levar a reduções 
drásticas nas densidades de infestação, sendo uma ferramenta importante e a ter em conta numa estratégia integrada a 
médio e longo prazo. No panorama actual e perante a complexidade dos factores a ter em conta, uma gestão realmente 
eficaz tem de ser delineada com uma visão integrada e a tomada de decisão feita ao nível de cada parcela.

Este Manual integra conhecimento dos parceiros do Grupo com diferentes competências complementares e que trabalharam 
de forma colaborativa, aos quais desde já agradecemos o empenho e profissionalismo demonstrados, para dar acesso à 
informação mais completa e actual apoiando uma tomada de decisão que é sempre, em última análise, de cada agricultor 
mas com a expectativa que seja abordada numa lógica de Gestão racional e integrada com benefícios na produtividade e 
rentabilidade do orizicultor  numa óptica de sustentabilidade e de longevidade da cultura e da orizicultura nacional. 

Parceiros do Grupo Operacional + Arroz
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Segundo o Cambridge Dictionary, uma infestante pode 
ser definida como “qualquer planta que cresça num local 
não pretendido, especialmente num campo onde 
impeça o livre desenvolvimento da cultura instalada”. O 
termo infestante, num conceito empresarial, define 
populações de uma da espécie vegetal que acima de 
determinados níveis e sob condicionalismos ecológicos 
particulares são responsáveis por prejuízos "líquidos" 
(balanço benefícios-prejuízos negativo) inaceitáveis em 
termos económicos e/ou ecológicos. 

Os prejuízos ocorrem principalmente na fase designada 
por período crítico da infestação, definido como o 
período durante o qual a presença das infestantes 
provoca uma perda de rendimento mensurável. Este 
período é próprio de cada cultura e, nos cereais está 
muito  dependente da evolução dos meristemas 
vegetativos para reprodutivos (masculinos e femininos), 
sendo a relação desta evolução com os estados 
fenológicos variável com as culturas e eventualmente 
diversos fatores culturais. No arroz cultivado em 
condições de alagamento, diversos estudos, indicam que 
o período crítico de infestação, para um nível de 
prejuízos de 5%, vai de 15 dias até 70 dias após a sementeira (Azmi et al., 2007; Juraimi et al., 2009). De facto, as infestantes 
concorrem com a cultura pela luz, água e nutrientes (Olajumoke et al., 2016). 

A sua presença nos campos pode contribuir para perdas de produtividade. A maior ou menor influência na perda de 
rendimento irá depender dos atributos de cada espécie de infestante presente. Atributos tais como o período de 
germinação e determinadas características, designadamente condições ideais de crescimento, hábito e taxa de 
crescimento, competitividade. A floração, a produção e dispersão de sementes são fatores importantes que podem 
fornecer uma visão sobre a melhor forma de abordar a gestão de cada infestante (Bayer, 2017).

Na cultura do arroz os principais prejuízos directos são devidos à redução do crescimento e consequente quebra de 
produção, devido à competição pelos nutrientes, água, luz e efeitos alelopáticos; os indirectos são necessidade de 
utilização de meios de gestão que aumentam os custos inerentes à sua utilização e podem eventualmente causar prejuízos 
na cultura; aumento da humidade do grão – secagem; hospedeiras de pragas e agentes patogénicos; prejuízos indiretos 
causados por alterações nos sistemas culturais (rotações, lavouras profundas); consequências ecológicas da aplicação de 
herbicidas (contaminação da água; destruição da microflora e microfauna do solo; riscos residuais; resistência de 
infestantes).

1. Infestantes



10

  1.1  Identificação 
        de infestantes
Nos arrozais portugueses estão identificados cerca de 70 táxones de infestantes adaptados ao meio de inundação 
permanente, durante o ciclo das cultivares de arroz e, por vezes, plantas típicas das valas. Além destas, em arrozais 
semeados a seco e com inundação após cerca de um mês, aparecem infestantes das culturas verno-estivais, dependendo 
da textura e pH do solo e da gestão das infestantes da cultura anterior, elevando o número de plantas diferentes no arrozal. 
Os táxones que causam prejuízos significativos pertencem às famílias botânicas das poáceas, alismatáceas e ciperáceas 
(Vasconcelos et al., 2020).

Em Portugal, a flora infestante dominante na cultura do arroz contempla principalmente monocotiledóneas. O grupo das 
gramíneas é o que apresenta maior número de espécies infestantes no ecossistema orizícola, sendo também aquele que 
apresenta as espécies mais complicadas de controlar, como as milhãs (Echinochloa spp.), leptocloa (Leptochloa spp.), e 
arroz-bravo (Oryza sativa L. subsp. sylvatica Chiapelli), entre outras; as ciperáceas (géneros Cyperus spp.) as alismatáceas 
(Alisma spp.) e as ponteridáceas (Heteranthera spp.). 

As poáceas são as mais difíceis de controlar designadamente o arroz-bravo (Oryza sativa L. subsp. sylvatica) e as milhãs 
(Echinochloa spp.). As milhãs, apresentando uma estrutura e ciclo de desenvolvimento bastante semelhantes ao arroz, 
são as de mais difícil controlo, sendo também as que causam maiores prejuízos. 

Também há algumas infestantes dicotiledóneas como o carapau (Ammania coccinea Rottb.) competitivas e que 
apresentam uma gestão difícil.

Forte infestação de leptocloa - Biscainho
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POÁCEAS

Planta Florida Panículas densas Afilhamento Pormenor da panícula

Milhã-branca 
Echinochloa phyllopogon (Stapf)

Milhã-do-arroz 
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch

Plântulas

Afilhamento Panículas com algumas 
espiguetas aristadas

Panícula e folhas 
superiores enrugadas

Milhã-pé-de-galo 
Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. subsp. crusgall

Milhã-pé-de-galo-do-arroz 
Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. subsp. hispidula

Arroz Bravo 
Oryza sativa L. var. sylvatica Chiappelli

Figura 1 - Principais infestantes e Famílias presentes nos arrozais Portugueses - Poáceas

  1.2 Principais 
             Infestantes 

Na Figura 1 ilustram-se as famílias botânicas e alguns dos seus táxones infestantes com maior importância nos arrozais 

portugueses. As principais famílias são as Poáceas, Ciperáceas, Alismatáceas, Literáceas e Ponteridáceas.

Lígula e aurículas Panículas

PanículaLígula

Erva-Serra
Leersia oryzoides (L.) Swartz

Plântula Panícula envolvida na 
base pela folha

Leptocloa
Leptochloa fusca (L.) Kunth subsp. fascicularis

Fonte: Livro “Infestantes de Arrozais de Portugal” (Vasconcelos et al., 2020)
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Planta de S. mucronatusPlântula de S. mucronatus

Espeto
Schoenoplectus mucronatus (L.)

Plântula Infestação

Negrinha
Cyperus diormis L.

CIPERÁCEAS

Plântula Inflorescência

Triângulo
Bolboschoenus glaucus (Lam.)

Plântula Roseta Plântula Roseta

Orelha-de-mula-lanceolada
Alisma lanceolatum With

Orelha-de-mula
Alisma plantago-aquatica L

ALISMATÁCEAS

Plântula Planta antes da floração

Carapau
Ammannia coccinea Rottb.

LITERÁCEAS

Plântula Planta em floração

Falsa-alisma
Heteranthera limosa (Sw.) Willd.

Plântula Estípula hialina acinzentada

Espiga-Branca
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.

PONTERIDÁCEAS

Figura 1 - Principais infestantes e Famílias presentes nos arrozais Portugueses - Ciperáceas, Alismáticas, Literáceas 
Ponteridáceas

Fonte: Livro “Infestantes de Arrozais de Portugal” (Vasconcelos et al., 2020)

  1.2 Principais 
             Infestantes 



13

  1.3  Banco
   de Sementes do Solo

É no solo que as sementes das infestantes se 

acumulam e permanecem. Conhecer o banco de 

sementes de cada solo é fundamental, quais as 

espécies que existem, bem como a “pressão” de cada 

uma delas e a sua biologia. 

Conhecer previamente quais as espécies presentes 

dá-nos uma vantagem na gestão das infestantes 

permitindo adequar logo à partida as práticas 

culturais e escolher o(s) herbicida(s) de pré-

emergência mais adequado(s).

Para melhor entender a necessidade de conhecer a 

pressão de infestantes presentes, exemplificamos 

com o caso das milhãs, onde podemos observar desde 

0 até mais de 200 plantas/m². Classificamos um 

campo como tendo uma pressão forte a partir de 10 

plantas/m². Deverá observar-se que com a dificulda-

de em controlar alguns biótipos de milhãs pelos herbi-

cidas actualmente disponíveis no mercado e conside-

rando uma eficácia de cerca de 90%, ficariam por con-

trolar 1 ou 5 plantas/m², para uma densidade inicial 

de 10 e 50 plantas/m² respectivamente. São 10 000 a 

50 000 plantas/ha.

Diferentes espécies exigem condições de germinação 

diferentes. Por exemplo, as milhãs, a orelha-de-mula, 

a orelha-mula-lanceolada e o carapau são menos 

sensíveis à presença de lâmina de água do que a 

negrinha e a leptocloa.

Banco de sementes de infestantes, Montemor-o-Velho

Infestação de milhãs - Alcácer do sal
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  1.4  Controlo 
      de Infestantes

A cultura do arroz, devido ao seu sistema de produção intensivo, é das que maiores custos apresenta, designadamente em 

água, adubos e herbicidas, sendo estes últimos os responsáveis por uma grande parte dos custos desta atividade. As 

infestantes do arroz e o seu grau de infestação podem comprometer toda a produção de uma parcela, sendo de grande 

importância a sua correta gestão. Para tal, contribui o conhecimento profundo da cultura, do seu sistema de produção e da 

relação competitiva entre o arroz e as infestantes.

Como foi referido atrás, na cultura do arroz o período crítico correspondente às fases iniciais do desenvolvimento da 

cultura, sendo imperativo o avanço do arroz em relação às infestantes. Considerando que a cultura cobre quase a 

totalidade da área dos canteiros, é fácil concluir que o ensombramento apresenta-se como um fator determinante na 

competição entre o arroz e as espécies infestantes. 

As infestantes com um porte mais elevado que o arroz podem reduzir a luz disponível para a cultura em 50%, assim, 

interferem no crescimento, causam perdas de produtividade e quebra na qualidade do grão (Sureshkumar et al., 2016).

É, portanto essencial intervir o mais precocemente possível na parcela – antes do início do período crítico - de forma a 

permitir este desfasamento entre o desenvolvimento do arroz e o das infestantes.

O controlo de infestantes no arroz deve ser realizado utilizando diferentes métodos, tendo em conta as particularidades de 

cada parcela. Esta abordagem permite uma maior eficácia no controlo de uma determinada infestante e evitar que esta se 

torne resistente ou dominadora num determinado local.

Cada vez mais a gestão das infestantes deve deixar de ser encarada como um problema que se resolve diretamente com a 

aplicação de herbicidas, no curto prazo, mas com uma abordagem sistémica através de estratégias que envolvem todo o 

sistema cultural com uma planificação no médio, longo prazo. A resistência pode ser prevenida e mitigada seguindo os 

princípios de proteção integrada, conjugando os métodos ao nosso dispor incluindo os culturais, como a rotação de 

culturas (com outros cereais ou leguminosas), a falsa sementeira, densidade de sementeira, variedades mais competitivas 

e com efeito alelopático com métodos químicos (mistura, sequência e alternância de herbicidas com MOA diferente). 

Todavia em algumas regiões e tipos de solo não é técnica e economicamente viável a produção de culturas alternativas ao 

arroz.
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  1.5  Resistência das infestantes 
         nos arrozais nacionais

O predomínio da monocultura e do controlo químico das infestantes levam a uma situação de elevado risco para a 

selecção de populações resistentes aos herbicidas. Neste domínio já foram identificadas em Portugal, populações de 

Echinochloa resistentes (Calha et al.,2017).

As milhãs (Echinochloa spp) são consideradas as infestantes com maior dificuldade de controlo na cultura do arroz nas 

principais zonas de produção em Portugal. Atualmente os herbicidas inibidores das enzimas acetolactato-sintase (ALS) 

e AcetilCoenzimaA xcarboxilase (ACCase) , como o penoxsulame e o profoxidime constituem as principais substâncias 

ativas utilizados para o controlo das milhãs. No entanto, a sustentabilidade destes herbicidas tem sido ameaçada pela 

ocorrência de populações resistentes (R) em espécies inicialmente suscetíveis que foram selecionadas por intensa 

pressão de seleção exercida pelos herbicidas em situações de monocultura-monoherbicida. O primeiro caso de 

resistência a herbicidas em Portugal foi identificada numa infestante da cultura do arroz Alisma plantago-aquatica L. 

(orelha-de-mula) resistente ao bensulfurão-metilo (inibidor da ALS) (Calha et al., 1998;. Calha et al., 2007) e em 2009, 

numa prospeção de resistência ao propanil em populações de Echinochloa spp. registou-se apenas um aumento na 

tolerância aquele herbicida (Calha et al., 2009). 

O uso repetido de herbicidas em arroz resultou em mais de 69 populações Echinochloa spp. resistentes a herbicidas com 

diferentes modos de ação em todo o mundo, particularmente na América do Sul (33%), mas também na América do 

Norte e Ásia (22%), na Europa (19%) principalmente na bacia do Mediterrâneo, África (3%) e Austrália (1%) (Heap, 

2021). Foram identificadas populações de Echinochloa resistentes a herbicidas inibidores da ALS em Espanha (Senero et 

al., 2011), Itália (Panozzo et al., 2013), França (Délye et al., 2014), Grécia (Kaloumenos et al., 2013) 

O maior problema associado à resistência aos herbicidas é a resistência cruzada, que consiste na perda de eficácia não 

só do herbicida responsável pela seleção, mas que se repercute por outros herbicidas com o mesmo modo de ação 

(existem cinco famílias químicas de herbicidas inibidores da ALS, todas representadas no mercado do arroz) mas 

também a herbicidas diferentes e mesmo aqueles que nunca foram aplicados. Este fenómeno está associado ao 

mecanismo fisiológico e bioquímico responsável pela resistência. Pelo que para selecionar medidas alternativas para o 

controlo da resistência é necessário diversificar os métodos de controlo, conhecer a biologia e a da espécie e também os 

mecanismos de resistência.
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  1.5  Resistência das infestantes 
             nos arrozais nacionais

   
As gramíneas tem sido consideradas, desde sempre, as principais infestantes dos arrozais (Vasconcellos, 1954) 
destacando-se actualmente as milhãs (  ssp.), o arroz-bravo (  subsp. ) e a leptocloa Echinochloa Oryza sativa sylvatica
(L  subsp. ) pela dificuldade crescente do seu controlo. É conhecida a diferente sensibilidade aos eptochloa fusca fascicularis
herbicidas e a bioecologia das diferentes espécies de milhãs, o que torna a sua identificação crucial.

As milhãs constituem um complexo de espécies com diferente distribuição pelas regiões orizícolas. No mesmo arrozal 
podem encontrar-se mais do que uma espécie, embora haja pelo menos uma que predomina. As espécies mais 
prevalentes, pela sua abundância e frequência são por ordem decrescente de abundância, a milhã-branca (E. 
phyllopogon Echinochloa crus-galli hispidula E. oryzoides) a milhã-pé-de-galo-do-arroz (  subsp. ) e a milhã-do-arroz ( ). 
Esporadicamente também aparece outra espécie de milhã, a  (Vasconcelos  2020). No projecto + Arroz E. colona et al.,
desenvolveu-se um método de identificação de espécies de milhã baseado em seis microsatélites (Mendes  2021) et al.,
que permite distinguir a milhã-branca das outras espécies. Esta é a principal espécie em que foram confirmadas 
populações resistentes a herbicidas inibidores da ALS (HRAC-B/2) como o penoxsulame e a herbicidas inibidores da 
ACCase(HRAC A/1) como o profoxidime.

E. colona    E. crusgalli subsp. 
crusgalli

     E. crusgalli subsp. hispidula     E. oryzoides    E. phyllopogon

Figura 2 - Espécies de Echinocloa - Destinção no estado fenológico de espigamento ou floração

Fonte: Livro “Infestantes de Arrozais de Portugal” (Vasconcelos et al., 2020)

1.5.1 Ponto de situação actual 
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No projecto + Arroz fez-se uma prospecção de resistência em campos de arroz com falta de eficácia ao penoxsulame (2018, 
2019) e ao profoxidime (2019 e 2020). A amostragem incluiu no total 54 amostras de sementes de  spp. e 10 de Echinochloa
Leptochloa fusca fascicularis subsp. , como se pode ver no Quadro 1.

Quadro 1 – Prospecção de resistência nas três regiões orizícolas

1.5  Resistência das infestantes 
                   nos arrozais nacionais

Ano Espécie Amostras Herbicidas

2015 Echinochloa spp. 20 penoxsulame

2018 Echinochloa spp. 24
penoxsulame 
profoxidime

2019
Echinochloa spp.

Leptochloa sp
10
10

profoxidime
profoxidime

 Populacão de Leptocloa com suspeita de resistência a 
herbicida HRAC A, Coruche

A selecção de herbicidas baseou-se na avaliação de risco realizada a partir dos resultados do inquérito a 81 produtores (26 
Mondego; 30 Sado, 25 Sorraia). Destaca-se a importância crescente do uso de profoxidime nos últimos cinco anos (2013-
2018) em todas as regiões orizícolas, seguido de perto pela bentazona - Figura 3. Esta situação deve-se muito 
provavelmente à redução na eficácia de herbicidas com base em penoxsulame que levaram à procura de alternativas.

A – Vale do Tejo e S orraia  
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25
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35

40

2013 2014 2015 2016 2017 2018

azimsulfurão bentazona bispiricac-sódio

cialofope-butilo imazamox MCPA

penoxsulame pretilaloro profoxidime

Figura 3 – Uso de herbicidas no período de 2013-2018, 
nos arrozais do vale do Tejo e Sorraia (A), 
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A percepção dos produtores no que respeita às infestantes que consideravam mais preocupantes, pelo problema da 
resistência, por serem infestantes novas ou pela dificuldade nos seu controlo, vem ao encontro da prospecção realizada 
(Quadro 2)

Espécie / região Vale Sado Vale Tejo e Sorraia Baixo Mondego 

Echinochloa spp.

Leptochloa

Cyperus difformis

Heteranthera

Alisma

Oryza sativa

 
95,8

-

-

4,2

-

-

 
92

42

3,8

3,8

8

-

 
65,7

-

-

-

-

4,2

 
    

    

Figura 3 – Uso de herbicidas no período de 2013-2018, nos arrozais do Vale do Sado (B) e Baixo Mondego (C).

Quadro 2 – Percepção dos agricultores quanto a importâncias das principais infestantes da cultura do arroz – resistência a 
herbicidas – expresso em percentagem das respostas ao inquérito + Arroz.

1.5  Resistência das infestantes 
                   nos arrozais nacionais

20182013 2014 2015 2016 2017 2018

oxadiazão clomazona

profoxidime

bentazona

imazamox

cihalofop-butilo

penoxsulame

penoxsulame 
+ cihalofop-butilo

bispiribace-sodio

quincloraque

B – Vale do Sado 
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C - Baixo Mondego
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florpirauxifen profoxidime
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As amostras de populações suspeitas de resistência foram analisadas em três fases: 1) despiste de resistência por 
aplicação da dose recomendada; 2) ensaios de dose-resposta e 3) análises de biologia molecular para estudo do 
mecanismo de resistência.

Confirmaram-se 30 populações de Echinochloa spp. resistentes ao penoxsulame e 10 resistentes ao profoxidime. A 
distribuição por região pode ver-se no Quadro 4.

    

 

Quadro 3 – Percepção dos agricultores quanto à importância das principais infestantes da cultura do arroz - novas 
espécies – expresso em percentagem das respostas ao inquérito + Arroz.

Espécie / região Vale Sado Vale Tejo e Sorraia Baixo Mondego 

Leptochloa
Cyperus difformis
Heteranthera
Alisma
Oryza sativa
Echinochloa spp. 

 
-
-

4,2
-
-

95,8

 
42
3,8
3,8
8
-

92

 
-
-
-
-

4,2
65,7

 

    

       

Quadro 4 – Distribuição da resistências ao penoxsulame e profoxidime por região

Região  penoxsulame profoxidime 

 
2015
 

2018
 

2018
 

Baixo Mondego
Vale Tejo e Sorraia
Vale Sado

 
90 %
25 %
50 %

 
80 %
60 %
83 %

 
67 %
50 %
75 %

 

    

Uma população do Sado apresentou resistência cruzada aos dois herbicidas estudados. Levanta-se a questão se o 
mecanismo de resistência seria a resistência múltipla ou a resistência metabólica. Na caracterização do mecanismo de 
resistência não foram detectadas mutações que justificassem que as enzimas ALS ou ACCase fossem insensíveis aos 
herbicidas penoxulame e profoxidine respectivamente. Todavia duas populações de  de arrozais Echinochloa phyllopogon
do vale do Sado apresentavam uma amplificação do gene que codifica a enzima ACCase de 4 a15 vezes, mecanismo que 
pode contribuir para a resistência ao profoxidime. 

A prospecção realizada e os resultados obtidos abrem perspectivas futuras para a avaliação da resistência metabólica 
como mecanismo de resistência das populações resistentes de confirmadas e noutras espécies como a Echinochloa 
Leptochloa fusca fascicularis subsp.  cuja importância tem vindo a crescer nos últimos anos. 

1.5  Resistência das infestantes 
                   nos arrozais nacionais
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2. Principais 
          Métodos de 
       Controlo

2.1 Meios de controlo 

       culturais

2.2 Meios de controlo

       químicos
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Quanto maior for a semelhança da infestante com a cultura do arroz mais difícil poderá ser o seu controlo, sobretudo com 
o recurso a herbicidas.

As medidas culturais serão tanto mais importantes de implementar quanto maior é essa semelhança. Poderemos 
considerar que uma infestante:

1 -  Da mesma espécie (Oryza sativa) - o arroz bravo, é a mais dependente da utilização de medidas culturais;

2 -  Da mesma família (Poaceae) - as milhãs, a leptocloa ou o azevém-baboso, dependem muito da utilização de medidas 
culturais, mas para as quais existem herbicidas eficazes;

3 -   Da mesma classe (Monocotiledóneas) - a negrinha, orelha-de-mula ou heterantera, onde devem coexistir medidas 
culturais e aplicação de herbicidas;

4 -  De classes diferentes (Dicotiledóneas) - o carapau ou a lindérnia, onde devem coexistir medidas culturais e aplicação 
de herbicidas;

As práticas culturais a implementar dependem das infestantes dominantes. A experiência mostra que a falsa-sementeira é 
eficaz no controlo de arroz-bravo e milhãs, mas revela-se menos eficiente em leptocloa e orelha-de-mula, uma vez que na 
maioria das situações estas infestantes não estão presentes no período de implementação desta prática. Da mesma 
forma, a monda manual é possível no caso de gramíneas tais como o arroz-bravo, as milhãs e a leptocloa.

2. Principais Métodos 
            de Controlo das Infestantes

O controlo de infestantes no arroz deve ser realizado recorrendo, sempre que possível, a diferentes métodos em 
simultâneo, de forma integrada. Esta abordagem permite tornar mais eficaz o combate a uma determinada infestante e 
evitar que esta se torne resistente ou dominadora de um determinado local.

Os métodos de controlo diferenciam-se 
entre medidas indirectas, cujo objectivo 
principal é minimizar a introdução de 
sementes e/ou propágulos de infestantes 
nas parcelas de cultivo do arroz, e meios de 
controle directos realizados com o 
objectivo de reduzir os prejuízos (Figura 4).

Infestantes dispersas
(contaminação por sementes)

Banco de sementes

Plântulas

Lavoura, Rotação,
Nivelamento do solo,
Falsa sementeira,
Limpeza das máquinas
Data e densidade de sementeira
Seleção da cultivar

Sachas, gradagem
Herbicidas
Controlo lâmina de água

Herbicidas com MOAs diferentes
Monda manual
Exserohilum monoceras

Plantas sobrevivem

Medidas indiretas

Meios diretos

Maturação das infestantes

Figura 4. Esquema representativo sobre a 
interação dos meios indiretos e diretos de 
controlo de infestantes em Proteção 
Integrada, adaptado de Mispan et al. 
(2019).
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2.1 Meios de Controlo Culturais

Uma abordagem preventiva no controlo das infestantes procura minimizar a introdução de sementes ou propágulos de 
infestantes em zonas cultivadas. As sementes utilizadas, os tractores, alfaias, ceifeiras-debulhadoras e a água de rega são 
apontados como os principais veículos para tal.

A utilização de Semente Certificada é uma garantia de qualidade. A preparação e limpeza cuidada da semente limitam 
fortemente a presença de infestantes e é uma garantia da não dispersão das suas sementes nas parcelas. São comuns os 
problemas graves com a utilização de semente “secundeira” ou não certificada. A semente certificada é obtida em campos 
devidamente limpos de infestantes, sujeita a rigorosos controlos no campo e no processamento por parte de técnicos dos 
organismos oficias e das empresas produtoras e apenas é comercializada aquela que se encontra dentro dos rigorosos 
parâmetros definidos pela União Europeia. Actualmente a semente certificada de arroz tem também um passaporte 
fitossanitário que assegura ao agricultor a ausência de pragas de quarentena.

A elevada taxa de germinação da semente certificada permite um mais rápido recobrimento do solo e consequentemente 
um melhor controlo das infestantes presentes na parcela. Ensaios realizados ao longo dos últimos anos e a prática de 
campo demonstram que o sombreamento que a cultura exerce sobre as infestantes complementa o efeito do herbicida.

A limpeza cuidada dos tractores, alfaias e especialmente de ceifeiras-debulhadoras é recomendada quando circulam entre 
parcelas. Em particular parcelas com infestantes resistentes devem ser colhidas em último lugar para evitar a dispersão 
das sementes.

As infestantes que se desenvolvem nas valas de rega dos arrozais libertam sementes para a água e que acabarão por entrar 
nas parcelas cultivadas. Manter as valas limpas com máquinas de corte ou herbicidas não-selectivos é recomendado.

Tal como em qualquer outra cultura, o solo condiciona alguns pontos do itinerário cultural do arroz. A preparação do terreno, 
o gestão da água e o plano de adubação são os que mais directamente estão condicionados pelas características do solo.

Semente Certificada - Garantia de qualidade e segurança
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A rotação de culturas é uma prática que conduz à redução da pressão das infestantes nos arrozais. Na rotação de quatro 
anos introduzida pelo projecto +Arroz numa parcela no Cotarroz, em Salvaterra de Magos, foi possível verificar uma forte 
redução da presença de milhãs e negrinha. Na parcela em estudo foi implementada a rotação milho-girassol-pousio-arroz. 
Se após vários anos de arroz o controlo destas infestantes já não era satisfatório, sobretudo com o recurso a herbicidas, 
com a introdução da rotação a presença das infestantes referidas foi reduzida em mais de 90%.

A cultura do arroz apresenta especificidades que dificultam esta prática. Destas destacam-se o nivelamento das parcelas, a 
utilização de solos salinos ou de paul e a especialização dos agricultores nesta cultura.

Para a introdução desta prática cultural é necessária uma avaliação técnica e económica cuidada. Nas zonas orizícolas o 
rendimento actual do arroz pode ser superior ao de cereais como o milho, o trigo ou a cevada. Isto apesar de estas 
poderem ter um custo de produção inferior ao do arroz e não exigir um nível de especialização elevado do agricultor. As 
culturas horto-industriais podem ter um rendimento superior, mas têm um custo de produção mais elevado e exigem um 
elevado grau de especialização. Novas culturas estão a ser ensaiadas, como possíveis alternativas culturais ao arroz, mas 
ainda existem limitações técnicas e dificuldades no escoamento da produção pois há poucas fileiras organizadas. O grão-
de-bico, a ervilha ou o tremoço poderão ser algumas destas alternativas.

No entanto, o milho nas regiões da Beira Litoral e Ribatejo, o tomate de indústria no Ribatejo, o sorgo no Alentejo e 
algumas leguminosas nas três regiões deverão ser considerados como de maior potencial na rotação.

A introdução da rotação pode permitir reduzir os custos de produção do arroz em cerca de 10 a 15% e aumentar a 
produtividade das parcelas nos anos seguintes às outras culturas. Um cuidado estudo de impacto económico da rotação 
na exploração é fundamental. Este deverá considerar sempre 5 ou mais anos.

Cotarroz CC - parcela sem rotação Cotarroz CC -  parcela com rotação 
                         milho-girassol-pousio-arroz

2.1.1 Rotação Cultural

2.1 Meios de Controlo Culturais
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A queima dos restolhos permite eliminar as sementes de infestantes que fiquem à superfície do solo após a colheita. A 
palha deverá ficar em cordão para evitar que se dispersem as sementes e a sua eliminação pelo fogo seja menos eficaz. 
Esta prática deve sempre ser bem ponderada uma vez que altera a microflora do solo, reduz a incorporação da matéria 
orgânica ao solo e aumenta as emissões de CO².

A incorporação com rodas-arrozeiras de palhas, restolhos e infestantes é uma prática aconselhável, habitualmente 
designada de “fangueio” ou “pisar o arroz”. Esta diminuirá tanto o tempo de secagem do solo na primavera com a presença 
de resíduos no momento da preparação do solo para a sementeira.

A presença de lâmina de água nas parcelas, antes da sementeira, por um período superior a 90 dias pode conduzir à 
quebra de dormência das sementes de algumas infestantes, limitando o escalonamento da germinação após a 
sementeira. No entanto cria no solo condições anaeróbias e de proliferação de pragas. Importa oxigenar o meio e 
contrariar o desenvolvimento das pragas mediante mobilizações antes da sementeira.

O reviramento superficial do solo no início da primavera pode promover a germinação de espécies presentes no banco de 
sementes do solo. Esta operação pode ser repetida as vezes que forem possíveis antes do início da preparação definitiva do 
solo, com recurso a grade de discos.

Operações Outono-Inverno, Ribatejo  (foto João Alegria - Orivárzea)

2.1.2 Operações de Outono-inverno

2.1 Meios de Controlo Culturais
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Sempre que seja possível, a realização de lavoura constitui uma solução eficaz para este problema e com benefícios 
acrescidos no controlo de infestantes, ao colocar muitas sementes e propágulos a uma profundidade que inviabiliza a sua 
germinação. Esta só deve ser realizada de 4 em 4 anos.

 NIVELAMENTO

As vantagens do nivelamento dos canteiros e as pequenas correcções após a preparação do solo para a sementeira são 
fundamentais para o arroz. O ciclo da cultura é quase sempre acompanhado de uma lâmina de água, de cuja uniformidade 
dependem vários factores que condicionam a produtividade do arroz.

Uma lâmina de água uniforme em toda a parcela melhora: o efeito de regulação térmica para o arroz; estabelecimento 
inicial da cultura; afilhamento de cada planta e consequentemente melhora a produção.

O nivelamento permite ainda uma entrada e saída de água nos canteiros mais rápida e uniforme.

Para que o trabalho de nivelamento seja realizado nas melhores condições, é necessário ter o solo preparado a pelo menos 
15 cm, sem a presença de torrões muito grandes. Torrões muito grandes podem originar emergências escalonadas da 
cultura e das infestantes. Pode também interferir com a eficácia dos herbicidas residuais de pré-emergência. Ao inverso, o 
solo demasiado "pulverizado" não garante uma boa instalação da cultura. As plântulas de arroz terão dificuldade em 
penetrar no solo e acelerar o desenvolvimento das infestantes.

Nivelamento da parcela, Figueira da Foz

2.1.3 Preparação do Terreno

2.1 Meios de Controlo Culturais

LAVOURA
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ENTRADA DE ÁGUA

SAÍDA  DE ÁGUA

 REDE DE REGA E DRENAGEM DA PARCELA

O correcto dimensionamento da rede de rega permite fazer uma 
atempada entrada de água no canteiro (14,4 – 18 m³/hora/ha ↔ 4 – 5 
L/s/ha). 
Na prática, estará bem dimensionado se permitir a existência de uma 
lâmina de água em toda a parcela de 3 a 5 cm em 36 a 48 horas.

 GESTÃO DA ÁGUA NO CANTEIRO

A forma como a água se movimenta no canteiro pode influenciar a gestão das infestantes. É habitual verificar nos arrozais 

portugueses uma maior concentração de infestantes como milhãs ou heteranteras, junto das entradas de água dos 

canteiros.

A forma como a água entra na parcela pode 
concorrer para a sua proliferação de duas formas 
antagónicas. Até que todo um canteiro esteja 
coberto por uma fina lâmina de água, podem 
decorrer várias horas. Quanto menor o caudal de 
entrada de água maior a diferença de horas entre 
o tempo de com solo húmido nas diferentes 
zonas do canteiro. Irá promover-se diferenças no 
desenvolvimento das infestantes. Por outro lado, 

quando se aplica um herbicida de pré-emergência, nas zonas de entrada da água existe sempre algum arrastamento deste 
herbicida. Quanto maior for o caudal maior o risco deste fenómeno ocorrer. Aumentar o caudal disponível permitirá que 
haja menos diferenças no desenvolvimento das infestantes no mesmo canteiro.

A instalação de valas no interior do canteiro, junto aos muros ou atravessando-o na diagonal (como demonstrado na 
Figura 5, permitirá simultaneamente disponibilizar um caudal maior sem que haja arrastamento do herbicida, uma vez 
que a água entrará em todo o canteiro de forma mais uniforme. Estas deverão no mínimo ter 20 cm de profundidade.
Este sistema também permitirá melhorar a drenagem da parcela. Cada vez que se retira a lâmina de água de um canteiro, 
aumentam quer o risco de aparecimento de infestantes, quer o de danificar a cultura, sobretudo em solos salinos. Estas 
valas permitem drenar rapidamente a parcela.

Vala de rega e drenagem na parcela, Benavente

2.1 Meios de Controlo Culturais

Figura 5 - Movimento da água no canteiro
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2.1 Meios de Controlo Culturais

FALSA-SEMENTEIRA

A falsa sementeira consiste na preparação do terreno (mobilizar e nivelar) como se da sementeira se tratasse, sem realizar 
a adubação de fundo e o herbicida de pré-emergência, seguido de inundação ligeira para estimular a emergência das 
infestantes. De seguida procede-se à sua eliminação recorrendo a meios mecânicos e/ou químicos. No arroz, as milhãs 
(Echinocloa spp), as heteranteras (Heteranthera spp) e o arroz-bravo (Oryza sativa L. subsp. silvatica) são algumas das 
infestantes mais susceptíveis.

A falsa-sementeira é mais fácil de implementar em solos ligeiros de textura mais grosseira, arenosos ou franco-arenosos e 
bem drenados que permitem, em iguais circunstâncias, antecipar a preparação do solo. Parcelas em zonas baixas, de sapal 
ou paul, com solos pesados salinos de textura fina dificultam as operações de preparação do terreno e consequentemente 
podem muitas vezes inviabilizar esta operação.

A precipitação nos meses de Março e Abril é decisiva para que se possa realizar a falsa-sementeira convenientemente. Nos 
últimos 6 anos verificou-se que, pela escassa precipitação, em 2015, 2017 e 2019 teria sido possível realizar a falsa-
sementeira em muitas explorações orizícolas.

Esta prática gera muita discussão junto dos orizicultores, sobretudo pelo atraso que origina na sementeira. 

O objectivo será torna-la viável nos diferentes condicionalismos orizícolas nacionais. Dever-se-á realizar o mais cedo 
possível e desta forma interferir menos com a data de sementeira do arroz. Este efeito será menor nas regiões do Ribatejo 
e Alentejo. Na Beira Litoral são muitos os casos em que as perdas de produção devido à presença de infestantes 
ultrapassam os 30 % nalgumas parcelas. O acumulado de luz e temperatura ideais para o ciclo do arroz limitam a 
produtividade, o que não facilita a introdução desta prática. Mas uma vez que as diferentes espécies de milhãs germinam 
com temperaturas a partir de 9° a 10�C e que nesta zona se iniciam as sementeiras na primeira quinzena de Abril, com 
temperaturas de solo entre 12° e 15°C, o sucesso desta prática a partir do início do mês de Abril será possível. Estudos 
realizados no vale do Mondego indicavam perdas de produtividade, associadas ao atrasar da data de sementeira. A 
utilização de variedades de ciclo curto e a redução da pressão das infestantes poderão limitar ou até compensar estas 
perdas.

Nas áreas de produção de arroz dependentes de perímetros de rega públicos, o sucesso estará também dependente da 
possibilidade do fornecimento de água aos regantes durante o mês de Abril. Alguns perímetros de rega apenas fornecem 
água no mês de Maio. A falsa-sementeira e a sementeira precoce são práticas que podem dar um forte contributo para um 
melhor controlo de infestantes no arroz. Associações de regantes e orizicultores deverão em conjunto procurar formas de 
fornecer água mais cedo aos produtores.
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2.1 Meios de Controlo Culturais

FALSA-SEMENTEIRA

Após a preparação do terreno e a inundação, a utilização de meios mecânicos ou químicos para a eliminação das 
infestantes depende sobretudo das condições de humidade do solo no momento da intervenção. Com o solo seco 
recomenda-se a eliminação mecânica das infestantes com recurso a vibrocultor ou outra alfaia que permita expor as raízes 
promovendo a sua dessecação mobilizando apenas uma fina camada de solo. O uso de grade de discos é desaconselhado. 
Esta operação não deverá mobilizar o solo a uma profundidade superior a 7 cm, impedindo que sementes não germinadas 
sejam trazidas para a cama de sementeira. Caso o solo estiver húmido ou houver previsão de precipitação poderá recorrer-
se à utilização de herbicidas não-residuais e não-selectivos como o glifosato. Neste caso e após 4 a 7 dias poderá ser 
realizada uma mobilização superficial do solo antecedendo a sementeira do arroz. 

Apesar da discussão à volta da falsa sementeira a sua utilização melhora o controlo das infestantes, como demonstraram 
trabalhos realizados no passado e recentemente pelo Grupo Operacional +ARROZ. Nos trabalhos realizados no âmbito do 
projecto, parcelas com forte infestação de milhãs foram divididas em duas, para que o ponto de partida fosse idêntico. Na 
época ideal de sementeira realizou-se a sementeira convencional em metade das parcelas (parcelas testemunha). A outra 
metade foi alagada para promover a germinação das infestantes e posterior eliminação. Em diferentes casos utilizou-se a 
destruição mecânica ou química. Os resultados confirmaram uma significativa redução na pressão de infestantes aquando 
da aplicação do herbicida de pós-emergência. Nas parcelas testemunha o controlo de milhãs e de arroz-bravo foi 
insuficiente. Nas parcelas com falsa sementeira pôde observar-se um excelente controlo de milhãs e arroz-bravo.

Falsa sementeira, DRAP Centro Bico da Barca 2019
(Foto António Jordão)

Falsa sementeira, DRAP Centro Bico da Barca 2020 
parcela testemunha (Foto António Jordão)
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No contexto da gestão das infestantes importa referir o impacto das diferentes técnicas de sementeira. As espécies que 
emergem e quando emergem podem diferir bastante com utilização das diferentes técnicas. A presença ou ausência de 
lâmina de água no momento da sementeira e a sua altura promove ou impede o seu crescimento.

A alternância na técnica de sementeira do arroz é uma ferramenta cultural que se recomenda na gestão das infestantes.

 SEMENTEIRA COM LÂMINA DE ÁGUA

Sendo a forma mais habitual de sementeira do arroz em Portugal, esta pode ser realizada com tractor ou avião. Implica o 
humedecimento e pré-germinação da semente, a “chumbagem”, o que permite o adiantamento da cultura em relação às 
infestantes. Este adiantamento será tanto maior quanto menor seja o período de tempo entre o início do alagamento da 
parcela e a sementeira.

Poderão ser aplicados herbicidas de pré-emergência com o solo seco antes do alagamento da parcela.

Em muitas parcelas esta técnica é realizada durante anos sucessivos e verifica-se cada vez mais uma adaptação das 
infestantes. É assim recomendado que, sempre que as condições do solo o permitam, se recorra a outra técnica de 
sementeira.

Canteiros sem entradas e saídas de água individualizadas dificultam de forma decisiva a gestão da lâmina de água e o 
controlo das infestantes. Numa parcela constituída por vários canteiros semeados na mesma data dever-se-á garantir que 
a água circule com igual caudal e em igual momento. Só assim será possível que o comportamento das infestantes seja 
semelhante e seja eficaz a estratégia definida para o seu controlo. As valas de drenagem devem estar devidamente limpas 
e niveladas para que seja possível escoar a água de forma rápida.

 SEMENTEIRA EM SECO A LANÇO

Esta forma de sementeira é habitualmente realizada com tractor equipado com rodas de pneu e espalhador de sólidos 
com a semente de arroz seca e misturada com o molhante tensioactivo, tipo “detergente”. Este processo exige um 
equipamento que permita misturar a semente com um molhante. É uma operação habitualmente exigente em mão-de-
obra mas que pode ser mecanizada. A operação de sementeira em seco a lanço é a que tem menor custo, quando 
comparada com a sementeira enterrada ou com água de tractor ou avião.

Uma vez que o solo se encontra seco, a aplicação de herbicidas fica condicionada a Produtos Fitofarmacêuticos que sejam 
eficazes nestas condições. A aplicação do herbicida de pré-emergência deve anteceder a sementeira.

A entrada de água na parcela não deve ser demasiado rápida para que não haja arrastamento do herbicida aplicado e 
deposição deste sobre o arroz. Após a inundação da parcela, inicia-se simultaneamente a germinação das infestantes e do 
arroz. Com temperaturas do solo, água ou do ar baixas o crescimento das infestantes pode ser mais rápido.

2.1.4 Tipos de Sementeira

2.1 Meios de Controlo Culturais
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 SEMENTEIRA EM SECO À LINHA COM SEMENTE ENTERRADA

Realiza-se com o solo seco e preferencialmente com a semente misturada com um molhante tensioactivo. Esta forma de 
semear altera significativamente a gestão da água e das infestantes.

Após a sementeira com um semeador de linhas com a semente enterrada a uma profundidade entre 1 e 3 cm, poderão ser 
aplicados herbicidas de pré-emergência com o solo seco. 

Deverá ser a humidade presente no solo a promover a emergência do arroz. Caso tal não seja possível, deverá fazer-se o 
alagamento rápido da parcela evitando ao máximo a presença de lâmina de água. Logo que toda a parcela esteja inundada 
deve cortar-se o abastecimento de água e promover a drenagem.

Esta operação permite o humedecimento do solo e a aplicação de herbicidas de pré-emergência que beneficiem da 
presença de humidade no solo. Esta irá promover a emergência de infestantes, mas as espécies que surgem poderão ser 
diferentes por ausência de lâmina de água como se verifica recorrentemente com esta prática. Caso a emergência ocorra 
antes da do arroz, poderá fazer-se a aplicação, em pré-emergência da cultura e pós-emergência das infestantes, de 
herbicidas não-selectivos como o glifosato ou de herbicidas selectivos para o arroz, ainda que nesta situação a 
selectividade para a cultura não será um problema.

Após a emergência da cultura poderá inundar-se o canteiro, aumentando a lâmina de água à medida que o arroz ganha 
porte. Só nesta fase as infestantes que necessitam de lâmina de água iniciarão o processo de germinação. Quando 
emergem a cultura já estará bastante avançada, concorrendo melhor com as infestantes e permitindo a aplicação dos 
herbicidas em estados mais precoces e susceptíveis destas.

2.1 Meios de Controlo Culturais

Sementeira em seco à linha com semente enterrada, Alcácer do Sal
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2.2 Meios de Controlo
                               Químicos

A chave para a prevenção e mitigação das resistências aos herbicidas é diversificar os meios de controlo. Para os meios de 
controlo químico a estratégia deverá assentar em princípios básicos como:

! Reduzir o banco de sementes das infestantes através de diversas medidas de controlo que minimizem a produção de 
sementes; 

! Assegurar que o herbicida seja aplicado de acordo com as recomendações do rótulo, no que respeita à dose, época de 
aplicação (estado de crescimento da cultura e das infestantes) e espetro florístico. Quando as misturas extemporâneas, 
desde que homologadas, são usadas para controlar a gama de infestantes presentes no campo, cada produto deve ser 
usado na quantidade específica rotulada e apropriada para as infestantes presentes; 

! Usar herbicidas com múltiplos modos de ação (MDA) que sejam eficazes contra a maioria das infestantes problemáticas 
ou contra aquelas mais propensas a adquirir resistência. Isto, aliado à alternância, a misturas extemporâneas e a aplica-
ções sequenciais, pode minimizar a pressão de seleção imposta por um MDA particular e assim retardar a evolução da 
resistência. Recomenda-se que os herbicidas presentes nas misturas possuam eficácia semelhantes; 

! Implementar um sistema simplificado de incluir os MDA dos herbicidas no rótulo das embalagens de todos os produtos 
herbicidas (como o código HRAC) e realizar uma campanha de sensibilização.

Diversidade de espécies num arrozal em Montemor-o-Velho



32

No contexto da gestão de infestantes, é importante conhecer a maior ou menor eficácia dos programas de controlo 
adoptados no passado, pois poderá indicar para cada infestante presente, o risco de resistência a um herbicida ou prática 
cultural. O risco de resistência é mais elevado quando apenas se tenha adoptado uma prática na gestão das infestantes. 
Numa parcela em monocultura de arroz que ao longo de 5 anos tenha adoptado apenas como prática o uso de herbicidas, 
repetindo sempre o mesmo herbicida, sem misturas ou sequência de herbicidas com outros modos de acção e com perda 
de eficácia registada, o risco de ocorrência de populações resistentes será muito superior que numa parcela onde se 
introduziram práticas culturais, misturas e sequências de herbicidas com diferentes modos de acção e onde se continue a 
ter um controlo satisfatório das infestantes.

No âmbito dos estudos realizados pelo projecto +Arroz nas campanhas de 2018, 2019 e 2020 nas três principais regiões 
orizícolas nacionais, Alentejo, Ribatejo e Beira Litoral, foi possível confirmar que o histórico de aplicação de herbicidas 
numa parcela condiciona fortemente a eficácia das estratégias a adoptar. A mesma estratégia aplicada ao controlo de 
milhã-peluda ( ) apresentou níveis de eficácia bastante diferentes, em função deste histórico.Echinochloa phyllophogon

O recurso à aplicação de herbicidas deve seguir os critérios das Boas Práticas Agrícolas e da Protecção Integrada. Assim, e 
sempre que necessário, deverá optar-se primeiro por Produtos Fitofarmacêuticos de baixo risco para aplicadores, meio 
ambiente e consumidores. Dever-se-á dar prioridade aos Produtos Fitofarmacêuticos com menor toxicidade, menor 
impacto sobre a fauna auxiliar, menor risco para o solo, para água e organismos aquáticos. Escolhendo Produtos 
Fitofarmacêuticos com menor intervalo de segurança e baixos resíduos no arroz também se estará a proteger o 
consumidor final.

O período de maior susceptibilidade do arroz às infestantes (período crítico) decorre entre a emergência e o final do 
afilhamento. Poderá haver diferenças entre variedades de arroz uma vez que, como exemplo, algumas competem melhor 
com as infestantes reduzindo o intervalo de maior susceptibilidade e outras por necessitarem de emitir maior número de 
filhos aumentam este intervalo. Infestantes que germinem muito tardiamente poderão originar menores danos ou danos 
negligenciáveis no arroz.

A aplicação de herbicidas de pré-emergência e pós-emergência precoce é fundamental para manter a cultura limpa desde 
o início, eliminando a concorrência das infestantes pela luz e nutrientes. Aplicações muito tardias podem não ser técnica e 
economicamente necessárias.

2.2.2 Aplicação de Herbicidas

       2.2.1 Histórico da Parcela

2.2 Meios de Controlo
                               Químicos
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Código 

HRAC
Família Química Substância ativa Modo de ação Produto Comercial

A/1

Ariloxifenoxipropionatos

cihalofope-butilo

Inibidor da ACCase

Clincher®

Chia APARROZ®

propaquizafope-p-etilo
Agil®

Zetrola®

Ciclohexadionas oximas
cicloxidime

Focus ultra®

Verresta®

profoxidime 4 produtos

B/2

Imidazolinonas imazamox

Inibidor da ALS

4 produtos

Pirimidiniloxibenzóicos bispiribace-sódio Nominee®

Sulfonilureias

azimsulfurão Gulliver®

bensulfurão-metilo Londax® 60 DF

bensulfurão-metilo + 

+metsulfurão-metilo

Pull® 52

Xanadu®

halossulfurão Permit®

Triazolopirimidinas penoxsulame Viper®

C/3 Benzotiadiazinonas bentazona
Inibidores da fotossíntese no 

fotossistema II
10 produtos

E/14 Oxadiazonas oxadiazão Inibidor da protoporfirina oxidase Oristar® Plus

F4/13 Isoxazolidinona clomazona Inibidor biossíntese carotenóides 4 produtos

O/4 Ácido ariloxialcanóico
MCPA (sal de potássio)

Disruptor do crescimento celular 
4 produtos

MCPA (sal de dimetilamónio) Herbinexa® 50

K1/3 2,6 -dinitroanilina pendimetalina Inibidor da formação de microtúbulos
Cinder®

Pendinova®

G/9 Glicinas

glifosato (sal de amónio)

Inibidores de EPSP sintetase

6 produtos

glifosato (sal dimetilamina) Piton forte®

glifosato (sal de 

isopropilamónio)
43 produtos

glifosato (sal de potássio) 14 produtos

A1 + B/2
Ariloxifenoxipropionatos 

+ Triazolopirimidinas
cihalofope-butilo + penoxsulame Inibidor da ACCase + Inibidor da ALS Viper® Max

B/2 + O/9
Arilpicolinatos + 

Triazolopirimidinas
penoxsulame + triclopir Inibidor da ALS + Auxinas sintéticas Pindar®

K3/15 Cloroacetamidas pretilacloro (*) Inibidor da divisão celular Rifit®

O/9 Arilpicolinatos florpirauxifen-benzil (*) Auxinas sintéticas Loyant®

2.2 Meios de Controlo Químicos

 GUIA PARA O ORIZICULTOR 2020

A aplicação de herbicidas apresenta-se como uma ferramenta muito importante na gestão das infestantes do arroz em Por-
tugal, pelo que, para as principais infestantes, se elaborou um Guia para o Orizicultor 2020, com base nos herbicidas pre-
sentemente homologados e autorizados, apresentados no Quadro 5. No entanto, não se ignora a importância dos méto-
dos preventivos e culturais. Realça-se que este guia pretende orientar os agricultores relativamente a épocas de aplicação 
e doses para as diferentes infestantes, não dispensando o apoio de um técnico. Cada parcela é distinta, com determinado 
histórico e banco de sementes, com densidades de infestação específicas.

Quadro 5 - Produtos homologados em Portugal para a campanha do arroz (DGAV 2020) 
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FAMÍLIA
Estado 

Fenológico 
infestantes

Nome vulgar - nome científico

milhã-pé-de-galo pré-sementeira 0,7 - 1 L 1,2 – 1,5 L 2 - 2,5 L

Echinochloa crus-galli (L.) 
P.Beauv. subsp. crus-galli

alagamento - 3 folhas 2 L

1 - 2 folhas milhã-do-arroz 1 - 2 folhas 40 - 50 g 0,5 - 0,7 L

1 - 3 folhas
Echinochloa crus-galli (L.) 
P.Beauv. subsp. hispidula 
(Retz) Honda

1 folha
fim afilhamento

1,5 L

2 folhas - 2 filhos milhã-peluda
2 folhas
pleno afilhamento

0,875 L (Pulsar 
(4)) ou 1,1 L 

(Beyond Plus)
3 L

2 folhas - 2 filhos
Echinochloa phyllopogon 
(Stapf) Stapf ex Kossenko

2 folhas
fim afilhamento

2 L 2,5 L

1/2 folhas 
início afilhamento 

3 folhas
início afilhamento

62,5 - 75 ml

3 folhas
pleno afilhamento 2 - 4 L

3 folhas
fim afilhamento

2 folhas - 1/2 filhos
3 folhas
encanamento

1,2 L

2 folhas - 6 filhos
4 folhas - início 
afilhamento 0,5 - 0,6 L

2 folhas - 6 filhos
início afilhamento
pleno afilhamento 0,6 - 0,75 L

arroz-bravo pré-sementeira 1,2 – 1,5 L

Oryza sativa L. subsp. 
silvatica

2 folhas
pleno afilhamento 

0,875 L (Pulsar 
(4)) ou 1,1 L 

(Beyond Plus)

3 folhas
pleno afilhamento 2 - 4 L

leptocloa pré-sementeira 0,7 - 1 L

Leptochloa fusca subsp. 
fascicularis (Lam.) N. Snow 1 - 2 folhas

1 - 3 folhas
1 folha
fim afilhamento 1,5 L 0,5 - 0,7 L

1 - 4 folhas
2 folhas
pleno afilhamento

0,875 L (Pulsar 
(4)) ou 1,1 L 

(Beyond Plus)
3 L

3 folhas 
pleno afilhamento 2,5 L

2 folhas - 6 filhos
4 folhas
pleno afilhamento 0,5 - 0,6 L

2 folhas - 6 filhos
início afilhamento
pleno afilhamento 0,6 - 0,75 L

Estado Fenológico 
ARROZ

Azim
sulfurão

(5)

Bispiribac
sódio 

(6)

Penoxsulame 
+ ciahalofope-

butilo

Penoxulane
+ 

triclopir

Penox
sulame

Profoxi
dime 
(2)

Propaquiz
afope

Pretila
cloro 

(1)

Cialofope-
butilo

Ciclo
xidime

(3)
clomazona

Florpyrau
xifen-
benzyl 

(7)

Imazamox 

INFESTANTES

(1) realizar no máx. uma aplicação(2) Indispensável mistura com molhante específico (0,75 L/ha).(3) Apenas aplicado em arroz PROVISIA™.  Indispensável mistura com adjuvante 
específico Dash® HC (0,5%).(4) Indispensável mistura com molhante específico do molhante Dash HC (0,5 L/ha) (5) Recomenda-se a adição de Trend® 90 (0,1 %). (6) Indispensável 
mistura com molhante: Genapol (0,5 – 1 L/ha) ou Trend® 90 (0,1 %).(7) Realizar dois tratamentos.

Quadro 6 - Guia do Orizicultor 2020 - Poáceas
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2.2 Meios de Controlo Químicos
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FAMÍLIA
Estado 

Fenológico 
INFESTANTES

Nome vulgar/nome científico

cotilédones
4/6 folhas espeto 1 - 2 folhas 40 - 50 g

1 - 4 folhas
Schoenoplectiella 
mucronata (L.) J.Jung & 
H.K.Choi

2 folhas
pleno afilhamento 

100 g

0,875 L 
(Pulsar (4)) 

ou 1,1 L 
(Beyond 

Plus)

3 L

1 - 4 folhas 2 folhas 
fim afilhamento

2 L 2,5 L

3 - 5 folhas
3/4 folhas
fim afilhamento

3 - 4 L

2 folhas - início 
alongamento caule

3 folhas  
encanamento

1,2 L

Fim afilhamento 
encanamento

2 - 3 L

negrinha pré-sementeira 2 - 2,5 L

Cyperus difformis L. alagamento
3 folhas 2 L

cotilédones - 4/6 
folhas

1 - 2 folhas 40 - 50 g

1 - 4 folhas
2 folhas 
pleno afilhamento 3 L

1 - 4 folhas 2 folhas  
fim afilhamento

2 L 80 - 100 g 2,5 L

3 - 5 folhas 3/4 folhas-
fim afilhamento

3 - 4 L

2 - 8 folhas 3 folhas 
encanamento 1,2 L

Fim afilhamento 
encanamento

2 - 3 L

falsas alismas pré-sementeira 0,65 - 1,3 L 2 - 2,5 L

Heteranthera limosa (Sw.) 
Willd.

alagamento
3 folhas

2 L

Heteranthera reniformis Ruiz 
& Pav.

2 folhas 
pleno afilhamento 

0,875 L 
(Pulsar (4)) 

ou 1,1 L 
(Beyond 

Plus)

1 - 4 folhas
Heteranthera rotundifolia 
(Kunth) Griseb.

2 folhas
fim afilhamento

2 L 80 - 100 g 2,5 L

2 folhas - início 
alongamento caule

3 folhas
encanamento

1,2 L

Azimsulfurão 
(5)

bensulfurão
 - metilo

bentazona 
(sal sódio) 

penoxsulame penoxsulane
 + 

ciahalofope
- butilo

+ 
triclopir

oxadiazona penox
sulame

pretila
cloro 

(1)

bensulfurão  -
metilo + 

metsulfurão - 
metilo

florpyrauxifen
- benzyl 

(8)
imazamox MCPA 

(sal potássio)

INFESTANTES
Estado Fenológico 

ARROZ

(1) realizar no máx. uma aplicação(4) Indispensável mistura com molhante específico do molhante Dash HC (0,5 L/ha) (5). Recomenda-se a adição de Trend® 90 (0,1 %). (8) 
Precedente de semente com 2 aplicações.

CI
PE

RÁ
CE

A
S

PO
N

TE
RI

D
ÁC

EA
S

Quadro 6 - Guia do Orizicultor 2020 - Ciperáceas e Pontelidáceas
 

2.2 Meios de Controlo Químicos
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FAMÍLIA
Estado 

Fenológico 
INFESTANTES

Nome vulgar 
nome científico

orelha-de-mula pré-sementeira 2-2,5 L
Alisma plantago-
aquatica  L. 

alagamento - 3 folhas 2 L

cotilédones  
 4/6 folhas

orelha-de-mula-
lanceolada

1 - 2 folhas 40 - 50 g

1 - 4 folhas
Alisma lanceolatum 
With.

2 folhas 
pleno afilhamento

0,875 L (Pulsar 
(4)) ou 1,1 L 

(Beyond Plus)
3 L

3 - 5 folhas 2 folhas 
fim afilhamento 100 g 2 L

cotilédones  
4/6 folhas

3 folhas   
início afilhamento

62,5-
75 ml

3/4 folhas
final afilhamento 3 - 4 L

2 folhas - início 
alongamento 
caule

3 folhas  
encanamento 1,2 L

fim afilhamento 
encanamento

2 - 3 L

cotilédones  
4/6 folhas carapau 1 - 2 folhas 40 - 50 g

1 - 4 folhas
Ammannia coccinea 
Rottb.

2 folhas
pleno afilhamento 

0,875 L (Pulsar 
(4)) ou 1,1 L 

(Beyond Plus)
3 L

3 - 5 folhas 2 folhas  
fim afilhamento 100 g 2 L 2,5 L

cotilédones   
4/6 folhas

3 folhas  
início afilhamento

62,5 - 
75 ml

3/4 folhas  
final afilhamento 3 - 4 L

2 folhas - início 
alongamento 
caule

3 folhas  
encanamento

1,2 L

fim afilhamento
encanamento

2 -3 L

penoxsulame 
+ ciahalofope-

butilo
+ 

triclopir

penox
sulame

pretila
cloro 

(1)

florpyrauxifen-
benzyl imazamox 

MCPA
 (sal 

potássio)

INFESTANTES Estado 
Fenológico 

ARROZ

Azim-
sulfurão

 (5)

bensulfurão-
metilo

bentazona 
(sal sódio) 

bispiribace
 -sódio 

(6)

penoxsulane

(1) realizar no máx. uma aplicação(4) Indispensável mistura com molhante específico do molhante Dash HC (0,5 L/ha) (5).Recomenda-se a adição de Trend® 90 (0,1 %). (6) 
Indispensável mistura com molhante: Genapol (0,5 – 1 L/ha) ou Trend® 90 (0,1 %)
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Quadro 6 - Guia do Orizicultor 2020 - Alismatáceas e Literáceas

 
2.2 Meios de Controlo Químicos
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2.2 Meios de Controlo Químicos
       

EM SEMENTEIRA A LANÇO

A aplicação de herbicidas em pré-sementeira e pré-emergência permite manter o arroz livre de algumas infestantes na fase 
inicial do crescimento a cultura, quando esta está muito susceptível à presença de infestantes. Destacam-se aquelas que, pela 
densidadede plantas ou pelo rápido recobrimento do solo possam limitar o crescimento das plântulas de arroz.

Os herbicidas de pré-emergência do arroz pertencem a modos de acção distintos dos que são utilizados em pós-
emergência, pelo que a sua aplicação é recomendada sempre que o histórico da parcela o justifique, numa estratégia de 
redução do risco de resistências aos herbicidas.

A escolha do herbicida ou mistura de herbicidas de pré-emergência deverá ter sempre em conta o histórico da parcela, com 
o objectivo de reduzir o impacto das infestantes que possam interferir com o arroz nas fases iniciais. Também reduz a 
pressão de infestantes sobre as quais se irão realizar aplicações de pós-emergência.

EM SEMENTEIRA À LINHA COM SEMENTE ENTERRADA

Os herbicidas de pré-sementeira e pré-emergência do arroz têm uma acção muito limitada em pós-emergência das 
infestantes e apenas quando estas estão em estado de plântula. Devem ser aplicados o mais rapidamente possível após o 
final da preparação da cama de sementeira, em pré-sementeira. Na sementeira a lanço, quer seja com o solo seco ou com 
lâmina de água a aplicação dos herbicidas de pré-emergência deve ser realizada antes da inundação da parcela. Deverão ser 
escolhidos os Produtos Fitofarmacêuticos que sejam eficazes nestas condições do solo.

A sementeira com semeador de linhas e com enterramento da semente é uma prática ainda pouco utilizada em Portugal. 
Pelo impacto positivo que tem no controlo de infestantes deverá ser fortemente fomentada.

A aplicação dos herbicidas de pré-emergência poderá ser realizada em pré ou pós-sementeira com o solo seco ou húmido. 
Caso o solo tenha humidade suficiente para promover a germinação do arroz a aplicação dos herbicidas pode ser realizada 
em pós-sementeira. No caso de haver necessidade de regar a parcela por gravidade para promover a germinação, esta 
aplicação poderá ser realizada com o solo seco seguindo-se a rega logo após a sementeira ou depois da rega com recurso a 
tractor com rodas de ferro.

2.2.3 Herbicidas de Pré-sementeira e Pré-emergência

Aplicação de herbicida de pré-emergência em solo seco, Vila Franca de Xira
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CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

HISTÓRICO DO CANTEIRO

Sempre que após a emergência do arroz seja necessário iniciar ou continuar a aplicação de herbicidas devido à pressão das 
infestantes, estas devem ser realizadas o mais precocemente possível. Poderá recorrer-se a Produtos Fitofarmacêuticos 
de pré ou pós-emergência das infestantes.

No primeiro caso trata-se de aplicar Produtos Fitofarmacêuticos com acção residual que irão impedir a germinação das 
infestantes, após a germinação do arroz, como são o caso da clomazona e pretilacloro (autorização excepcional de 
emergência concedida pela DGAV em 2019 e 2020). Estes Produtos Fitofarmacêuticos deverão ser aplicados em conjunto 
com os herbicidas de pós-emergência seleccionados para o controlo das infestantes já emergidas.

Os herbicidas de pós-emergência do arroz e das infestantes correspondem ao conjunto maior de soluções comerciais 
disponíveis em Portugal. Mas caso se considerem os modos de acção, as soluções reduzem-se. Se cruzarmos estas com as 
diferentes infestantes, veremos ainda um conjunto de soluções menor.

Diferentes canteiros de uma parcela podem ter um histórico de presença e pressão de infestantes diferentes. Importa 
adaptar as soluções a esta realidade sempre que possível. As observações devem ser mais cuidadas nos mais difíceis, uma 
vez que serão estes que irão determinar o momento do tratamento e exigir maior cuidado na tomada de decisão.

É neste contexto que técnicos e agricultores têm de construir os seus planos de aplicações, procurando a máxima eficácia 
sobre as infestantes reduzindo ao mínimo o risco de aparecimento de resistências, o impacto sobre a cultura, o aplicador, o 
meio ambiente, o consumidor e mantendo a cultura economicamente viável.

2.2.4 Herbicidas de Pós-emergência

Aplicação de herbicida de pós-emergência, Coruche
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Num determinado momento as misturas de herbicidas poderão ser recomendadas com duas finalidades distintas:

1 – Controlar diferentes espécies que exijam Produtos Fitofarmacêuticos distintos. Neste caso importa conhecer o 
espectro de acção para que se possam controlar todas as infestantes presentes aquando do tratamento;

2 – Controlar uma espécie com diferentes modos de acção simultaneamente. A falha de eficácia ou a elevada pressão de 
uma infestante deve originar uma solução em que mais do que um modo de acção actue sobre a infestante em causa. 
Neste caso deverá assegurar-se que a mistura é compatível, que não apresenta fitoxicidade para o arroz e é eficaz. 
Deve-se dar preferência aos Produtos Fitofarmacêuticos pré-formulados em detrimento das misturas em tanque.

SEQUÊNCIA DE HERBICIDAS

Uma vez que a emergência das infestantes é quase sempre escalonada, sobretudo nos primeiros 30 dias após a sementeira 
e que determinadas infestantes devem ser controladas num momento muito específico do seu desenvolvimento, torna-se 
decisivo que as aplicações em pós-emergência das infestantes respondam a esta problemática.

É frequente ter em simultâneo num canteiro, milhãs desde a 1ª folha verdadeira até ao 2º filho. Poderá ser mais evidente 
quando, na fase de emergência, ocorram condições de temperaturas baixas e com a lâmina de água mais alta. Estas 
condições também poderão contribuir para a emergência escalonada de outras infestantes.

Os herbicidas disponíveis para o controlo de milhãs no arroz são mais eficazes aplicados à 2ª ou 3ª folha ou até ao 
desenvolvimento do 1º filho. Torna-se assim necessário, em muitos casos, realizar 2 aplicações, para que os herbicidas 
possam ser aplicados no momento em que terão a máxima eficácia.

MISTURAS DE HERBICIDAS

Como já se referiu, deve privilegiar-se a alternância de modos de acção dos herbicidas. Constata-se com frequência que 
em muitas parcelas a redução da eficácia de um herbicida ou modo de acção numa determinada infestante.

Estudos efectuados no nosso país identificaram já populações de orelha-de-mula e milhãs resistentes aos herbicidas que 
inibem a enzima ALS do grupo B, no caso das milhãs ao penoxsulame. A região da Beira Litoral tinha o maior número de 
populações resistentes, seguindo-se o Alentejo e o Ribatejo onde o número de populações resistentes a este modo de 
acção é mais baixo.

Recentemente confirmou-se também a resistência de populações de milhãs resistentes ao profoxidime nas três regiões 
orizícolas. De notar que o profoxidime e o penoxsulame representam a principal escolha de um grande número de 
orizicultores.

HISTÓRICO DE HERBICIDAS / MODOS DE ACÇÃO APLICADOS
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A realidade de um cada vez maior número de parcelas obriga a conciliar várias práticas. Pressão elevada, falta de eficácia e 
escalonamento de uma ou mais espécies podem obrigar à utilização das duas práticas, sequência e mistura de herbicidas.

Também no projecto +Arroz foi possível verificar que, em sementeira a lanço com canteiros alagados, os melhores 
resultados foram obtidos com o recurso a programas de herbicidas que incluíam misturas e sequência de herbicidas, neste 
caso para o controlo eficaz e simultâneo de diferentes espécies, a milhã-peluda e negrinha ( ).Cyperus difformis

Destes programas destacaram-se três:

2.2.5  Programas de Herbicidas

2.2 Meios de Controlo Químicos

Água Água Água

Quebra seca

Infestante

1ª aplicação 2ª aplicação

Viper Max (2 L/ha) + Rifit (2 L/ha) Loyant (1,2 L/ha) 

Beyond (1,1 L/ha + bentazona (3,5 L/ha) Beyond (1,1 L/ha) + Clincher (1,5 L/ha)

Programa 1 - Variedades convencionais

Programa 2 - Variedades Clearfield

28 dias após sementeira14 dias após sementeira

No primeiro programa e na primeira aplicação a mistura conjuga três modos de acção (HRAC A+B+K3), um Produto 
Fitofarmacêutico com acção residual (Rifit) e outro com efeito sistémico (Viper Max), que atuam sobre um espectro de 
infestantes bastante alargado. A segunda aplicação em sequência é realizada com um 4º modo de acção (HRAC O) com um 
Produto Fitofarmacêutico (Loyant) com acção sobre a milhã-peluda, negrinha e outras.

No segundo programa, para variedades de arroz do tipo Clearfield, a mistura conjuga dois modos de acção (HRAC B+O), 
com acção sistémica e que atuam sobre um espectro de infestantes alargado, mas mais dirigido a gramíneas (Clincher). Na 
segunda aplicação em sequência, a mistura conjuga dois modos de acção (HRAC B+C3) também com um espectro de acção 
alargado. O primeiro com acção sistémica (Beyond) e o segundo com acção de contacto (bentazona)
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No terceiro programa e na primeira aplicação a mistura conjuga dois modos de acção (HRAC A+O), com acção sistémica, 
Aura e Loyant, que actuam sobre um espectro de acção alargado. A segunda aplicação em sequência é realizada com 
Loyant com acção sobre a milhã-peluda, negrinha e outras.

Os programas referidos representam diferentes possíveis abordagens ao controlo das infestantes. Em todos eles mais do 
que um modo de acção é utilizado para o controlo das principais infestantes, procurando melhorar a eficácia e reduzir o 
risco do surgimento de resistências aos herbicidas.

A complexidade destes programas implica que, para a tomada de decisão, se tenha um grande conhecimento da parcela, 
da variedade de arroz a semear, da técnica de sementeira, dos Produtos Fitofarmacêuticos disponíveis no mercado e das 
condições no momento da aplicação. A estreita colaboração dos orizicultores com os técnicos que o acompanham é 
fundamental para que se obtenha a máxima eficácia, com o mínimo impacto na cultura, no ambiente, no aplicador e no 
consumidor, reduzindo o risco de resistências e de forma economicamente viável. 

Água Água Água
Quebra seca

Infestante

1ª aplicação 2ª aplicação

Aura (0,65 L/ha) + Dash (0,6 L/ha) + Loyant (1,2 L/ha) Loyant (1,2 L/ha)

Programa 3 - Variedades convencionais

26 dias 
após 

sementeira

28 dias 
após 

sementeira
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2.2.6 Qualidade da Pulverização

Uma vez escolhido o herbicida adequado, é necessário que o mesmo seja aplicado de forma a garantir a eficácia esperada, 
limitando ao máximo os riscos associados a uma aplicação.

É obrigatório cumprir as regras básicas que protegem o aplicador credenciado e o ambiente tais como a utilização de EPI, a 
preparação das caldas em local ventilado, com bacia de retenção de caldas e fazer sempre a leitura atenta dos rótulos dos 
Produtos Fitofarmacêuticos a aplicar. Durante a aplicação é necessário estar atento à velocidade do vento e respeitar as 

o distâncias de segurança para águas superficiais. Deverão evitar-se as aplicações nas horas mais quentes (T> 28 C), com 
menor humidade atmosférica, ou quando se preveja chuva nas horas seguintes.

 EFICÁCIA DA APLICAÇÃO

Ao longo de todo o processo que começa no momento em que se coloca o Produtos Fitofarmacêuticos na água da calda e 
termina quando este atinge a infestante, provocando a sua morte, actuam um conjunto de factores que podem influenciar 
o sucesso da aplicação e que serão descritos de seguida:

 PREPARAÇÃO DA CALDA

Logo que o produto fitofarmacêutico entra no depósito pode iniciar-se a sua degradação por hidrólise alcalina caso a calda 
tenha um pH elevado e/ou a presença de iões salinos seja excessiva.

Nestes casos dever-se-á ter o cuidado de utilizar águas de boa qualidade, com pH ligeiramente ácido (pH 5,5-6,5) e baixos 
teores de sais, ou caso não seja possível fazer a correcção destes parâmetros recorrendo a correctores de pH e/ou 
correctores de salinidade.

2.2 Meios de Controlo Químicos
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Os diferentes tipos de bicos de pulverização originam gotas 

diferentes. Gotas mais finas permitem uma maior área 

coberta por volume de calda e podem originar menor 

escorrimento, mas são mais susceptíveis a perdas por deriva 

e evaporação. São mais frequentes os fenómenos de 

fitotoxicidade para o arroz e culturas vizinhas susceptíveis, 

quando se utilizam este tipo de bicos.

Gotas mais grossas são menos susceptíveis a perdas por 

deriva e evaporação, mas a área coberta por unidade de 

volume de calda é menor e o risco de perdas por 

escorrimento é maior.  Minimizam fenómenos de 

fitotoxicidade no arroz e nas culturas vizinhas susceptíveis

Figura 6a - Dispersão das gotas com bico anti deriva a 2 bar
Montemor-o-Velho

Figura 6b - Dispersão das gotas com bico anti deriva a 5 bar
Montemor-o-Velho

 ESCOLHA DO EQUIPAMENTO

Para a aplicação de herbicidas no arroz devem utilizar-se pulverizadores de barras horizontais, montados ou rebocados, 

com bomba de baixa pressão que possa trabalhar entre 1,5 e 2,5 bar para bicos convencionais e 3 a 6 bar com bicos anti 
oderiva. Os bicos de leque a 110 , distanciados entre si 50 cm são os mais utilizados e para que a pulverização seja mais 

homogénea deverão trabalhar a 50 cm do solo.

O aumento da pressão de trabalho fracciona a gota e gera um maior número de impactos como se pode verificar na 

Figura 6a e Figura 6b.

2.2 Meios de Controlo Químicos

Figura 7 - Calibre da gota e perdas por evaporação 
e escorrimento
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Condições ideais de tratamento

Humidade (%)

Humidade 
(%)

Velocidade 
do vento

(m/s)

Velocidade 
do vento

(m/s)

Temperatura

Temperatura
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de risco de deriva

Horas
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A escolha entre bicos convencionais e anti deriva depende principalmente da velocidade do vento, mas também da 
humidade relativa do ar e da temperatura.

Quando a velocidade do vento e a temperatura são baixas, com humidade relativa do ar elevada, os bicos convencionais 
poderão ser mais eficazes pois originam uma pulverização mais uniforme. As gotas mais finas dispersam-se melhor junto 
ao solo em condições de pouca turbulência do ar e limitam-se os fenómenos de escorrimento, sobretudo se houver 
formação de orvalho na superfície das folhas das infestantes.

Inversamente, se a velocidade do vento e a temperatura são elevadas e a humidade relativa do ar é baixa, deverá optar-se 
por bicos anti-deriva. As gotas mais grossas irão minimizar as perdas por deriva e evaporação e reduzir a fitotoxicidade 
para o arroz e culturas vizinhas susceptíveis. Condições de maior turbulência junto ao solo asseguram a correcta dispersão 
das gotas, Figura 8.

A homogeneidade da pulverização quando se utilizam bicos anti-deriva pode ser menor, sobretudo quando a velocidade 
do vento e a pressão de trabalho são mais baixas. Uma nova geração de bicos anti-deriva, colocada recentemente no mer-
cado pelos fabricantes, veio melhorar este aspecto. A utilização de bicos anti-deriva de dupla fenda também pode melho-
rar a homogeneidade da pulverização nestas condições.

2.2 Meios de Controlo Químicos

Figura 8 - Escolha do bico e condições de tratamento
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 VOLUME DE CALDA

As infestantes do arroz retêm na sua superfície um volume de calda 
limitado. Aplicar mais calda do que o necessário pode originar 
escorrimento indesejado, redução da concentração de substância 
activa e acarreta um custo adicional da operação. Aplicar menos 
calda pode não garantir o correcto recobrimento de toda a 
superfície de infestantes a tratar.

Podemos considerar que o calibre ideal das gotas deve estar 
próximo dos 250 microns. Deveremos assegurar entre 30 a 40 
impactos/cm  com gotas dos calibres referidos para herbicidas ²
sistémicos e 50 a 70 para herbicidas de contacto. Com base nestes 
valores e considerando que todas as gotas estariam dentro do 
calibre ideal, obtemos volumes de calda entre 25 e 90 L/ha para os 
herbicidas sistémicos e 40 a 135 L/ha para os de contacto.

Os volumes mínimos considerados nos rótulos dos Produtos 
Fitofarmacêuticos, que oscilam entre 150 e 200 L/ha, serão 
suficientes para a maioria das aplicações nas infestantes do arroz.

Dose pretendida
100%

Depósito 
inicial

Depósito 
efectivo

Quantidade 
absorvida

Quantidade útil 
disponível

Perdas entre o bico e o alvo motivadas pela deriva e evaporação.

Perdas devidas a má retenção - escorrimento associado ao tamanho da gota, volume e à 
cutícula foliar.

Perdas devidas a uma má penetração - relacionado com a cutícula mais ou 
menos cerosa, humidade.

Perdas devidas a uma má translocação - relacionada com a 
temperatura ambiente, stress hídrico.

2.2 Meios de Controlo Químicos

Figura 9 - Perdas no processo de pulverização

Número de gotas 
2por cm

Fitossanitário a aplicar

20 - 30 Insecticida sistémico

30 - 40 Insecticida de contacto

20 - 30 Herbicida pré-emergente

30 - 40 Herbicida pós-emergente sistémico

50 - 70 Herbicida de contacto

30 - 40 Fungicida sistémico

50 - 70 Fungicida de contacto

Quadro 7 - Número de impactos por tipo de produto
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 ADJUVANTES

Os adjuvantes são auxiliares que uma vez adicionados às caldas permitem agir sobre diversos factores que podem limitar a 
eficácia de uma aplicação. Podem ter funções tais como regular o pH da calda, compatibilizante de misturas, efeito anti 
deriva, anti salpico, retentor, aderente, molhante e penetrante.

De acordo com as funcionalidades que os caracterizam são classificados respectivamente como mono, pluri ou 
maxifuncionais.

As limitações de cada pulverização deverão definir qual o adjuvante a eleger. Apenas em casos excepcionais uma única 
funcionalidade é necessária, sendo habitual optar-se por adjuvantes pluri ou mais frequentemente maxifuncionais.

Exemplo Modo de acção Retenção Molhabilidade Penetração Adesividade

Insecticidas (Pyrethroids)
Fungicidas (copper)

Contacto +++ +++ ---- +++

Exemplo Modo de acção Retenção Molhabilidade Penetração Adesividade

Fungicidas (prochloraze) Penetrantes +++ +++ +++ 0

Exemplo Modo de acção Retenção Molhabilidade Penetração Adesividade

Herbicidas (SU’s glifosato)
Fungicidas (triazois SDHI)

Sistémicos +++ + +++ 0

Quadro 8 - Adjuvantes - Funcionalidades requeridas consoante o tipo de produto

  MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

Manter o equipamento de pulverização em boas condições de funcionamento é fundamental para garantir uma 

pulverização de qualidade. Deverá cumprir-se o plano de inspecções do equipamento, substituir os bicos de pulverização 

pelo menos uma vez por ano, inspeccionar e limpar os filtros com regularidade, confirmar o débito de cada bico da barra 

com frequência e verificar a existência de fugas antes de cada aplicação.

2.2 Meios de Controlo Químicos
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Aplicação de herbicida de pós-emergência 14 dias após a sementeira, Barrosa, 2020
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