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COMPORTAMENTO DE TRí:S CULTIVARES DE ARROZ (Oryza sativa L.> 

EM QUATRO ~POCAS DE SEMEADURA 

Au~ora: SOLANGE GONÇALVES TORRES 

Oriant.ador: PROF. DR. JULIO MARCOS FILHO 

RESUMO 

A presquisa realizada t.eve como objet.ivo o est.udo 

das relaçeies ent.re épocas de semeadura, dent.ro do periodo mais 

recomendado para o Est.ado de Silo Paulo e o comport.ament.o de 

t.rês gen6t.ipos de arroz. Os experiment.os foram realizados no 

campo experiment.al do Depart.ament.o de Agricult.ura da Escola 

Superior de Agricult.ura "Luiz de Queiroz", ESALQ/USP, em 

Piracicaba, durant.e o ano agr1cola de 1988/89. Para t.ant.o, 

realizaram-se quat.ro semeaduras (04/10/88, 05/11/88, 25/11/88 e 

09/12/88) ut.ilizando-se t.rês cult.ivares de arroz <Pesagro 104, 

CNA 3771 e IAC 4440) adapt.ados ao sist.ema de irrigação por 

inundação. Foram relacionados os dados referent.es ao regime de 

chuvas, t.emperat.ura e radiação solar e os est.ádios feno16gicos 

dos cult.ivares, afet.ando diCerent.es parâmet.ros de 

desenvolviment.o das plant.as, a produção de grãos e a biomet.ria 

dos mesmos. 

Concluiu-se que a época de semeadura af"et.a 

produt.ividade do arroz irrigado na região de Piracicaba. Os 

cult.ivares est.udados apresent.araan melhores result.ados quando 

semeados ent.re o inicio de out.ubro e o inicio de 

a 

novembro. Exist.e uma relação inversa ent.re o ciclo do arroz e a 

t.emperat.ura predominant.e durant.e os est.ádios veget.at.i vos da 



plant.a, sendo 

grãos/panicula 

o número 

diret.ament.e 

de 
z paniculas/m 

relacionados a 

xiii 

e o número de 

ext.ensão dest.es 

est.ádios à época de semeadura. A biomet.ria dos grãos de arroz 

const.it.ui-se em caract.erist.ica relacionada à f'at.ores genét.icos. 
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RELATIONSHIP BETWEEN SO~NG TIME AND PERFORMANCE OF 

THREE RICE (Oryza sativa L.> CULTIVARS 

SUMMARY 

Au~hor: SOLANGE GONÇALVES TORRES 

Adviser: PROF. DR. JULIO MARCOS FILHO 

This research was cDnduct.ed, wit.h t.he main Dbject.ive 

of" st.udying t.he relat.ionships bet.ween sowing t.imes and t.he 

perf'ormance of' t.hree rice genot.ypes. These experiment.s were 

carried out. during t.he growing season Df" 1988/89, at. t.he 

experiment.a1 f'ield of t.he Depart.ament.o de Agricult.ura of t.he 

Escola Superior de Agricult.ura "Luiz de Queiroz", ESALQ/USP, in 

Piracicaba, São Paulo, Brazil. Three paddy rice cult.ivars were 

used (Pesagro 104, CNA 3771 e IAC 4440) adapt.ed t.o t.he :f1ooded 

irrigat.ion syst.em; each cult.ivar was sowed f'our t.imes during 

t.he recommended sowing t.ime t.o t.he São Paulo st.at.e {04/10/88, 

05/11/99, 25/11/99 e 09/12/99>. Dat.a referring t.o rain 

condit.ion, t.emperat.ure and solar radiat.ion, and t.he phenologic 

st.ages of' t.he cult.ivars a:ffect.ing different. paramet.ers Df plant. 

development., grain yield and biDmet.ry, were relat.ed. 

It. has been concluded t.hat. sowing t.imes a:ff'ect.ed 

flooded rice product.ivit.y. Best. result.s were obt.ained when 

cult.ivars 



xv 

were seeded be~ween ~he beginning of Oc~ober and ~he nrs~ 

fift.een days of November. There is an invert.ed relat.ionship 

bet.ween rice cycle and ~empera~ure during plant. vege~a~ive 

2 st.ages, and t.he panicle number/m and t.he grain nurnber/panicle 

is direc~ly rela~ed wit.h ~heir ext.ansion and sowing ~ime. 



i.INTRODUÇÃO 

o sucesso da produção de uma cult.ura depende de uma 

série de fat.ores, compreendendo aspect.os edáf"icos, climát.icos e 

t.ecnoI6gicos. A adapt.ação das plant.as ao meio ambient.e, 

const.it.ui-se em caract.erist.ica fundament.a1 a ser considerada no 

planejament.o da implant.ação de lavouras, em diferent.es re,;i6es. 

, As condiç6es climát.icas do local t.em 
f 

part.icularidades que devem ser ident.ificadas para que se possa 

manejar racionalment.e a cult.ura do arroz irrigado, suprindo as 

exigências de cada fase do ciclo de um cult.ivar nos moment.os 

necessários e, port.ant.o, permi t.indo a expressão do pot.encial 

produt.i vo. Est.e est.á diret.ament.e relacionado à época de 

semeadura. 

Além da produção, é de grande import.~cia para o 

produt.or, a qualidade dos grãos produzidos, pois a 

comercialização é baseada na classificação da cariopse. Assim, 

o cult.ivar a ser usado, considerando seu ciclo, produt.ividade e 

caract.erist.icas agronômicas, deve ser ajust.ado à época mais 

adequada de semeadura, possibili t.ando uma boa formação de grãos 

e, consequent.ement.e, a classificação de acordo com a 

preferência do mercado consumidor. 
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Vários est.udos toem sido realizados com o int,uit.o de se 

definir a melhor época de semeadura em diversas regii:Ses, 

procurando-se evit.ar aquelas que possam prejudicar o 

desenvolviment.o das plant.as. A escolha inadequada, de acordo 

com inf'ormaçi:Ses disponiveis, geralment.e conduz à coincidência 

ent.re condiçé:ses cümát.icas des:favoráveis e est.ádios cr1t.icos de 

desenvolviment.o da lavoura e, consequent.ement.e, à obt.enção de 

result.ados desanimadores. 

Dest.a forma, embora a semeadura do arroz, em 

di:ferent.es regiões produt.oras, seja efet.uada no inicio da 

est.ação chuvosa, as pesquisas sobre as relaçé:ses plant.a/ambient.e 

não t.em sido e:fet.uadas de maneira que o assunt.o possa ser 

considerado esgot.ado. Sabendo-se que as ümi t.açêSes hídricas são 

cr1t.icas para o arroz, menor 

pesquisas re:ferent.es à época 

irrigadas, no Est.ado de São Paulo. 

at.enção t.em sido 

de semeadura em 

dirigida a 

condiçé:ses 

Assim o present.e t.rabcüho t.eve como objet.ivo o 

est.udo das relaçé:ses ent.re épocas de semeadura, dent.ro do 

per1odo mais recomendado para o Est.ado de São Paulo, e o 

comport.ament.o 

desenvolvimen1:.o 

de 1:.rês gen61:.ipos 

das plan1:.as, a 

biomét.ricas dos grãos. 

de arroz, 

produção e 

avaliando-se o 

caract.eris1:.icas 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.t. PAÚMETROS CLIMÁTICOS 

Dent.re os vàrios f"at.ores ambient.;ais que at.wam sobre 
1 o cresciment.o e o desenvolviment.o de um vecet.a1, Alvim clt.ado 

por LOCCRESI (1987), menciona a lat.it.ude, alt.it.uda, ahuv4iUliil, 

t.opocraf"ia, t.eX't.ura, est.rut.ura do solo, radiação solar, 

f"ot.operiodo, t.emperat.ura, aeração e os minerais do solo; cit.a 

ainda os principais processos f"isio16gicos do ver:et.al af"et.ados, 

ou sejam, a at.ividade íot.ossint.ét.ica, cresciment.o, 

f"loresciment.o, respiração e absorção de DÚnerais. Port.ant.o, é 

de real import.~cia a adapt.ação das plant.as ao meio ambient.e, 

para complet.arem adequadamen1:.e o seu ciclo. 

A diversidade e a variabilidade do ambient.e nas 

arroz, dif"icult.am muit.o o 

adoquada para obt.onq~o 

diCerent.es regiaes onde se cult.iva o 

dOllilonvolvimont.o do uma t.oanoloci4il 

sist.emát.ica de produçaes máximas. 

influõnc:lia dg íat.orCiJs cüJtGlt.icos 

Sendo assim, est.udos da 

t.CiJm sidn cnnsiderados dCiJ 

grande necessidade para a avaliação da pot.encialidade de cada 

cult.ivar em diCerent.es ret!:iaes, no decorrer dos anos agricolas. 

Quando se est.uda o desenvolviment.o de uma plant.a de 

4ilrroz, observa-15I8 que alguns f'at.orel5l at.uam com m4ilÍor ênf"ase 

1~Á"'I'L-;VIr;o;r;M~, -;p;:;O-. -d .... e--=Tr-.-.... Lõ-s-~C=-a-t.r-o-r-e-e--d.,...e--:.la 

Lima, IICA, 1962. 20p. 

product.ividad asricola. 
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para a obt.enqão de produçaes econÓmicas, dest.acando-se a 

radiação solar, a t.emperat.ura e a disponibilidade de áCua. O 

f'at.or áCua é, sem dúvida, um dos mais import.ant.es para o arroz, 

sendo considerado essencial ao desenvolviment.o da plant.a. Em se 

t.rat.ando de arroz inundado, um adequado manejo de áCua é de 

real import.ância para o sucesso da lavoura. Rest.a no ent.ant.o, 

adequar o ciclo do arroz disponibilidade de radiação solar e 

t.emperat.ura de uma det.erminada região. 

Reciaes de clima t.emperado apresent.am menores 

valores de radiação solar e de t.emperat.ura nos mases do out.ono 

e do inverno, rellilt.õiUldo pOUCOIIiI mellil.1IiI paria lIiIe cult.ivar arroz, o 

que não ocorre em reciaes de clima t.ropical, onde os f'at.ores 

cit.ados :são f'avoráveis durant.e quase o ano t.odo, como • o caso 

do Brasil. 

2.1.1. RADIAQÃO SOLAR: 

A energia solar que checa at.é ã Terra é compost.a por 

dif'erent.es compriment.os de onda. BERNARDES (1997) coment.ou que 

a radiação :f1siologicament.e at.i va é aquela que t.em compriment.o 

de onda que induz respost.as f"isiol6Cicas nas plant.as, 

ref'erindo-se à energia radiant.e disponivel para a f'ot.ossint.ese, 

ceralment.e def'inida pelos limi t.es de 400 a 700 nm do espect.ro. 

A int.ensidade de radiação solar requerida pelo arroz 

dif'ere de um est.ádio de cresciment.o para out.ro. YOSHIDA (1991) 

ressalt.ou que esse f'at.or, durant.e os est.ádios reprodut.ivos, t.em 

um ef'eit.o marcant.e sobre a produção de graos; na f'ase 
2 vecet.at.iva esse e1"eit.o é menos int.enso. St.ansel e St.ansel et. 

alii3
, cit.ados por DE DATTA (1996> sugeriram que o perlodo mais 

crit.ico ocorra ant.re a f'ormação d;a panicula e, aproximad<ament.e, 

2 
==~~~--~~--~~--~----~~ STANSEL .. J.W. Ef"f'act.ive ut.ilizat.ion Df" sunlicht.. Six dec;ad.s 

of' rice research in Texas. p. 43-60. Res: monogr. 4. 1976. 

3 
==~~~--~~~~~~~~~~-= STANSEL, J.W.; BOLLICH, C.N.; THYSELL, J.R.; HALL, V.L. The 

inf'luence of" light. int.ansit.y and nit.rogen f'art.ilit.y on rica 

yields component.s. Rice J. 68(4): 34-5, 49.1965. 



dez dias ant.as da mat.uridada. 

A enarcia solar recebida 

acúmulo de mat.éria seca. A 

nest.a Case 

acumulação para o 

Colhas e colmos se inicia, aproximaclament.e, dez 

é import.ant.e 

de amido nas 

dias ant.es do 

Cloresciment.o, sendo, post.eriorment.e, canalizado para o Crãos 

durant.e um período de 30 dias após o f"loresciment.o (DE DATTA, 

·1986>. S ... ndo al5Isim, o período t.ot.al d... 40 dias .ult. ... rior à 

mat.uridade pode ser considerado como o período de produção de 

cr~os. 

ANDRADE (1988) est.udando a radiação solar como um 

f"at.or climát.ico básico para a produt.ividade do arroz, 

alCuns f"at.ores imluant.es para a cult.ura, dent.re 

dest.acou 

eles o 

compriment.o do dia, a int.ensidade máxima de radiação solar, a 

nebulosidade e o sombreamant.o mút.uo ent.re p.Lant.as. Assim, a 

produção d... Crãos não ó limi t.ac::l.a p ... la f"alt.a d... ...n ... rcia solar no 

inicio do desenvolviment.o do arroz, a menos que eat.e sof"ra 

Clondiç8es de CitXCICitssiva nCitbulolllidade e/ou b..uX4iiUlill t.emperat.urõillliil. 

Com a evolução do desenvolviment.o da plant.a, surCe o 

sombrecunent.o mut.uo, o que deve ser compensado com alt.os niveis 

de enersia solar. Dest.a maneira, a dat.a na qual um det.erminado 

cult.ivar é semeado influirá no pot.encial de luz que uma 

comunidade de plant.as poderá receber. 

INFELD 8: ZONTA (1986>, no Rio Grande do Sul 

mencionam que a enercia solar durant.e o ano Cica acumulada com 

maior int.ensidade em um pCitríodo menor de t.empo. Sendo assim, 

dent.re os mat.eriais com os quais t.rabalharam, alCuns cult.ivares 

de arroz complet.aram o ciclo com 90 dias, caprovait.ando ant.ão o 

máximo da energia solar acumulada 

cont.ar que as t.empercat.uras 

em dezembro e janeiro, sem 

minimas prejudiciais, mais 

Crequent.es a part.ir de marÇo, encont.raram a cult.ura em Case de 

mat.uração, sem causar prejuízo à produt.ividade. 

Considerando-se o processo Cot.ossint.ét.ico de um 

veget.al, t.orna-se evident.e o eCeit.o pronunciado da radiação 

solar sobre a formação da panicula, o número de espiguet.as e o 

enchiment.o dos Crãol!il. Nel!ilt.a linha de raciocínio, vc;ãrios est.udol!il 

t. ... m sido Ceit.08 com relação à aplicação de f"ert.ilizant.e 
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nit.rogenado em arroz, most.rando que a radiação solar t.em 

inf'lluência diret.a sobre a quant.idade de ni t.rogênio que pode 

ser ut.ilizada para uma produção máxima. ANDRADE (1988) observou 

que o arroz deve ser semeado de t.al maneira que a época de 

f'loração coincida com a época onde os dias são mais loncos, 

periodo est.e em que, normalment.e, o pot.encial de radiação solar 

é maior, permit.indo a obt.enção de rendiment.o máximo com niveis 

alt.os de nit.rogênio. 

2.1.2. TEMPERATURA: 

NõiiU&I rliiitgi8es t.empliiitr~, _ sGtme_dur_ do arroz 

irrig_do S8 inicia quando as t.8mper_t.uras, durant.e a prim.avera, 

est.ão ent.re 13°0 e 20°0; a colheit.a é realizada ant.es que a 

t.emperat.ura decresça at.é cerca de 13°0, no out.ono. Por out.ro 

lado, nas reci8es t.ropicais onde a t.emperat.ura normalment..e é 

f'avorável para o cult.ivo durant.e t.odo o ano 

disponivel, a semeadura é ef'et.uada no 

chuvosa (YOSHIDA, 1981). 

e a irrigação não é 

inicio da est.aqão 

Em virt.ude da sua vast.a ext.ensão t.errit.orial, o 

Brasil apresent.a regiêSes que sof'rem os ef'eit.os das alt.as 

t.emperat.uras como _quelõiiU&l que _present.;am b.uXãiUlil t.emper_t.ur4iallil; 

há, t.õiilmbétm, problemas com a mâ dist.ribuiqão das chuvas, ora 

c_UlIiIando inundaq8es ora se c_ e, ãilinda, os ef'eit.os prejudiciais 

de event.uads veramdcos ou ainda de f'ort.es geadas. 

Sabendo-se que grande part..e da orizicult.ura do Pais 

se encont.ra na região sul, vários est.udos Coram realizados 

avaliando-se a inf"luência das baixas t.emperat.uras sobre. o 

comport.ament.o da cult.ura do arroz irrigado. O est.ado do Rio 

Grande do Sul .. com aproximadament.e 760.000 ha cult.ivados com 

essa gramínea, apresent.a condiqêSes 

limit.ando o período de cult.ivo. 

de clima t.emperado, 

Embora a inf'luência de um alament.o alimát.ico sobre a 

cult.ura não deva ser considerada isoladament.e, a t.emperat.ura 

exerce um dos maiores, senão o maior ef'eit.o na variabilidade de 

desenvolviment.o das plant.as de arroz, com consequências no 

rendiment.o e na qualidade de grãos. 
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Assim como _ radiaqão solar, a t.amparat.ura t.ambõm 

inf"lui dif'erent.ement.e em cada est.ádio de desenvolviment.o do 

arroz. De acordo com FERRAZ (1987>, a t.emperat.ura deve est.ar 

ent.re 16°C e 36°C. YOSHIDA (1981> por sua vez, mencionou que as 

t.emperat.uras cr1t.icas silo normalment.e inf'eriores a 20°C e 
o 

superiores a 30 Ci est.as t.emperat.uras dif'erem de acordo com o 

cult.ivar, periodo de exposição à t.emperat.ura crit.ica, 

diurnas e not.urnas e o est.ádio f'enol6cico da plant.a. 

alii (1986> e TERRES 8: GALLI (1984) af"irmaram que 

variaqSes 

INFELD et. 

a baixa 

t..emperat.ura pode prejudicar o arroz, 

como na reprodut..iva. Em virt..uds 

t.ant.o na f"ase vecet.at.iva 

das f"requent.es chuvas 

ocorrent.es, previament.e ou durant.e a semeadura, há redução da 

t.emperat.ura do solo que, combinada com o vigor de médio a baixo 

dos cult.ivares, pode causar clorose nas f"olhas jovens e redução 

na alt.ura das plant.as, acarret.ando uma baixa capacidade 

compet.it.iva em relação às plant.as daninhas. Porém, o maior 

prejuizo ocorre na fase 

i:,emperai:,uras coincidirem 

reprodui:,iva, principalrneni:,e se esi:,as 

com o periodo de diferenciação dos 

primórdios da panicula e, i:,ambôm". durani:,e a microsporocónollile 

(TERRES ei:, alii, TERRES 8: GALLI, '1984; INFELD ei:, ali i , 1986 e 

FERRAZ, 1987). Esi:,a é af'et..ada, causando est.erilidade noral e a 

consequent.e redução da produt.ividade. Na cult.ura do arroz, a 

microsporocênese á reconhecida pelo emborrachameni:,oinicial, 

ident.iCicado em campo pela posição relat.iva dos colares da 

penúlt.ima folha e folha bandeira (colo da folha bandeira se 

encont.ra aproximadameni:,e no mesmo nivel do colo da folha 

procadeni:,o). 

2.1.3. FOTOPERÍODO: 

Embora haja poucas inf'ormaç6es sobre a innuência do 

fot.operiodo na cult.ura do arroz, essa plant.a reace de f"orma 

variada à duraçilo do compriment.o do dia mas, de maneira geral, 

pode-se considerar o arroz como sendo uma plant.a de dias curt.os 

e sens1vel ao fot.operiodo. 



Dessa forma, o arroz é "Lido como de dias éur"Los, no 

sen"Lido de que os fot.operiodos considerados curt.os, :fazem 

diminuir a duração do periodo de cresciment.o. O fot.operiodo de 

10 horas alt.ernado com 14 horas de periodo escuro, é um 

poslSIÍ.vel ciclo fot.oindut.ivo para um dat.arminado cult.ivar da 

4U'roz CFERRAZJO 1997). Sacundo SOUZA (1990)JO cult.ivaras 

sensiveis ao fot.operiodo, quando semeados fora da .poca 

recomendada, podem apresen"Lar irrecularidades no :floresciment.o, 

seja ant.ecipando-o ou re"Lardando-o e, ainda, produzir elevado 

número de perfilhos inf"ér"Leis. 

De uma maneira geralJO os cult.ivares mais ut.ilizados 

at.ualmen"Le most.ram cert.a precocidade e, nest.e caso, possuem uma 

rase f'ot.oss.nsivel muit.o curt.a; por isso, são normalment.e menos 

sensiveilll ao fot.operiodo CSOUZA JO 1990). De cert.a f'ormaJO no 

BrasilJO o f'ot.operiodo não t.em sido considerado limit.ant.e para a 

cult.ura do arroz. 

2.2. ~POCA DE SEMEADURA I 

Dependendo do cult.ivar, o período fenol6cico do 

arroz . se est.ende durant.e 90 a 180 dias, da emergência das 

pUant.u1as à ma"Luridade; porém a maioria dos cul"Livares comple"La 

seu ciclo em t.orno de 110 a 160 dias. Assim, é de real 

import.~cia o conhaciment.o da at.WiiC;lão dos par~et.rolll climãt.icolII 

sobra a' cult.ura, como já 1"oi exp.lanado, e procurar ajUliJt.ar o 

ciclo 4às condiç5es climát.icas mais adequadas.. mediant.e a 

escolha dt;t épociil& de st;tmeadura. 

Já em 1961, GODOY ressalt.ava que, mesmo em idênt.icas 

condiç~es de solo e t.rat.os cult.urais, os cult.ivares 

apresent.avam produç~es dif'erent.es, dependendo da época em que 

eram semeados. MORAIS e"L alii (1978) est.udando cinco diferent.es 

épocas de semeadura para o arroz em Minas Gerais, veri1"icaram 

uma diferença de 26 dias ent.re os ciclos da primeira e últ.ima 

épocas, il5lt.o é, 0151 ciclos médios dos cult.ivarelll diminuíram ~ 

medida t;tm qut;t õiUIiiI st;tmeadur.usa iam-se t.ornando JruiiÚ.1II t.ardias, 

devido a um menor desenvolviment.o da plan"La. 

Port.ant.o a época de semeadura inf"lui sobre o ciclo 
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dos cult.ivoares. AlliÍllilim. as t.emperat.uras predomin;ant.es duremt.e o 

desenvolviment.o f"enolócico da cult.ura quando est.a é semeada sob 

t.emperat.uras, proporcionam o aloncament.o do ciclo,· 

enquant.o que, sob t.emperat.uras mais elevadas , encurt.am o ciclo 

<SOUZA, 1983>. 

SOUZA <1984> comprovou est.e f"at.o quando t.est.ou 

vários genót.ipos semeados em 4 épocas de semeadura, na região 

de Cachoeirinha <R.S.>, O cult.ivar Bluebelle, semeado em 10 de 

novembro, 23 de novembro, 06 de dezembro e 19 de dezembro 

apresent.ou redUc;lão do ciclo à medida que se ret.oardava a 

semeadura, ou seja, a duraqiio do ciclo Coi de, respect.ivament.e, 

108, 101, 96 e 96 dias. Da mesma f'orma, os demais genót.ipos 

diminuíram seu ciclo em semeaduras realizadas 

t.ardiament.e. 

Sendo CiUIiIl!ilim, em conf'ormidade com out.roB aut.ores 

<RIBEIRO alii,1983; INFELD ,1984 e INFELD & SILVEIRA 

JR.,1986>, INFELD et. alii <1986> resumiram de f"orma bast.ant.e 

simples os principais f"at.ores limit.ant.es das dif'erent.es épocas 

de semeadura. Observa-se porém, que alguns dest.es f'at.ores 

soment.e se ajUlSlt.am às condiçaes climát.icas ref"erent.es à região 

sul do pais, local onde seus experiment.os f"oram conduzidos, 

Para semeadura realizada precocement.e, Cinal de set.embro e 

inicio de out.ubro os principais Cat.ores são: 

a. Baixas t.emperat.uras, diCicult.ando a cerrninação. 

b. Alt.as precipi t.açaes pluviais em set.embro e out.ubro, 

diCicult.ando o manejo do solo, já sat.urado pelas precipit.aç6es 

do inverno 

c. Solo Crio e úmido dif"icult.ando a emergência e 

4iitst.abeleciment.o em consequência precoce 

compet.ição de plant.as invasoras. 

Quant.o a sem4iitadura t.ardia, no f"inal de novembro 4iit 

primeira quinzena de dezembro. t.em-se como principais f'at.ores 

limi t.ant.es: 

a. Baixas t.emperat.uras que ocorrem na pré-Cloração e f'loração, 

ceralment.e ineeriores a 15
0 a, causando est.erilidade Cloral. 

b. Ocorrência de doenças, principalment.e brusone, t.ambém com 
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reflexos necat.ivos na produt.ividade. 

c. Coincidência da colheit.a de cult.1vares de ciclos médio e 

longo, com o periodo de aument.o das precipit.açaes pluviais. 

Port.ant.o, a det.erminação da época ~dequada de semea

dura para cada cult.ivar se const.it.ui nwna valiosa inf"ormaqão 

para os agricult.ores. Foi com int.uit.o que muit.os 

pesquisadores, definiram as épocas mais Cavoràveis para a 

semeadura do arroz, em diversas regia&s do pais. GODOY (1961) 

concluiu qu... a malhor época de semeadura na região de 

Piracicaba (SP) est.ava compreendida ent.re o inicio de out.ubro e 

novembro. RIBEIRO et. alii (1983), em Pelot.as (RS), t.ambém 

verif'icou que a melhor época era de out.ubro a novembro. MATTOS 

et. alii (198B), em Linharas (ES), deCiniu os meses de out.ubro a 

dezembro. No Vale do It.ajai (SO), ISHIY (1986 e 1987) 

considerou a melhor época ent.re meados da novembro a dezem

bro. Pode-se port.ant.o, at.ravõ. de pesquisas, veriCicar que a 

ext.ensão dessa .poca • variável com a resião considlilrada e 

depende, basicament.e, das ·relaçehõits cult.ivar/clima. 

2.3. CAPACIDADE PRODUTIVA DO ARROZI 

De acordo com FERRAZ (1987), durant.e a Case vecet.a

t.iva são produzidos fot.ossint.et.izados que são ut.ilizados na 

f'ormação de novos per:f'ilhos, novas raizes e cresciment.o das 

Colhas; no ent.ant.o, a capacidade produt.iva da plant.a a part.ir 

desse pont.o,depende não só da eficiência f'ot.ossint.ét.ica, mas 

principalment.e da capacidade de t.ransport.ar e armazenar os 

carboidrat.os nos grãos. 

YOSHIDA (1981), pesquisando cont.ribuição de 

Cot.ossint.et.izados para o enchiment.o do grão, mencionou que o 

acúmulo de carboidrat.os, açúcares e amido t.em ínicio cerca de 2 

semanas ant.es do f'loresciment.o e alcança a máxima concent.ração 

nas part.es veget.at.ivas da plant.a~ principa!ment.e na bainha da 

folha e colmo, durant.e a ant.ese. Essa concent.ração comeÇa a 

decrescer na :f'ase de mat.uraç~o e pode subir, levement.e, na 

.poca próxima da mat.uridade f"isio16Cica. Part.e dest.es 

carboidra't,os produzidos, (cerca de 20") • cast.a rua respiração, 
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12% na manut.enção da própria plant.a <folhas e cobnos> e o 

rest.ant.e<68%> é t.ranslocado para os grãos. Est.e últ.imo equivale 

por volt,a de 26% do t..ot..a1 de carboidrat..os armaztilnados no erão, 

o que corresponde a cerca de 2 ~/ha de grãos. 

A cont.ribuição fot.ossint.ét.ica de diferent.es part.es 

da plant.a para o grão, após a ant.ese, é afet.ada pela at.ividade 

fot.ossint.ét.ica pot.encial, pela loncevidade do t.ecido durant.e 

est.e periodo de armazenament.o e pela quant.idade de radiação 

solar que recebem <YOSHIDA, 1981 e FERRAZ, 1987). Nast. .. fase a 

maior part,e dos oarboidrat.os que irão cont.ribuir para o 

enohiment.o do grão provóm da f'ot.ossint.ese da folha bandeira, 

que reprlitlilent.a 19" do t.ot.al da área f'oliar da plant.a e das t.r6s 

subsaquent.es com 66% foliar 

<YOSHIDA,1981>. A cont.ribuição da espiea e das· bainhas foliares 

do arroz é mui t.o pequtilna, sendo oonsidarados t.ecidos 

f'ot.ossint.é~icos. 

S.ndo .assim, MURATA (1969) liiIug.riu urna .xpr.liiIliiI~ 

para oarac~erizar a oapacidade produt.iva da cult.ura do arroz, 

at.ravó. da f'or~~o dos órgãos da armaz.nament.o, ou seja: 

o 2 o 
Capacidade produt.iva - n- panloulas/m x n- espiguet.as/pant-

cuia x t.~o pot.enaial do grão. 

Tornando tils~a expresllillão mais prcàt.ica, ou s.ja, 

dividindo os vários component.as de rendiment.o, ela pode ser 

carõ'lct.arizada da :.qAguint.A m;anAira: 

o 
Rendiment.o est.imado grãos em casca<t./ha> = n- de paniculas/ 

m 2 x n~ grãos/paniaula x peso 1000 grãos<g> x 10- 5 

Cada um dast.es compon.nt.es mf'ere não ap.n.as quant.o 

ao est.ádio de desenvolviment.o da plant.a em que ooorre sua 

indução, mas t.ambóm da sua cont.ribuição para a produção de 

erãos. Cabe salient.ar que o número de grãos por panicu!a inclui 

t.ant.o os grãos bem formados oomo aqueles que foram f'ert.ilizados 

mas não conseguiram crescer o suflcient.e para preencher t.odo o 
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espaço disponível ent.re as glumelas. 

Quando a cult.ura do arroz segue o sis't.ema de 

t.ransplant.e de mudas, o número de paniculas por met.ro quadrado 

é dependent.e do desempenho do est.ádio de perf'ilhament.o, ou 

seja" est.e componen't.e é de't.erminado cerca de 10 dias após o 

número máximo de per:filhos 't.er sido at.ingido. Já no sist.ema 

convencional de semeadura, o número de paniculas por met.ro 

quadrado é 

porcent.agem 

MATSUSHIMA 

dependent.e da densidade de semeadura e da 

de emergência das plânt.ulas. Assim de acordo com 

(1980), est.e component.e é influenciado, basicament.e, 

por fat.ores genét.icos e por condiç~es ext.ernas vigent.es no 

est.ádio de at.ivo perf'ilhament.o. Vale ressalt.ar que os 

component.es de rendirnent.o são int.erdependent.es, ist.o é, o 

aument.o do número de paniculas por met.ro quadrado, at.ravés de 

alt.as densidades da comunidade de plant.as, não provoca o 

aumen't.o do número de grãos por panicula, e sim diminuição. 

Dest.e modo, Vergara (1975) 4 , cit.ado por MARCHEZAN et. alii 

(1986), observou que o número de paniculas por unidade de área 

é de't.erminado duran't.e a et.apa vege't.a't.iva. 

Por out.ro lado, o número de grãos por panicula é 

det.erminado durant.e o est.ádio reprodut.ivo, mais precisament.e 

por volt.a de 10 dias ant.es do floresciment.o. Segundo YOSHIDA 

(1981), est.e component.e é det.erminado durant.e a dif'erenciação 

do primórdio da panicula e das espiguet.as; após essa 

di1'erenciação, algumas espiguet.as degeneram. Est.a degeneração 

ocorre no est.ádio de divisão da célula-mãe do grão de pólen. 

Assim, o nÚMero de grãos observados no f'loresciment.o ou na 

mat.uração é a dif'erença ent.re o número de primórdios 

di1'erenciados e o número de primórdios degenerados. Em seus 

est.udos, MURATA (1969) ainda observou que est.es processos de 

dif'erenciação e degeneração são sens1veis às condiç~es de 

f'orneciment.o de nit.rogênio e radiação solar. Como 1'oi cit.ado 

an1:.eriorment.e, o per1odo mais sens1vel ao f'orneciment.o de 

4.~~~~~~~~----~---.----~ VERGARA, 8.S. Cresciment.o y desarrollo de la plant.a. In: 

Cultivo deI Arroz. Manual de Produccion. Escuela de 

Agricul't.ura de la Universidad de Filipinas, 1975. p. 33-53 
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ni t.x-ogltnio se encont.roa dur-ant.e 30 a 32 dias ant.es do 

f'loresciment.o e à radiação solar durant.e 16 a 16 dias ant.es, ou 

seja, dur-ant.e a dif'erenciação dos primórdios das espiguet.as. 

A t.emperat.ura t.ambém pode af'et.ar negat.ivament.e o 

níuneroo de gX-SlOS por panicula. Temperoat.ur-as mais baixas, quando 

ocorrem durant.e a f'ase de dif'erenciação da panicula e 

proincipalment.e, na Case inicial da Cox-mação do gx-ão de pólen 

<núcrosporogênese), ocorrendo em t.orno de 8 a 10 dias ant.es da 

Clox-ação, são px-e judiciais, causando est.eroilidade Clox-al. Est.a 

pox-cent.agem de est.erilidade ainda pode ser maior, caso 

permaneÇam est.as condiç~es de baixa t.emperat.ura dur-ant.e a 

ant.ese, pois est.a dif'icult.a a abert.ur-a das ant.eras e o 

croesciment.o do t.ubo pol1nico. 

O indice de est.erilidade não est.á incluido ent.re os 

component.es de rendiment.o; ent.ret.ant.o, por est.ar diret.ament.e 

relacionado à quant.idade f'inal de grãos produzidos numa 

panicula; essa variável seroá t.ambém abordada nest.e i t.em. 

Assim, Yoshida 8: para06 , cit.ados por YOSHIDA (1981), 

resumiram as diversas causas que af'et.am o enchiment.o dos grãos, 

provocando variaç(Ses nos indices de est.erilidade: 

ao Alt.os indices de ni t.rogânio aplicado exist.em 

cult.ivares 

condiçaes. 

rendiment.o. 

que são 

Alguns 

mais 

podem 

af'et.ados 

acamar, 

que out.ros, 

reduzindo 

sob est.as 

bast.ant.e o 

b. Baixa radiação solar nest.as condiçaes, a 

at.ividade f'ot.ossint.ét.ica pode ser insuf'icient.e para produzir a 

quant.idade necessária de carboidrat.os ao preenchim~nt.o normal 

de t.odos os grãos. 

c. Baixas t.empe:rat.uras - as inCerio:res a 20°C podem 

causar alt.as porcent.agens de est.erilidade, se persist.irem por 

mais que alguns poucos dias durant.e o embor:rachament.o ou 

6YOSHIDA, S. 8: PARA0, F.T. Climat.ic 

component.s oí" lowland 1"io& in t.he 

Rice Research Inst.i t.ut.e. Climat.e 

Philippines. 1976. p.471-94. 

inCluence 

t.ropics. 

and :rice. 

on yield 

Int.e:rnat.ional 

Los Bafios, 
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duroant.CI • f1or;aq~o. 

d. Alt.õalIi1 t.emperat.uras reduzem o periodo 

enchilmitnt.o dos grãos. Se oaliado a 8IIiIse f"at.or ainda exist.irClm 

dias nublados, o est.ãdio de mat.uração serã ainda mais curt.o. 
o Temperat.uras acima de 36 C durant.e a ant.ese podem causal" alt.as 

porcent.acens de est.erilidade. 

e. Vent.os f'ort.es podem causar prejuizos ao 

f"loresciment.o, pe.La desllilecoação da plant.a, além da aCaman1ent.o. 

r. Solos salinos alt.as porcent.acenllil de 

ast.erilidade são encont.radas nessas condiçaes. 

c. Déficit. hidrico .. f'alt.a de ~gua no período da 

f"loresciment.o frequent.ement.e causa alt.a porcent.asam da 

Gst.erilidade. 

Dest.a forma, INFELD (1981a) est.udou o comport.ament.o 

de seis cult.ivares semeados em seis épocas e observou que na 

últ.ima época de semeadura (1S/dez>, os cult.ivares EEA 406, IRGA 

408 e BR-IRGA 409 roram os que apresent.aram maiores 

porcent.asens de est.erilidade, da ordem de 23.6%, 36.0% a 29.1% 

respact.ivament.e; segundo o aut.or est.e f'at.o foi relacionado à 

ocorrência de baixas t.emperat.uras em alguns dias iso.LadolSl 

durant.a o ciclo do arroz, principalmant.a a part.ir de rruarqO, 

época em qua a cult.ura se 9ncont.rava am floroação. Est.a 

experiment.o foi inst.alado durant.e 4 anos asricolas consecut.ivos 

e vários est.udos f'oram realizados: INFELD 

<1981a); INFELD <1981b).. INFELD 8:: SILVEIRA JR. 
(1984) e INFELD at. alii (1987). Complament.ando 

t.rabalhos, INFELD et. alii (1986) elaboraram 

(1980); INFELD 

<1983a); INFELD 

t.odos est.es 

equaç~es de 

regressão e det.erminaram os pont.os de produção máxima dest.es 

seis cult.ivares durant.e o perlodo de 1978 a 1982 e concluíram 

que independant.ement.a das condiçaes cli~t.icas do ;ano, a época 

de semeadura é fundarnent.a1 par.. uma boa produt.i vidada da 

lavoura. 

o peso de 1000 grãos é uma caract.erist.ica variet.al 

relat.ivament.e est.ãvel, jã que o t.ipo de grão a se formar numa 

plant.a é cont.ro.lado pelo t.ipo de sua casca <glumelas), ist.o é .. 

o grão não pode crescer mais que o espaço det.erminado por ela. 

De acordo com YOSHIDA (1981), o t.ipo de casca é suj.dt.o às 
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modif"icaçaes causadas pela radiação solar, durant.e as duas 

semanas que precedem a ant.ese. Ainda menciona que a t.emperat.ura 

durant.e o est.ádio de mat.uração t.ambém af"et.a o peso de 1000 

grãos. Verificou que est.e component.e passou de 24C para 21g 

quando a t,emperat,ura média duran~e a mat,uração aument,ou de 22°0 

paz-a 28°0. 

DOlllt,A CormA, ob .. rvA"'"lIiIo quo AIiI condiç8011i1 c1imÀ~icAla, 

assim como o manejo da Cult,urA Iit o Corneciment,o de nut,rient,sas, 

inf'lusanci;;un de CormA bA/lilt,oant,e voariàvol Ollil component.litllil de 

rendiment.o. Torna-se claro que est.es f'at.ores devem est.ar em 

niveis adequados durant.e os diferent.es est.ádios pelos quais 

passa uma plant.a. Port.ant.o, uma das maneiras de se proporcionar 

est.a adequação é o ajust.e da época de semeadura, proporcionando 

uma boa formação de grãos e, consequent.ement.e, produçiSes 

econÓmiciaS. 

Foi 

dessanvolvidos 

dois periodos 

Crio Cout.ubro 

Dessa forma, 

com est.e int.uit.o que vários t.rabalhos Coram 

em di vsarsAISI regiiSsas do mundo. Em CubA eKÍst.em 

dist.int.os onde se cult.iva o arroz, a época do 

a março) e a de primavera (abril a sat.embro). 

OANET et. alii (1982) avaliaram a inCluência de 

épocas de semeadura em t.odos os meses do ano, af"et.ando ent.re 

out.ros parâmet.ros, os component.es de rendiment.o. Os melhores 

result.ados foram obt.idos quando semeados no "frio"; no ent.ant,o 

observaram que as t.emperat.uras mensais durant,e o ano variaram 

de 20°0 a 28°0, não sendo, pOl't,ant,o, t.ão prejudiciais à 

ambOIlil Cult.urA. Além da 

cont.ribuir.;;un p~4iil o 

curt.a duração dos 

4iilumant.o do ciclo dOIll cult.iv~etlll. O 

Cat.orsas 

nàmaro 
z 

de paniculas/m , assim como o nÚlnel'O de gl'ãos/panicula e o peso 

de 1000 grãos _presant.a:ram OIS metlhorsas valorslS quando os t.rcits 

cult.ivares ut.ilizados foram semeados no mês de dezembro. 

Not.ou-se que, quando o 

cult.ivares aument.ava, 

semeadura em dezembro 

nÚJnel'o de 
z 

paniculas/m dos t,rês 

suas produç8es de grãos/panicula 

t.ambém apresent.ou baixos valores; 

ent.ret.oant.o os rsasult.adollil msanollil favoràvsais obt.idos foram obt.idos 

em joansairo sa Cevsarsairo. Um AISIpsaCt.O b4iiUliilt.oant.. import,oant.sa Coi que 
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os par-ãmet.I"os mais I"elacionados com o I"endiment.o f'OI"anl os 

gl"ãos/panlcula, pOl"cent.agem de est.el"ilidade e o peso de 1000 

gI"ãos e não o ciclo, como se cost.uma geneI"alizaI". Os est.udos 

I"ealizados, no mesmo pais, pOI" SUAREZ et. alii (1989) e em 

Rincão (SP) pOI" FORNASIERI F~ (1988) conf'iI"maI"am essas 

obseI"vaç~es. 

Seis cult.ivaI"es de a:l"'I"OZ f'oI"am semeados em duas 

dat.as (13/abI"il e 14/maio) na Louisiana (EUA), pelos 

pesquisadoI"es WILLIAMS 8: DUNAND (1982). ObseI"vaI"am dif'eI"enças 

signi:ficat.ivas quant.o aos paI"âmet.l"os gI"ãos/panic\J,la e peso de 

100 gI"ãos ent.I"e as duas épocas de semeadUI"a, o que não OCOI"I"eu 

ent.I"e os cult.ivaI"es dent.I"o de uma mesma época. Um est.udo de 

cOI"I"elação demonst.I"ou o mesmo que CANE1' et. alii (1982), ou 

seja, o aument.o do númeI"o de paniculas/m2 t.eve um e:feit.o 

negat.ivo sobI"e o nÚlneI"O de (!;I"ãos/panicula. Todos os cult.ivaI"es 

paI"eceI"am t.eI" complet.ado o enchiment.o de seus gI"ãos, com 

exceção do 'St.aI"bonnet.' , pI"oduzido na segunda dat.a de 

semeadUI"a, sugerindo como causa, o forneciment.o inadequado de 

carboidrat.os pal"a complet.aI" o enchiment.o dos grãos. 

Na índia, a semeadUI"a t.ardia do arroz encont.ra dois 

:fat.ores ambient.ais que podem reduzir a produção: um gradual 

decl1nio da t.emperat.UI"a média diUI"na e not.UI"na e déf'icit. 

hídrico dUI"ant.e o est.ádio repI"odut.ivo. Sendo assim, ROY (1987) 

conduziu um experiment.o objet.ivando avaliaI" os e:feit.os dest.es 

paI"ãmeI"t.os. VeI"if'icou que os cult.ivaI"es I"eduziam seu ciclo, 

número de gI"ãos/panicula e produção, à medida em que eram 

plant.adas mais t.aI"diament.e (de julho paI"a agost.o), ocoI"I"endo o 

invel'so quant.o ao número de perfilhos, peso de 1000 grãos e 

porcent.agem de est.erilldade. Da mesma :forma, o plant.io t.ardio 

de arroz no Paquist.ão t.ambém most.rou elevado decl1nio na 

pI"odução, no per:filhament.o e número de grãos/panicula, quando 

plant.ados de junho a agost.o. O cult.ivaI" Basmat.i 385 semeado a 

15 de junho apresent.ou 11,5 perfilhos por plant.a, 194,2 grãos 

por panicula e uma pI"odução de 4,9 t./ha. Est.es paI"âmet.ros 

apI"esent.aI"am valOI"es inf'eI"ioI"es em semeadUI"as post.eI"ioI"es, 

chegando a 8,7 per:filhos por plant.a, 161,1 grãos por panicula e 

2,7 t./ha de aI"I"OZ quando semeado a 16 de agost.o (ASHRAF et. 
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alli, 1989). 

Em conf'or-midade com est.es aut.or-es, GODOY (1961), 

INFELD (1980), INFELD <1981~), RIBEIRO et. alii (1983), INFELD 8: 

SILVEIRA JR. (1983~), INFELD (1984), MATTOS et. alii (1986), 

INFELD 8: ZONTA (1986), INFELD (1987) t.ambém concor-dar-am quant.o 

à pr-oblemát.ica da semeadur-a r-ealizada pr-ecocement.e ou 

t.aI'diament.e, pr-incipalment.e na região sul do pais. A semeadur-a 

t.aI'dia t.em se most.r-ado mais pr-ejudicial à cult.ur-a do arroz, 

fat.o conf'ir-mado por- INFELD 8: SILVEIRA JR. <1983b) em est.udo 

r-ealizado 

dezembr-o 

min1 ma , 

em Pelot.as (RS), onde alguns cult.i var-es semeados em 

sofreram um maior- númer-o de dias com t.emperat.ur-a 

abaixo de 16°C e 18°C, pr-opor-cionando alt.as 

porcent.agens de est.er-ilidade; deve-se acr-escent.ar que, em 

det.erminados anos e locais, a produção ainda é mais agravada 

devido ao at.aque do fungo Pyricularia oryzae Cav., causador- da 

brusone, principal doença do ar-r-oz (RIBEIRO et. alii, 1983). 

Ent.ret.ant.o, alguns t.r-abalhos most.r-am que exist.em cult.ivares que 

apresent.am melhor adapt.ação à condiç«:Ses adversas, seja por 

t.olerância ao fr-io, ou ciclo precoce ou alguma out.ra 

caract.er1st.ica bené:fica do cult.ivar-. 

Um exper-iment.o int.eressant.e foi realizado na Est.ação 

Experiment.al de It.ajai (SC), onde ISHIY <1986 e 1987) t.est.ou 

vár-ios mat.er-iais em 6 e 6 épocas de semeadur-a respect.ivament.e 

nos anos agr-1colas de 86/86 e 86/87. Relat.ou que são comuns 

semeadur-as ant.er-iores ou post.er-ior-es à época mais recomendada 

para a refer-ida região (out.ubr-o e novembro), devido à 

dependência de fat.or-es como a disponibilidade de máquinas e mão 

de obra, menor ofer-t.a do pr-odut.o no mer-cado e, 

consequent.ement.e, melhor preço e ainda a obt.enção de duas 

safras por- ano; nest.as pesquisas, semeadur-as inf'luenciadas por 

baixas t.emperat.ur-as pr-ovocaram o alongament.o do ciclo, r-edução 

no rendiment.o e no número de grãos/panicula, enquant.o o 

desenvolviment.o sob t.emperat.ur-as mais elevadas aCaI'ret.ou 

reduç«:Ses no rendiment.o e ciclo. 

Do que foi expost.o at.é 

necessidade de adequação da época de 

aqui, f'ica 

semeadur-a 

evident.e a 

às condiç«:Ses 
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climét.icas f'avo1"éveis ao desenvolviment.o do al'1"OZ em cada 

região, para que possam ser obt.idas produções compensadoras. 

2.4. CARACTERí STICAS BIOMt!TRICAS DO GRÃo DE ARROZ: 

Tendo em ment.e t.odos os fat.ores que at.uam sobre o 

desenvolviment.o da cult.ur-a do ~1'OZ ir-r-igado, é pr-ovável que os 

mesmos afet.em t.ambém a qualidade dos grãos produzidos em 

difer-ent.es épocas. Há necessidade de conf'i1"maç<ses a r-espeit.o de 

que haveria coincidência ent.re maiores produções e melhores 

c~act.er-1st.icas agronômicas USBERTI F~ et. alii (1986) 

ressalt.aram que os cult.ivares mais ut.ilizados no Pais.. não se 

dest.acam quant.o à qualidade dos grãos, t.ant.o para :fins 

culinários como para o pr-ocessament.o indust.rial. 

No Brasil, a grande maioria da população most.ra 

t.endência acent.uada para o consumo de cult.ivares de grãos 

longos e f'inos, enquant.o no Japão são pl'eferidos os de gl'ãos 

cur-t.os. Recent.ement.e f'oi elabor-ada urna nova Port.aria para a 

comercialização do arroz <Port.aria N~ 269, de 17/11/88), 

di vulgada pelo Diário Oficial da União em suas edições de 

22/11/88 e 01/02/89. Est.a Por-t.aria de:fine as novas classes de 

arroz beneficiado.. após o poliment.o dos grãos.. sendo que, t.odos 

os grãos das di:ferent.es classes devem cont.er, no minimo 80% do 

peso em grãos int.eiros. O grão longo :fino deve medir 6.00mm ou 

mais de compriment.o, 1.85rnrn, no máximo, de espessura e relação 

compr-iment.o/largura superior- a 2.75. O grão longo deve medir 

6.00mm ou mais de compr-iment.o. O gr-ão médio deve medir- de 5.00 

a 6.00mm de compriment.o e o curt.o apresent.a menos de 5.00mm. 

Ainda pode apal'ecer- o rnist.ur-ado, o qual não se enquadJ'a em 

nenhuma dessas classes e se co08t.i t.ui pela mist.ura de duas ou 

mais classes. <SOUZA,1989). 

A t.ravés do programa de melhorament.o genét.ico de 

arroz do Ins1:.i t.ut.o AgronÔmico de Campinas (IAC), USBERTI F~ et. 

alii (1986) t.est.aram diversos cult.ivares e progênies de arroz 

irl'igado e veri:fical'am que a grande maioria apresent.ou grãos do 

t.ipo ext.ra longo <com mais de 7.00mm de compriment.o) e :format.o 

fino <relação compriment.o/largura maior que 3) com exceção do 
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cult.ivar IAC 4440, da progênie P1377 (grãos longos e de f'ormat.o 

médio) e do cult.i var IAC 1278 (grãos ext.ra longos e de f'ormat.o 

médio). Est.a classif'icação obedeoeu ao crit.ério apresent.ado 

pela Port.aria n~ 206 de 26/08/81, em observância ao dispost.o na 

Lei n~ 6306 de 16/11/76 e no Decret.o n~ 82110, de 14/08/78 

(ANUÁRIO ESTATíSTICO DO ARROZ, 1987). 

FORNASIERI F~ (1988) avaliou as caract.erist.icas 

agronÔmicas e qualit.at.ivas dos grãos de 28 gen6t.ipos de arroz e 

observou que a maioria dos ~t.eriais t.est.ados apresent.ou a 

relação compriment.o/largura maior que 3, ou seja, grãos do t.ipo 

longo, que possuem maior valor comercial, pois são de coziment.o 

rápido, solt.os e com bom ganho de volume ap6s o coziment.o. 

Ent.re os gen6t.ipos semi precooes, quant.o ao compriment.o de 

grãos, sobressaíram os cult.ivares Lebonnet. e Bluebelle, ambos 

do t.ipo americano, além de apresent.arem a relação 

compriment.o/largura maior que 3, ist.o é, grãos do t.ipo longo 

fino. Os cult.ivares BR IRGA 410, DAWN (ciclo médio), IAC 1278 

(semi-t.ardio), IAC 899 e CICA 8 (t.ardio) t.ambém apresent.aram 

dimens«:Ses que sat.isf'azem as def'iniç«:Ses da Port.aria N~ 269. 

Assim, 

caract.erist.icas 

o cult.ivar 

agronômioas, deve 

usado, considerando 

ser ajust.ado à época 

suas 

mais 

adequada de semeadura para que haja coincidência de alt.as 

produç~es e uma boa f'ormação de seus grãos e, oonsequent.ement.e, 

at.injam classificação oorrespondent.e à pref'erência do 

consumidor. 

2.6. EXPRESSõES QUANTITATIVAS DE CRESCIMENTO: 

Segundo DE DATTA (1986), os cult.ivares precoces 

apresent.am, durant.e seu desenvolviment.o , os processos de máximo 

perf'ilhament.o, alongament.o dos ent.ren6s e inioio da :formação da 

panicula, prat.icament.e simult.âneos. Em cult.i vares de ciclo 

t.ardio, onde o periodo veget.at.ivo é de maíor duração, os 

prooessos ooorrem sucessivament.e sendo o máximo perf'i1hament.o, 

seguido pelo alongament.o dos ent.ren6s e, :finalment.e, pela 

formação da panicula. 
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Como já foi observado, os est.ádios de 

desenvolviment.o de uma plant.a de arroz não são semelhant.es sob 

diferent.es condiçí:Ses climát.icas e de cult.i vo. Not.a-se que o 

alongament.o do colmo se inicia logo após a plant.a t.er at.ingido 

seu perfilhament.o máximo. DE DATTA (1986), coment.ou que a et.apa 

de iniciação da :formação da panicula começa quando o primórdio 

da panicula se di:ferencia e pode ser visualizado cerca de 11 

dias após o inicio da di:ferenciação, como um pont.o plumoso 

branco medindo de 1.0 a 1.6mm (é o chamado "pont.o de algodão"). 

A panicula se desenvolve lent.ament.e no int.erior da bainha da 

:folha bandeira (últ.ima :folha a se desenvolver na plant.a). 

Durant.e est.a primeira et.apa reprodut.iva, o rendiment.o é afet.ado 

adversament.e por ~quer condição de est.resse à plant.a do 

arroz. 

A alt.ura máxima da plant.a e o máximo compriment.o da 

panicula ocorrem durant.e a :fase chamada de "emborrachament.o", 

ou seja, no moment.o quando a bainha da :folha bandeira se 

"incha" ou que se perceba a ext.remidade superior da panicula 

imediat.ament.e abaixo do colo da :folha bandeira; est.a fase se 

denomina :fase de emborrachament.o ou et.apa de alongament.o dos 

ent.ren6s e panicula (DE DATTA, 1996 e FERRAZ, 1987). A panicula 

chega nest.a fase com um compriment.o médio em t.orno de 20 cm e 

uma alt.ura média da plant.a por volt.a de 1.00m. 

As plant.as com alt.ura menor que i.00m são 

consideradas de port.e baixo, as de 1.00m a 1.30m são de port.e 

médio e aquelas maiores que 1.30m são chamadas da port.e alt.o. 

Os cult.ivares recomendados para o sist.ema de arroz irrigado são 

melhorados a :fim de apresent.arem o port.e baixo pois, dessa 

:forma, apresent.arão maior dureza do colmo, 

suport.arão maiores rendiment.os das paniculas. 

assim como 

Foi observado que t.emperat.uras mensais próximas da 

t.emperat.ura 6t.ima (20°C a 30°C), durant.e o est.ádio veget.at.ivo, 

cont.ribuem para um aument.o do port.e de alguns cult.ivares 

irrigados (USBERTI F:: et. alii, 1986). 

ROY (1987), na India, const.at.ou que, em semeaduras 

realizadas t.ardiament.e {agost.o>, a alt.ura das plant.as diminuiu 

em relação às semeaduras ant.eriores, enquant.o que o compriment.o 
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das paniculas permaneceu o mesmo. As t.emperat.uras baixas 

ocorridas em semeaduras t.ardias (dezembro e janeiro) em It.ajai 

(Se) t.ambém cont.ribuiram para a diminuição do port.e das plant.as 

(ISHIY, 1986 e 1987), o mesmo ocorrendo em Pelot.as (RS) 

(RIBEIRO et. alii, 1983). 

SOUZA (1984) sugeriu que as menores alt.uras de 

plant.as ocorridas na últ.ima época de semeadura (dezembro), em 

Cachoeirinha (RS), podem ser at.ribuidas à maior luminosidade 

coincident.e com o est.ádio veget.at.ivo. 

Semeaduras realizadas mensalment.e, durant.e o ano 

t.odo em Cuba, most.raram que os melhores meses para se obt.erem 

plant.as com alt.uras em t.orno de 1.00 m foram os meses de marÇo 

(época do frio), maio e junho (época da primavera). Os maiores 

valores encont.rados quant.o ao compriment.o da panicula, foram 

nos mêses de março e junho, com uma média de 26.0 cm, e 23.0 

cm, respect.ivament.e. 

Dest.a forma, o est.udo 

fornece inf'ormaçeses básicas de 

da int.eração clima-plant.a 

quando deverão ocorrer 

det.errndnadas fases do ciclo veget.at.ivo da plant.a de arroz, 

conf'orme a época de semeadura de cada cult.ivar. Porém, t.em-se 

observado que, apesar da definição dest.as épocas, as condições 

climát.icas podem variar consideravelment.e de ano para ano e de 

região para 

agricult.or. 

prat.icament.e 

região, podendo acarret.ar prejuízos 

No ent.ant.o, como se t.rat.am de 

incont.roláveis pelo homem, est.udos 

realizados com a finalidade de cont.inuament.e 

sérios ao 

pàrâmet.ros 

devem ser 

fornecer 

iní'ormaçeses import.ant.es e decisivas:, não s6 para o cult.ivo do 

arroz mas para a pesquisa como um t.odo. 
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3. Mat.eriais e Mét.odos: 

o present.e t.rabalho foi conduzido em área de várzea~ 

pert.encent.e ao Depart.ament.o de Agricult.ura da Escola Superior 

de Agricult.ura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo 

(LAG/ESALQ/USP)~ no campus de Piracicaba~ localizada a 22° 43~ 

s de lat.it.ude~ 47° 39' w de longit.ude e numa alt.it.ude de 546 m. 

O experiment.o foi inst.a1ado em solo gley pouco húmico 

eut.r6fico com argila de alt.a at.ividade, apresent.ando t.ext.ura 

argilosa. 

Procedeu· se análise química de amost.ras do solo junt.o 

ao Depart.ament.o de Solos~ Geologia e Fert.ilizant.es - ESALQ/USP, 

a ~ apresent.ou a seguint.e caract.erização: 

Tabela 1 Análise quimica do solo da área experiment.al. 

Piracicaba 1999/99. 

pH em Oa012 - 5~9 
8 

k - 0,11 meq/100 cm 
Z+ a 

Oa =- 9~04 meq/100 cm 
z+ a Me - 3,44 meq/100 cm 

9 
Presina - 91 g/cm 

8+ a 
AI :.w 0,16 meq/100 cm 

H+ + Ala+ =- 1,5 meq/100 cma 

M.O. = 3,6% 

a 
T - 14,09 meq/100 cm 

a 
S - 12,69 meq/100 cm 

V =- 99% 

S ,.." Ala+ 1 at.uraçao -

Ou .. 9,6 ppm 

Fe .:I 256~0 ppm 

Zn .. 99,7 ppm 

Mn = 293,0 ppm 

O exame da t.abela permit.e verificar, principalment.e, 

que devido a baixa acidez do solo e alt.a sat.uração em bases, 

não houve necessidade de calagem. Com relação a adubação de 

plant.io, a sua aplicação foi feit.a de acordo com as quant.idades 

já cont.idas no solo~ conforme a análise do P resina e K 

t.rocável, seguindo as Recomendações de Adubação e Calagem para 
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chuvas, 

Por ou't,ro 

t.emperat.ura 

lado, 

e 

os dados rela't,ivos ao 

radiação solar durant.e 
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regime de 

o periodo 

correspondent.e a inst.alação, condução e colhei't,a do experimen't,o 

são encont.rados nas TabeLas 2 a 6. 

3.1. Cult.ivares 

Ut.ilizaram-se, no present.e t.rabalho, sement.es de 

arroz <Orysa sativa L) a saber: ~AC 4440', fornecidas pela 

Coordenadoria de Assis't,ência Técnica Int.egral CATI, de 

Campinas (SP); 'Pesagro 104', :fornecidas pela Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Est.ado do Rio de Janeiro (RJ) e "CNA 

3771', procedent.es do Cent.ro Nacional de Pesquisa do Arroz e do 

Feijão - CNPAF/EMBRAPA, de Goiânia <GO). 

De acordo com o Bolet.im Técnico 107, do IAC (1986) e 

a Série Document.os 10 de Pesacro (1988), os cult.ivares IAC 4440 

e Pesacro 104 apresent.am as secuint.es caract.erist.icas : 

3.1.1. 4tAC 444CV 

Es't,e cul't,ivar :foi criado pelo In't,erna't,ional Rice 

Research Inst.it.ut.e (IRRI) e Cent.ro Int.ernacional de Agricult.ura 

Tropical (CIAT), com est.udos de adap't,abilidade 

efet.uados pelo Inst.it.ut.o Agronômico de Campinas (IAC). 

ecológica 

!: indicado para condiçetes irrigadas, com produção em 

t.orno de 7.6 t./ha, apresent.ando-se com port.e baixo <60 - 70 

em), peso de 1000 grãos equivalent.e a 26g, bom perfilhament.o, 

resist.ent.e ao acamament.o e degrana, resist.ent.e a brusone e 

moderadament.e suscet.ivel a cercosporiose e helmint.osporiose. 

Possui um ciclo de mat.uração t.ardio (141 - 150 dias) e exige 

alt.o Dival t.écnico em sua condução, apresent.ando-se com al't,a 

produt.ividade. Tipo de grão médio para longo, de coloração 

amarelo-palha e eompriment.o de panicula em t.orno de 17 em. 
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Tabela 2 - Dados de precipit.açaes pluviai s diárias e t.ot.ais 

mensais (mm) obt.idos durant.e o periodo de duração do 

ensaio de campo (out.ubro 1999 a maio 1989). 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAl 
DIAS 88 88 88 89 89 89 89 89 

1 0,0 3,0 1,1 0,0 0,9 0,0 20,6 16,7 
2 0,2 0,0 0,0 26,7 13,2 0,0 1,9 0,0 
3 0,0 0,0 0,0 11,4 27,2 0,0 0,0 0,0 
4 0,0 0,0 0,0 21, O 1,2 0,0 0,0 5,9 
5 2,7 0,2 0,0 8,5 0,9 0,0 0,0 1,7 
6 0,0 0,0 0,0 18,4 0,4 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,4 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 0,0 0,0 0,0 32, O 97,9 0,0 0,0 0,0 
9 0,0 0,0 0,0 7,6 3,1 0,0 0,0 0,0 

10 0,0 0,0 0,0 32,9 43,3 0,0 0,0 0,0 
11 1,9 0,4 0,0 0,4 11,0 0,0 28,8 0,0 
12 41,2 16,1 0,0 0,0 11,9 0,6 28,"6 0,0 
18 1 ,7 0,6 10,3 2,8 0,6 3,7 0,0 0,0 
14 0,0 0,0 0,6 19,2 0,0 34,0 0,0 0,0 
15 0,0 0,0 0,0 18,6 0,9 0,6 0,0 0,0 
16 0,0 0,0 0,0 1,9 21,9 0,0 0,0 0,0 
17 0,0 0,0 1,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 0,0 0,6 0,0 0,0 1,4 0,0 1 ,1 0,0 
19 47,9 40,5 0,2 5,4 0,0 2,0 0,0 0,0 
20 1,9 4,6 68,9 32,8 10,4 0,0 0,0 0,0 
21 0,0 3,2 1,3 36, " 0,0 0,0 0,0 0,0 
22 9,3 9,4 0,9 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23 4,3 0,0 60,6 10,6 0,1 0,0 0,0 0,0 
24 0,0 0,0 16,9 16,2 13,6 0,0 0,0 0,0 
25 39,9 0,0 44,4 2,5 29,2 32,7 0,0 9,7 
26 17,9 7,1 3,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 
27 0,4 0,0 0,8 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
28 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,6 0,0 0,0 
29 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 28,1 0,0 
80 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
81 21,0 0,0 0,0 1 ,8 0,0 

TOTAL 196,9 86,0 200,4 370,8 298,3 99,0 103,9 33,0 

FONTE : Dept.o de Flsica e Met.eorologia/ESALQ. 
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Tabela 3 - Dados de radiação global diária e médias mensais 

(cal/em -2 , dia - t) obt.idos durant.e o per1odo de duração 

do ensaio de eampo, (out.ubro 1988 a maio 1989), 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAl 
DIAS 88 88 88 89 89 89 89 89 

1 407 225 181 372 499 438 371 291 
2 368 390 263 376 478 370 338 
3 339 401 446 236 346 324 368 330 
4 364 490 446 148 213 440 411 188 
5 327 427 486 284 460 602 420 266 
6 361 492 601 379 483 410 372 294 
7 464 426 608 404 489 417 319 190 
8 634 613 469 419 474 364 362 313 
9 384 481 607 267 146 336 401 372 

10 298 470 436 289 148 466 383 346 
11 346 170 397 286 275 199 255 329 
12 129 539 486 254 347 497 243 332 
13 324 208 180 336 383 165 333 311 
14 502 302 282 477 337 294 295 342 
15 536 451 435 302 369 282 375 321 
16 508 463 666 390 504 351 395 300 
17 224 493 488 335 301 266 320 314 
18 361 463 432 402 396 499 176 319 
19 404 208 436 476 406 383 127 311 
20 177 222 266 400 487 288 346 310 
21 364 311 166 637 506 323 404 303 
22 174 376 406 373 466 360 409 296 
23 109 463 290 238 367 430 390 240 
24 417 466 202 438 277 467 380 276 
25 261 534 125 481 267 382 387 219 
26 172 498 379 531 281 352 322 258 
27 341 368 352 429 429 317 345 194 
28 320 430 410 530 337 341 303 226 
29 377 536 338 503 418 203 316 
30 279 480 384 535 412 162 225 
3t 464 171 537 371 234 

MEDIA 341 408 368 385 373 378 329 285 

FONTE: Dept..o de Física e Met.eorologia/ESALQ 
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Tabela 4 - Dados de "tempera"turas máximas, minimas e médias diárias 

e médias mensais <°0) ob~idas 

novembro e dezembro de 1988. 

nos meses de out.ubro, 

DIAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

MÉDIA 

OUT 88 

MÁX. MIN. MÉD. 

32,6 
35,0 
34,6 
34,0 
30,6 
29,8 
30,9 
32,6 
32,9 
27,0 
28,2 
21,4 
26,6 
27,6 
30,4 
30,0 
25,4 
30,4 
33,8 
25,4 
28,2 
25,0 
21,2 
28,6 
30,2 
25,0 
17,2 
25,4 
29,4 
27,6 
31,0 

14,0 
15,4 
17,9 
18,2 
16,0 
16,9 
15,2 
12,9 
14,4 
15,6 
15,6 
16,2 
12,6 
12,9 
11,9 
13,6 
15,0 
13,9 
14,8 
16,6 
17,4 
15,0 
15,6 
14,8 
15,2 
17,4 
15,8 
13,8 
15,2 
17,0 
18,6 

15,3 

23,3 
25,2 
26,2 
26,1 
23,3 
23,3 
23,0 
22,7 
23,6 
21,3 
21,9 
18,8 
19,6 
20,2 
21,1 
21,8 
20,2 
22,1 
24,3 
21,0 
22,8 
20,0 
18,4 
21,7 
22,7 
21,2 
16,5 
19,6 
22,3 
20,8 
24,8 

21,9 

MÁX. 

25,6 
21,4-
25,6 
25,6 
23,8 
28,0 
30,0 
31,4 
34,0 
34,0 
33,8 
35,0 
27,6 
29,4 
29,2 
30,2 
31,4 
31,6 
30,6 
25,4 
28,0 
30,2 
29,8 
28,6 
29,8 
31,6 
29,6 
25,2 
27,8 
30,4 

29,1 

NOV 88 

MIN. MED. 

18,8 
13,8 
13,0 
12,4 
11,8 
13,6 
13,4 
14,4 
15,6 
18,6 
18,2 
18,2 
17,8 
18,0 
17,4 
18,0 
16,6 
15,8 
17,0 
18,8 
19,2 
19,8 
20,2 
15,4 
13,6 
14,4 
15,0 
15,0 
12,6 
12,4 

15,9 

22,2 
17,6 
19,3 
18,5 
17,8 
20,8 
21,7 
22,9 
24,8 
26,3 
26,0 
26,6 
22,7 
23,7 
23,3 
24,1 
23,5 
23,7 
23,8 
22,1 
23,6 
25,0 
25,0 
22,0 
21,7 
23,0 
22,3 
20,1 
20,2 
21,4 

22,5 

FONTE: Dept.o de Fisica e Met.eorologia/ESALQ 

DEZ 88 

MÁX. MIN. MED. 

24,9 
28,0 
28,4 
31,4 
32,5 
31,0 
32,0 
33,2 
32,8 
33,0 
33,3 
33,4 
30,4 
30,2 
32,6 
33,0 
33,4 
31,6 
31,4 
30,6 
23,2 
30,2 
29,6 
25,6 
22,4 
27,0 
31,2 
30,8 
30,9 
30,0 
26,0 

30,1 

14,4 
16,6 
14,6 
14,6 
15,6 
15,1 
13,8 
14,6 
14,6 
15,4 
18,0 
18,2 
19,9 
20,6 
20,9 
18,4 
18,2 
19,0 
19,2 
20,2 
18,4 
17,6 
18,8 
19,2 
19,2 
19,0 
19,2 
20,4 
21,4 
19,6 
19,6 

17,9 

19,6 
22,3 
21,5 
23,0 
24,0 
23,0 
22,9 
23,9 
23,7 
24,2 
25,6 
25,8 
25,1 
25,4 
26,7 
25,7 
25,8 
25,3 
25,3 
24,4 
20,8 
23,9 
24,2 
22,4 
20,8 
23,0 
25,2 
25,6 
26,1 
24,8 
22,8 

24,0 
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Tabela 5 - Dados de t.emperat.uras máximas, minimas e médi as diárias 

e médias mensais <oC) obt.i das nos meses de janei1"o, 

fevereiro e março de 1989. 

JAN 89 FEV 89 MAR 89 
DIAS 

MÁX. MIN. MÉD. MÁX. MIN. MÉD. MÁX. MIN. MÉD. 

1 29,8 19,6 24,7 33,9 20,2 27,0 31.6 19,0 25,3 
2 30,2 19,4 24,8 31,0 19,4 25,2 30,5 18,8 24,6 
3 27,2 17,8 22,5 29,4 18,6 24,0 32,0 18,4 26,2 
4 23,6 19,2 21,4 26,.6 19,4 23,0 32,0 18,6 25,3 
5 28,0 19,2 23,6 29,8 19,6 24,7 31,4 19,2 25,3 
6 28,6 19,9 24,2 30,4 18,2 24,3 31,4 18,8 25,1 
7 30,8 20,0 25,4 31,. 8 18,4 25,1 31,2 18,2 24,7 
8 28,6 19,8 24,2 30,2 20,1 25,1 30,2 18,8 24,5 
9 28,0 18,0 23,0 22,0 18,6 20,3 30,4 19,0 24,7 

10 28,2 18,0 23,1 23,4 18,4 20,9 30,2 18,0 24,1 
11 28,0 18,9 23,4 26,6 18,4 22,5 30,6 15,6 23,1 
12 26,6 19,4 23,0 29,8 20,2 26,0 32,8 16,2 24,5 
13 28,0 19,9 23,9 30,0 20,0 25,0 25,4 17,0 21,2 
14 30,4 19,0 24,7 30,0 20,4 25,2 26,4 19,2 22,8 
15 29,2 18,6 23,9 27,2 20,2 23,7 27,2 19,2 23,2 
16 29,0 18,8 23,9 32,0 19,2 26,0 31,4 19,4 25,4 
17 29,8 20,2 26,0 29,0 19,0 24,0 28,8 19,2 24,0 
18 29,4 19,0 24,2 32,0 19,0 25,5 32,6 18,0 25,3 
19 31,2 18,2 24,7 32,4 21,0 26,7 32,2 18,8 25,5 
20 31,4 18,4 24,9 33,6 20,6 27,1 30,2 19,8 25,0 
21 31,9 19,0 25,4 32,2 19,6 25,9 29,6 19,4 24,5 
22 30,8 19,4 25,1 31,6 20,0 25,8 30,8· 19,4 25,1 
23 26,2 19,6 22,9 29,8 20,8 25,3 32,1 17,6 24,8 
24 31,4 19,2 25,3 31,4 20,4 25,9 32,2 17,6 24,9 
25 31,8 17,4 24,6 28,4 20,0 24,2 30,8 17,4 24,1 
26 32,4 18,0 25,2 28,2 19,0 23,6 30,0 18,4 24,2 
27 32,4 18,8 25,6 32,6 19,2 26,9 29,4 18,8 24,1 
28 32,2 18,0 25,1 32,4 19,8 26,1 31,2 19,6 25,4 
29 31,6 18,8 25,2 31,8 19,2 25,5 
30 33,4 20,0 26,7 31,4 17,6 24,5 
31 34,0 20,6 27,3 32,2 18,8 25,5 

MÉDIA 29,8 19,0 24,4 29,9 19,6 24,7 30,6 18,5 24,6 

FONTE: Dept.o de Fisica e Met.eorologia/ESALQ. 
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Tabela 6 - Dados de t.emperat.uras máximas, minimas e médias diárias 

e médias mensais (0(::> obt.idas nos meses de abri 1 e 

maio de 1989. 

DIAS 

'1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

MÉDIA 

MÁX. 

31,0 
29,6 
29,8 
31,0 
32,6 
32,8 
31,8 
32,4 
32,6 
33,0 
31,4 
29,0 
30,0 
29,4 
29,6 
30,6 
29,9 
28,2 
24,2 
25,4 
27,2 
25,6 
28,0 
27,2 
28,4 
29,6 
29,8 
30,8 
29,6 
27,1 

29,6 

ABR 89 

MIN. 

18,8 
18,8 
19,6 
17,2 
17,2 
19,2 
18,6 
18,4 
18,8 
17,6 
18,0 
19,4 
17,8 
18,0 
14,9 
16,6 
17,6 
17,4 
18,4 
16,0 
12,0 
11,4 
12,2 
13,0 
13,2 
13,2 
13,8 
16,6 
17,2 
16,8 

MÉD. 

24,9 
24,2 
24,7 
24,1 
24,9 
26,0 
25,2 
25,4 
25,7 
25,3 
24,7 
24,2 
23,9 
23,7 
22,2 
23,t 
23,7 
22,8 
21,3 
20,7 
19,6 
18,6 
20,1 
20,1 
20,8 
21,4 
21,8 
23,2 
23,4 
21,9 

23,0 

MÁX. 

31,4 
29,4 
31,6 
28,6 
28,4 
24,0 
19,6 
23,6 
24,2 
25,4 
26,4 
26,2 
26,8 
26,8 
27,4 
26,8 
26,2 
26,8 
27,9 
26,6 
27,2 
27,6 
27,2 
28,6 
25,8 
22,0 
19,2 
22,0 
24,0 
22,6 
26,6 

26,0 

FONTE: Dept.o de Física e Met.eorolocia/ESALQ. 

MAl 89 

MIN. 

16,1 
16,6 
18,2 
19,6 
18,2 
19,6 
10,6 
11,6 
10,8 
11,0 
9,8 
9,2 
9,6 

11,8 
9,8 

10,6 
9,6 

10,2 
10,4 
10,4 
10,2 
10,6 
11,8 
10,0 
10,4 
12,6 
6,2 
7,8 
7,4 
7,6 
8,8 

11,5 

MÉD. 

23,7 
23,0 
24,9 
24,1 
23,3 
21,8 
15,1 
17,6 
17,5 
18,2 
18,1 
17,7 
18,2 
19,3 
18,6 
18,7 
17,9 
18,5 
19,1 
18,5 
18,7 
19,1 
19,5 
19,3 
18,1 
17,3 
12,7 
14,9 
15,7 
15,1 
17,0 

18,7 
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3.1.2.' PESAGRO, 

Est.e cult.ivar cá caract..erizado por uma produção de 4,3 

t./ha, apresent.ando-se com alt.ura de plant.as em t.orno de 101 cm, 

peso de 1000 crãos em 26 C e ciclo correlllpondent.e a 136 dias. 

Resist.ent.e ao acamament.o e decrana e possui grãos loncos com 

60% de grãos int.eiros e 6% de quebrados. 

3.1.3 ~CNA 3771~ 

Est.e cen6t.ipo t.rat.a-se de uma linhagem promissora, em 

Case de est.udo, port.ant.o ainda MO caract.erizada. 

3.2. Int.alaç:io e conduç:io do experiment.o 

3.2.1. Delineament.o experilll8nt..al 

Const.aram do t.rabalho, quat.ro épocas de semeadura, 

cada uma represent.ando um experiment.o indi viduallzado. O 

deüneament.o ut.iüzado para cada época Coi de blocos ao acaso, 

com t.rês cult.ivares e quat.ro repet.iç5es, t.ot.a1izando doze 

parcelas. O esquema da análise de variância, para cada época, 

pode ser observado na Tabela 7. 

Tabela 7. Esquema da análise de variância de cada parêmet.ro 

analisado, para cada época de semeadura. 

Causas de variação 

Cult.ivares 

Blocos 

Res1duos 

Tot.al 

Graus de liberdade 

2 

3 

6 

11 

A comparação ent.re as médias foi conduzida pelo Test.e 

de Duncan, ao ntvel de 5% de signiCicância. 
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Post.eriorment.e, Coi realizada uma análise conjunt.a, 

das quat.ro épocas de semeadura, num t.ot.a1 de 48 parcelas, 

conf'orme o esquema apresent.ado na Tabela 8. 

Tabela 8. Esquema da análise de variância conjunt.a, de cada 

partunet.ro analisado, 

semeadura. 

para as quat.ro épocas de 

Causas de variação 

Blocos dent.ro de épocas 

'tpocas (E) 

Cult.ivares (C) 

'tpocas x cu!t.ivares {ExC> 

Res1duo 

Tot.al 

Graus de liberdade 

12 

a 
2 

6 

24 

47 

A comparação ent.re as médias :foi conduzida pelo t.est.e 

de Duncan, ao Dive! de 6% de signficância. 

A avaliação de cada parâmet.ro :foi :feit.a at.ravés do 

t.est.e de 

ut.ilizando-se 

F. As análises est.at.ist.icas Coram realizadas 

o Pacot.e Est.at.1st.ico SANEST, :fornecido pelo 

Cent.ro de Inf'ormát.ica na Agricult.ura - CIAGRI, da Universidade 

de São Paulo - USP, Campus de Piracicaba. (SARRItS 8: COUTO, 

1988>. 

3.2.2. Adubação 

o t.erreno Coi convenient.ement.e preparado e sulcado 

manualment.e. Com base na análise de solo, Coi eCet.uada a 

adubação 

Adubação 

CAMARGO, 

ocasião 

acordo com 

Est.ado de 

as 

São 

Recomendaç«:ses 

Paulo {CAMARGO 

de 

8: 

de manut.enção, de 

e Calagem para o 

1985). A adubação const.ou da aplicação no 

10 kg/ha de ni t..rogénio 

sulco, por 

da semeadura, de sulf'at..o de 

amônio, 20 kg/ha de fósforo (superfosfat.o simples) e 40 kg/ha 
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de pot.ássio (cloret.o de pot.ássio). Durant.e o perfilhament.o foi 

efet.uada a adubação em cobert.ura~ aplicando-se 30 kg/ha de 

nit.rogênio. Post.eriormente, foi realizada a segunda adubação em 

cobert.ura, aplicando-se 45 kg/ha de nit.rogênio, por ocasiâo do 

inicio da formação do primórdio Clora!. 

As adubaçaes de cobert.ura foram efet.uadas nas dat.as 

apresent.adas na Tabela 9. 

Tabela 9. Dat.as correspondent.es às adubaçaes 

aplicadas na cult.ura, durant.e a 

experiment.o. Piracicaba 1988/89. 

nit.rogenadas 

condução do 

Adubação Épocas de semead1.D"a (E> 

Ei Ez Ea 

1~ adubaç.o 23/11/88 06/12/88 22/12/88 17/01/88 

(7, 
2- adubação 06/01/88 26/01/88 10/02/89 22/02/89 

3.2.3. Semead1.D"a 

A semeadura foi realizada em solo seco, manualment.e, 

em linhas, numa profundidade de 3 a 4 cm, numa densidade de 130 

sement.es por met.ro linear, execut.ando-se um desbast.e por volt.a 

de 16 dias após a emergência das plânt.ulas, objet.ivando 

uniforRÚzar o est.ande em t.orno de 90 plant.as por met.ro linear. 

As parcelas foram formadas por 12 linhas de 6 m de 

compriment.o, espaçadas 0,30 m ent.re si, numa área t.ot.al de 

21,6mz , sendo que as 3 linhas cent.rais represent.avam a área 

út.il de 5,4 mZ
• 

As épocas 

09/12/88. 

de semeadura foram: 04/10/88, 05/11/88, 

26/11/88 e As dat.as propost.as inicialment.e eram 

equidist.ant.es; porém, devido à ocorrência de const.ant.es chuvas, 

as semeaduras eram adiadas, 

climát.icas. 

esperando melhores condic;:êSes 
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3.2.4. Cont.role de doenças e plant.as daninhas 

o cont.role de plant.as daninhas 1"oi e1"et.uado at.ravés 

de aplicação de herbicida em pré-emergência, ou seja, no mesmo 

dia e logo após a semeadura,. ut.ilizando-se um pulverizador 

cost.al cont.endo Pendiment.ha1in <Herbadox 500 CE> na dose de 

1,35 kg i.a./ha. Após emergência 1"oi ut.ilizada a prát.ica do 

IIroguing ll durant.e t.odo o desenvolviment.o da cult.ura, 

observando-se como principais espécies inf'est.ant.es o arroz 

vermelho 

<L> Linlt 

<Ory2a 

e E. 
esculentus L.>. 

sativa L.>, capim arroz 

crusg-alli <L.) Beauv.) 

<Echinochloa colonum 

e t.iriricão <Cyperus 

Foi observada a presença do percevejo do grão 

(Oebalus poecilus) em algumas paniculas, sendo cont.rolado com a 

aplicação de um Monocrot.ophos {Nuvacron 400> na dosagem de 200 

g i.a./ha. 

A incidência de brusone 1"oi pouco signif'icat.iva e 

ocorreu no 1"inal do est.ádio de mat.uração, não ocasionando 

~ores problemas ou necessit.ando o seu cont.role 

3.2.5. Irrigação 

o experiment.o 1"oi conduzido em regime de irrigação 

por inundação, mant.endo-se uma lâmina d'água em t.orno de 10 a 

15 cm. 

o inicio da irrigação se deu em t.orno de 25 dias após 

a emergência do arroz, ou seja, na época de máximo 

per1"ilhament.o, e a sua ret.irada ocorreu durant.e a 1"ase de grão 

lei t.oso, por volt.a de 20 dias ant.es da colhei t.a. 

3.2.6. Colheit.a, secagem e armazenament.o 

A colheit.a 1"oi realizada manualment.e, ut.ilizando-se 

um 1"erro com lâmina lisa, det.erminando-se o moment.o de colheit.a 
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quando os grãos at.ingiam, em média, 20% de água, t.eor 

det.erminado at.ravés do mét.odo da est.ufa aiOS oCo 

O arroz Coi 'trilhado rnanualment.e e expost.os ao sol 

para secagem at.é at.ingir 12 a 13% de água e, post.eriorment.e .. 

armazenados em câmara seca (70% umidade relat.i va do ar e 2SoC). 

3.3. Parâmet.ros avaliados 

3.3.1. Fenologia 

Est.e i t.em Coi t.omado a part.ir do número de dias 

necessários, após a emergência das plânt.ulas, p~~ que os t.rês 

cult.ivares em cada época, at.ingissem a mat.uridade. Foram 

caract.erizadas as Cases: veget.at.iva, de Cloresciment.o e 

mat.uração do desenvolviment.o do arroz, ident.iCicando o inicio e 

o Cinal do perf'ilhament.o, o inicio da Cormação da panicula, o 

inicio do floresciment.o o' o floresciment.o pleno, Case de grão 

leit.oso, massa Cirme e mat.uridade, 

colheit.a. 

o que corresponde à 

ext.ensão 

cont.endo 

A evolução do perCilhament.o Coi avaliada numa 

de 1m de linha, numa 

população e qui valent.e a 

parcela de cada 
2 300 plant.as/m, 

cult.ivar, 

demarcada 

ant.es de iniciar o per:filhament.o. As leit.uras :foram :feit.as a 

int.ervalos de 10 dias, considerando-se como perfilhado o colmo 

que apresent.ava as duas primeiras :folhas visiveis. 

Considerou-se como período de perfilhament.o, o compreendido a 

part.ir do surgiment.o do primeiro at.é a est.abilização do número 

de per:filhos nas cont.agens eCet.uadas. 

A duração do período de floração Coi det.erminada na 

mesma amost.ra ut.ilizada para avaliação do per:filhament.o, sendo 

as observaç5es realizadas em dias alt.ernados. Considerou-se 

como florescida, quando SO% da panicula havia emergido da 
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bainha da f'olha bandeira. No acompanhament.o do desenvolviment.o 

das plant.as, anot.ou-se a f'loração plena (80% das plant.as 

florescidas). 

2 3.3.2. Ndmero de pani culas/m 

3.3.3. Ndmero de Crãos/paní cuIa. 

3.3.4. :t ndice de est.erilldade. 

3.3.5. Peso de 1000 grãos. 

Para a det.erminaqão 

colet.adas t.odas as panicuias 

dest.es component.es 

compreendidas numa 

f'oram 

área 

previament.e demarcada, em cada parcela, de 0,20 m de 

compriment.o por 0,30 m de largura, cont.endo 18 plant.as. Com 

esse mat.erial, procedeu-se à cont.agem do número de paniculas, 

número de grãos e número de espiguet.as vazias. Os valores 

obt.idos foram convert.idos para número de paniculas/m z, número 

de grãos/panicula e indice de est.erilidade, est.e últ.imo 

represent.ado pela proporção de grãos chochos do t.ot.al de grãos 

cheios + chochos. 

Os dados referent.es ao indice de est.erilidade foram 

t.ransf'ormados em arco seno -I x/100. 

O peso de 1000 grãos f'oi represent.ado a part.ir da 

cont.a~em e pesa~em de 1000 grãos obt.ido ao acaso.. de cada 

parcela. 

3.3.6. Rendiment.o est.imado 

Est.e parâmet.ro f'oi de t.ermi nado a part.ir dos 

component.es de rendiment.o, at.ravés da fórmula su~erida por 

MURATA (1969), ou seja: 

Rendiment.o est.imado de graos em casca (t./ha) :li 

paniculas/m2 x n~ grãos/pan1cula x peso de 1000 grãos(g) x 10-
5 

o 
n-
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3.3.7. Rendiment.o reaL 

Para avaliar 

út.il de cada 

o rendiment.o real, a produção de grãos 

da área 

colhida 

ocasião, 

2 parcela, correspondent.e a 4,2 m, :foi 

e expost.a ao 

procedeu-se à 

sol at.é at.ingir 13% de água; nessa 

pesagem. O rendiment.o em leg/ha foi 

det.erminado at.ravés de conversão mat.emát.ica. 

3.3.8. Alt.ura de plant.as 

Esse parâmet.ro foi avaliado durant.e o est.ádio de 

mat.uração do arroz, represent.ado pela média de 10 plant.as por 

parcela. As medidas foram t.ornadas da base da plant.a à 

extremidade superior da panicula. 

3.3.9 Comprimento de paní cuia 

Essa medida Cai obt..ida a part.ir das paniculas 

colhidas da área pré-demarcada, de 0,20 m de compriment.o por 

0,30 m de largura, obt.endo-se um valor médio represent.at.ivo de 

cada parcela. O valor avaliado refere-se à dist.ância do nó 

in:ferior à ext.remidade da panicula. 

3.3.10. Dimensões dos grãos 

a) Compriment.o 

b) Largura 

c) Espessura 

d) Relação compriment.o/largura 

A part.ir do mat.erial obt.ido da parcela út.il, 100 g de 

grãos :foram brunidos na máquina de bene:ficiar, marca SUZUKI, e 

classificados em cLasses, 

pela Port.aria Minist.erial 

de acordo com os 

n~269 de 17/11/88. 

padr~es sugeridos 

Para t.ant.o :foram 
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amos'trados alea'toriamen'te, 50 grãos por parcela <GODOY 8: 

TOLEDO, 1969), que :foram medidos segundo seu comprimen'to, 

larcura e espessura, com o auxilio de um paqu1met.ro digi t.a1, 

marca MITUTOYO, cedido pelo Depar'tamen'to de Engenharia 

Flores'tal da ESALQ/USP. 

Foram considerados como longo-:fino t.odos os grãos que 

apresen'taram um compriment.o maior ou igual a 6 mm, espessura 

menor ou igual a 1,86 mm e relação compriment.o/largura maior 

que 2,76 mm; longo, aqueles com compriment.o superior ou igual a 

6 mm; médio, grãos com compriment.o ent.re 6 e 6 mm e curt.o, 

aqueles que apresen'taram comprimen'to in:ferior a 5 mm. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

No present.e capit.ulo foram discut.idos os result.ados 

re:ferent.es à :fenologia e aos parâmet.ros avaliados. Para 

:facilidade de exposição dos result.ados, a f'enologia f'oi 

abordada num it.em especial, procurando relacionar os est.ádios 

de desenvolviment.o dos t.rês cult.ivares de arroz com os fat.ores 

climát.icos avaliados durant.e a condução dos experiment.os. Na 

segunda part.e do capi t.ulo f'oram discut.idos os result.ados 

ref'erent.es a cada parâmet.ro avaliado, at.ravés de anáüses 

est.at.ist.icas, comparando-os às variac;:aes f'eno16gicas ocorridas. 

4.1. FENOLOGIA 

As condições cl1mát.icas vigent.es numa det.erminada 

região af'et.am diret.ament.e os processos fisiol6gicos de uma 

plant.a, influenciando o seu desenvolviment.o. Assim, além de um 

cult.ivar apresent.ar variac;:aes sob det.erminadas condições 

regionais, a época na qual est.e cult.ivar é semeado inf'luenciará 

no período necessário para que complet.e seu ciclo de produção. 

A duração das et.apas f'enol6gicas do arroz se 

encont.ram na Tabela 10; sua represent.ação gráfica junt.ament.e 

com as variações de t.emperat.ura, radiação solar e precipi t.ação 

pluvial, det.erminadas durant.e a condução dos experiment.os, é 

apresent.ada nas Figuras 1, 2 e 3. 
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Tabela 10. Duração dos est.ádios f"enolócicos (dias) dos 

cult.i vares Pesacro 104, CNA 3771 e IAC 4440 em 

quat.ro épocas de semeadura. Piracicaba, 1988/89. 

Épocas e 
Cult.ivares S - E 

E1-Pesacro 104 14 
CNA 3771 14 
IAC 4440 14 

E2 - Pesagro 104 7 
CNA 3771 7 
IAC 4440 7 

E3-Pesacro 104 10 
CNA 3771 10 
IAC 4440 10 

E4-Pesacro 104 9 
CNA 3771 9 
IAC 4440 9 

Épocas e 

E - IP 

21 
21 
21 

12 
12 
12 

15 
15 
15 

12 
12 
12 

P PM - IFP 

30 22 
35. 27 
30 42 

30 31 
40 31 
30 48 

20 26 
20 31 
20 40 

40 7 
40 12 
50 6 

Cul1;ivares IF - FP FP - GL GL - MF MF - M 

E1-Pesagro 104 7 8 15 31 
CNA 3771 8 11 7 27 
IAC 4440 3 8 6 26 

E2 - Pesagro 104 9 6 8 31 
CNA 3771 10 8 8 19 
IAC 4440 7 12 12 11 

E3-Pesacro 104 21 10 8 17 
CNA 3771 8 11 10 19 
IAC 4440 8 9 8 13 

E4-Pesagro 104 17 11 7 17 
CNA 3771 7 15 6 19 
IAC 4440 6 15 6 19 

IFP - IF 

22 
22 
23 

12 
12 
14 

16 
26 
26 

20 
26 
27 

CICLOCE-M) 

156 
158 
159 

139 
140 
146 

133 
140 
139 

131 
137 
141 

• Devido à ausência do dia exat.o ref'erent.e ao perf'ilhament.o 

máximo do cult.ivar CNA 3771~ semeado na primeira época 

(04/10/88), est.e valor ref'ere-se a uma est.imat.iva f"eit.a em 

comparação aos demais cult.ivares. 

S = semeadura, E = emergência~ 

P =- período de perf'ilhament.o, PM 

inicio da :formação da panicula, 

IP = inicio do perf'ilhament.o, 

=- perf"ilhament.o máximo, IFP -

IF = inicio do :floresciment.o, 

FP - f'loresciment.o pleno, GL = grão leit.oso, MF - massa f'irme, 

M - mat.uridade. 
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Tabela 11. Duração das fases de desenvolvimen~o dos cul~ivares 

Pesacro 104, CNA 3771 e IAC 4440 em quat,ro épocas de 

semeadura. Piracicaba, 1988/89. 

Épocas e Fases 

Cult.ivares Vecet.a- Flores- Mat.ura- Ciclo 

t.iva ciment.o ção 

E1 - Pesagro 104 73 29 54 156 

CNA 3771 83 30 45 158 

IAC 4440 93 26 40 159 

E2 - Pesacro 104 13 21 45 139 

CNA 3771 83 22 35 140 

IAC 4440 90 21 35 146 

E3 - Pesacro 104 61 37 35 133 

CNA 3771 66 34 40 140 

IAC 4440 75 34 30 139 

E4 - Pesacro 104 59 37 35 131 

CNA 3771 64 33 40 131 

IAO 4440 68 33 40 141 

A maioria dos cult.ivares de arroz complet.a seu ciclo 

em t,orno de 110 a 150 dias, dependendo basicament.e das relações 

gen6t.ipo x ambient.e. Observa-se na Tabela 11 que os ciclos dos 

cult.ivares variaram de acordo com a época de semeadura, 

decrescendo da primeira para a quart.a época. Verifica-se que o 

cult.ivar Pesagro 104 apresent,ou uma variação de 156 dias (1~ 

é) 131 di (4 0._ é) t. d t. ... poca para as poca, apresen an o, por an"o, uma 

diferença de 25 dias. Já o cult.ivar CNA 3111 variou de 158 para 

137 dias e o cult.ivar IAC 4440, de 159 para 139 dias. Dados 

semelhant.es foram obt,idos por MORAIS et. alii (1918) e SOUZA 

(1984), onde os ciclos dos cult.ivares diminuiram à medida em 

que as semeaduras se t.ornaram mais t.ardias. 
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N4 N2 N3 N4 
A. No 2 • .. .. .. 

Nt N2 N3 N4 
A. No I .. .. .. • 

S E IP P_ IFP IF FP Mo_F -E4 I I I I I I I I I 
, 

C 
a: S E IP P. IIOP IF FP eL _F -CII~ E3 I , , 

I I I I I I I CO 
Uc S E IP P- IFP IF FPMo _F -o.., 

E2 I I I I I I I I I I .:. a 
111 • E IP PM IF .. IF I"P Mo _F -Clt 

E' I , , I I I I I I , 

Figura t - CULTIVAR PESAGRO t04: RELAÇÕES ENTRE FENOLOGIA E PARÃMETROS CLIMÁTICOS. 

EM QUATRO ÉPOCAS DE SEMEADURA. PIRACICABA. t988/89. 

S=SEMEADURA. E=EMERGENCIA. IP=INíCIO DO PERFILHAMENTO. PM= PERFILHAMENTO 

MÁXIMO. IFPalNíCIO DA FORMAÇÃO DA PANíCULA. IF= I NíCIO DO FLORESCIMENTO. FP= 

FLORESCIMENTO PLENO. GL=&'''ÃO LEITOSO. MF-MASSA FIRME. M= MATURIDADE. 

A.N.4=PRIMEIRA ADUBACÃO NITROGENADA. A.N.2=SEGUNDA ADUBAÇÃO NITROGENADA. 
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N1 N2 N5 N4 
A.N.2 • • • • Nt N2 N5 N4 
A..N. t + + + + 

S E IP PII IFP IF FP 6LII' li 
E" I I I , I , , I , I 

cc 
.. li IFP I' ~ 11. IIF li ",a: S E I' CC:;, , I I I I I I I I , 

(,)0 .. ", .. Oc S E IP .. li I" I' FP 
G.", I I I I I I I I I I 
""2 

'" ! ~ IP PII I'P IF FP li&. li' li 
Clt I I I I I I I I 

~-J :~ I I I ~! IO~~ '--..L.,JI 1 ....... 1 +1----'-1 ..L....II 141-..&.1...L.1 ~1,"""","1...L.1 J....I,I 1 ....... 1 +1 J....I,I ....L.1 ",,-I 1&'+-1 ---i.. ....... 1"'""'+1-L..
' 
--'----il~' -""""L 

OUT NOV DEZ .IAM FEV MAR ABR Mal 

Figuro2-CULTIVAR CNA 3771: RELACÕES ENTRE FENOLOGIA E PARÃMETROS CLIMÁTICOS, 

EM QUATRO ÉPOCAS DE SEMEADURA, PIRACICABA. 1988/89. 

S = SEMEADURA. E = EMERGENCIA. IP = INíCIO 00 PERFILHAMENTO. PM= PERFI LHAMENTO 

MÁXIMO. IFP= INíCIO DA FORMACÃO DA PANíCULA. IF = INíCIO 00 FLORESCIMENTO, 

FP= FLORESCIMENTO PLENO. GL=GRÃO LEITOSO. MF= MASSA FIRME. M= MATURI
DADE. A.N.1=PRIMEIRA ADUBACÃO NITROGENADA e A,N.2=SEGUNDA' ADUBACÃO 
NITROGENADA. 
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A "Lempera"Lura é um dos 1'at.ores cümá"Licos que mais 

aCe"La o 

veri:Cica-se 

apresen"LOu 

janeiro/89, 

valores em 

desenvolviment.o e a produção do eu-roz. Allilllilim, 

nas "Labelas 4, 5 e 6, que a "Lemperat.ura média 

"Lendência geral de acréscimo ent.re out.ubro/88 e 

quando se eS"Labiüzou a"Lé inicio de abril com 

"Lorno de 24°0, cont.ribuindo para a redução dos 

ciclos dos cult.i vares es"Ludados. 

O ciclo do arroz divide-se basicamen"Le em duas 

:Cases, vece"Lat.iva e reprodut.iva, sendo que, es"La úl"Lima pode 

ser subdividida em :Clorescimen"Lo e ma"Luração. A 1'ase 

vege"La"Liva, compreendida en"Lre a emergência das plân"Lulas e o 

inicio da :Cormação da panicula (DE DATTA, 1986), carac"Leriza a 

:Case mais variável do ciclo quant.o ia sua duração. As :fases de 

desenvolviment.o do arroz são sensíveis a eS"Lresses de 

t.empera"Lura; en"Lre"Lan"LO, sua influência duran"Le a :fase 

vege"La"Liva é a maior responsável pela redução ou proloncamen"Lo 

do ciclo. 

Para os "Lrês cult.ivares est.udados, observa-se na 

Tabela 10, que o período compreendido en"Lre a semeadura e a 

emergência das plân"Lulas diminuiu ent.re a primeira e a quart.a 

época de semeadura. Na primeira época (04/10/88), a et.apa 

mencionada :foi subme"Lida à variação de t.emperaura média de 

° ° ° ° 18,8 O a 26,1 C e mínima de 11,9 C a 18,2 O, proporcionando a 

emercência das plênt.ulas as 14 dias ap6s a semeadura. No inicio 

de novembro a "Lempera"Lura se elevou, provocando uma diminuição 

no número de dias decorrido ent.re a semeadura da secunda época 

(05/11/88) e a emergência das plânt.u1as, em 7 dias. No 1'inal de 

novembro e inicio de dezembro, a t.emperat.ura so1'reu uma queda, 

em relação ia veri1'icada na época an"Lerior, induzindo a 

emergência das plânt.ulas aos 10 dias ap6s a semeadura da 

t.erceira época <25/11/88). Finalment.e, na quart.a época de 

semeadura <09/12/88), a elevação da t.empera"Lura cont.ribuiu para 

uma leve redução da re:feren"Le et.apa (9 dias). 

Embora, a iniciação do per:filhament.o independa do 

ambient.e (FAGERIA, 

da plan"La, ou seja, 

1984), o período inicial de desenvolviment.o 

da emergência ao inicio do per:filhament.o, 
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t.ambém apresent.ou redução à medida em que as semeaduras iam 

sendo realizadas de out.ubro a dezembro <Tabela 10). 

Sabendo-se que o perf'ilhament.o é consideravelment.e 

influenciado por :fat.ores como t.emperatura, radiação solar e 

nut.r!ent.es (FAGERIA, 1984), observa-se nas Tabelas 4 e 5, que 

as t.emperat.uras médias prevalescent.es durant.e esta etapa 

(inicio de novembro a inicio de :fevereiro), nas quat.ro épocas 

de semeadura variaram em t.orno de 22 a 24 °0, valores pouco 

irú"eriores àqueles considerados ót.imos ao perfUhament.o, ou 

seja, 25 a 31°C (YOSHIDA, 1981), No que se refere à radiação 

solar, veri:fica-se uma queda acent.uada (Figuras 1, 2 e 3) 

durant.e o est.ádio de per:filhament.o, principalment.e na t.erceira 

e quart.a épocas; em 24 dias considerados (de 20/12/88 a 

12/01/89), 12 apresent.aram valores in:feriores a 300 

cal/cm2 /dia (Tabela 3), sendo que o est.ádio de per:filhament.o da 

t.erceira época ocorreu quase que t.ot.alment.e dent.ro dest.e 

per10do, caract.el'izado por menores valores de radiação solar. 

Quant.o ao :forneciment.o de nit.roCénio, excet.uando-se 

a t.erceira época de semeadura, as demais receberam a primeira 

adubação nit.rogenada cerca de 10 dias após o inicio do 

perCilhament.o; est.e at.raso pode t.el' prejudicado a inf'luência 

dest.e nut.rient.e sobre o per:filhament.o. Por out.ro lado, os 

cult.ivares semeados na t.erceira época, receberam a adubação 

nitrogenada logo no inicio do per:filhament.o, o que pode t.er 

cont.ribuido para a aceleração da formação de perf'ilhos (20 

dias), além de perm1t.ir a f"ormação de maior número de pel'Cilhos 

Cért.eis e, consequent.ement.e, de maior número de pantculas por 

área. A duração dos est.ádios Cenológicos na :fase veget.at.i va 

apresent.ou t.endéncia para diminuição, da primeira para a quart.a 

época de semeadura; ent.ret.ant.o, a et.apa de per:filhament.o da 

ált.ima época most.rou-se acent.uadament.e mais longa, o que pode 

ser explicado pelos baixos indices de radiação solar no inicio 

do pert"i.l.hament.o e o at.raso no :t"orneciment.o de ni t.rogênio. 

Os cultivares Pesacro 104 e IAC 4440 são 

considerados de ciclo médio e longo, respectivament.e, como são 

descrit.os no it.em 3.1. Pelo desempenho do cult.ivar CNA 3771, 

nest.es experiment.os, o mesmo pode ser caract.erizado como de 
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ciclo longo. Part.indo-se dest.e pressupost.o, o número máximo de 

perf'ilhos, o alongament#o dos int#ern6dios e o inicio da formação 

da panicula podem ocorrer sucessivament.e, para os t.rés 

cult.ivares est.udados, e não simult.aneament.e como geralment.e se 

veriCica nos cult.i vares de ciclo cur't.o. !: o que pode ser 

observado nas Figuras 1, 2 e 3. 

Pela Tabela 10, no't.a-se que a duração da et.apa ent.re 

o perCilhament.o máximo e o inicio da formação da panicula, 

t.ambém considerada por alongament,o dos int,ern6dios, apresent,ou, 

de cert.o modo, uma t.endência de queda, principalment.e na 

semeadura realizada em dezembro <quart.a época). Sendo o arroz 

carac't.erizado comoplant.a de dias 

fot.operiodo, a r'edução da duração 

curt.os e senslvel 

desse est,ádio pode 

ao 

ser 

associada à diminuição do período de luminosidade nest.a época 

do ano (:fevereiro), reduzindo o período _cte cresciment.o. 

Ent,ret.ant.o, a int'luência do t-ot.operlodo na cult.ura do arroz, é 

de cert.o modo especulat.iva, pois est.e não t.em sido considerado 

limit.an't.e para essa gramínea em nossas condições (SOUZA, 1990). 

t: int.eressant.e no't.ar que os cult.i vares semeados na 

quart.a época, levaram mais t.empo para at.ingir o perf-ilhament,o 

máximo; porém :foram os mais rápidos a iniciar a f"ormação da 

panicula (Tabela 10). 

Os t,rês cult,ivares est.udados apresent.aram, de 

maneira geral, a redução do período veget.at.ivo , con:forme a 

sequência de semeadura, de out.ubro a dezembro, o que pode ser 

observado na Tabela 11. O cult.ivar Pesagro 104 necessit,ou, nas 

quat,ro épocas de semeadura, de um menor periodo de t,empo para 

iniciar a :formação da panicula (59 a 73 dias). O cult.ivar IAC 

4440 necessit.ou 68 a 93 dias para complet.ar a t'ase vege't.at.iva 

e, numa posição int#ermediária, f'icou o cult.ivar CNA 3771 (64 a 

83 dias). 

Como já :foi abordado, a :fase reprodut.iva pode ser 

subdividida em :f1oresciment,o e mat.uração. A fase de :f1oresci

ment,o é caract.erizada pelo periodo que se est,ende do inicio da 

formação da pan1cula ao :florescimen't.o pleno; a duração do de

senvolviment.o da panicula, varia de 27 a 46 dias, em f-unção do 

cult,ivar e dos parâmet.ros climát.icos (YOSHIDA, 1981). 
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o inicio da f"o:r-maçilo da pantcula é ident.if"1cado 

quando a dif'erenciação do primórdio :floral t.orna-se visível, 

observando-se uma est.rut.ura cônica plumosa na ext.remidade do 

pont.o de cresciment.o do colmo, com aproximadament.e 1 rnm de 

compriment.o , comument.e denominada "pont.o de algo~o" <RAMOS et. 

ali i , 1981). Quando a panicula at.inge cerca de 5 cm de 

compriment.o ocorre a dif'erenciação das espiguet.as, iniciando a 

fase de "emborrachament.o", ist.o é, a panicula cresce dent.ro da 

bainha da t~o1ha bandeira. Est.e est.ádio da plant.a é o mais 

sensível com relação à t.emperat.uras baixas e à carência 

nut.ricional, p:rincipalment.e nit.rogênio <RAMOS et. alii, 1981 e 

DE DATTA, 1986), não devendo ser descart.ada a influência da 

:radiação solar sobre a abso:rção dest.e nut.:rient.e (ANDRADE , 

1988). 

Pela Tabela 10, observa-se que a et.apa ent.re o 

inicio da formação da panicula e o inicio do floresciment.o para 

os t.rês cult.1vares, ap~esent.ou urna variação, de cert.o modo, 

unif'orme na primeira, t.erceira e quart.a épocas de semeadura. 

Ent.ret.ant.o, sof:reu urna diminuição nos cult.1vares semeados na 

secunda época. Tal f'at.o pode est.ar associado à elevação 

pronunciada da :radiação solar, de curt.a duração, mas exat.ament.e 

após a segunda adubação nit.:rogenada, o que est.aria t~avo:recendo 

sua absorção pela plant.a, acelerando o seu no:resciment.o. 

Comparando-se est.a et.apa do desenvolviment.o do ar:roz 

com as t.empe:rat.u:ras médias ocorrent.es nos meses de janei:ro a 

marÇo (Tabela 5), verificaram-se valores em t.orno de 24,0°0, 

não ocorrendo t.emperat.uras mínimas inferiores à 15,6°0; segundo 

YOSHIDA (1981), a t.emperat.ura crit.ica nest.a et.apa est.á por 

volt.a de 15°C. 

Dependendo da época de semeadura de um det.erminado 

cult.ivar, est.a et.apa corre a risco de se:r at.ingida por baixas 

t.empe:rat.uras causando elevação das porcent.acens de est.erilidade 

1'lora1; ist.o não se ve:r-i1'icou no present.e t.rabalho. 

A quant.idade de energia solar, recebida desde o 

inicio da fo:rmação da panicula at.é ap:roximadament.e 10 dias 

ant.es da mat.uridade, é import.ant.e para a acumulação de mat.éria 

seca, assim corno para a produção de grãos (DE DATTA, 1986), 
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apresent.ando um eCeit.o pronunciado no número de espicuet.as e no 

enchiment.o de grãos. Secundo YOSHIDA (1981), a radiação solar 

de 300 cal/cm2/dia durant.e a Case de floresciment.o, represent.a 

o limit.e mínimo para at.incir uma produção de 5 t./ha. 

Pela Tabela 2 observa-se que nos meses de janeiro à 

marÇO, período compreendido ent.re o inicio da f'ormação da 

panicula e o f'loresciment.o pleno dos t.rês cu1t.ivares, nas 

quat.ro épocas, a radiação solar média rnant.eve-se por volt.a de 
2 

379 cal/cm /dia, port.ant.o sut~icient.e para razoável produção de 

grãos. Veri:ficou-se, ainda, o :forneciment.o de nit.rocênio num 

máximo de 16 dias ant.es at.é 7 dias ap6s o inicio da Corrnação da 

panicula (Figuras 1, 2 e 3). Dessa forma, f'oi possivel 

observar que as int.errelaçiSes t.emperat.ura x radiação solar x 

adubação nit..rogenada most.raram-se, em geral, :favoráveis à :fase 

de :floresciment.o do arroz, nas ~t..ro épocas de semeadura. 

Considerando-se est.a abordagem, é provável que as 

variaç~es ocorridas no est.ádio de f'loresciment.o (inicio do 

Cloresciment..o ao f'loresciment.o pleno), possam ser at.ribuidas às 

caract.er1st.1cas cenét.icas de cada cult.ivar. A Tabela 10 most.ra 

que est..a et.apa, para os t.rês cult.ivares est.udados, apresent.ou 

uma variação de 7 a 10 dias, excet..o o 'Pesacro 104'com 21 e 17 

dias, na t.erceira e 

respect.ivament.e, e o 'IAC 

quart.a 

4440~ 

épocas 

com 3 

de 

dias 

semeadura, 

apenas para 

complet.ar seu :floresciment.o, na primeira época. Na Tabela 11 

veri:fica-se que a f'ase de :floresciment.o apresent.ou uma variação 

de 21 a 37 dias, em f'unção de cada cult.ivar e da época em que 

:foram semeados. 

O grão de arroz se desenvolve ap6s a polinização e a 

t"ecundação, ent.rando na Case de mat.uração, que se est.ende da 

ant.ese à mat.uridade, quando ocorre a colheit.a dos grãos, que se 

apresent.am com cerca de 20% de água. Est.a Case é caract.erizada 

pelo aurnent..o do t.arnanho e peso da mat..éria seca dos grãos, 

alt.eraçiSes na coloração dos mesmos e senescência das :folhas, 

podendo durar cerca de 30 dias nos t.r6picos a 65 dias em 

regiiSes t.emperadas (YOSHIDA, 1981). 

No present.e t.rabalho, est.a :fase f'oi subdividida em 

et.apas, de acordo com a t.ext.ura e coloração dos grãos, em 
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leit.oso, massa 1'lI'me e mat.uridade. A et.apa de gI'ão leit.080 é 

ident.it'icada quando o gI'ão se encont.I'aliceiI'ament.e veI'de, com 

volume máximo e aspect.o lei t.oso. A et.àpa· de massa fiI'me, t.eI'mo 

usado cOI'I'iqueiI'ament.e.. é caI'act.erizada pelo aspect.o consist.ent.e 

e coloração amarela do grão. A mat.uridade é at.ingida quando a 

RUdor paI't.e dos carboidrat.os produzidos foram t.ranslocados para 

os grãos, que se apresent.am com a t.ext.ura pr6pria do cult.ivar 

<FAGERIA, 1984). 

Considerando-se os efeit.os·· da I'adiação solar e da 

t.emperat.ura sobre os t.rês cult.ivares semeados nas quat.ro épocas 

de semeadura, pode-se dizeI' que est.a :fase do desenvolviment.o 

ocorreu sob condiçiSes clirnát.icas sat.isfat.6I'ias.. salvo os 

cult.ivares semeados na t.eI'ceira e quaI't.a épocas, expost.os ao 

decréscimo da t.emperat.ura e radiação solar a part.ir de meados 

de abI'il <Figuras 1.. 2 e 3). 

Observa-se na Tabela 10, que do floresciment.o pleno 

à et.apa de grão leit.oso, assim como de gI'ilo leit.oso à massa 

firme.. os t.rês cult.ivares est.udados nas quat.ro épocas de 

semeadura apresent.aram variações que não seguiram uma t.endência 

det'inida. O per iodo compreendido ent.re o est.ádio de massa firme 

e a mat.uridade most.rou-se relat.ivament.e mais longo em relação às 

duas épocas ant.erioI'es.. com uma t.endência de redução da 

pI'imeiI'a para a quart.a época de semeadura. 

Est.as et.apas compreendem a fase de mat.uração, 

repI'esent.ada na Tabela 11 .. variando de 30 a 54 dias, sendo os 

maiores valores encont.rados na semeadura realizada em out.ubro 

<primeira época). 
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4.2. PARÂMETROS AVALIADOS 

A Tabela 12 cont.ém as significãricias do Test.e de F 

obt.idas at.ravés das análises de variância dos dados referent.es 

aos parâmet.ros avaliados. Observou-se que apenas o rendiment.o 

est.irnado, o rendiment.o real, a larcura e a relação 

compriment.o/largura dos grãos apresent.aram valores de F 

signif'icat.ivos ao nível de 1% de probabilidade para a Int.eração 

Épocas x OuJt.ivares. Todos os par.êmet.ros avaliados apresent.aram 

valores de F significat.ivos ao nível de 5% e/ou 1% de 

probabilidade para o e:f'eit.o de Cult.ivares. Quant.o ao efeit.o de 

Épocas, sobre o rendiment.o est.imado, o rendiment.o real, a 

alt.ura de plant.as e o compriment.o de panículas, os valores de F 

foram significat.ivos ao nível de 1% de probabilidade, enquant.o 

que para número de paniculas/m2, número de grãos/panicula e 
- .-

largura dos grãos, os valores de F foram significat.tvos ao 

nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 12. Significãricia do Test.e de F obt.idas nas análises 

de variância dos dados re:f'erent.es aos parâmet.ros 

avaliados durant.e a condução do experiment.o. 

cicaba, 1988/89. 

Causas de variação 

Pira-

Parâmet.ros 
avaliados Épocas Cult.ivares Int.eração 

CE) CC) CE x C) 
o N- paniculas/m2 

N~ grãos/pan1cula 
Indice de est.erilidade 
Peso 1000 grãos 
Rendiment.o est.imado 
Rendiment..o real 
Alt.ura de plant.as 
Compriment.o de paniculas 

Dimensões dos grãos: 

- Compriment.o (O) 
- Largura (L) 
- Espessura 
- Re 1 ação C/L 

* 
* ns 

ns 

** 
** *. •• 
ns 

• 
ns 
ns 

• 
* *. •• 

** •• .* •• 

*. 
** 
** 
** * Sig~ficância ao nivel de 5% de probabilidade 

** Signíicância ao nível de 1% de probabilidade 
na Não significat.i vo 

ns 
ns 
ns 
ns 

** * • 
ns 
ns 

ns 

** ns 

** 
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Cabe lembrar que cada época de semeadura ioi 

analisada, primeirament.e, como um experiment.o individual, em 

blocos casualizados, sendo, post.eriorment.e .. realizada uma 

análise conjunt.a, veri:ficando-se principalment.e os e:feit.os da 

Int.eração :fpocas de Semeadura x Cult.ivares. Quando est.a 

int.eração 

discut.idos 

semeadura 

não most.rou-se 

observando-se 

signif'icat.iva, os 

os e:f'eit.os gerais 

result.ados ioram 

de épocas de 

int.eração t.enha 

result.ados ioi 

e de cult.ivares. Uma vez que est.a 

revelado valores signiiicat.ivos, a discussão dos 

ieit.a baseando-se nas análises conjunt.as, at.ravés das médias de 

t;pocas x Cult.ivares. 

2 4.2.1. Ntlmero de pani culas/m 

Os 

paroculas/m2
, 

valores 

obt.idos 

médios, 

para 

correspondent.es 

os eieit.os de 

ao número 

:fpocas e 

de 

de 

Cult.ivares e coeficient.e de variação, encont.ram-se na Tabela 

13. 

Tabela 13. Número de paniculas/m2
: valores médios obt.idos para 

os e:feit.os de :fpocas e Cult.ivares e coeiicient.e de 

variação. Piracicaba, 1988/89. 

Cu!"ti vares Épocas de semeadura Médias 
E1 E2 E3 E4 

Pesagro 104 616,50 470,75 424,75 550,00 515,50AB 
CNA 3771 908,25 400,00 458,25 487,50 463,50B 
IAC 4440 529,00 566,50 495,76 664,26 636,38A 

Médias 961,26a 479,08ab 469,68b 630,68ab 

C • V. <,,> 16,72 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma let.ra maiúscula 

não diferiram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nível de 6% de 

probabilidade. 

Na mesma linha .• médias seguidas pela mesma let.ra minúscula 

não diferiram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nível de 6% de 
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Exanrinando-se essa 

correspondent.e ao cult.ivar 
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t.abela, verifica-se que a média 

IAC 4440 foi est.at.ist.icament.e 

superior ao 'CNA 3771' que, por sua vez, originou média 

numericament.e inferior a 'Pesagro 104'. Quant.o às épocas de 

semeadura, observa-se que a primeira época (E1), ou seja, a 

semeadura realizada no inicio de out.ubro <04/10/88), superou a 

t.erceira época embora não t.enha diferido est.at.ist.icament.e da 

segunda (E2) e quart.a (E4) épocas de semeadura. 

A indução do desenvolviment.o dest.e component.e de 

rendiment.o 
2 

(número de paniculas/m) ocorre durant.e a et.apa 

veget.at.iva do arroz, dependendo da densidade de semeadura e da 

porcent.agem de emergência de plânt.w.as. Sabendo-se que o 

est.ande das parcelas foi padronizado, at.ravés de desbast.e para, 

aproximadament.e, 90 plant.as por met.ro linear, eliminam-se est.es 

fat.ores como possíveis causadores de diferenças no número de 
2 paniculas/m . 

Ent.ret.ant.o, est.e component.e t.ambém depende do 

desempenho da et.apa de perfilhament.o do arroz. Observa-se na 

Tabela 10 que, para os t.rês cult.ivares, a t.erceira época de 

semeadura (E3) compreendeu o menor período de perfilhament.o, o 

que pode t.er cont.ribuido para a redução no número de 

paniculas/m
2

• Ist.o era, em part.e, inesperado, porque a primeira 

adubação foi realizada no inicio do perfi1hament.o, o que 

deveria acarret.ar um aument.o na quant.idade de paniculas por 

umidade de área. Espera-se que a radiação solar t.ena pouca 

influência na fase veget.at.iva do arroz; no ent.ant.o, observa-se 

nas Figuras 1, 2 e 3 que, o est.,adio de perfi1hament.o, na 

t.erceira época, coincidiu com o período de radiação solar menos 

i nt.enso , o que t.ambém pode t.er cont.ribuido para a formação de 

menor número de paniculas/m
2

• 

4.2.2. N~ero de grãos./paní cuia: 

As médias obt.idas para os efeit.os de t:pocas e 

Cult.ivares, assim como o coeficient.e de variação, encont.ram-se 

na Tabela 14. 
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Tabela 14. NÚMero de grãos/panlcula: valores médios obt.idos 

para os efeit.os de Épocas e Cult.ivares e coeficient.e 

de variação. Piracicaba, 1988/89. 

Cu! t.i var.s Épocas de s ..... adura M"di_ 
E1 E2 E3 E4 

Pesagro 104 66,25 58,00 66,50 50,25 60,25B 
CNA 3771 95,00 64,75 67,00 72,50 74,81A 
IAC 4440 74,50 71,76 58,50 61,75 66,63AB 

Médias 78,58a 64,83b 64,00b 61,50b 

C. V. <x> 19,31 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma let.ra maiúscula 

não diferiram ent.re si .. pelo Test.e de Duncan, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 

Na mesma linha, médias seguidas pela mesma let.ra minúscula 

não diferiram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 

Pela Tabela 14, observam-se valores numéricos 

descrescent.es na sequência CNA 3771, IAC 4440 e Pesagro 104, 

embora exist.a diferença signif'icat.iva apenas ent.re os cult.ivares 

CNA 3771 e Pesagro 104. Verif'ica-se at.ravés das Tabelas 13 e 14 

que o 'CNA 3771" produziu o maior nÚMero de grãos/panicula; 
z 

ent.ret.ant.o, apresent.ou o menor nÚMero de paniculas/m, t.endo 

sido observada a mesma t.endência para os out.ros dois· 

cult.ivares. Assim, observa-se uma relação negat.iva ent.re est.es 

de rendiment.o, confirmando os: est.udos dois component.es 

realizados por CANET 

FORNASIERI F=' (1988). 

et. alii (1982), WILLIAMS 8: DUNAND (1982) e 

A primeira época de semeadura <E1) foi 

s:igniflcat.ivament.e superior às demais épocas que, por sua vez, 

não apresent.aram diferenças est.at.lst.icas ent.re si. 

Como já foi abordado no it.em 4.1., referent.e à 

discussão dos dados de fenologia, o ciclo do arroz é dividido 

em duas fases, vecet.at.iva e reprodut.iva, sendo est.a últ.ima 

subdividida em floresciment.o e mat.uração. Assim, o número de 
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grãos/panicula é det.erminado durant.e a fase reprodut.iva, cerca 

de 10 dias ant.es do floresciment.o. 

Segundo MURATA (1969), est.a i'ase é bast.ant.e sensivel 

_ condic;:6es de forneciment.o de nit.rocênio e radiação solar. 

Foi verificado no it.em 4.1. que a fase de floresciment.o ocorreu 

prat.icament.e dent.ro de ni veis acei t.áveis de radiação solar 

para uma produção econômica. 

A segunda adubação nit.rogenada variou apenas na dat.a 

de seu forneciment.o em relação ao inicio da formação da 

panicula. 

ocorridas 

De 

no 

maneira 

nÚMero 

geral, 

de 

acredi t.a-se 

grãos/panicula 

caract.erist.icas genét.icas de cada cult.ivar. 

4.2.3. f ndice de e.t.erilidadea 

que as variaç6es 

se devam às 

As médias obt.idas para os efeit.os-- de ~pocas e 

Cult.ivares sobre o parãmet.ro indice de est.erilidade, assim como 

o coeficient.e de variação, encont.ram-se na Tabela 16. Embora os 

dados t.enham sido t.ansformados para a execução da análise 

est.at.ist.ica, os result.ados são apresent.ados at.ravés dos valores 

médios originais, possibili t.ando assim maior facilidade de 

int.erpret.ação. 

Tabela 15. índice de est.eri I idade: valores médios (%) obt.idos 

para os efeit.os de ~pocas e Cult.ivares e coeficient.e 

de variação. Piracicaba, 1988/89. 

Cu! t.i vares 

Pesagro 104 
CNA 3771 
I AO 4440 

Médias 

C. V. <x> 

Épocas desemaadura 

E1 

16,74 
15 .. 07 
12 .. 08 

14,57a 

E2 

13,10 
18,89 
13,81 

16,18a 

12,96 

E3 

13,20 
16,74 
11,56 

E4 

14,71 
17 .. 39 
11,85 

13 .. 76a 14, 68a 

Médias 

14,41AB 
17,00A 
12,31B 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma let.ra maiúscula 

não diferiram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nivel de 6% de 
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probabilidade. 

Na mesma linha, médias secuidas pela mesma let.ra minúscula 

não dif'eriram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 

Verif'ica-se na Tabela 15 que o cult.ivar CNA 3771 

apresent.ou a 

est.at.ist.icament.e 

originou média 

maior porcent.acem de est.erilidade, 

superior ao 'IAC 4440' que, por sua vez, 

numericament.e inf'erior a 'Pesagro 

Observa-se que os valores obt.idos ent.re as épocas de semeadura 

não dif'eriram est.at.ist.icament.e 

Baixas t.emperat.uras podem causar alt.os indices de 

est.erilidade, principalment.e se ocorrerem durant.e a 

dif'erenciação dos primórdios da panicula e microsporogênese .. 

est.a últ.ima reconhecida pelo emborrachament.o inicial (TERRES et. 

alii.. 1983 e FERRAZ, 1987). Como pode ser observado na Tabela 

5, as t.emperat.uras mínimas 

15°0, considerados crit.icos 

do arroz (YOSHIDA, 1981>. 

não at.ingiram valores inf'eriores a 

a est.e est.ádio de desenvolviment.o 

Baseando-se apenas nos indices de 

est.erilidade apresent.ados nest.es experiment.os, verif'ica-se que a 

região de Piracicaba prat.icament.e não limit.a a semeadura do 

arroz de out.ubro a dezembro, o que não ocorre em Pelot.as-RS, 

onde as baixas t.emperat.uras prejudicam acent.uadament.e a 

produção, causando 

principalment.e a part.ir 

(RIBEIRO et. alii, 1983). 

elevados indices de 

de semeaduras realizadas 

4.2.4. Peso de 1000 sr~os: 

Os valores médios, correspondent.es ao 

grãos.. obt.idos para os efeit.os de ~pocas e 

coeficient.e de variação, encont.ram-se na Tabela 16. 

est.erilidade, 

em dezembro 

peso de 1000 

Cult.ivares e 
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Tabela 16. Peso de 1000 ~rãos: valores médios (g) obt.idos para 

os e:feit.os de t:pocas e Cult.ivares e coe:ficient.e de 

variação. Piracicaba, 1988/89. 

Cu! t.i vares 

Pesagro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Médias 

-=----
C • V. (X) 

Épocas de semeadt.D'a 

E1 E2 E3 

24,88 24,16 24,13 
26,07 25,98 27,30 
24,50 23,50 22,91 

25,15a 24,55a 24,78a 

5,42 

E4 

22,53 
27,32 
23,31 

24,39a 

Médias 

23,938 
26,67A 
23,558 

- Na mesma coluna, m$dias seguidas pela mesma let.ra maiúscula 

não diferiram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 

Na mesma linha, médias se~uidas pela mesma let.ra minúscula 

não diferiram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nivel de 6% de 

probabilidade. 

Examinando-se a Tabela 16, verifica-se que o 

cult.ivar CNA 3771 :foi si~nificat.ivament.e superior ao 'Pes~ro 

104' e 'IAC 4440', que não diferiram ent.re si, assim como as 

médias ent.re épocas de semeadura não apresent.aram di:ferenças 

est.at.ist.icas. 

O acúmulo de carboidrat.os, açúcares e amido t.em 

inicio na f'ormação da panicula .• alcançando máxima concent.ração 

nas part.es veget.at.ivas da plant.a durant.e a ant.ese. A part.ir dai 

são t.ranslocados para os grãos, sendo que a t~ot.oss1nt.ese, 

principabnent.e da folha bandeira e das t.rês folhas 

subsequent.es, cont.ribui para o enchiment.o dos grãos at.é 

próximo da mat.uridade (YOSHIDA, 1981 e FERRAZ, 1987). Assim, 

são de fundament.al import.ância a radiação solar e o 

forneciment.o de nit.rogênio, est.es se apresent.ando em niveis 

aceit.áveis durant.e o :floresciment.o e mat.uração dos cult.ivares 

est.udados, obt.endo pesos de 1000 grãos em t.orno de 24 a 26 g, 

nas quat.ro épocas de semeadura. ISHIY <1986), em It.ajai-SC, 
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veri:ficou que o peso de 1000 grãos "t,ambém sOlreu pequenas 

variações em semeaduras realizadas en"t,re se"t,embro e janeiro, o 

que não ocorreu com os demais componen"t,es de rendimen"t,o, que 

loram mais suje"t,os à variaç(Ses. 

4.2.5. Rendiment.o est.imado: 

As médias obt.idas para os efeit.os da Int.eração 

t:pocas x Cult.ivares, assim como o coet~icient.e de variação 

encon"t,ram-se na Tabela 17. 

Tabela 17. Rendiment.o est.imado: valores médios (kg/ha) obt.idos 

para a Int.eração de t:pocas x Cu I "t, i vares e 

coeficient.e de variação. Piracicaba, 1988/89. 

Cul t.ivares 

Pesagro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Médias 

Épocas de 

E1 E2 

10.0 53ABa 6.567Bb 
12.646Aa 6.803Bc 
8.817Ba 9.539Aa 

10.506 7.636 

semeadlD'a Médias 

E3 E4 

6.590Bb 5.991Bb 7.300 
8.246Abc 9.658Ab 9.338 
6.644Bb 7.918ABab 8.229 

7.160 7.856 

C. V. (%) 16,42 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma let.ra maióscula 

não diferem ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 

Na mesma linha, médias seguidas pela mesma let.ra minóscula 

não diferiram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Quant.o ao desdobrament.o Cult.ivares dent.ro de t:poca, 

veri:fica-se na Tabela 17, a superioridade do cult.ivar CNA 3771 

na primeira, "t,erceira e quart.a épocas de semeadura. Na primeira 

época a média dest.e cult.i var f"oi numericarnen"t,e mais elevada que 

a de 'Pesagro 104' e est.at.ist.icamen"t,e superior à de 'IAC 4440'. 

Na t.erceira época, o 'CNA 3771' diferiu signi:ficat.ivamen"t,e dos 

demais cult.ivares. Na quart.a época, o 'CNA 3771' apresen"t,ou 

diferença 

segunda 

est.at.ist.ica 

época, o 

apenas do 

dest.aque 

'Pesagro 104'. Finalment.e, na 

foi para o 'IAO 4440', 
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sif'nificat.ivament.e superior ao ~CNA 3771~ e ~Pesagro 104~. 

Para f:pocas dent.ro de Cult.i var, evidencia-se queda 

acent.uada nas médias apresent.adas pelo cult.ivar Pesagro 104 

após a primeira época, sendo que as médias seguint.es não 

dif'eriram ent.re si. Para o cult.ivar CNA 3771, a primeira época 

excedeu, na sequência decrescent.e, a quart.a, a t.erceit.a e a 

segunda época. Quant.o ao 'IAC 4440', a primeira e a secunda 

épocas superaram numericament.e a quart.a e est.at.ist.icament.e a 

t.erceira época. 

Vale lembrar que o 

component.es de rendiment.o, 

rendiment.o est.imado é função dos 

c~c~do at.ravés da fórm~ 

preconizada por MURATA (1969), descrit.a no 1t.em 3.3.6. 

Observando-se o comport.ament.o dos component.es de 

rendiment.o, nas Tabelas 13, 14 e 16, verif'ica-se que o cult.ivar 

CNA 3771 apresent.ou o menor número de paniculas/m 2 , mas o maior 

número de grãos/panicula e peso de 1000 grãos. 

Alguns aut.ores, como CANET et. alii (1982) e SUAREZ 

et. alii (1989), observaram que, os parâmet.ros mais relacionados 

com o rendiment.o foram os grãos/panicula, índice de 

est.erilidade e peso de 1000 grãos. MARCHEZAN et. alii (1986) e 

FORNASIERI (1988) ainda mencionam a correlação posit.iva ent.re o 

rendiment.o e a duração do ciclo; est.e últ.imo aut.or observa que, 

a produção ent.re genót.ipo de ciclo semi-precoce e médio é 

função do número de paniculas/mz , do número de grãos/panicula e 

do peso de 1000 grãos e genót.ipos de ciclo semi-t.ardio é função 

apenas do número de paniculas/m Z • 

Assim, é provável que os result.ados obt.idos para 

rendiment.o (est.imado e real) t.enham se relacionado com os 

component.es de rendiment.o e com o comport.ament.o do ciclo .. 

mediant.e variaçí:Ses climát.icas. Acredi t.a-se que, por 

apresent.arem, em part.e.. maior duração da t'ase veget.at.i va, os 

cult.ivares semeados na primeira época most.raram melhores 

result.ados, porque o número de paniculas com grãos bem formados 

é 
1 

det.erminado, geralment.e, durant.e est.a fase (Vergara, 1975, 

1-----------
VERGARA,B.S. Cresciment.o 

Cult.ivo dei Arroz. 

y desarrollo de la 

Man~ de Produccion. 

plant.a. 

Escuela 

ACricult.ura de la Universidad de Filipinas, 1975. p. 33-63. 

In: 

de 
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cit.ado por MARCHEZAN et. alii, 1986>. 

4.2.6. Rendiment.o real: 

Os valores médios obt.idos para os e:feit.os da 

Int.eração !:pocas x Cult.ivares e coe:ficient.e de variação se 

acham na Tabela 18. 

Tabela 18. Rendiment.o real: valores médios (kg/ha) obt.idos para 

a Int.eração de tpocas x Cult.ivares e coe:ficient.e de 

variação. Piracicaba, 1988/89. 

Cult.ivares 

Pesagro 104 
CNA 3771 
I AO 4440 

Médias 

c. V. (%) 

E1 

8.1018a 
9.360Aa 
8.1188a 

8.526 

Épocas de semeadura Médias 

E2 E3 E4 

5.7978b 4.5718c 5.0078c 5.869 
6.4408c 5.867Ac 7.214Ab 7.220 
7.494Aa 5.434Ac 6.608Ab 6.913 

6.577 5.291 5.291 

6,40 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma let.ra maiúscula 

não di:ferem ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Na mesma linha, médias seguidas pela mesma let.ra minúscula 

não' di:feriram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao Divel de 5% de 

probabilidade. 

Examinado-se a Tabela 18, quant.o a Cult.ivares dent.ro 

de !:poca, observa-se, da mesma maneira que o parâmet.ro 

rendiment.o est.imado {Tabela 17> que, o cult.ivar ONA 3771 

most.rou-se superior na primeira, t.erceira e quart.a épocas de 

semeadura, sendo que a primeira época, :foi est.at.ist.icament.e 

superior aos out.ros dois cult.ivares, enquant.o que, na t.erceira 

e quart.a épocas o 'CNA 3771' :foi semelhant.e ao 'IAC 4440', 

di:ferindo signi:ficat.ivament.e ao 'Pesagro 104'. Assim como o 

parâmet.ro avaliado ant.eriorment.e, na segunda época, o cult.ivar 



IAC 4440 :foi signi:ficat.ivament.e 

'Pesagro 104'. 

Para !pocas dent.ro 

most.rou di:ferenças signi:ficat.ivas 

primeira para a t.erceira época, 

quart.a época. Para o cult.ivar 
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superior ao 'CNA 3771' e 

de Cult.ivar, o 'Pesagro 104' 

decrescent.es na sequência da 

est.á últ.ima .... di:ferindo da nao 

CNA 3771, a primeira época 

superou a quart.a, que superou a segunda e a t.erceira épocas. 

Semelhant.ement.e ao parâmet.ro rendiment.o est.imado, o 

'IAC 4440~ semeado na primeira e segunda épocas superaram 

significat.ivament.e t.ant.o a quart.a como a t.erceira épocas 

respect.i vament.e. 

Na primeira época de semeadura, os t.rês cult.ivares 

apresent.aram maior duração da fase veget.at.iva e, dest.a maneira, 

levaram mais t.empo para iniciar a :formação da panicula, 

permit.indo um maior pot.encial de rendiment.o de grãos devido à 

maior quant.idade de :folhas :formadas e o número de paniculas com 

grãos bem :formados, pois o component.e de rendiment.o - número 

de paniculas/mz 
é det.erminado durant.e est.a :fase (Vergara, 

1975 cit.ado por MARCHEZAN et. a1H, (1986). Observa-se na Tabela 

13 que os cult.ivares semeados 
Z maior número de paniculas/m, 

na primeira época apresent.aram 

sendo que o cult.ivar CNA 3771 

apresent.ou o menor valor. Ent.ret.ant.o :foi o mesmo a :formar o 

maior número de grãos/panicula <Tabela· 14). Acredit.a-se· que, 

além dest.e cult.ivar est.ar demonst.rando melhores caract.eríst.icas 

genét.icas, ele t.enha apresent.ado maior aproveit.ament.o da segunda 

adubação nit.rogenada, mediant.e elevação da radiação solar, dias 

ant.es do inicio da :formação da panicula (Figura 2), 

proporcionando maior rendiment.o de grãos <Tabela 18). 

Na segunda época de semeadura, veri:fica-se na Tabela 

11 que o cult.ivar IAC 4440 apresent.ou a maior :fase veget.at.iva, 

com pronunciada et.apa de alongament.o dos ent.re-nós <Tabela 10), 
z o que cont.ribuiu para :formação de maior número de paniculas/m 

(Tabela 13) e um maior número (71) de grãos/panicula (Tabela 

14), cont.ribuindo para um maior rendiment.o (Tabela 18). 

Na t.erceira época de semeadura, os t.rês cult.ivares 

apresent.aram a menor duração do período de perfi~ent.o, 

compromet.endo a :formação do nWnero de paniculas/mz , além de que 
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est.e est.ádio coincidiu com baixos níveis de radiação solar~ 

result.ando em menores rendiment.os. Observa-se na T·abela 11 que 

os cult.ivares CNA 3771 e IAC 4440 apresent.aram maior fase 

veget.at.iva e consequent.ement.e maior ciclo~ o que pode t.er 

favorecido a superioridade dest.es cult.ivares. De maneira geral~ 

est.a demonst.rou ser a pior época de semeadura para est.es t.rês 

cult.ivares. 

Quant.o à quart.a época~ verifica-se na Tabela 10 que 

os cult.ivares apresent.aram os maiores valores referent.es ao 

est.ádio de perfilhament.o; em cont.rapart.ida~ iniciaram 

rapidament.e a formação da panicula~ o que result.ou na 

diminuição da fase veget.at.iva, sugerindo como causa a redução 

do fot.operiodo. Acredit.a-se que a superioridade dos cult.ivares 

CNA 3771 e IAC 4440 se devam à maior duração da fase de 

mat.uração (Tabela 11)~ permi't.indo maior eficiência no 

enchiment.o dos grãos. 

Considerando as caract.erist.icas genét.icas dos 

cult.ivares~ observa-se que as condiç6es climát.icas de cada 

época de semeadura influenciaram no comport.ament.o dos mesmos. 

Numa visão global~ verifica-se a redução do rendiment.o à medida 

em que foram semeados de out.ubro para dezembro~ concordando com 

vários aut.ores como INFELD Bc SILVEIRA JR. (1983a), RIBEIRO et. 

alii (1983), INFELD (1984) e ISHIY (1986). Port.ant.o, para cada 

região, há uma época que apresent.a condiçaes mais favoráveis ao 

cult.ivo do arroz. Quant.o ao parAmet.ro rendiment.o, pode-se dizer 

que, para a região de Piracicaba, a melhor época de semeadura 

para o cult.ivar IAC 4440 se sit.ua ent.re o mês de out.ubro e 

meados de novembro~ enquant.o que~ para o 'Pesagro 104' e ~CNA 

3371', se verifica no inicio de out.ubro. 

4.2.7. Alt.ura de plant.as: 

As médias obt.idas para os efeit.os de t:pocas e 

Cult.ivares, assim como o coef'icient.e de variação, se encont.ram 

na Tabela 19. 
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Tabela 19. Alt.ura de plant.as: valores médios (em) obt.idos para 

os eCei~os de ~pocas e Oul~ivares e coeCicien~e de 

variação. Piracicaba, 1988/89. 

Cul t.i vares 

Pesagro 104 
ONA 3771 
IAC 4440 

Médias 

C. V. <,,> 

Épocas de semeadtU"a 

Et E2 E3 

98,76 94,26 88,60 
96,00 86,26 83,26 
91,26 84,50 77,26 

96,33a 88,OOb 83,00c 

3,85 

E4 

92,26 
83,26 
82,26 

86,92b 

Médias 

93,44A 
86,948 
83,910 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma -let.ra maiúscula 

não diCeriram en~re si, pelo Test.e de Duncan, ao nível de 6% de 

probabilidade. 

Na mesma linha, médias seguidas pela mesma let.ra minúscula 

não diCeriram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Examinando-se a Tabela 

superioridade do cult.ivar Pesagro 

signiCica~ivamen~e do 'ONA 3771' .. que 

19, 

104, 

Cai 

observa-se a 

que diCeriu 

es~a~is~icamen~e 

superior ao 'IAC 4440'. As épocas de semeadura apresen~aram 

diferenças signiCica~ivas decrescen~es, na sequência E1, E2, E4 

e E3, sendo que a segunda e a quar~a épocas foram 

es~a~is~icamen~e semelhant.es. 

As plan~as com est.a~ura menor que 1,00 
. .... 

m sao 

consideradas de por~e baixo; assim, os ~rês cul~ivares 

est.udados se enquadram nest.a cat.egoria, coníirmando as 

descriçeses fei~as no it.em 3.1., para o 'IAC 4440' e Pesagro 

104', e classificando, at.ravés dest.e t.rabalho o 'CNA 3771' como 

por~e baixo. 

o alongament.o do colmo se inicia logo após a plan~a 

~er alcançado seu perfilhamen~o máximo, a~ingindo a es~at.ura 

máxima duran~e o "emborrachamen~o" (DE DATTA, 1986). SOUZA 

(1984) ~ambém verificou as menores es~a~uras de plan~as nas 
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últ.imas épocas de semeadux-a, at,ribuindo à maior luminosidade 

coincident.e com a fase na semeadura t.ardia. 

Observando as FigUX-a& 1, 2 e 3, not,a-se a elevação da radiação 

solar, principalment.e durant.e a et,apa compreendida ent.re o 

perfilhament.o máximo e o inicio do floresciment.o, período 

coincident.e com o alongament.o do colmo e ernborrachament.o; ist.o 

provavelment.e, cont.ribuiu para a redução da est.at.ura das 

plant.as da primeira para as demais épocas. 

4.2.8. Compriment.o de paru culas. 

Na Tabela 20 se acham os valores médios obt.idos para 

a:fait.ollil da t=:pocas a CuH:..ivoaras, casmaim como o coa:ficiant.D de 

variação. 

Tabela 20. Oompri ment.o de paniculas: valores médios (cm) 

obt.idos para os efeit.os de ~pocas e Oult.ivares e 

coeficient.e de variação. Piracicaba, 1988/89. 

Cul t.i vares 

Pesagro 104 
ONA 3771 
IAO 4440 

Médias 

c. V. (%) 

Et 

20,23 
22,08 
18,98 

Épocas de semead1.D'a 

E2 

19,79 
19,80 
18,80 

19,46b 

4,63 

E3 

20,20 
20,68 
17,55 

E4 

18,68 
20,53 
17,13 

19,48b 18,78b 

Médias 

19,729 
20.77A 
18,110 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma let.ra maiúscula 

não di:fariram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nival da 5% de 

probabilidade. 

Na mesma linha, médias seguidas pela mesma let.ra minúscula 

não diferiram ent,re si, pelo Test.e de Duncan, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Verifica-se at.ravés da Tabela 20 que, o 'ONA 3771' 

foi sicnif'icat.ivament.e superior ao ~Pesacro '104'.. que diferiu 

est.at.ist.icament.e do 'IAC 4440'. A primeira época de semeadura 
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demonst.rou di:ferença signi:ficat.iva das demais épocas, que não 

di:feriram ent.re si. 

Assim como o parãmet.ro alt.ura de plant.as, o 

compriment.o de paniculas não apresent.ou signi:ficância para a 

Int.eração t:pocas x Cult.ivares, concordando com os result.ados de 

ROY (1987). 

A :formação da panicula t.em inicio poucos dias ant.es 

do chamado "pont.o de algodão··, quando se t.orna visivel o 

primórdio da panicula. A t.inge o máximo compriment.o durant.e o 

"emborrachament.o" (DE DATTA, 1986), chegando a medir cerca de 

20 cm. 

4.2.9 Dimensões dos grãos 

ao Compriment.o do grão: 

As médias obt.idas para e:feit.os de t:pocas e 

Cult.ivares, assim como o coef'icient.e de variação, se acham na 

Tabela 21. 

Tabela 21. Compriment.o de grãos: valores médios (mm) obt.idos 

para os ef'eit.os de t:pocas e Cult.ivares e coef'icient.e 

de variação. Piracicaba, 1988/89. 

Cul t.i vares 

Pesagro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Médias 

C. V. <X> 

Épocas de semeadt.D'a 

E1 E2 E3 

6,55 6,58 6,50 
6,63 6,53 6,55 
6,40 6,43 6,33 

6,53a 6,51ab 6,46ab 

1,51 

E4 

6,50 
6,45 
6,35 

6,43b 

Médias 

6,53A 
6,54A 
6,388 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma let.ra maiúscula 

não dif'eriram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ão nivel de 5% de 

probabilidade. 

Na mesma linha, médias seguidas pela mesma let.ra minúscula 

não dif'eriram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 



64 

Verif'ica-se na Tabela 21 que~ os cul't.ivares CNA 3771 

e Pesacro 104 :foram est.at.ist.icament.e iguais, dif'erindo 

sicni:ficat..1vament..e do 'IA C 4440'. A média da primeira época de 

semeadura apresent.ou-se nurnericament.e mais elevada que a 

segunda e t.erceira épocas e est..at.ist.icament.e à quart.a época. 

De acordo com a Port.aria Minist.eria1 no 269 ~ de 

17/11/88 (SOUZA~ 1989), que def'ine as classes de arroz 

benef'iciado, o grão longo-f'ino deve medir 6,00 mm ou mais de 

compriment.o. Assim~ observa-se na Tabela 21 que, t.odos os 

cult.ivares semeados em t.odas as épocas se enquadraram nest.a 

cat.egoria, embora se observe urna t..endência de queda da primeira 

para a quart.a época. 

A t.rav9s da análise de variância~ not.,a-se que apenas 

o e:feit.o de Cult.ivares é sicni:ficat.ivo (Tabela 12); assim, 

acredit.a-se que est.as di:ferenças no compriment.o do crão se 

devam às caract.er1st.icas genét.icas dos cult.ivares. 

b. LarCura do srão: 

A Tabela 22 exp~ as médias obt.idas para os ef'eit.os 

da Int.eração epocas x Cult.ivares, assim como o coe:flcient.e de 

variação. 

Tabela 22. Largura do grão: vai ores 

Int.eração de ~pocas x 

de variação. Piracicaba, 

médios (mm) obt.idos para a 

Cul toi vares 

Pesagro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Médias 

C. v. (,,) 

Cult.ivares 

1988/89. 

Épocas de semeadura 

Et E2 E3 

2,08Aa 2,00Bab 1,88Bb 
2,10Aa 2,03ABa 2,10Aa 
2,08Aa 2,08Aa 2,08Aa 

2,08 2,03 2,02 

2,65 

e coe:ficient.e 

Médias 
E4 

1,95Bb 1,98 
2,10Aa 2,08 
2.06Aa 2,07 

2,03 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma let.ra maiúscula 

não di:feriram ent.re si, pEtlo Test.e de D\Jncan, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

- Na mesma linha, médias segl.ú.das pela mesma let.ra minúscula 
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não di:f'eriram ent.re si~ pelo Test.e de Dunoan, ao nivel de 6% de 

probabilidade. 

Examinando a Tabela 22, quant.o a Cult.ivares dent.ro 

de t:poca, verifica-se a superioridade dos cult.ivares IAC 4440 e 

CNA 3771 em t.odas as épocas de semeadura, excet.uando-se a 

segunda época, onde o 'IAC 4440~ foi numericament.e superior ao 

'CNA 3771'. o 'Pesagro 104' comport.ou-se da mesma maneira que 

os demais cult.ivares soment.e na primeira época, enquan-t.o que 

nas out.ras :f'oi est.at.ist.icament.e inferior. 

Para t:pocas dent.ro de Cult.ivar, observa-se que as 

épocas de semeadura não di:f'eriram ent.re si, para o 'CNA 3771' e 

para o 'IAC 4440 ' Para o cult.i var Pesacro 104, a primeira 

época superou numericament.e a segunda, e est.at.ist.icament.e a 

t.erceira e a quart.a épocas. 

Est.e parâmet.ro será discut.ido de- - maneira mais 

pormenorizada no it.em referent.e à relação compriment.o/largura. 

c. Espessura do grão: 

As médias do parâmet.ro espessura do grão para 

e:feit.os de t:pocas e Cult.ivares e o coe:ficient.e de variação 

encont.ram-se na Tabela 23. 

Tabela 23. Espessura do grão: valores médios (mm) obt.idos para 
\ 

os efeit.os de t:pocas e Cult.ivares e coeficient.e 

de variação. Piracicaba, 1999/89. 

Cult.ivare. 

Pesoagro '104 
ONA 3771 
IAC 4440 

Médias 

c. V. (X) 

Épocas de.emaadura 

Ei 

1,66 
1,73 
1,63 

1,63a 

E2 

1,60 
1,69 
1,60 

1,63a 

3,S9 

E3 

1,60 
1,69 
1,60 

1,69a 

E4 

1,66 
1,63 
1,66 

1,S8a 

Médias 

'1,66C 
1,69A 
1,599 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma let.ra maiôscu!a 

não di:ferirarn ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 
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Na mesma linha, médias seguidas pela mesma let.ra minúscula 

não di:fel"iram ent.l"e si, pelo Test.e de Duncan, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

At.ravés da Tabela 23, observa-se que os cult.ivares 

ap~esen~am dl~e~enças 

na sequência 'CNA 3771' , 

signi~ic:at.ivas ent.re si, decrescent.es 

'IAC 4440' e 'Pesagro 104'. Porém, as 

épocas de semeadura não di~eriram est.at.ist.icament.e ent.re si. 

Quant.o a espessura do grão, a Port.aria Minist.erial 

no 269, deCiniu que o grão deve t.er no máximo 1,85 mm de 

espessura para ser classi:ficado como longo-fino. Dest.a forma, 

veri~ica-se, at.ravés da Tabela 23, que t.odos os cult.ivares, 

semeados nas quat.~o épocas, se enquadraram nest.a classificação. 

Assim como o parâmet.ro compriment.o do grão, soment.e 

o e:feit.o de Cult.ivares foi signi:ficat.i vo para espessura; 

port.ant.o as di:ferenças se devem às caract.arist.icas genét.icas. 

d. Relação compriment.o/larsura: 

Os valores médios obt.idos para os efeit.os da 

Int..eração E:pocas x Cult.ivares" assim como o coeIicint.e de 

variação se acham na Tabela 24. 

Tabela 24. Relação compriment.o/largura: valores médios obt.idos 

para a Int.eração E:pocas "Cult.ivares e coeficient.e 

de variação. Piracicaba, 1999/89. 

Cul t.i vare. 

Pesagro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Médias 

C. V. <x> 

Época. de llielllliladura 

E1 

3,1SAc 
3,15Aab 
3,OSAa 

3,13 

E2 

3 .. 33Ab 
3,23Ba 
3" lOCa 

3,22 

E3 

3,4SAa 
3,10Bab 
3,05Ba 

3,21 

2,S4 

E4 

3,35Aab 
3,05Bb 
3,13Ba 

3,18 

Média. 

3,33 
3,13 
3,09 

- Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma let.ra maiúscula 

não diferiram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 
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Na mesma linha, médias seguidas pela mesma let.ra minúscula 

não diferiram ent.re si, pelo Test.e de Duncan, ao n1 vel de 6% de 

probabilidade. 

Para os efeit.os de Cul't.ivares dent.ro de f:poca, a 

Tabela 24 evidencia que os t.rês cult.ivares se comport.aram da 

mesma maneira na primeira época de semeadura, enquant.o que o 

cult.ivar Pesagro 104 é signi:ficat.ivament.e superior aos demais 

cult.i vares da segunda à quart.a épocas de semeadura. 

Quant.o a f:pocas dent.ro de Cult.ivar, observa-se que o 

'IAC 4440' comport.ou-se da mesma :forma nas quat.ro épocas de 

semeadura. Par-a o 'CNA 3771' , a segunda época superou 

numericament.e a primeira e a t.erceira épocas e est.at.ist.icament.e 

a quart.a. Quant.o ao 'Pesagro 104' , a t.erceira época :foi 

numericament.e superior à quart.a, que superou a segunda; est.a 

superou a primeira. 

De acordo com a Port.aria Minist.erial no 269, o grão 

longo-f'ino deve apresent.ar relação compriment.o/largura superior 

a 2,76. Assim, os cult.ivares semeados nas quat.ro épocas de 

semeadura se classi:ficaram como longo-:fino. 

Verificando-se os result.ados re:ferent.es às dimensêSes 

do gr~o <Tabelas 21 a 24), observa-se que os cult.ivares 

est.udados :foram classif'icados como longo-fino, pois 

apresent.ar-am compriment.o superior a 6,00 mm, espessura ilÚerior 

a 1,86 mm e relação compriment.o/largura maior que 2,75. 

Examinando a Tabela 12, observa-se o parâmet.ro 

largura do grão foi in:fluenciado signi:ficat.ivament.e pelos 

e:feit.os de f:pocas, Cult.ivares e Int.eração f:pocas x Cult.ivares. 

Na Tabela 22. veri:fica-se que os menores valores são os que 

elevam a relação compriment.o/largura <Tabela 24), cont.ribuindo 

para que os result.ados fossem prat.icament.e inversos ent.re est.es 

parâmet.ros. Assim, observa-se na Tabela 24 que, na primeira 

época os t.rês cult.ivares se comport.aram da mesma forma. Na 

segunda. t.erceira 

apresent.ou os 

e quar-t.a épocas. 

menores valores de 

o 'Pesagro 

largura, na relação 

compriment.o/largura most.rou os maiores valores; os demais 

cult.ivares seguiram a mesma t.endência. Da mesma :forma, as 

épocas com valores superiores, relacionados à largura, 
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apresent.aram t.endência à inversão, quant.o à relação 

compriment.o/largura. Apenas o 'IAO 4440" não diferiu ent.re as 

épocas de semeadura, t.ant.o para o parâmet.ro largura como para a 

relação compriment.o/largura. 

Sup6e-se que a relação compriment.o/largura t.enha 

demonst.rado Int.eração Época x Cult.ivares signi:ficat.iva~ devido 

ao e:feit.o causado soment.e pelo pax"âmet.ro largura do grão. 

Con:firmando est.e :fat.o , observa-se na Tabela 12, que o e:feit.o de 

Épocas não :foi signif"icat.ivo, t.ant.o para compriment.o como para 

a relação compriment.o/largura. 

No ent.ant.o, t.orna-se di:f1cil uma t.ent.at.i va de 

relacionar os f'at.ores climát.icos vigent.es numa det.erminada 

época de semeadura, in:fluenciando as dimens6es do grão, quant.o 

mais especi:ficament.e na sua largura. Pode-se admit.ir, 

hipot.et.icament.e, que a diminuição da t.ranslocação de reservas 

para o grão, t.alvez se mani:fes't.e at.ravés da redução da sua 

largura. 

At.ualment.e, a classi:ficação do arroz permit.e est.imar 

com maior precisão a qualidade do lot.e (DE DATTA, 1986). Os 

consumidores t.em marcant.e pre:ferência por arroz do t.ipo 

longo-:fino, por apresent.arem-se solt.os após o coziment.o e com 

alt.a expansão em volume, possuindo maior valor comercial 

(FORNASIERI 'Fo, 1988), o que explica os maiores preÇos 

at.ingidos por cult.lvares possuidores de grande porcent.agem de 

grãos longo-:fino, como é o caso do 'IAO 4440' (USBERTI FO et. 

ali i , 1986), 'Bluebelle' (DIAS e1:.. alii, 1988) e 'LebonneV 

<FORNASIERI F~" 1988). 
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s. CONCLUSÕES 

As observaç~e$~ análises dos dados e a in~erpre~ação 

dos resul~ados ob~idos no presen~e ~rabalho permi ~em as 

seguin~es conclusaes: 

1. A época de semeadura af'e~a a produ~i vidade do 

arroz irrigado ~ na região de Piracicaba/SP. Considerando-se os 

cul~ivares es~udados nes~a pesquisa~ os melhores resul~ados são 

ob~idos quando a semeadura é et'et.uada ent.re o inicio de out.ubro 

e inicio de novembro. 

2. o número de 2 paniculas/m ~ o número de 

grãos/panicula e, consequen~emen~e~ a produção do arroz es~ão 

dire~amen~e relacionados à extensão do período vege~a~ivo da 

plan~a e ~ por~ant.o, à época de semeadura. 

3. Na ausência de rest.riç~es à disponibilidade de 

água~ a biome~ria dos grãos de arroz cons~i~ui-se em 

carac~erís~ica dire~ament.e relacionada a t'a~ores gené~icos. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 - Dados re~eren~es aos es~ádios de desanvolvimen~o de 3 cul~ivares 

de arroz irri~ado, em 4 épocas de semeadura. Piracicaba. 1988/89. 

epOCA DE 

SEMEADURA 

E1- 04/1 0/88 

E2-06/11/88 

E3- 26/11/88 

E4-09/12/88 

f:POCA DE 
SEMEADURA 

_ E1- 04/1 0/88 

E2-06/11/88 

E3-26/11/88 

E4-09/12/88 

CULTIVARES 

Pesa~ro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Pesa~ro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Pesar:ro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Pesa~ro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

CULTIVARES 

Pesa~ro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Pesar:ro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Pesagro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

Pesa~ro 104 
CNA 3771 
IAC 4440 

E IP PM IFP IF 

18/10/88 08/11/88 08/12/88 30/12/88 21/01/89 
18/10/88 08/11/88 13/12/88. 09/01/89 31/01/89 
18/10/88 08/11/88 08/12/88 19/01/89 11/02/89 

12/11/88 24/11/88 24/12/88 24/01/89 06/02/89 
12/11/88 24/11/88 03/01/89 03/02/89 16/02/89 
12/11/88 24/11/88 24/12/88 10/02/89 24/02/89 

05/12/88 20/12/88 09/01/89 04/02/89 20/02/89 
05/12/88 30/12/88 09/01/89 09/02/89 07/03/89 
06/12/88 20/12/88 09/01/89 18/02/89 16/03/89 

18/12/88 30/12/88 08/02/89 16/02/89 07/03/89 
18/12/88 30/12/88 08/02/89 20/02/89 18/03/89 
18/12/88 30/12/88 12/02/89 24/02/89 23/03/89 

FP GL MF M 

28/01/89 06/02/89 20/02/89 23/03/89 
08/02/89 19/02/89 26/02/89 26/03/89 
14/02/89 22/02/89 28/02/89 26/03/89 

14/02/89 20/02/89 28/02/89 31/03/89 
26/02/89 06/03/89 -13/03/89 01/04/8 
03/03/89 16/03/89 27/03/89 07/04/89 

13/03/89 23/03/89 31/03/89 17/04/89 
16/03/89 26/03/89 06/04/89 24/04/89 
24/03/89 02/04/89 10/04/89 23/04/89 

24/03/89 04/04/89 11/04/89 28/04/89 
26/03/89 09/03/89 16/04/89 09/06/89 
30/03/89 14/04/89 20/04/89 09/06/89 

* Devido a ausência do dia exat.o re~eren~e ao per~ilhamen~o máximo do 

cult.ivar CNA 3771, semeado na primeira época <04/10/88), a dat.a assinalada 

:foi es~imada com a maior precisão possivel. 

E = emarr:6ncia; IP = inicio do per~ilhamen~o; PM = par~ilhaman~o máximo; 

IFP = inicio da f'ormacao; IF = inicio de f'loresciment.o; FP = f'lorescimen~o 

pleno; GL - ~rão lelt.oso; MF - massa firme; M - ma~uridade 




