
ESTUDO· AGROBOTA·NICO .. DE CULTIVARES , DE ARROZ, 
(Oril?i� ·s��ii,� L); .. �M- DIFERENTES ÉPOCAS DE SEMEADURA , , 

. OCTAVIO BENTO DE _ALrvlEIDA.CAMARGO

Orientador: Prof. EUJANDIR W. DE LIMA ORSI 

Dissertação apresentada à Escola 
Superior de Agri,cultura 11Luiz de 
Queiroz", da Universidade de São i 
Paulo para obtenção do título de 

PIRACICABA 
Estado de São Paulo - Brasil 

Junho - 1982 



ii 

Ui.,.i,a, mulheJL amada. 

Lcw Otávio, �ebento eom e�nho 

Ã Vida, eom amo� 

VEVICO e OFEREÇO 



i i i 

BIOGRAFIA VO AUTOR 

Ocliivio Bento de. Ae.múda. Camall.go, Enge_nheúio Agh.Ônomo, 

óo.tuna.do pei.a. UMv'eMida.de Fe.d� de Gofu, em deze.mbJtQ de_ 1968. Em 

1969 oc.u.pou. a. c.he.óia. do Inõ-tU.u;to B.tuv.,ileúio de. Re.óo.tuna. AgtÚÍJúa., em 

Boa. V,t,6.ta., T eNcÁ.X.ÔIÚo Fe_deJl..a,f, de_ RoJc..a.ima.. Em · 19 7 O, no I nõ:t.U.uto Bio

loglc.o de_ São Pau.lo, br.aba.lhou. em Filopa;tologia. c.om C,é;tJúc.u.Uu.Jc..a.. Ve_ 

1971 à 1975, br.a6a.lhou na. Pir..e.neliUJc..a. Mu.Mc.ipa.l de_ São Paulo, no c.�go 

de_ c.heóe. de_ Pall.qu.u e_ ]aJz.d..í..YL-6 do IpiJc..a.nga., São Pau.la, Ca.pila.L 

Ve_ 1976 ã junho de_ 1978 le.c.ionou. na. UMveJz,óida.de_ Fede_

Jc..a.l de Ma;to GJc..o�-00, Cuia.bâ, nM c.a.dÚJUU, de. HaJc..tic.u.UUIUl e_ CeAe,a.,t,6. 

Ve, julho de 197 8 cá.e. a. p11..uen:te delta, duenvolve clt..f..vida.du de puqu.i-

-0M no Inõ-tU.uto AgJc..OnÔm..í..c.o do E-0:tado, CampinM, E-0:tado de São Paulo, 

na. élJz.ea. de Filomei.hona.mevito da. Cu.,.U:wr_a. do Afl..Jc..oz na Seção de Afl..Jc..oz e, 

CeJc..e,a.,t,6 de I nveAno. 



estudo; 

iv 

AGRADECIMENTOS 

A Escola Superior de Agricultura 11 Luiz de Queiroz 11

, o 

A Universidade Federal de Mato Grosso, as facilidades 

durante o curso de PÕs-Graduação; 

Ao Instituto Agronômico do Estado de São Paulo a opor

tunidade de ter no trabalho diãrio, a confecção deste estudo; 

bido; 

"A chefia da Seção de Arroz e C. Inverno, o apoio rece-

Ao Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia, pela bol 

sa de aperfeiçoamento durante 1979/81; 

"A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuãria (EMBRAPA), 

pelo aux1lio financeiro que possibilitou a execuça·o deste trabalho; 

Ã Biblioteca do I.A.C., pelo lugar amigo cedido ao tra-

balho; 

Ao Prof. Eujandir Wilson de Lima Orsi, o acompanhamen

to,· criticas e correção final; 

Ao Prof. Francisco Ferraz de Toledo, o estimulo cons

tante; 



V 

Ao pesq. Eduardo Antonio Bulisani, pela revisão e au-

x'il io amigo; 

Aos Srs. Lãzaro S. Mello e João B. Piton, pela ajuda 

nos trabalhos de campo. 

Ao M!Loz, a.m,i_go no cüa a cüa, aLúne.nto 

do c.oJLpo e. da me.n;t:e., ve.JLde.jante. de. 

cupe.Jianç.M paJLa CÜM doWLado.6 vindowr..o.6. 



vi 

TNDICE 

Pãgina 

LISTA DE TABELAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix 

RESUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi i i 

SUMMARY .••...•...•••.•••..••..••.•. •... . . • • • . • . . . . . . . . . • . . • . . • . XV 

l. INTRODUÇAO l 

2. REVISAO DE LITERATURA ................................. : . . . . . . 4 

2.1. Exigência Ecol5gica da Cultura do Arroz ............... 4 

2.2. Classificação das Variedades de Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3. MATERIAL E MtTODOS 15 

3.1. Caracteres Fenol5gicos .............................. ;. 18 

3.1.2. Numeração das Folhas ........ �.... ... ........... 18 

3.1.3. Altura do Caule ·Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

3.1.4. Ãngulo da Folha Apical .... ... ... .... ... ........ 19 

3.1.5. Ãngulo da Penúltima Folha . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. 19 

3.1.6. Exerção da Pan,cula 19 

3.1.7. Distância entre a Oltima e Penúltima Folha ..... 20 

3.1.8. Perlodo de Emergência .............. � .......... � 20 

3.l.9.-'.Mãximo Perfilhamento ........................... 20 

3.1.10. Numero Total de 

3.1.ll. Numero Total de 

3.1.12. Numero de Dias 

Perfilhas Form.ados . . . . . . . . . . . .

Perfilhas Oteis Formados . . . . . .

da Germinação ao Inkio 

21 

21 

dos Prim5rdios da Pankula no Caule . . . . . . . . . . . 21 

3.1.13. Numero de Dias da Emergência ã Formação 

da Oltima Folha ... .... ...... .... .............. 22 

3.1.14. Numero Total de Folhas Formadas ............... 22 



vii 

Pãgina 

3.1.15. Dias da Emergência ao Florescimento ....... .. .. 22 

3.1.16. Dias da Emergência ã Colheita ................. 23 

3.1.17. Pubescência das Lãminas Foliares ....... .... ... 23 

3.1.18. Coloração das Folhas . .............. .... ....... 23 

3.1.19. Formato e Coloração das Ligulas ............... 23 

3. 1. 20. Co 1 oração· da garganta ( 11co 11 ar 11 ) • • • • • • • • • • • • • • 24 

3.1.21. Coloração do Estigma das Flores ...... .. .... .. . 24 

3.1.22. Localização do 0ltimo e Penültimo Inter-

nõdi os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

3.1.23. Comprimento do 0ltimo e Penültimo Inter-

nõdio 24 

3.1.24. Pesos Verde e Seco do 0ltimo e Penültimo 

I nternõdi o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

3.1.25. Co�primento da Panicula ................ .. ..... 25 

3.1.26.; Numero de Ramificações Secundârias da 

Panicula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

3.1.27. Numero de Espiguetas por Panicula ...... ....... 25 

3.1.28. Tipo e Densidade da Panicula . ... ..... .. ....... 26 

3 .1 .29. Degrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

3.1.30. Coloração das Glumelas ...................... .. 26 

3.1.31. Coloração de Aristas e �pice das Glumelas .. ... 27 

3.1.32. Biometria da Espigueta e Cariopse ............. 27 

3.1.33. Tipo de Grão 28 

3.1.34. Peso de Mil Espiguetas .... ...... ............ .. 28 

3 .. 1 . 35. Rendimento no Beneficiamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

3.1.36. Produção Total de Grãos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 



viii 

Pãgina 

3.1.37. Delineamento estat,stico ...................... 29 

4. RESULTADOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 30 

5. DISCUSSAO . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 

6. CONCLUSÕES • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 58 

LITERATURA CITADA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 62 

TABELAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 



Tabela nQ 

1 

LISTA DE TABELAS 

Altura media dos perfilhas principais tomada quan

do da pre-colheita de 4 cultivares de arroz em cin 

co epocas de semeadura ........... ; ................. . 

2 Ângulo da folha apical nos perfilhas principais,t.Q_ 

mada quando na pre-colheita de 4 cultivares de 

ix 

Pãgina 

71 

arroz em cinco epocas de semeadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

3 

4 

5 

Ângulo da penultima folha nos caules principais, 

tomado quando na pie-colheita de 4 cultivares em 

cinco epocas de semeadura .......................... . 

Exerção da panicula nos caules principais, tomado 

quando da pré-colheita de 4 cultivares em cinco 

epocas de semeadura ................................ . 

Distância entre a ultima e penultima folha dos peI:_ 

filhos principais, tomada quando da pre-colheita de 

73 

74 

4 cul�ivares de arroz em cinco epocas de semeadura .. 75 

6 Comprimento do ultimo internõdio, dos perfilhas 

principais tomado quando da colheita de 4 cultiva

res de arroz em cinco epocas de semeadura 

7 Comprimento do penultimo internõdio de caules pri� 

cipais tomado quando da colheita de 4 cultivares 

de arroz em cinco epocas de semeadura 

8 Peso verde do ultimo internõdio dos perfilhas pri� 

cipais tomado quando da colheita de 4 cultivares 

76 

77 

de arroz em cinco epocas de semeadura ...•........... 78 



X 

Tabela nQ Pãgina 

9 Peso seco do ultimo internõdio dos perfilhas pri! 

cipais, tomado quando da colheita de 4 cultivares 

de arroz em cinco épocas de semeadura 

10 Peso verde do penúltimo internodio dos perfilhas 

principais tomado quando da colheita de 4 cultiva 

79 

res de arroz em epocas de semeadura ................. 80 

11 Peso seco do penúltimo internõdio dos perfilhas 

principais, tomado quando da colheita de 4 culti

vares de arroz em cinco épocas de semeadura 

12 Mãximo perfilhamento alcançado ate o in,cio da 

pan,cula no caule principal com leituras efetua

das em 4 cultivares de arroz em cinco epocas de 

81 

semeadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

13 Numero total de perfilhas formados das plantas, 

atê o pre-florescimento de 4 cultivares de arroz 

em cinco epocas de semeadura 

14 Numero de perfilhas uteis tomados na pré-colheita 

das plantas de 4 cultivares de arroz em cinco ep� 

cas de semeadura 

15 Numero de dias da germinação (emergência das plâ_!!

tulas) ao-inicio da formação dos primõrdios da p� 

nicula nos perfilhas principais; no termino da 

fase vegetativa de 4 cultivares de arroz em cinco 

êpocas de semeadura 

16 . Numero de dias da germinação (emergência) ã form� 

ção da ultima folha nos perfilhas principais das 

plantas de 4 cultivares de arroz em cinco êpocas 

de semeadura 

83 

84 

85 

86 



Tabela n9 

17 Numero de dias da germinação ã colheita de plan

tas de 4 cultivares de arroz em cinco epocas de 

semeadura 

18 Numero total de folhas fonnadas ate o florescimen 

to no perfilho principal, de 4 cultivares de arroz 

em.cinco épocas de semeadura 

19 Numero de dias da emergência ao florescimento de 

4 cultivares de arroz em cinco epocas de semeadu-

xi 

Pãgina 

87 

88 

ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

20 

21 

22 

Comprimento da panTcula na colheita de 4 cultiva-

res de arroz em cinco epocas de semeadura ...... ; ... . 

Numero de ramificações principais na panTcula a-

pos colheita de 4 cultivares de arroz em cinco 

êpocas de semeadura .....•........................... 

Numero de espiguetas pqr panicula põs-colheita de 

4 cultivares de arroz em cinco epocas de semeadura 

23 Densidade das panículas põs-colheita de 4 cultiva 

res de arroz em cinco epocas de semeadura 

24 Comprimento das espiguetas tomado na põs-colheita 

de 4 cultivares de arroz em cinco epocas de - se

meadura 

25 Largura das espiguetas na põs-colheita de 4 cul

tivares de arroz em cinco epocas de semeadura 

26 Espessura das espiguetas na põs-colheita de 4 cul 

tivares de arroz em cinco épocas de semeadura 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 



Tabela nQ 

27 Comprimento dos graos (sem as glumelas) de 4 cu_:!_ 

xii 

Pãgina 

tivares de arroz em cinco epocas de semeadura ..... .. 97 

28 Largura dos graos (sem_ as glumelas) de 4 cultiv� 
res de arroz em cinco epocas de semeadura .... ..... .. 98 

29 Espessura dos grãos (sem glumelas) de 4 cultiva
res de arroz em cinco epocas de semeadura 

30 Relação do comprimento pela largura das espigue
tas de 4 cultivares de arroz em cinco epocas de 
semeadura 

31 Relação do comprimento com a largura dos graos 
(sem as glumelas) de 4 cultivares de arroz em cin 
co epocas de semeadura 

32 Relação dos comprimentos das espiguetas com oca
riopse de 4 cultivares de arroz em cinco epocas 
de semeadura 

33 Efeito de cinco epocas de semeadura no peso 
1.000 espiguetas de 4 cultivares de arroz 

de 

34 Rendimento de beneficiamento total de 4 cultiva-

99 

100 

l 01

102 

103 

res em cinco epocas de semeadura ........... ; . . . . . . . . 104

35 Produção de sementes por 4 cultivares de arroz se 
meados em cinco epocas distintas, calculada segu!!_ 
do MATSUBAYASHI e;t o.,l,ü, (1966) .................... 105 



xiii 

ESTUDO AGROBOTÃNICO DE CULTIVARES DE ARROZ, (O�yza �ativa L.). EM 

DIFERENTES EPOCAS DE SEMEADURA 

RESUMO 

Octãvio Bento de Almeida Camargo 

Orientador: Eujandir W. L. Orsi 

Foi efetuada uma caracterização agrobotânica, planeja

da e sistematizada em cinco épocas de semeaduras, com delineamento fa

torial inteiramente casualizado para os cultivares de arroz: IAC- 164,

IAC- 165, IR- 841 - 63 - 5 - L - 9 - 33 e P- 899 - 55 - 6 - 4 - 6 - 1B 

nas seguintes fases: vegetativa, reprodutiva e maturação. O experi

mento foi conduzido em telado e o plantio feito_em vasos de alvenaria, 

com sol� orgâ�ico de varzea. Optou-se pelo regime por irrigação de 

lâmica d'agua de 5 centímetros de altura mantida ate a maturação das 

plantas. Foram plantadas 5 sementes oriundas de panículas por vaso e 

apos emergência houve um desbaste para 3 plantas. 

Foram estudados 35 parâmetros em cada um dos plantios 

efetuados a 19 de agosto, 19 de setembro, 19 de outubro, 19 de novem

bro e lQ de dezembro. Cada tratamento foi repetido mais uma vez para 

analise dos caracteres de plântula, ate a fase de completo desenvolvi-

mente da 3ª folha verdadeira quanto a cor de folhas, lígulas, auricu-

las e garganta. A biometria de sementes e grãos mostrou-se valida 
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para separar os cultivares em dois grupos: nacionais e exõticos, res

pectivamente grupo de sementes pesadas e leves, todos de grãos longos 

com 7 mm ou mais na grandeza de comprimento de espigueta. 

Os cultivares exõticos foram classificados como: de ci

clo tardio com 133 ã 155 dias da emergência ã.colheita; plantas baixas 

70 ã 80 cm de altura; Õtimo perfilhamento; com pilosidade em folhas e 

sementes; ângulos da folha apical entre 0,5° e 2°; exerção regular· a 

ma. Os cultivares nacionais foram de ·ciclo precoce de 105 ã 125 dias 

da emergência ã colheita; plantas com altura medianas com 90 ã 100 cm; 

bom perfilhamento; sem pilosidade nas folhas e espiguetas (lisas ou 

glabras); ângulo da folha apical de media.30°; exerçao intermediãria 

com 6,0 ã 7 ,O cm; grãos longos, mais largos e espessos que· os exõti

cos. Pela caracterização agrobotânica efetuada, pode-se concluir que: 

os cultivares IAC- 164 e IAC- 165 são cultivares idênticos nos parâme

tros analisados, portanto representariam um sã-cultivar. Os exõticos 

diferiram entre si e dos nacionais. A determinação do inicio da for-

mação dos prirnõrdios da panicula no caule principal e importante e re

lacionado com perfilhamento Ütil, ciclo das plantas e produção de se

mentes. Foi vãlido o estudo agrobotânico proposto.e sua metodologia 

adequada para caracterização de novos cultivares de arroz. 



PHENOLOGICAL AND AG RONOMICAL CH A R ACTERS OF FOUR RICE 

CULTIVA RS AS AFFECTED BY TIME OF SOWING 

XV 

Octãvio Bento de Almeida Camargo 

Adviser: Eujandir W. L. Orsi 

SUMMARY 

A pot experiment using organic soil of low lying areas 

was carried out to 5tudy the phenological and agronomic characters of 

four rice cultivars, (IAC- 164, IAC- 165, IRI 841 and P 899, the latter 

two being introductions)using a completely randomized factorial design. 

Five different times of sowing were util i zed starti ng from August l 

with an interval of 30 days ending on December l, 1978. Various 

observations were made at seedling stage, vegetative growth, 

reproductive stage and maturity. At the seedling stage there was 

no difference in colour of ligule, collar and auricle among the four 

cultivars. The third leaf of IAC- 164 and IAC- 165 were ?-mooth whereas 

those of IR- 841 and P 899 were hairy. At the vegetative stage both 

IR- 841 and P 899 were shorter in height than the IAC's. But there was 

significant difference in height among the two former cultivars-showing 

that P 899 was taller that IR- 841. At the tillering stage, the two 

introductions showed excellent tillering, the panicle exertion were 

regular -to bad. The panicle exertion for IR- 841 being longer than 
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P 899 and the flag leaf angle was erect. · For IAC- 164 and IAC- 165 

the tillering was good�.panicle exertion was good and the flag leaf 

angle was intermediate between erect and horizontal. All four cultivars 

showed the panicle to be compact, panicle thresabil ity being intennediate 

and the colour of spikelet to be yellow goldess straw. The apiculus in 

cultivars IR- 841 and P- 899 were yellow straw and in the IAC's they 

were tawny. The lemma and palea pubescence in IAC- 164 and IAC- 165 

were glaborous and in IR- 841 and P- 899 were hairy. A 1000 spikelets 

weight of IAC- 164, IAC- 165 were heavier than P- 899 and IR- 841. The 

cultivar P- 899 produced more spikelets than IR- 841, IAC- 164 and 

IAC- 165. 

The latter three .producing almost equal quantities. The 

phenological and Agronomical studies showed that: there was difference 

between IR- 841 and P- 899 whereas IAC- 164 and IAC- 165 is showed 

similarities as being the sarne culti�ar. 



1. INTRODUÇAO

O arroz e, atualmente, o alimento de maior importância 

para aproximadamente metade da população mundial. 

Assim, cêrca de 1.500 milhões de pessoas na Asia conso

mem "per capita"/ano de 120 ã 140 quilos. Jã nos paises desenvolvidos 

da Europa e America do Norte este consumo anual e da ordem de 3 a 10 

quilos/homem/ano. Nos países da America Latina, Africa, tncluso o Bra 

sil, o consumo e da ordem de 30 a 50 quilos/pessoa/ano, como principal 

fonte de calori�s. De acordo com Copeland, citado por GODOY (1960), 

a:rroz e alimento são sinônimos em muitas línguas. Segundo GRIST (1959), 

o cen�,r·o de erige� do arroz e na J.\sia e Africa. Foi trazido ao hemis

fério ocidental pelos espanhõis em 1498. Ao Brasil chegou com Martim 

Afonso de Souza, na capitania de São Vicente, no século XVI, conforme 

disse HOEHNE (1937), "que nossos indígenas denominavam o arroz ABATI 

de ABA, fruto e TI, branco, fazendo menção ao arroz silvestre, afirman 

do que no Brasil, a primeira tentativa de cultivo de arroz foi feita 

no Maranhão em 1745 e no Pernambuco em 1750, na localidade de Garanhuns. 
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t'. tambem HOEHNE (1937), quem diz: - 11 0 arroz selvagem existia aqui por

que os nativos· ofereceram arroz aos companheiros de Cabral 11. O asiun

to foi estudado longamente pelo citado autor, diz€ndo que o arroz em 

11 estado selvagem ou asselvajado 11

, foi encontrado na Ãsia, Ãfrica e Bra 

sil. Os botânicos ainda não disseram sua ultima palavra sobre a pa

tria do arroz selvagem. 

A produção brasileira e feita principalmente em terras 

altas, no sistema de sequeiro, sendo de pequena expressao a parcela do 

arroz cultivado em vãrzeas umidas e irrigadas. O estado do Rio Grande 

do Sul detem as maiores ãreas plantadas e produções de arroz irrigado. 

No Centro-Oeste e Norte do Pais, principalmente Mato Grosso, Goiãs, 

Parã e Amazonas têm seu cultivo principalmente no sistema de sequei

ro, predominantemente em ãreas de cerrados e terras novas, em desmata

mento para a pecuãria. O custo da produção do arroz no sistema irri

gado e o triplo do sistema de sequeiro, MOYSES e,t aLü, (1962). O arroz 

cultivado no sistema de sequeiro, depende de chuvas bem distribuidas 

nas fases semeadura-germinação, germinação-florescimento, frutifica

ção-maturação, num minimo de 180 mm mensais de pluviosidade, para o 

perfeito desenvolvimento da planta, em boa produção de graos, BRUNINI 

(1976). 

De modo geral, esta pluviosidade no Brasil, e garanti

da ao norte do paralelo 16°, na região Amazônica, conforme apontado 

por VIEGAS e,t aLü (1945) e MIRANDA e;t aLü (1963). A vasta distri

buição geogrâfica da planta do arroz e sua longa hist6ria de cultivo 

nas regiões asiãticas, deixou em seu desenvolvimento uma grande 
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diversidade de "tipos", que modernamente chamamos de variedades culti 

vadas ou cultivares comerciais. 

Simultaneamente, pesquisadores de inúmeras regiões ri

zTcolas usaram têrmos diferentes indicando idênticos parâmetros feno

lógicos, caracterizando morfológica e fisiologicamente os cultivares 

de arroz comerciais. Considerando a diversidade varietal desejada no 

germoplasma do arroz, a comunicação cientifica entre os estudiosos fi

caria enormemente facilitada em dimensionar, descrever e publicar as 

caracterTsticas sistematizadas dos cultivares, conforme CHANG et aLü,

(1965), GRIST (1959) e ORSI (1976). 

O presente trabalho engloba o estudo das característi

cas agrobotânicas de alguns cultivares brasileiros e exóticos de impo.!:_ 

tância comercial em termos de Brasil e do Estado de São Paulo, dando

lhes adequada descrição uniformizada e metodizada. Foram usadas ope

rações simples e rãpidas, preferencialmente as �equintadas técnicas de 

aparato de precisão demasiada, pois a Natureza, jã por si própria, e 

objetiva e simples. Deu-se ênfase ãs caracterTsticas de crescimento 

com definição dos estãgios de desenvolvimento vegetativo, reprodutivo, 

maturação fisiológica, maturação de �olheita e rriometria das sementes. 
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2. REVISAO DE LITERATURA

2.1. Exigência Ecolõgica da Cultura do Arroz

SOUZA e MIRANDA (1970), dividiram para nossas condições 

o plantio do arroz em dois sistemas de cultivo: o de sequeiro e o ir

rigado, sendo o primeiro responsãvel por aproximadamente 80% do arroz 

produzido no Pais e no Estado de São Paulo. BRUNINI (1976), traba

lhando com limites hidricos para a cultura de Sequeiro, determinou que 

180 mm mensais de pluviosidade seria o minimo exigido pelo arroz, alem 

das exigências térmicas por. luz e solos. Gardner e Allard, citados 

por VASCONCELLOS (1953), classificam quanto a reação ao fotoper[od� as 

- plantas de arroz em:

a) planta de dias curtos, quando são induzidas a flore�

cer em dias com uma duração do periodo luminoso menor que quatorze ho-

ras; 

b) planta de dias longos, quando induzidas a florescer

em periodo luminoso acima de quatorze horas de duração; 
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c) planta indiferente ao comprimento do dia, quando a

indução ao florescimento e praticamente independente do 

do periodo luminoso. 

comprimento 

De maneira geral os cultivares brasileiros sao plantas 

de dias longos, dependendo tambem de temperatura de 28 a 35°c para seu 

florescimento e autofecundação adequada, propiciando produções eleva

das. VERGARA e;t aW, (1972), trabalhando com fotoperiodismo em rela

çao a resposta da planta do arroz no florescimento, apontam que: 

a) o arroz euma planta de dias curtos cujo limite míni

mo de indução e de 10 horas de luz; 

b) as folhas mais jovens são mais sensíveis do que as

envelhecidas ao estimulo do fotoperiodo; 

c) a resposta da planta do arroz ao fotoperíodo e gove.!:_

nada pela duração do periodo sem luz (escuro); 

d) a resposta ao fotoperiodo varia de acordo com os cul

tivares; 

e) a alta sensibilidade ao fotoperiodo e controlada por

1 ou 2 genes dominantes, enquanto a fase vegetativa por:2 ou 3 genes 

cumulativos, mas de efeito desigual. 

2.2. Classificação das Variedades de Arroz 

Classificando cultivares de arroz na Tndia, HECTOR e.t.

aLü, (1934), fizeram descrições baseadas principalmente em aspectos V:=_ 

getativos como as cores das partes da planta, inflorescência, pedúnculo, 
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tipo de panicula, suas espiguetas, glumelas, aristas, cor do grao, con 

sistência, tipo e tamanho do grão {biometria). Jã em aspectos agronô

micos ou de cam�o consideram a data do inicio do florescimento e a du

raçao do periodo da semeadura ã maturação como sendo de ciclo precoce 

com valores ate 104 dias, ciclo media de 105 ã 119 dias e ciclo tardio 

de 120 dias ou mais. GUSTCHIN (1934), possivelmente foi o primeiro a 

servir-se das dimensões das espiguetas e dos cariopses para fundamen

tar uma classificação botânica de cultivares de arroz, dizendo serem 

essas caracter'ísticas constantes e menos sujeitas a modificações sob a 

influência do meio externo que as vegetativas e agronômicas. De con

formidade com este autor para aferição exata do comprimento e da lar

gura do cariopse ou da espigueta são suficientes 10 medições para ob

tenção do valor representativo das variedades. Idêntico uso fêz, em 

medições e medias, CHANG (1965), afinnando a colocação do autor citado 

anteriormente para os parâmetros: comprimento e largura dos grãos e

suas relações. 

Ainda GUSTCHIN (1934), divide Onyza ha;t,é_va L. em duas 

sub-especies: Onyza ha;t,é_va sub-especie bnev-Ló Gustchin e Onyza ha;t,é_va 

eommUYÚ-6 spp Gustc�in. Na primeira, colocou os cultivares de graos 

curtos, de cariopses menores que 4 mm e na segunda os maiores que 4 mm 

de comprimento. 

Subdividiu ainda a sub-especie eommCl.YÚ.6 em duas proles 

usando a relação comprimento/largura; ,LncUea, em relação maior que 3 e 

japoru.ea, de relação menor que 3. Uma importante constatação de GUST

CHIN sobre esta relação na espigueta e sua constância apresentada numa 
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mesma variedade, acrescentando que, no caso do cariopse, isto ainda e

mais verdadeiro e menos sujeira a erros. No grupo Lncüc.a. colocou os 

cultivares com cariopses de comprimento três ou mais vezes maiores que 

a largura, distinguindo três classes de arroz para a industria e co

mercio: 

A Grãos longos, de relação maior que 4; 

B - Grãos médios, de relação entre 3,5 ã 4; 

C - Grãos curtos, de relação ·de 3 atê 3,5. 

Piacco, citado por ORSI (1961), na sua classificação bo 

tânica, coloca em evidência o comprimento da espigueta pela introdução 

de cinco denominações, com valor de sub-espécies: 

espiguetas proles 

menores que 7 mm pVWJz,e. v,u., 

7 - 8 mm c.UJvta. 

8 - 9 mm - mê.cüa.

9 - 10 mm longa.

maiores que 10 mm pe,h, longa.

GRIST (1959), classificou QJz,yza. �a;tlva. L. 

sub-espécies, assim discriminadas: 

em quatro 

l - Incüc.a., cariopses longos, finos, estreitos e leve-

mehte achatados, com valores médios entre comprimento e largura de 3,1 

ã 3,5. Frequentemente apresentam espiguetas müticas ou apenas microa

ristadas. Glumelas e folhas levemente pubescentes pouca pilosidade. 

Folhas de um verde pãlido e a folha apical ou bandeira, formando um 

ângulo agudo em relação ao caule ou perfilho principal. 
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2 - Japôn,é,ea, cariopses cheios, largos na parte trans

versal, com valores medios entre o comprimento e lagura de 1,4 ã 2,9. 

Espiguetas aristadas ou muticas, havendo tipos interme

diarios quanto ao parâmetro. Glumelas abundantemente pilosas. Folhas 

estreitas, verde-escuras e a folha apical formando um ângulo obtuso, 

que em alguns casos torna-se agudo em relação ao caule principal. 

3 - Bnevindiea, (Porteres) Vas; cariopses curtos com 

cerca de 4 mm de comprimento, grãos finos, lembrando em formato a des

crição da sub-especie Indica. 

4 - Bnev.L6 Gustchin, tambem de cariopses curtos com ate 

4 mm de comprimento e uma rel�ção largura/comprimento baixa (grãos ca

tetos). 

· GRIST (1959), observou ainda que geralmente as jap5ni

cas têm graos curtos, espessos, usualmente ao contrario da sub-especie 

indica. Tinarelli, citado por ORSI (1961), tambem concluiu atraves da 

classificação biometrica de arroz comercial que a grandeza do compri_ 

mento do grão era fundamental para sua caracterização. Dividiu as 

variedades italianas em: comum, de comprimento menor que 5,4 mm; se

mi-fino, de comprimento de 5,4 a 6,4 mm; fino, de comprimento maior 

que 6,4 mm. 

GALLI (1978), citando Harlan, sumarizou a classificação 

moderna do arroz da seguinte forma: 



Q) 
•r-

\Q) 
o. 
til 

Q) 
1 

..e 
::, 

til 

Arroz asiãtico 

011.yza .6iliva 

Arroz africano 

9 

ssp. 

{
japarú.c..a 

{ proles 
sativa ,é.ncüc..a 

ssp. Mólpagan 

011.yza. 
{ 

ssp gla.bvvúma. 

gla.bvvuma. ssp bcvitlli 

011.yza. .6iliva ssp. langl.6.ta.m,é.na:ta. (perene) 

ALLARD (1971), deu uma sintese sobre dinâmica genética 

de populações de a'utofecundação, salientando, entre outros aspectos, 

que se pode detectar variações genéticas entre individuos da mesma es

pécie em distâncias menores que um metro. Que em algumas circunstân

cias apresentam graus de polimorfismo e heterozigose bem maiores do 

que seria esperado de acordo com teorias mais aceitas. PEDROSO (1975) 

e SOUZA (1979), aproveitando a similaridade de clima das regiões pro

dutoras de arroz dos Estados Unidos e Colômbia, receberam respectiva

mente cultivares ex6ticos e fizeram adaptabilidade no Brasil. Para o 

Rio Grande do Sul, cultivares como Labelle, Bonnet 73.� para São eaulo 

os cultivares IR-841 e P-899, com caracterização comportamental prin-

cipalmente baseada em produtividade elevada e tolerância ã 

doença limitante para o arroz. 

Bruzone, 

GODOY e TOLEDO (1959), pesquisando amostragem para elas 

sificação biométrica de espiguetas e grãos de arroz, recomendaram um 

minimo de quatro repetições de 50 espiguetas cada e usaram como 



cultivares o Batatais, Dourado Agulha, Perola e Pratão. 
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FONSECA e:t 

a,fli (1981), caracterizando uma coleção de germoplasma de arroz, usa

ram para a biometria uma amostragem de 20 unidades por variedade para 

determinação da relação comprimento/largura das espiguetas dos grãos. 

Para o peso de 1.000 grãos, utilizaram 4 repetições de 100 sementes e 

o valor médio foi multiplicado por 10. A mesma amostragem anteriormen

te citada foi feita nas Filipinas por CHANG e:t afü. (1965), com apenas 

10 unidades de cada cultivar, para os parâmetros: comprimento, largu

ra, espessura e respectivas relações dentro das espiguetas e grãos. Cj_ 

tam ainda a classificação de dois õrgãos internacionais como 11Food and 

Agriculture Organization 11 (F.A.O.) e o 11United States Department of 

Agriculture 11 (U.S.D.A.), para arroz beneficiado: 

Comprimento 

extra longo 

· longo

medio

curto

U.S.D.A. 

> 7,50 mm

6,61-7,50 mm 

5,51-6,60 mm 

< 5,51 mm 

F.A.O. 

> 7,0 mm

6,0-7,0 mm 

5,0-5,9 mm 

< 5,0 mm 

Na relação comprimento/largura: grao, temos: 

Classes 

longo 

medio 

curto 

redondo 

U.S.D.A. 

> 3,0

2,1-3,0 

< 2, l 

F.A.O. 

> 3,0

2,4-3,0 

2,0-2,39 

< 2,0 
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Nas Filipinas, o I.R.R.I./I.B.P.G.R. (1980), em sua des 

crição Agrobotânica para dimensionar e caracterizar a especie Onyza 

�ativa L., deram uma lista minima de parâmetros a serem· considerados 

de 50 itens: o nome do cultivar; o tamanho de plântulas; no crescimen

to compuzeram diversos estãgios vegetativos e reprodutivos; biometria 

das espiguetas e dos grãos; tipo do endosperma, aroma. Engloba cada 

parâmetro de 3 ã 10 amostragens, em epocas oportunas do caracter a ser 

considerado. ORSI (1967), identificando 10 variedades brasileiras de 

arroz trouxe para a tecnologia de sementes, o primeiro trabalho cien 

tifico no genero. As caracteristicas observadas foram: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

coloração das espiguetas 

tamanho e forma das espiguetas 

aspectos da superflcie das espiguetas: 

losa 

-
. 

ap,ce e ari stas 

coloração do ãpice 

glumas 

natureza do endosperma 

glabra .ou pi-

ORSI (1976) e TOLEDO (1977), apontaram qu� na produçio 

de sementes bãsicas e certificadas, a exata e perfeita identificação 

do cultivar, seu manejo e comportamento e bãsico para que sua pureza 

varietal não seja comprometida e contaminada com materiais estranhos 

aos cultivares. GODOY (1960), testou cinco epocas de plantio com 10 

variedades de arroz e determinou parâmetros de crescimento e produção 

de grãos. Os cultivares pertenciam ã dois grupos, precoces e tardios. 
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Foi detenninado que, confonne se atrasava a semeadura, havia uma ante

cipação na epoca de florescimento para todos os cultivares, indicando 

sua sensibilidade ao fotoperiodo. Também a altura das plantas, a pro

dução de grãos e o peso de 1.000 grãos foram influenciados pela epoca 

de plantio. 

GODOY (1960), não observou efeitos da epoca de semeadu

ra no rendimento de beneficiamento. 

SOUZA e MIRANDA (1970), indicaram outubro ate meados de 

novembro, como o melhor periodo para o plantio de arroz no Estado de 

São Paulo, não notando porem diferenças entre épocas de semeadura no 

parâmetro de peso de 1.000 grãos. 

SOUZA et aLi,,i_ (1972), estudaram os cultivares IAC-120, 

IAC-435 e IAC-68 em cultivo irrigado em vãrias epocas de plantio, dan

do enfase especial ãs caracteristicas morfolõgicas, diretamente liga

das ã produção: comprimento da panicula, n9 de sementes por panicula� 

numero de perfilhamento util. A altura da planta foi piretamente cor

relacionada com o comprimento dos internõdios. Os pesos dos Ültimos e 

penúltimos internõdios mostraram diferenças s�nsiveis nas variedades 

acima mencionadas, indicando a possibilidades de acamamento em algu-

mas. Morfologicamente, no estãgio vegetativo (plântulas), estes cul-

tivares foram indistintos. GERMECK e BANZATTO (1972), referem-se 

importância da caracterização das variedades brasileiras e das intro

duções exõticas para a hibridação e obtenção de novos cultivares que 

atendam a demanda em produtividade, e tolerância a doenças. AZZINI et 

a,lü, (1975), descreveram um novo cultivar, fundamentando-se na duração 
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do ciclo da planta, tipo de graos, cor, textura e altura da planta ob

tendo dados de produção de dois anós agrícolas, com acompanhamento de 

protocolos para Bruzone (PbLyQul.aJÚa Ohyza Cav.). MATSUBAYASHI (1966), 

apontou que o objetivo final da cultura do arroz e a produção de graos 

e para este prop6sito, necessãrio se faz o perfeito conhecimento da 

planta em todos os seus aspectos. t citado como principal estãgio o 

que se dã cerca de 10 a 15 dias depois do mãximo perfilhamento quando 

o numero de panículas uteis são determinadas e formadas no caule. t 

tambem determinada a produção pela seguinte relação: 

produção - (numero de paniculas) x (numero de espiguetas/paniculas) x 

(percentagem de grãos inteiros) x (peso de 1.000 sementes). 

MATSUSHIMA (1966), descreveu minuciosamente o estãgio 

em que se dã o 11inicio da formação da panicula no caule". O 

abrange 31 estãgios, sendo que, no setimo e oitavo, dã-se o 

estudo 

chamado 

"ponto de algodão'' , (bracts hairs), considerada pelo_autor como o pri

m6rdio da panicula. Envolve o estudo no estãgio Ia diferenciação da 

folha-bandeira (apical) no caule, ate o completo desenvolvimento dos 

graos de p6lem, na flor. VIEGAS e;t aLü (1945), mostraram que jã em 

1935, quando foram instalados os primeiros campos de-sementes em arroz, 

paralelamente foram conduzidos estudos de caracterização e de seleção 

nos cultivares recebidos de diversas regiões rizicolas mundiai� e na-

cionais onde destacou-se para arroz-de-sequeiro a de n9 55, 

o lançamento recebeu o nome de Perola.

ORSI (1961), classificou botanicamente 16 

que apos 

variedades 

cultivadas de arroz, sendo 14 brasileiras: Perola, Pratão, Dourado 
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liso, entre outros, que ate hoje são considerados importantes no me

lhoramento do arroz nacional. ORSI (1962), citou que a variedade Dou

rado Cateto foi a de maior produtividade e rendimento de grãos intei

ros no beneficiamento entre 12 variedades estudadas. COSTA (1962); 

(1965) e (1969), caracterizou agrobotanicamente inúmeros cultivares 

exõticos e nacionais usados em programa de melhoramento no Sul do Pais. 

De 2.025 variedades selecionou e estudou 450 cultivares 

e dentre estes apenas 120 apresentaram potencial agronômico estãvel, 

para nossa realidade rizicola. 
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3. MATERIAL E MtT0D0S

No ano agrícola de 1978/79, foi instalado em te]ado da 

Seção de Arroz e Cereais de Inverno do Instituto Agronômico em Campi

nas um experimento em vasos para caracterização fenolÕgica (agrobotâ

nica), de quatro cultivares de arroz semeados em cinco êpocas distin

tas e equidistantes em 30 dias. Utilizou-se vasos de alvenaria com 

formato trapezoidal e capacidade 9,65 kg de terra. Como substrato foi 

usado solo orgânico de vãrzea, previamente peneirado e que apresentou 

as seguintes características químicas: pH - 4,7; M.0 % 9,8; 3,3, 0,5 

e 0,1 emg/100 ml TFSA de Al3+, ca2+ e Mg2+ respectivamente e 19 e

7 mg/ml TFSA de K+ e P respectivamente, (Analise efetuada na Seção de

Fertilidade do Solo do IAC, segundo metodologia preconizada por VAN 

RAIJ e;t oJ'..il (1977). 

Cada vaso recebeu 350 mg da seguinte mistura de fertilj__ 

zantes: sulfato de amônio (5,28 kg), cloreto de potãssio (1,8 kg),su_l 

fato de zinco (0,162 kg), sulfato de cobre (0,180 kg) e sulfato de fer 

ro (0,180 kg). Alem da pluviosidade natural os vasos foram irrigados 

com quantidade não determinada de ãgua mas de modo a se manter desde o 
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estãgio de 5 folhas, atê o de pré-colheita numa lâmina d'ãgua de 5 cm 

de profundidade. As sementes utilizadas foram produzidas no Instituto 

Agronômico no ano Agricola de 1976/77 e foram provenientes de seleção 

ainda em panicula. 

Foram semeadas 5 sementes por vaso a 2 centimetros de 

profundidade nos vértices e no centro de um quadrado hipotêtico de 10cm 

de lado. Apôs emergência no estãgio da 3� folha, foi efetuado desbas

te deixando-se 3 plantas por vaso, as mais homogêneas. Adotou-se como 

êpocas de semeadura, a semeadura do arroz ao primeiro dia dos meses de 

agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, totalizando portanto 

5 épocas. 

Estudaram-se os seguintes cultivares de arroz: 

Nacionais precoces: IAC - 164 e IAC - 165 

Exõticos tardios: P - 899-55-6-4-6-1B e 

IR - 841-63-5-L-9-33 

E a seguinte a genealogia desses materiais: 

a) IAC 164 - proveniente do cruzamento IAC-1246 x Dourado precoce, efe

tuado em 1958 no IAC. 

b) IAC 165 - linhagem irmã do IAC-164, portanto proveniente do mesmo

cruzamento� 

c) P 899-55-6-4-6-1B - proveniente do cruzamento IR 665-23-3-l/F1 (IR

841-63-5-104-1B/Tetp), efetuado no Centro Internacional

de Agricultura Tropical e recebido através do CIAT. 
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d) IR 841-63-5-L-9-33, proveniente do cruzamento Peta3/Taichung Native

1/KNao Dawk Nali, efetuado no International Rice Research 

Institute (IRRI), e recebido pelo IAC através do CIAT. 

Adotou-se um delineamento fatorial inteiramente casua

lizado com quatro repetições correspondendo cada vaso a uma parcela. 

Quando pertinentes as comparações de medias foram feitas através do 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. De maneira geral, as 

medidas foram tomadas em duas plantas por vaso, considerando-se como o 

valor da parcela a media dessas duas plantas. Cada tratamento foi ain 

da repetido mais uma vez para estudo das características de plântula, 

sendo que neste caso foram semeadas vinte sementes por vaso, dispostas 

em espiral a partir do centro do vaso. Passados 7 a 10 dias apos a 

emergência as plântulas foram examinadas quanto a: 

a) coloração da plumula

b) coloração da bainha e lâmina foliar da primeira fo-

lha definitiva conforme escala de cores, BIESALSK

(1957) e CHANG e;t aLü (1965).



3.1. Caracteres Fenolõgicos 

3.1.1. Estãgios de avaliação IRRI/IRTP (1980) 

Fases 

1. Vegetativa

2. Reorodutiva

Frutificação 

3. maturação para 

colheita 

O. sem-:-emerg.

1. plântula-transpl.

2. inicio perfilhamento

3. eliminação do perfilho

4. if.p.c. (Booting) = ponto de algodão

5. emborachamento

6. florescimento (Flowering)

7. estagio leitoso (milk stage)

8. estagio pastoso (dought stage)

9. colheita (nature grain) (Harvest)

3.1.2. Numeração das Folhas 

18 

Adotou-se o critêrio de marcar as folhas no caule prin

cipal, segundo Matsushima, citado por SOUZA et aLü., (1972), para nu

meração da primeira ã ultima folha do primeiro perfilho. A partir da 

terceira folha verdadeira (com bainha e lâmina foliar, expostas e com

pletadas), marcou-se com tinta esmalte azul na porção mediana da parte 

ventral foliar, seguido na mesma cor as folhas de numeras 8, 13 e 18. 

Da mesma maneira as folhas de numeras 5, 10 e 15, com marca de tinta 

esmalte vermelha, possibilitando a perfeita identidade do perfilho pri.!!_ 

cipal. 
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3.1.3. Altura do Caule Principal 

A medida da altura foi tomada com uma regua em gradua

ção de centimetros, da região do coleto, no caule principal, atê o ul

timo internõdio, ou seja, a base da panícula no periodo de prê-colhei

ta, conforme COSTA (1963), CHANG (1965) e IRRI/IBPGR (1980). Foram me

didas duas plantas por vaso sendo considerada a media como o valor da 

parcela. 

3. 1.4. Ângulo da Folha Apical

O ângulo que a folha-bande�ra ou apical faz com a axis 

do caule foi medido com um transferidor de plãstico de 360°,. no perío

do de pré-colheita. Prõximo â região da garganta 11collar" na base da 

bainha da ultima folha, na intersecção dela com o caule, colocou-se oº, 

medin�o-se o ângulo formado pela lâmina foliar. Foram tomadas duas me 

didas por vaso no perfilho principal. 

3.1.5. Ângulo da Penúltima Folha 

Executado tambêm no perfilho principal e medido de ma

neira semelhante ao ângulo da folha apical. 

3.1.6. Exerção da Panícula 

A exerção da panícula com relação â lâmina foliar da 

folha bandeira, foi tomada logo apõs a antese, no perfilho principal 

de cada planta. A medida foi tomada com rêgua graduada em centímetros. 
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3.1.7. Distância entre a Oltima e Penúltima Folha 

A distância entre a ultima e penúltima folha, no caule 

principal, foi medida, em centimetros, no estãgio de pre-colheita, qua.!!_ 

do as sementes estavam no estado pastoso, correspondendo ao cõdigo 7 ã 

9, na escala IRRI/IRTP (1980). 

Mediu-se o espaço entre as inserções das respectivas 

bainhas dessas folhas no caule principal. 

3.1.8. Periodo de Emergência 

Foi anotado a emergência da 1ª folha tubular ã superji-
•· 

cie do solo feita em numero de dias da semeadura ã emergência, consi-· 

derando como estãgio, cõdigo O (germinação-emergência), segundo IRRI/' 

IRTP ( 1980) . 

3. 1.9. Mãximo Perfilhamento

Desde a fase da emergência ã colheita, foram efetuadas 

leituras semanais em dia marcado ou no dia subsequente. Seguindo as 

marcas foliares do caule principal, descritos no item 3.1.2., parale

lamente, em todas as semanas efetuou-se a contagem dos perfilhas (ou 

afilhameDtos). O novo perfilho foi considerado ã partir da exposição 

de sua 1ª folha completa, isto e, com sua lâmina foliar aberta, expos

ta ao ar livre e assim sucessivamente dando o numero de perfilhas. Li� 

mitou-se o periodo segundo o-cõdigo 2 (inicio do perfilhamento) a 5 

(emborachamento) do IRRI/IRTP (1980). 
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3.1.10. Numero Total de Perfilhes Formados 

Para o numero total de perfilhes formados, considerou

se a descrição feita no item 3.2.9. Neste caso, a contagem dos perfi

lhes foi atê o estãgio - cõdigo 6, IRRI/IRTP (1980), inicio do flores

cimento. 

3. 1.11. Numero Total de Perfilhes Oteis Formados

Foi contado planta a planta o nümerd de perfilhas que 

na epoca do florescimento apresentavam desenvolvimento completo. Esta 

contagem deu-se no estãgio cõdigo 7, (estãgio leitoso das sementes). 

3.1.12. Numero de dias da Germinação ao Inicio dos Primõrdios 

da Panícula no Caule 

Tomou-se como 19 referencial, dentre os cultivares es-

tudados na primeira semeadura, o IAC 164. A partir do:::-19 perfilho, 

com a 8ª folha completa (marcada em azul), e com seis perfilhes forma

dos na planta do arroz, coletou-se ao acaso em um dos quatro vasos da

quele cultivar uma planta inteira, semanalmente, durante um mês, para 

observação dos primõrdios florais (paniculã). Lavou-se o excesso de 

terra do sistema radicular, dividiu-se os perfilhas, tendo-se o cuida-

do de separar o caule principal para ser examinado em ultimo lugar. 

Foram desfolhados� mão e dissecados com lâmina comum e agulhas histo

lÕgicas. Chegando no penültimo internõdio do caule, notou...:se uma mas

sa hialina translucida correspondendo ãs formações das gemas apicais 

foliares, visto com auxilio de uma lupa marca Wetzlar alemã,observando-se 
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os primõrdios da panicula detenninado naquela época. Por essa refe

rência nos cultivares precoces passou-se a observação nas epocas sebse 

quentes ã partir do momento em que os cultivares precoces formaram a 

oitava folha no caule principal. O mesmo efetuou-se para os cultiva

res tardios na 12 época de semeadura, sendo que para esses tomou-se o 

caule principal na 14! folha completa para o inicio do estudo da pani

cula no caule �rincipal. 

3. 1.13. Numero de Dias da Emergência a Formação da Oltima Fo-

1 ha 

Foram a�otados no completo desenvolvimento da folha 

apical, os dias correspondentes, desde a emergência dos cultivares 

formação da ultima folha. Estãgio 5 ã 6 na esoala do crescimento 

getativo nQ 8 (no estãgio pastoso das sementes). 

3.1.14. Numero Total de Folhas Formadas 

a 

ve-

Contou-se o numero total de folhas formadas, por epoca 

e por cultivo, desde a emergência ate a emissão da folha bandeira, 

correspondente ã escala de crescimento 7 (no estãgio leitosq das se

mentes). 

3.1. 15. Dias da Emergência ao Florescimento 

Total em dias, da emergência ao aparecimento das pri

meiras espiguetas fora da bainha da folha bandeira, tomando-se como da 

ta de florescimento quando 50% das plantas do mesmo cultivar estavam 

florescidas. 
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3.1.16. Dias da Emergência ã Colheita 

Numero de dias que cada cultivar em cada epoca de pla.!:!_ 

tio tomou para atingir o ponto de colheita. 

3.1.17. Pubescência das Lâminas Foliares 

Foi determinada a pubescência ou não dos cultivares P!:. 

lo tato, passando-se os dedos longitudinalmente na parte ventral e dor 

sal das lâminas·foliares� Dividiu-se em pilosas e glabras (simples). 

Escala lã 8 (no estãgio de plântula ao grão pastoso). 

3. l. 18. Coloração das Folhas

Foi anotado em três escalas: verde, verde claro e ver

de escuro a coloração das lâminas foliares, desde o estãgio de plântu

la atê a ultima folha do caule. 

3.1.19 .. Formato e Coloração das Ligulas 

Na fase final do estãgio vegetativo, correspondendo na 

escala IRRI/IRTP (1980) ao valor 7, foi anotado a cor e o formato das -

ligulas em todos os tratamentos e classificadas em: lanceoladas, bilan 

ceoladas, trilanceoladas e truncadas. Quanto ã coloração, classifico� 

se o material em: verde, verde claro, hialino ou pigmentação antocia- · 

ninica. 
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3.1.20. Coloração da garganta ( 11collar 11
) 

Com as plantas no final .do estãgio vegetativo, (va-

lor 7 escala), foi anotado a cor da garganta ( 11collar 11
), e classifica

do em verde claro, verde e purpura (com pigmentação antociânica). 

3. 1.21. Coloração do Estigma das Flores

Foi anotado durante o florescimento na fase anterior ã 

fecundação (antese - escala 6), a cor do estigma nas glumelas, de acor 

do com IBPGR/IRRI (1980), dividido em: 1 - hialino; 2 - verde claro; 

3 - amarelo; 4 - purpura claro; 5 - purpura. 

3.1.22. Localização do Oltimo e Penúltimo Internõdibs 

Nas amostragens da primeira epoca dos cultivares, na 

colheita, foram considerados os internõdios acima da região do coleto 

como ultimo e penúltimo do caule, para medir-se seu respectivo compri

mento e pesos verde e seco. 

3.1.23. Comprimento do Oltimo e Penúltimo Internõdio 

Quando da colheita mediu-se em duas plantas arrancadas 

e lavadas no perfilho principal, o comprimento do ultimo e penúltimo 

internõdio em centimetros. Escala 9 (colheita). 

3.l.24. Pesos Verde e Seco do Oltimo e Penúltimo Internõdio

Apõs a medição do comprimento na colheita, o material 

amostrafo foi pesado em balança de precisão, marca Mettler, com 
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aproximação ate centésimos de gramas. Em seguida colocado em estufa ã 

65°c, por 72 horas, para novamente serem pesados, obtendo-se o peso se 

co do material. 

3.1.25. Comprimento da Panicula 

Mediu-se o comprimento da panicula em centimetros, da 

base (Gltimo entrenõ do caule principal), ao apice, (iiltimas espigue

tas formadas}, no estãgio de colheita, conforme CHANG et alli (1965). 

Segundo comprimento panicular, foram classificadas em: longas, 20 cm 

para mais; medias, 15-20 cm e curtas, abaixo de 15 cm. 

3.1.26. Niimero de Ramificações Secundarias da Panicula 

Efetuou-se esta contagem quando da colheita das plan

tas (escala 9). Classificou�se as paniculas em: ausente (O ramifica

ção); pouca (1 a 3 ramificações); intermediaria (3 ã 7 ramificações); 

densa (mais de 8 ramificações), HECTOR (1934) IRRI/IBPGR (1980). 

3.1.27. Niimero de Espiguetas por Panicula 

Escala 9 (colheita), IRRI/IBPGR (1980) -

O niimero de espiguetas por paniculas foi obtido na me

dia sobre 8 paniculas/cultivar/epoca no caule principal e secundario 

nas quais contou-se todas espiguetas consideradas sementes granadas. 
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3.1.28. Tipo e Densidade da Panícula 

As panículas foram classificadas quando da colheita, 

segundo o grau de abertura das ramificações em relação ã raquis. Alem 

disso, contou-se o numero de sementes e adotou-se o seguinte critêrio: 

a) densa - (mais de 100 sementes/panícula)

b) intermediãria.- (80-99 sementes)

c) aberta - (menos de 80. sementes)

3. 1.29. Degrana

A p?nícula madura foi colocada transversalmente na pa.!_ 

ma da mão, e fechando-a, pressionou-se com os dedos. 

Baseando-se nas sementes removidas de seus pedicelos 

florais, foram classificadas, segundo IRRI/IBPGR (1980) em: 

a) degrana normal - 0-24% dos graos degranaram

b) degrana intermediãria - 25-50% dos grãos degranaram

c) degrana fâ'cil - mais de 50% dos grãos degranaram

3.1.30. Coloração das Glumelas 

Foi determinada em 30 gramas de sementes na maturação 

completa (colheita, escala 9), com auxílio de luz focal, as cores das 

glumelas: pãlea e lema e classificad�s em: palha (creme); amarela pa

lha; amarela dourada; dourada; branca; sepia (marrom suja); creme com 

pintas purpuras; purpura e preta. 
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3.1.31. Coloração de Aristas e Ãpice das Glumelas 

Na mesma amostragem do item 3.1.30 foram analisados os 

ãpices (apiculas). nas classes: branco, amarelo claro, marrom, verme

lho, vermelho apical, purpura e purpura apical. (porção colorida exten 

sa do apiculo ou ombro). 

3.1.32. Biometria da Espigueta e Cariopse 

Apõs a colheita, as sementes foram amostradas por um 

separador de· semente manual, conforme CHANG e.t af..il (1965), IRRI/IBPGR 

(1980). Cada amostrarfoi representada por 10 espiguetas pof parcela. 

rara cada amostra de 10 espiguetas foi determinado, com auxilio de mi

crômetro com leitura ate decimos de milimetros, o comprimento, a larg� 

ra e a espessura. 

Antes de se passar ã medição de outra espigueta, foi a 

mesma descascada manualmente, determinando-se para a cariopse corres

pondente as grandezas citadas anterionnente. 

Com essas grandezas, calculou-se para cada espigueta 

e cariopse, os valores das relações comprimento/largura;:· comprimento 

da espigueta/comprimento do cariopse, sendo que cada cultivar ficou c� 

· racterizado por 6 dimensões e 3 relações dimensionais. Conforme 0RSI

(1961), CHANG e.t af..il (1965), IRRI/IBPGR (1980), o comprimento foi me-

dido da base da espigueta, a partir do ponto inicial da gluma infe-

rior, ate o ãpice da lema. A largura da face da espigueta, ou simple�

mente largura, representada pela distância entre as nervuras centrais

das duas glumelas, foi medida na porção media de cada espigueta. A



28 

espessura largura de perfil, correspondendo ã distância entre as duas 

nervuras marginais da lema, também tomada na porção media da espigue

ta. Para cada uma das nove caracteristicas estudadas em cada culti

var foi calculado a media e o erro padrão. Em seguida, aplicou-se o 

t�ste de s1gnificância das diferenças entre as medias das dimensões e 

das respectivas relações dimensionais. 

Os dados obtidos foram submetidos a analise estatisti

ca, utilizando-se como método a analise da variância. 

Para a anãlise das diferenças entre medias, foi utili

zado o teste de Tukey ao nivel de 5 e 1% de probabilidade. 

3.1.33. Tipo de Grão 

Em sequência ao item 3.1.32, pelas medias das amostra

gens obtidas na relação comprimento/largura dos grãos, tivemos: 

graos longos relação C/L maior que 3 

graos medias - relação C/L entre 3 ã 2,5 

graos curtos - relação C/L inferior ã 2,5, conforme 

CHANG e;t aLü ( 1980). 

3.1.34. Peso de Mil Espiguetas 

Da produção total de cada vaso, foram amostradas 1.000 

espiguetas que foram pesadas em balança de precisão, com leitura ate 

centésimos de grama. Aplicou-se aos dados assim obtidos a analise da 

variância e o teste comparativo de medias. 
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3. 1.35. Rendimento no Beneficiamento

Foram determinados e analisados o rendimento no bene

ficiamento dos cultivares dentro das respectivas epocas de semeadura. 

As amostragens foram de cem gramas de cada cultivar, repetida quatro 

vezes. Utilizou-se a mãquina de prova 1

1Mernak 11 que consta de um pequ� 

no descascador e de um brunidor. Para obter-se um tipo comercial, ca

da amostra foi colocada lenta e uniformemente no descascador, de onde 

passou diretamente para o brunidor. Ao termino da colocação da amos

tra e apõs l minuto, fechou-se a passagem para o brunidor, recolhendo

se o arroz beneficiado, separado das glumelas e por pesagem em balança 

de precisão obteve-se o rendimento total. 

Os resultados de todos os tratamentos assim'.efetuados, 

trabalhados, foram analisados estatisticamente. 

3.1.36. Produção Total de Grãos 

A produção total de grãos foi medida apos colheita, 

sendo os dados analisados para estimativa dos efeitos de cultivares e 

epocas de plantio quanto a esta caracteristica. 

3. 1.37. Delineamento estatistico

Os dados estatisticos foram computados eletronicamente 

em mãquina IBM-1133 - Sistema Fortran no delineamento fatorial intei� 

ramente casualizado, pelo Departamento de Matemãtica e Estatistica da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz'' , U.S.P., Piracicaba. 
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4. RESULTADOS

O experimento executado em t�_l ado apresentou desenvo l -

vimento satisfatõrio das plantas de arroz em tod�s as �pocas de semea

dura. De modo geral e em todas as epocas o perfodo, da semeadura a 

emergência das plântulas foi de aproximadamente cinco dias, o que nor

maltzou todos os eventos fisiol5gicos posteriores. Pelo sistema de 

marcação das folhas adotado foi possivel a perfeita identificação dos 

perfilhas principais em todas as fases do ciclo das plantas. Todas as 

plantas atingiram maturidade fisiolõgica em condição normal, com amare 

lecimento e s�ca rãpida. 

Nas observações de plântulas nas diferentes êpocas de 

semeadura, notou-se que a plumula dos cultivares IAC-164 e IAC-165 a

presentaram em todas as 5 epocas de semeadura na escala de cores BIE

SALSKI (1957), valor igual ã 22: 5,5 2, correspondente ao verde claro 

de idêntico padrão apresentado pela planta padrão Se1.a.gine11.a. unúnata.. 

Também os cultivares IR-841 e P-899 foram idênticos aos anteriormente 

citados, diferindo apenas na 3ª folha verdadeira, no 109 dia da emer

gência do solo, ao tato que era pilosa, · enquanto que as de IACs 
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apresentaram-se lisas sem pelos (glabras). As ligulas dos quatro cul

tivares, apresentaram forma lanceolada de cor branca�amarelada, o mes

mo observado na região da garganta� (collar). Anotaram-se auriculas 

ciliadas na forma de garras ascendentes semelhantes ã letra "U", acima 

da inserção da bainha da 3ª folha verdadeira. Os quatro cultivares 

apresentaram plântulas indistintas, quanto ãs caracteristicas de auri

cula, pulvino e ligulas. 

A anãlise de variância para as medidas de altura do 

colmo (caule) principal mostrou efeito significativo ao nivel de 1% 

(Teste F.J para os cultivares, sendo que não foi, ao nivel de 5% (Tes

te F.), significativo para cultivares e não foi significativo o efeito 

'de êpoca de semeadura. Observou-se que, entretanto, a interação epoca 

x cultivares foi significativa ao nivel de 5% (Teste F.}. De fato, ob 

servando..-se os dados da tabela 1, notou-se que o IAC..:.165 e IAC-164 real 

mente foram mais altos que P-899 e IR-841, sendo este ultimo o ma -is 

baixo que todos. Em termos medias quanto ã epoca de plantio, nota-se 

que, este fator, nao interferiu quanto â altura do perfilho principal. 

Entretanto, a significância de interação foi devida aos cultivares 

IAC-165 e IR-841..; cuja altur_a foi afetada pela epoca de semeadura, o 

que nao se constatou para IAC-164 e P-899. De maneira geral para aqu� 

les dois cultivares, que interagiram com epocas de semeadura,- outubro 

e novembro, foram os que propiciaram as maiores alturas, enquanto que 

os menores valores foram observados para semeaduras de 19 de setembro, 

e lQ de dezembro. 

Na tabela 2, estão apresentados os dados de medida do 

ângulo formado entre a folha apical do perfilho principal e o eixo do 
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altamente 

significativos na anãlise de variância, sendo tambem observados efei

tos significativos a nível de 5%, para a interação cultivar x epoca . 

. Deve-se notar, entretanto, que o componente cultivar foi muito mais 

preponderante que os demais fatores. Em termos medias IAC-164 e IAC-

165, apresentaram valores de 2sº21 1 e 26°41 1 respectivamente, enquanto 

que, IR-841 e P-899 apresentaram ângulos de 1°59 1

· e 1°52 1

• Praticamen

te, os IACs são semelhantes e podem ser considerados como de tipo in

termediaria, enquanto que IR-841 e P-899 de· tipo ereto. Os cultivares 

IACs apresentaram, ainda, uma inteiração com as epocas de plantio, uma 

vez que houve, em relação ao ângulo da folha apical, comportamento de-

sigual, segundo as epocas, entretanto não se observou uma 

homogênea de variação. 

tendência 

Em termos genéricos a mesma tendência que, para o an

gulo da folha apical, foi~observada para o ângulo da penúltima folha 

em relação ão eixo do caule. 

A anãlise da variância apresentou efeitos significati

vos ã 1% para cultivares e este efeito foi o preponderante, sendo que 

para os demais fatores muito pouca variância ou variabilidade restou. 

Outro aspecto a se observar, e que o ângulo da penúltima folha em re

lação ao ângulo da folha apical foi quase sempre de 4 a 10 unidades 

grau maior. Observa-se na tabela 3, que os cultivares IAC-164 e IAC-

165, apresentaram valores medias ao redor de 30° enquanto que o IR-841 

e P-899, apresentaram valores ao redor de sº . 
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Os valores medias da medida de exerçao da panicula to

mada no colmo ou caule principal acham-se na tabela 4 .  Foram observa

dos pela anãlise da variância efeitos altamente significativos para 

cultivares, epocas de semeadura e para a inteiração entre esses dois 

fatores. Os cultivares IAC-164 e IAC-165 com respectivamente 6,6 e 

7,0 cm de exerção da·panicula, em media, foram os que apresentaram me

lhor exerçao. IR-841 e P-899 apresentaram 2,1 e 0,5 cm respectivamen

te. De modo geral em medias as semeaduras de lQ de outubro e lQ de no 

vembro foram as que propiciaram melhor exerção, seguidas pelas semea

duras mais precoces. A semeadura de dezembro apresentou o menor valor, 

� que entretanto não diferiu das de agosto e setembro. Os culttvares 

IAC-165 e IR-841 apresentaram um comportamento diferenciado em relação 

a epoca de semeadura, porem sem uma tendência definida, o que não foi 

observado pela IAC-164 e P-899, cuja medida da exerção não foi influen 

ciada pela epoca de semeadura. 

Na tabela 5 acham-se os valores medias da distância en 

tre a illtima e penültima folha no perfilho principal. 

O efeito de cultivares foram altamente significativos 

ao nivel de 1% (Teste F.), sendo que os IACs suplantaram os outros 

dois; por outro lado épocas e a inteiração épocas x cultivares, nao 

mostraram significância, demonstrando ser esta medida pouco influenci� 

da pela epoca de plantio. Generalizando os valores medias de epocas 

foram praticamente semelhantes, apenas em 19 de outubro houve leve di

ferenciação significativa. Jã os valores medias dos cultivares para 

esse caracter foram distintos entre si. Os cultivares IAC-164 e IAC-

165, foram semelhantes entre si, em todas as epocas de semeadura e 
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IR-841 e P-899, diferiram entre si, exceto para o plantio de primeiro 

de agosto. 

O comprimento do ultimo internõdio dos perfilhas prin

cipais tomados quando da colheita dos quatro cultivares de arroz, en

contra-se na tabela 4. Houve efeito altamente significativo de épocas 

de semeadura, cultivares, da inteiração de epocas x cultivares a nivel 

de 1% (Teste F.). Em geral as medias ·apresentadas nas êpocas de semea 

dura, foram semelhantes, apenas a semeadura de novembro diferiu esta

tisticamente pelo teste de Tukey ã 5% dos demais. Ainda em termos me

dios, observamos que todos os cultivares diferiram entre si, pelo mes

mo teste (Tabela 6). E'.poca por epoca, todos os cu1tivares apresenta

ram comportamento semelhante, exceto na semeadura de novembro, onde 

IR-841 e P-899, semelhantes entre si, diferiram dos IACs. 

Na tabela 7, estão apresentados os dados de medidas do 

comprimento do penúltimo internõdio dos caules principais. Os efeitos 

de cultivar e êpoca de semeadura e inteiração epoca x cultivares fo

r'am amplamente significativos ã nível de 1% (Teste de F.). Os cultiva 

i"es IAC-164 e IAC-165 apresentaram medias semelhantes entre si, em con 

traposição aos cultivares IR-841 e P-899, de medias distintas. A se

meadura de novembro propiciou o maior crescimento do penúltimo inter

nõdio d1ferindo estatisticamente dos demais. As três primeiras semea

duras, apresentaram os menores comprimentos do penúltimo internõdio. 

Interessante a se observar e que os cultivares IAC-164 e IAC-165, apr� 

sentaram comprimento do penúltimo internõdio afetado significativamen

te pela época de semeadura, o que, não se observou para os cultivares 

IR-841 e P-899. Fato a se ressaltar e que as duas ultimas semeaduras 
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causaram os maiores comprimentos, especialmente para o cultivar IAC-

165. 

No peso verde do ultimo internÕdio dos perfilhos prin

cipais, cujos valores são mostrados na tabela 8, nota-se significância 

a nivel de 1% (Teste F.), para epocas e para cultivares, hão havendo 

entretanto, significância para inteiração epoca x cultivares quanto a 

esse caracter. Os cultivares IAC-164 e IAC-165, diferindo em media 

entre si, apresentaram de 2 ã 4 vezes os ultimas internõdios mais pes� 

dos que o IR-841 e P-899. Não se observou, ainda em termos medias uma 

tendência definitiva quanto ã peso do ultimo internõdio. Deve-se res

saltar, na anãlise da tabela 8, que IR-841 e P-899, não foram influen

ciados quanto a esta medida pela êpoca de semeadura, fato inverso qua� 

to aos cultivares nacionais. 

Na tabela 9, são apresentados os pesos secos do ultimo 

internõdio, obtido no caule principal, sendo notados efeitos signifi

cativos para cultivares e inteiração de êpocas x cultivares ã nivel de 

1%, tanto na anãlise da variância quando nos testes comparativos de 

medias. Em medias de êpocas de semeaduras, novembro diferiu de dezem

bro, sendo os demais semelhantes entre si. Ainda �m media os cultiva

res IAC-164 e IAC-165, apresentaram valores idênticos, porem diferin

do significativamente dos outros dois cultivares. A semelhança do que 

jã havia sido observado para outros caracteres, os cultivares exõticos 

foram menos influenciados pela epoca, do que os IACs em relação ã êpo

ca da semeadura. Observou-se, entretanto, neste caso que em algumas 

êpocas todos os cultivares apresentaram comportamento semelhante (se

tembro, outubro e dezembro). 



36 

Na tabela 10, são apresentados o peso verde do penúl

timo internõdio dos perfilhos principais, cuja anãlise, anãlise da va

riância mostrou efeitos altamente significativos para epocas, cultiva-

. res e inteiração de epocas x cultivares ã n1vel de 1%. As medias de 

êpocas de semeaduras foram desiguais entre si, sendo a de maior desta

que, a referente a semeadura de dezembro; valores mais baixos foram 

observados para setembro e agosto. Em media os cultivares IACs, apre

sentaram pesos mais elevados que os demais. Exceto para a semeadura 

de dezembro, observou-se a formação de dois grupos, sendo IAC-164 e 

IAC-165 semelhantes entre si e diferindo do IR-841 e P-899. Deve-se 

observar que para estes dois últimos cultivares, a semeadura, na ulti

ma época, causou um crescimento de peso verde, do penúltimo internõ

dio, igualando-os aos nacionais. 

O peso seco do penúltimo internõdio nos perfilhas pri.!:!_ 

cipais encontram-se na tabela 11. A anãlise de variância, mostrou pa

ra o referido caracter efeito altamente significativo para epoca de se 

meaduras, cultivares e para a inteiração epocas x cultivares ã n1vel 

de 1%. As medias de epoca de semeadura, foram semelhantes entre si, 

sendo que apenas a ultima epoca diferiu estatisticamente:·das demais, 

no n,vel 5% pelo teste de Tukey. Este mesmo teste separou significa

tivamente tambêm os quatro cultivares. Os tratamentos estudados iso

ladamente por semeadura, foram sempre agrupados dois ã dois, os IACs 

em um grupo e os exõticos no outro, entretanto na ultima semeadura o 

P-899 apresentou comportamento semelhante, aos primeiros. Os cultiva

res IR-841 e P-899, mostraram um efeito altamente significativo de 

epoca de semeadura, sendo que a ultima causou um acréscimo bastante 
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sensivel, no peso seco, do ultimo internÕdio. Esta tendência, nao foi 

observada nos IACs� 

Os valores de mãximo perfilhamento alcançados, ate a 

fase do inicio da paniculo no caule principal são apresentados na tabe 

la 12. Observou-se efeitos altamente significativos para as epocas, 

cultivares e para a inteiração dessas variãveis a nivel de 1%, pelo 

teste F. ·os maiores valores medios de mãximo perfilhamento em relação 

ã êpoca de semeadura, foram observados na 2ª, 1ª e sª semeaduras. Se

melhantes ã 1ª e sª, porem com valores menores foram as de 3ª e 4ª se

meadura. 

Jã as medias dos cultivares foram distintas entre si, 

observando-se valores bem mais altos para os exõticos em relação aos 

IACs. Os cultivares IAC-164 e IAC-165, não foram praticamente afeta

dos pela êpoca de plantio; jã os IR-841 e P-899 foram afetados, porem 

sem uma tendência definida; Para o IR-841, a semeadura de novembro. 

foi a que propiciou o mãximo perfilhamento e para o P-899 as semeadu

ras de agosto, setembro e outubro foram os de maior valor e a de no

vembro a de menor valor. 

Na tabela 13, observa-se o numero total de perfilhes 

formados. A analise da variância mostrou efeitos altamente significa

tivos para cultivares, epocas e para a inteiração de êpocas x cultiva

res pelo teste F, a nivel de 1%. Na media das epocas de semeaduras, 

os efeitos observados na 1ª e 2ª êpocas, respectivamente, 25,8 e 26,7 

perfilhos, foram evidentemente maiores das demais epocas. Nas medias 

dos cultivares, observa-se claramente a diferenciação entre todos. 
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Deve-se observar que os IACs, apresentaram valores medios que se equi

vale praticamente ã metade dos apresentados pelos exõticos. Pratica

mente o numero total de perfilhos nao foi afetado pela epoca de semea

dura nos cultivares IACs, o mesmo nao sucedeu para o IR-841 e P-899, 

cujos resultados demonstraram que semeaduras antecipadas, propiciaram 

maior valor de perfilhamento total. 

A tabela 14, apresenta o numero de perfilhas uteis for. 

mados pelos cultivares nas respectivas semeaduras. Os efeitos consi

derados: êpocas, cultivares e a inteiração obtida desses dois fatores 

foi amplamente significativa pelo teste de F, a nivel de 1%, na anãli

se. da variância. Confirmando a mesma tendência da medida anterior, nu 

mero total de perilhos fonnados, observamos em termos medias que as se 

meaduras antecipadas, propiciaram maiores valores de perfilhas úteis; 

jã em relação a cultivares a ordem decrescente foi: P-899; IR-841; 

IAC-165 e IAC-164, sendo que os dois primeiros produziram praticamen

te duas vezes mais perfilhas úteis que os IACs. 

Estes ultimas, por sua vez, não foram afetados pelas 

epocas de semeadura; jã os cultivares exoticos apresentaram a tendên-

- eia de maiores valores para semeaduras antecipadas.

A anãlise da variância para o numero de dias da germi

naçao (emergência da plântula do solo), no inicio da formação dos pri

mõrdios da panicula nos caules principais, fenômeno do termino da fase 

vegetativa, tabela 15, mostrou valores altamente significativos para 

os efeitos de epocas, cultivares e a inteiração desses fatores a nivel 

de 1%. Observamos na sequência das medias das semeaduras, uma 
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diferenciação da primeira epoca (l�) de maior valor, para suscessiva

mente as outras semeaduras diminuindo esse valor em dias ate o mais 

baixo, correspondendo a ultima semeadura dos cultivares. Nas medias 

dos cultivares, houve uma grandeza decrescente a partir do cultivar 

P-899, com valor em dias de 76,8; IR-841 de 72,8; IAC-164 de 54,2 e 

IAC-165 de 53,2 dias que diferem estatisticamente entre si. Individua

lizando cada êpoca de semeadura verifica-se, praticamente, que os cul

tivares comportaram-se como dois grupos distintos: os IACs, de manei

ra geral mais precoces e os exõticos mais tardios. Outro fato a se 

ressaltar ê que quanto mais se atrasava a semeadura, mais curto se tor 

nava o periodo de fonnação dos primõrdios da panicula no caule para os 

cultivares IACs, causando portanto um ciclo mais precoce. Este fato 

foi observado para os cultivares exõticos, porem apenas em relação a 

semeadura de dezembro e sendo mais evidenciado no P-899. 

Na tabela 16, acham-se os valores mediôs do numero de 

dias da germinaçao a fonnação da ultima folha rio perfilho principal. 

Os efeitos de êpocas e cultivares foram altamente significativos a ni

vel de 1%, o mesmo acontecendo para a inteiração desses dois fatores. 

As _medias das êpocas de semeaduras foram semelhantes na 3� e 4ª semea

duras e distintas nas restantes entre si, sendo observados os valores 

mais elevados para a 1ª e 2� epocas. Jã nas medias dos cultivares, o 

IR-841 e P-899 apresentaram-se como tratamentos semelhantes entre si e 

heterogêneos para os cultivares nacionais. Nas medias de cultivar den 

tro de epocas, o IR-841 e o P-899 foram semelhantes em todas as epocas 

de semeadura. Nos cultivares IACs, as medias nas epocas apresentam 

homogeneidade relativa diferindo apenas na semeadura de agosto. Exceto 
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para os cultivares nacionais na semeadura de dezembro houve uma clara 

tendência de diminuição, no numero de dias da emergência ã formação da 

ultima folha, conforme as semeaduras eram efetuadas. Para os jã cita

dos cultivares nacionais, a semeadura de dezembro -se equivaleu prati

camente a de setembro. 

Na tabela 17, estão apresentados os dados do numero de 

dias da germinação ã colheita (ciclo total) dos 4 cultivares (quatro) 

do presente ensaio. Para efeitos de epocas de semeadura e de cultiva

res foi constatado a nivel de 1%, alta significância 9 como também na 

inteiração desses mesmos 2 (dois) fatores pelo teste de F. As medias 

· das epocas de semeadura diferiram-se umas das outras 9 sendo observada

uma diminuição significativa no ciclo das plantas conforme se atrasava

a semeadura. Os cultivares nacionais foram semelhantes e de ciclo mais

curto (113 dias}, enquanto que os exõticos apresentaram valores medias

em torno de 143 dias. A observação dos efeitos -d-e -época de semeadura

individualizado para cada cultivar, mostra a mesma tendência da media

para épocas de plantio, isto e, de maneira geral .as primeiras semeadu

ras faziam com que as plantas apresentassem um ciclo total mais longo.

O numero total de folhas formauas ate o florescimento 

no perfilho principal, com seus valores médios, encontram-se na tabela 

18. Pelo teste F., evidencou-se que o efeito de �pocas não foi esta

tisticamente constatado, acontecendo o mesmo para a inteiração época x 

cultivares. Em contrapartida para cultivares obteve ·se alta signifi

cância. Em medi a das 5 épocas de semeaduras os nacü,na is foram seme-

1 hantes e com 13 folhas. O IR-841 e P-899 com 18 f· 1 has também não 
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diferiram entre si. Deve-se ressaltar que este parâmetro tanto em ter 

mos mêdios, quanto individualmente, por cultivar, não foi afetado pe

las epocas de semeadura. 

O numero de dias da emergência ao florescimento dos 

quatro cultivares arroz, em cinco êpocas de semeadurà, são 

dos na tabela 19. A anãlise da variância apontou efeitos 

apresenta

altamente 

significativos para êpocas e cultivares e uma nao significância para 

- -inteiração desses dois fatores.

Em termos mêdios foram semelhantes as 1ª e 2ª epocas; 

3e, 4ê e sª êpocas pela ordem decrescente de duração deste periodo. 

Isoladamente, as medias de êpoca de semeadura, apresentaram-se sem di

ferenças significativas dentro dos nacionais jã dentro dos dois outros 

cultivares exõticos, a tendência de encurtamento do periodo emergen

ci a-florescimento, foi si gnifi cativa, conforme se atrasava a semeadu

ra. 

Na tabela 20, são mostrados o comprimento da panicula, 

na colheita de 4 cultivares de arroz em cinco êpocas de semeadura. Ho� 

ve alta significância para os tratamentos: epocas, cultivares a nivel 

de 1% pela anãlise de variância, ocorrendo o mesmo para a inteiração 

desses dois tratamentos pelo teste de F. Em termos mêdios de epocas 

de semeadura, nota-se comportamento estatisitcamente semelhante em 19 

de agosto, 19 de outubro e 19 de dezembro. No entanto, 19 de setem

bro e 19 de outubro apresentam-se diferentes entre si a nível de 5% p� 

lo teste de Tukey. Nas medias dos cultivares considerados isoladamen

te, fica evidente a diferença estabelecida em ordem decrescente da 
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seguinte fonna: P-899, IAC-165, IAC-164 e IR-841. Foi de pequena sig

nificância e de tendência não definida o efeito de epocas de semeadura 

quando analisado isoladamente para cada cultivar. 

A anãlise de variância referente aos dados da tabela 21, 

de numero de ramificações primãrias na panicula, apõs colheita de 4 

cultivares de arroz em cinco epocas de semeadura, mostrou indices alta 

mente significativos para os tratamentos de êpocas e cultivares somen

te, não havendo inteiração estatisticamente significativas para epo

cas x cultivares. Em termos medios, houve um aumento significativo no 

numero de ramificações, conforme a semeadura era efetuada de agosto a 

dezembro.. Semeaduras de dezembro, novembro e outubro nao diferiram en 

tre si mas foram significativamente superiores âquela de setembro. As 

mgdias dos cultivares foram distintas na anilise estatistica, porem, 

deve-se notar que apenas o IR-841 foi o que menor numero de ramifica-

ções apresentou. Isoladamente, por cultivar, houve uma tendência do 

· aumento do numero de ramificações, confonne as semeaduras eram efetua

das mais para o fim do ano. Observou-se que, apenas o cultivar IAC-

164 interagiu em épocas de semeadura, porem, sem uma tendência defini

da.

A anâlise de variância para o numero de espiguetas por 

pan1cula na põs-colheita, mostrou efeito significativo ao nível de 1% 

(Teste F.) para cultivares sendo que foi significativo o efeito de e

pocas de semeadura� nivel de 5%,no mesmo teste não houve efeito na 

inteiraçao dos fatores êpocas x cultivares. Na tabela 22 encontram-se 

os valores detenni"nados. Aparentemente, em tennos mêdios, hã uma ten

dência de aumento no numero de espiguetas confonne se atrasou a semeadura. 
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O cultivar P-899 foi o que apresentou o maior valor 

quanto ao numero de espiguetas, seguido pelos IAC-164 e IAC-165 com va 

lares semelhantes, porem, distintos daquele e do IR-841 que foi o de

menor expressao. Isoladamente, por cultivar, apenas o IR-841 apresen

tou efeito significativo de epoca de plantio, com acrescimo no numero 

de espiguetas conforme a semeadura passou de agosto a dezembro. Nos 

demais cultivares, observou-se leve tendência semelhante, porem nao 

significativa. 

Na tabela 23 observamos os dados de densidade das pa

niculas na põs-colheita dos 4 cultivares de arroz, em 5 epocas de pla.!!_ 

tio. Não foi notado estatisticamente signific�ncia em nenhum dos tra

tamentos. Apenas nas medias individuais, dos cultivares, houve dife

renciação a nivel de 5% pelo teste de Tukey, sendo o cultivar IAC-164 

igual ao cultivar P-899, diferindo ambos dos restantes e estes tambem 

com valores desiguais entre si. Com relação ao tipo de panícula, os 

quatro cultivares foram considerados do tipo de panícula densa, do gr!!. 

po de grã'os longos, com degrana normal. Com relação a cores das glu

mel as: pãlea e lema todos apresentaram cor amarelo-palha; houve ocor

rência de panicu1ns palha dourada nas epocas de semeadura de setembro 

e dezembro; sendo o cultivar Dourado Precoce um dos progenitores des

tes cultivares, e o caracter e recessivo podendo dar essa ocorrência.O 

ãpice, das espiguetas nos nacionais foi claro e marrom, aparecendo al

guns deles mais escuros (violãceos), geralmente espiguetas pertencen

tes ao terço-medio para baixo da panícula. Ocorrência vãlida para ãpi 

ce no IAC-164 e IAC-165, em escala mínima. Os cultivares IR-841 e P-899 
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tiveram ãpices claros em todas semeaduras. Jã ns nücionais apresenta

ram normalmente, nas epocas de semeadura, micro-aristas marrom cla

ra; foi observado tambem a cor escuro violãceo em lO sementes nas 5 

epocas. 

Os cultivares exõticos jã diferiram com ausência desse 

caracter, prõprio ãs vezes dos dois nacionais. 

Na anãlise de variância dos dados de comprimento das 

espiguetas dos quatro cultivares nas respectivas epncas de semeadura 

(tabela 24), a inteiração de pocas x cultivares foi sem significação e� 

tatistica; o efeito das epocas de semeadura foi significativo a n'ível 

de 1% pelo teste F, o mesmo acontecendo para cultivares ao n'ível de 5% 

no mesmo teste, mostrando a validade da grandeza considerada para agr� 

par cultivares no estudo. Nas medias das epocas .de semeaduras nota-

mos epocas semelhantes: lQ de outubro e 19 de novanbro, mabas no valor 

de 9,6 mm e tambem lQ de dezembro, com 9,8 mm, diferindo-a para maior 

nessa semeadura. Em ordem decrescente vieram 19 de setembro com media 

9,5 mm e lQ de agosto, com 9,4 mm. 

Nas respectivas medias isoladas dos cultivares, esses 

diferindo entre si estatisticamente, observando-se então, uma tendên

cia de espiguetas mais longas conforme se atrasara a semeadura. Dentro 

de cada epoca de semeadura, os cultivares apresentaram suas medias es-

tatisticamente semelhantes. Os cultivares IAC-164 € P-899 foram os 

que interagiram com epoca de semeadura, apresentando a tendência de 

espiguetas mais longas com semeaduras mais tarrlias; jã para os culti

vares IAC-165 e IR-841, épocas de semeadura nãu interferiram com o 
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comprimento das espiguetas. 

Na tabela 25, acham-se os valores medias para os efei

tos de cultivares estudados nas cinco epocas de semeadura na largura 

das espiguetas. Foi altamente significativo o efeito de cultivares 

pelo teste F .. Os efeitos de epocas de semeadura e na inteiração pesta 

com cultivares, não foi significativo. Os cultivares em suas medias 

nas cinco semeaduras, foram diferenciados no nfvel de 5% pelo teste de 

. Tukey e de modo geral os exõticos IR-841 e P-899 foram mais estreitos 

que os nacionais. Ao contrãrio, as medias de semeaduras foram seme

lhantes e praticamente idênticas. Analisando epoca por epoca de se

meadura, observou-se a formação de dois grupos distintos quanto a lar

gura das espiguetas; de um lado, os nacionais mais largos, e do outro, 

os exõticos IR-841 e P-899 mais estreitos. Apenas na semeadura de lQ 

de agosto essa divisão não ficou bem definida mas a ordem de grandeza 

não foi tão grande que invalidasse a tendência. 

A anâlise de variância para os valores medias da es-

pessura das espiguetas dos quatro cultivares de arroz semeados em cin

co epocas, são apresentados na tabela 26. Foram significativos os 

efettos de cultivares a nfvel de 1% (Teste F). Os ·demais efeitos nao 

foram significativos. Quanto ã cultivares, em termos medios, obser

vou-se certa tendência de maiores valores de espessura para os nacio

nais. De modo geral, estes Ültimos apresentaram, epoca por epoca, ta!!!_ 

bem valores maiores que os exõticos, sendo que estatisticamente este 

fato, apenas, não foi observado para a primeira (agosto) e terceira 

(setembro} epocas de semeadura. 



46 

Na tabela 27, acham-se os valores medias para o compri

mento dos graos (sem as glumelas) dos cultivares nas respectivas epo

cas de plantio. Foi observada a não significância para os efeitos de 

epocas, cultivares e na inteiração desses efeitos na anãlise da variâ!!_

eia, entretanto, foi poss1vel em termos medias identificar estatisti

camente, os cultivares sendo a seguinte a ordem decrescente de compri

mento dos grãos IAC-164 = P-899, IAC-165 e IR-841. 

Na tabela 28, encontram-se os valores medias, do carac

ter largura dos grãos, dos 4 cultivares de arroz em cinco epocas de 

semeadura. Pela anãlise de variância observou-se efeito altamente si.9-

nificativo para cultivares, enquanto que a variação devida aos outros 

fatores não foi significativa. De fato, a observação dos dados mostra 

claramente que os cultivares nacionais, apresentam maior largura de 

grãos que os exõticos, fato que se repetiu nao apenas nas medias, como 

· também em todas as epocas de _semeadura.

Para o caracter espessura dos grãos, cujos dados sao 

apresentados na tabela 29, ocorreu significância para cultivares e pa

ra a inteiração cultivares x epocas ao n,vel de 1%, pela anãlise da va 

riância. O fator êpocas de semeaduras,- isoladamente, não apresentou 

significância estat,stica; assim as medias das respectivas epocas fo

ram semelhantes. Dentro das medias dos cultivares considerados, foram 

distintas ao n,vel de.5% pelo teste de Tukey, os IAC-164, IAC-165, dos 

exõticos IR-841 e P-899, sendo estes dois ultimas em media, idênticos 

entre si. De modo geral, em todas as epocas os cultivares 

foram mais espessos que os outros dois IR-841 e P-899, 

nacionais 

exceto na 
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primeira epoca de plantio, quando totos apresentaram espessura esta

tisticamente semelhante. 

A relação do comprimento com largura das espigeutas, e� 

tã exposta na tabela 30. A anãlise da variância destes dados mostrou 

efeito significativo ao nivel de 1% (teste F) para cultivares; sendo 

que não foi significativo o efeito de epoca de semeadura e o efeito da 

inteiração epoca x cultivares. De fato, observando-se os dados obti

dos, nota-s� para medias das epocas semelhança da 1e epoca ã 5� epoca. 

Nas medias dos cultivares observou-se maiores valores para os cultiva-

res: P-899, IR-841, IAC-165 e IAC-164, pela ordem. Isto vem demons-

trar que os nacionais são de tipos de grãos mais longos que os exõti-

cos. Individualmente, cada cultivar não foi afetado pelas epocas de 

semeadura. Fica explicito, tambêm, que dentro de cada época, pratica

mente em todas as situações, valores estatisticamente mais elevados fo 

ram encontrados para os cultivares IR-841 e P-899. 

Na tabela 31, são apresentados os valores medias obti

dos para a relação do comprimento com a largura dos grãos (sem as res

pectivas glumelas) de 4 cultivares de arroz em cinco epocas de semeadu 

ra. A anãlise da variância com estas relações, mostrou apenas efeitos 

significativos para cultivares a nivel de 1%. As medias de epoca de 

semeadura, foram praticamente idênticas entre si. Diferenciaram-se os 

cultivares q�anto a essa relação em dois grupos: os nacionais com va

lores idênticos de 2,7 e o IR-841 e P-899 com, respectivamente, 3,0 e 

3,3. Isto demonstra que esta e uma diferença bãsica para identificar 

os cultivares estudados na relação comprimento/largura dos grãos, usado 
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para a classificação de graos comerciais. 

Na tabela 32, observamos os dados médios da relação 

comprimento da espigueta com o cariopse dos quatro cultivares em 5 ep� 

cas de semeadura. A anãlise da variância para esses valores, mostrou 

efeitos altamente significativos para epocas e cultivares ao nivel de 

significância de 5% para a inteiração entre esses dois fatores. Em me

dia das épocas de semeaduras, a semeadura em dezembro propiciou o 

maior valor; sendo idêntico para as demais semeaduras. Também quanto 

aos cultivares, o IR-841 foi o de maior valor, apresentando os demais 

valores, uma idêntica semelhança para o caracter. A significância da 

inteiração foi expressa pelo cultivar P-899 que na 4� epoca diferiu do 

IR-841 e pelo IAC-164, que na 5� época diferiu do IAC-165. 

Temos na tabela 33, os efeitos de cinco epocas de se

meadura no peso de 1000 espiguetas dos quatro cultivares de arroz. Os; 

efeitos de êpoca e da interação epoca x cultivares, não mostraram sig

nificância na anãlise de variância. Altamente significativo, foi o 

efeito dos cultivares a nivel de 1% pelo teste de F. Observando-se a 

tabela dentro das semeaduras dos quatro cultivares, curiosamente, hou

ve para o caracter referido, uma divisão dos cultivares nacionais se

melhantes entre si; o mesmo ocorrendo para os cultivares exõticos.Nas 

medias por cultivar, temos diferenças significativas entre todos ao 

nivel de 5% e que, ·pela ordem decrescente foram: IAC-165 32,8 gramas; 

IAC-164 31,9 gramas; IR-841 24,7 graças e P-899 24,3 gramas. 

A anãlise de variância referente ao rendimento total de 

4 cultivares de arroz, cujos dados são apresentados na tabela 34, mos

trou indices altamente significativos para os efeitos de epocas, 
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cultivares e a interação desses dois fatores pelo teste F a nivel de 

1% de probabilidade. As medias das epocas de semeadura diferiram-se 

umas das outras significativamente, o mesmo fato ocorrendo com culti

vares como indicados ao nivel de 5% pelo teste de Tukey. Apesar de e� 

tatisticamente diferenciados os cultivares IAC-164, IAC-165 e IR-841, 

apresentaram valores praticamente, porem bem superiores, ao do culti

var P�899. Individualmente, por cultivar, não houve uma tendência de

finida do rendimento no beneficiamento �egundo as epocas de semeadu

ra, entretanto, na media geral as semeaduras mais tardias foram as que 

apresentaram maiores valores. 

A p·rodução de grãos dos quatro cultivares de arroz se

meados em cinco epocas distintas .e apresentado na tabela 35, e foi 

calculado segundo MATUSUBAYASHI (1966). A anãlise de variância mos

trou efeitos altamente significativos, para epocas e cultivares a ni

vel de 1% de probabilidade. A interação desses mesmos fatores não foi 

significativa. Em media os valores mais elevados foram obtidos para 

as semeaduras de dezembro, agosto e setembro. O cultivar P-899 foi o 

que apresentou a maior produção de grãos, diferindo significativamente 

dos demais. O IAC-165 e IR-841, mostraram valores idêpticos e foram 

superiores ao IAC-164. A analise individualizada de epoca dentro de 

cultivares não mostrou uma tendência definida. 
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Os quatro cultivares foram indistintos no estãgio de 

plântulas escala O a l, segundo o IRRI/IRTP (1980), quanto aos caract� 

res de auricula, garganta (collar) e ligula, confirmando os resultados 

jã obtidos por SOUZA e;t aLü.. (1972) com outros cultivares. Entretanto, 

diferiram os nacionais dos exõticos, por apresentarem-se glabras (sem 

pilosidade) ã partir da 3� folha. HECTOR (1934), PORTERES (1956), 

GRfST (1959), CHANG e;t aLü.. (1965), COSTA (1962) e (1969), IRRI/IBPGR 

(1980), estudaram variedades exõticas e cultivares modernos de arroz 

usando parâmetros agrobotânicos para caracterização de cultivares, en-. 

globando conforme o pesquisador de alguns ate cinquenta parâmetros. No 

presente estudo foram observados e analisados para os cultivares IAC-

164, IAC-165 (nacionais) e IR-841 e p-899 (exõticos) trinta e cinco 

parâmetros alem das caracteristicas fenolõgicas de plântulas. Durante 

o desenvolvimento falicitou-se os protocolos das plantas individuali

zadas conforme codificação preconizada pelo IRR/IRTP (1980), nas Fi

lipinas. Quanto ã altura do perfilho principal os cultivares foram 

divididos em baixos: IR-841 e P-899 com 70 ã 80 centimetros de altura 
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e intermediãrios: IAC-164 e IAC-165 com 90 ã 100 centímetros conforme 

limites apresentados por SOUZA et aLü.., (1972), IRRI/IBPGR (1980) e FO!!_ 

SECA et ai.li (1981). 

Quanto ao ângulo que a folha apical faz com o eixo do 

caule e também quanto ao ângulo deste com a penúltima folha observou

se que houve distinção entre cultivares, classificando-se como inter

mediãrios o IAC-164 e IAC-165 e erecto os cultivares exõticos confir

mando resultados de SOUZA et aLü, (1972) e COSTA (1969). Foram encon

trados valores medios para IAC-164 e IAC-165 de 30°, enquanto que os 

exõticos ficaram ao redor de 5° . A medida de exerção da panícula no 

caule, caule principal, deixou claro que os nacionais entre 6 e 7 cen

tímetros considerados como de õtima exerçao e para os exõticos entre 

0,5 ã 2,0 centímetros classificados como de regular ã mã exerção, o 

que era de se esperar uma vez que o IRRI/IBPGR (1980), jã apontava es

ta tendência para os materiais lã desenvolvidos. No peso do ultimo e 

penúltimo internõdio dos cultivares e no seu com�rimento, fato ligado 

ã altura da planta e correlacionado ao acamamento, conforme HECTOR 

(1934), SOUZA et aLü, (1972) nota-se ·que em media os cultivares exõti

cos apresentaram homogeneidade nas 5 semeaduras; jã os nacionais foram 

diferentes. Os cultivares exõticos foram baixos de difícil acamamento 

e �s nacionais conforme a semeadura apresentaram pelas medias de peso 

e comprimento do ultimo e penúltimo, tend�ncia ao acamamento, quando 

as condições são propícias na fase vegetativa com chuvas alem de 200 

mm mensais e temperatura elevada, conforme BRUNINI et o.Li.)_ (1976). No 

mãximo perfilhamento, tabela 12, no numero total de perfilhas forma

dos, tabela 13; no numero de perfilhas uteis com panículas, tabela 14, 
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caracteres geneticos dos cultivares de arroz, observou-se nitidamente 

que todos os cultivares apresentaram uma perda sensivel no numero ma

ximo de perfilhas antes do inicio dos primõrdios florais no caule pri.!!_ 

cipal. Jã para o numero total de perfilhas não se observou praticame.!!_ 

· te perda apos a formção dos primõrdios florais no caule principal, 

ficando, praticamente, com perda de l a 2 perfilhas ate o numero de 

perfil hos utei s. 

Os cultivares IAC-164 e IAC-165 apresentaram media de 

8 a 10 paniculas por planta nas 5 semeaduras e os exõticos P-899, com 

valores ao redor de 18 a 20 paniculas por planta. O IR-841 com valo

res ao redor de 15 a 16 paniculas por planta. Quanto ao caracter de 

inicio dos primõrdios da panicula no caule, importante para determinar 

se a ultima adulação nitrogenada de cobertura para o arroz, MATUSUSHI

MA (1966) ficou estabelecido dois grupos distintos: 

a} precoces, compostos pelos nacionais, de periodo· de

50 a 60 dias em media da emergência das plântulas nas 5 semeaduras,ate 

o inicio dos primõrdios florais da panicula;

b) tardios ou exõticos, P-899 e IR-841 com 70 a 80 dias

em media da em�rgência ao-inicio da formação da panicula .no caule prin 

cipal. 

Ficou patente que com o atraso de semeadura, tornou-se 

mais curto o periodo da formação do inicio dos primÕrdios da panicula 

no caule principal dos nacionais, causando-lhes ciclo mais precoces, 

fato que foi unicamente observado, para os exõticos, na ultima semea-

dura e mais evidente no P-899 que de 155 dias de ciclo total passou 
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para 133 dias apenas. De maneira gen��alizada, as primeiras semeadu

ras f.izeram com que as plantas apresentassem um ciclo total mais lon

go, o que confirma dados obtidos por MIRANDA e;t aLU. (1923), GODOY 

(1959/60) e SOUZA e;t aLü, (1970). O numero total de folhas formadas 

contadas conforme MATUSUSHIMA (1966), apontou para os cultivares na

cionais um valor de 13 folhas e para os exõticos de 18, nas 5 epocas 

de plantio. No caracter de comprimento da pan,cula, não houve tendên

cia definida para �poca de plantio, pois e um caracter regido geneti

camente para cada cultivar, sendo para os nacionais e os exõticos seme 

lhantes em todas semeaduras. Isoladamente por cultivar, tabela 21,hou 

ve uma tendência do aumento das ramificações secundãrias da pan,cula 

na medi da : :que foram efetuadas as semeaduras prõximas do fim do ano. 

A tendência de maiores produções foi dada ã partir de outubro para in, 

cio de novembro chegando ate princ1pios de dezembro, concordando no e� 

tudo efetuado ãs recomendações na cultura elaborada por GODOY (1960)� 

MIRANDA e;t, aLU. (1923) e SOUZA e;t aLü_ (1970), para cultivar no Estado 

de São Paulo. O mesmo fato para o caracter de numero de espiguetas 

por panicula, tabela 22, foi detectado. Houve um acréscimo no numero 

de espiguetas, conforme a semeadura, passou de 19 de agosto a 19 de de 

zembro com leve tendência em todos os cultivares, porem não significa

tivo estatisticamente. No caracter de densidade das pan,culas, apenas 

nas medias individuais dos cultivares houve diferenciação a n,vel de 

5% pelo teste de Tukey, sendo o cultivar IAC-164 semelhante ao culti

var P-899 (tabela 23) com paniculas, contendo em media, de 90 a 110 

espiguetas. 
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ORSI (1962), COSTA (1960/61/67), SOUZA e:t a.Lü (1972) 

IRRI/IBPGR (1980) e FONSECA e:t a.W. (1981), usaram para tipo de pan'í

cula a classificação de compacta (densa), intermediãria e aberta (las) 

sa); para cores de pãlea e lema (glumelas) e ãpices das espiguetas: 

branca, verde, amarelo-palha, dourada, parda, com estrias marrons, ver 

melha, purpura, malhada e preta. Nas aristas foi considerado: mutica 

(sem aristas), micro-aristadas e aristadas com aculeo pronunciado. Ne� 

ta caracterização foi obtido para os quatro cultivares panícula com-

pacta, (densa); com relação ãs cores das glumelas todas apresentaram 

cor amarelo-palha indistintamente ã epoca de semeadura. O ãpice das 

espiguetas nos nacionais foram na maioria claros, com leve tendência ã 

marrom. Os exõticos foram de ãpices claras em continuidade com o ama

relo-palha da pãlea e lema. Os nacionais apresentaram em todas as ep.Q_ 

cas de semeadura micro aristas marrons, diferindo do P-899 e IR-841 

que apresentaram ausência desse caracter. ORSI (1961) 9 estudando com 

cultivares nacionais e exõticos na biometria de espiguetas e do ca

riopse a grandeza do comprimento, mostrou a validade desta medida para 

separação de cultivares comerciais. Pela classificação de grãos, se

gundo o seu comprimento foram de grãos longos (6 a 6 999 mm) os culti

vares IAC-165 e IR-841, enquanto que o IAC-164 e P-899, com grãos mais 

longos que 7 mm classificaram-se como extra-longos. Observou-se uma 

tendência de espiguetas mais longas conforme se atrasava a semeadura, 

sendo a de 19 de dezembro com 9,8 mm o maior valor. Para a grandeza 

de largura e espessura das espiguetas, notou-se uma separaçao dos na

cionais mais largos e espessos que os exõticos. Nas grandezas relati

vas ao cariopse em grao comercial, foi possivel em tennos medi os 
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identificar, estatisticamente9 os cultivares quanto ao comprimento, 

sendo observado o seguinte ordenamento: IAC-164 igual ã P-899, supe

riores ã IAC-165 porem este mais prõximo dos dois primeiros e distan

tes do IR-841, o mais curto. Quanto a largura, os nacionais mostra

ram-se mais longos que os exõticos, distintos ao nivel de 5% entre os 

grupos e idênticos entre si, fato observado igualmente para espessura 

dos.grãos. Por meio da espe.s.s!Jr.a da espigueta e do cariopse, foi pos

sivel identificar, os dois grlll)os de arroz, nacionais e exõticos, con

forme jã apontado por 0RSI (1961 e 1967). 

Na relação comprimento x largura das espiguetas, obser

vou-se maiores valores para P-899, IR..:841; IAC-165 e IAC-164, pela or

dem. Isto vindo, demonstra que 9 os nacionais são de tipo de sementes 

e grãos menos longos que os exõticos, pois na relação do comprimento 

e l�rgura do cariopse, esses cultivares com valores idênticos de 2,7, 

foram suplantados pelos exõticos de 3,3,·o que demonstra que essas re

lações são diferenças bãsicas para identificar cultivares e usadas tam 

bem, na classificação de grãos comerciais IRRI/IBPGR (1980) _em sua ci

tação da F.A.0. (Food Alimentation 0rganization) de grãos longos Re 

Cxl acima de 3,0, grãos medias de Re Cxl 2,0 ã 3,0 e curtos menores 

que 2,0. Na realidade, as sementes e grãos mais longos, no caso os 

nacionais, por terem a largura mai-or na relação Cxl ficam com grande-

za abaixo dos exõticos que apresentam a largura menor e comprimento 

razoãvel segundo epocas de semeaduras. Assim, a relação nao e boa in

dicadora para classificação, mas sim, apenas para separação de grupos 

de cultivares, vindo a afirmação de ORSI (1961) confirmar-se no pre

sente estudo desses quatro cultivares. 
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A relação do comprimento da espigueta com o comprimen

to do cariopse, também estudada por ORSI (1961), na caracterização dos 

cultivares, mostrou efeitos altamente significativos para epocas e cul 

tivares ao nivel de 5% (tabela 32) e para inteiração desses dois fato 

res nos cultivares P-899 que na 4ª epoca diferiu do IR-841 e· pelo IAC-

164, que na 5ª epoca diferiu do IAC-165. Dai deduzirmos que na rela

ção comprimento da espigueta com comprimento do cariopse (grão) foi a 

i1nica que distinguiu os quatro cultivares com segurança maior. No pe

so de mil espiguetas (tabela 33), os efeitos de epoca e da inteiração 

desta com cultivares nao demonstraram, na anãlise de variância, signi

ficância. Observanqo-se a tabela dentro das semeaduras dos quatro cu_l 

tivares foi constatada uma divisão dos cultivares nacionais semelhan

tes entre si, o mesmo ocorrendo para IR-841 e P-899, sendo pela ordem 

decrescente: IAC-165 32,8 gramas; IAC-164 31,9 gramas; IR-841 24,7 gr� 

mas e P-899 24,3 gramas. GODOY (1960), para o mesmo caracter, obteve 

uma tendência inversa, sendo as sementes dos cultivares exõticos mais 

pesadas que os nacionais, observando-se tambem que as épocas de semead� 

ra- influenc_iaram o comportamento desta medida. Esta diferença de com 

portamente pode ter explicação, possivelmente devido ao �vanço dos cul 

tivares nacionais em estabilidade genética aos vãrios fatores externos. 

Para o rendimento total no beneficiamento dos quatro cu_l 

tivare$ (tabela 34), os efeitos de épocas, cultivdres e a interação 

desses dois fatores foi significativo ao nível de !% e as medias das 

epocas de semeadura diferenciaram-se umas das outras, o mesmo ocorren

do para os cultivares ao nivel de 5%. Apesar disso ser significativo 

os cultivares nacionais e o IR-841 apresentaram valores idênticos e 
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superiores ao do cultivar P.899. Por cultivar isoladamente, nao hou

ve uma diferença definida do rendimento no beneficiamento segundo ep� 

cas de semeadura, entretanto na media geral das semeaduras, aquelas a 

partir de outubro foram as que apresentaram maiores valores. Isto com

prova o estudo de GODOY (1960) e MIRANDA e;t. a.LU (1923). Quanto ã pr� 

dução de sementes pelos quatro cultivares, notou-se que realmente as 

semeaduras de dezembro, agosto e setembro foram os de maior expressão 

respectivamente. 

Não foi identificada uma tendência definida para produ

ção de sementes devido ã epoca de semeadura para cada cultivar. O cul

tivar P-899 foi o de maior pronuç�o, diferindo das demais sig�ificati

vamente: IAC-165 e IR-841 mostra�am valores idênticos e pouco supe

riores ao IAC-164. 
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6. CONCLUSÕES

Os dados obtidos e analisados estatisticamente penni

tiram que fossem feitas conclusões de carâter generalizado, as �uais 

são enumeradas a seguir: 

l. os cultivares estudados nas cinco epocas de semea

dura apresentaram caracteristicas de plântulas semelhantes, apenas os 

nacionais com folhas lisas glabras diferiram dos exõticos com folhas 

pilosas; 

2. a perfeita identificação do perfilho principal pelo

sistema de marcação de folhas ã cores, possibilitou o estudo dos ca

racteres fenolõgicos das plantas; 

3. os cultivares foram caracterizados em dois grupos 

quanto a ciclos: precoces, os IAC-164 e IAC-165, com medias-de 105 a 

125 dias e tardios, os exõticos com medias de 132 a 155 dias; 

4. na medida em que se atrasou as semeaduras, houve pa-

ra os cultivares nacionais e exõticos uma redução sensivel no ciclo 

total das plantas; 
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5. a altura do perfiHro principal e um caracter que deu

diferenças significativas para os grupos precoces e tardios no presen

te estudo; os nacionais de altura iritermediãria 90 a 100 centímetros 

e os exõticos, baixos 70 a 80 centrmetros; 

6. os ângulos da folha apical ou bandeira separaram os

cultivares nacionais em torno de 30° para os exõticos em 5°; 

7. a medida de exerção da panícula no caule principal 

dividiu os cultivares IAC-164 e IAC-165 com õtima exerção (6 a 7 cen

tímetros) e os cultivares IR-841 e P-899 com exerção regular a ma (0,5 

a 2,0 centimetros); 

8. no caracter de comprimento e peso do ultimo e penúl

timo internõdios os cultivares podem ser divididos em sujeitos ã aca

mamento os nacionais, conforme condução agronômica no cultivo e os exo 

ticos resistentes ao acamamento; 

'9. no desenvolvimE:nto com contagens.semanais dos perfi

lhas nos caracteres: mãximo perfilhamento, numero total de perfilhas 

formados e numero de perfilhas üteis possibilitou a conclusão de que: 

hã uma perda sensivel do numero mãximo ao total de perfilhos, quando 

inicia-se a formação dos primõrdios da panícula no caule, resultando 

a morte de perfilhas. Em media nos nacionais a perda de 1,5 a 2 per

filhos e nos exõticos de 35% do mãximo ao numero total de formação de 

perfilhas. Jâ, deste numero, a contagem de perfilhas úteis no flores

cimento e quase nula a perda para os cultivares estudados em todas 5 

epocas de semeadura; 
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10. o numero total de folhas determinado para os nacio

nais foi de 13 e dos exóticos 18 folhas nas cinco semeaduras; 

11. hoúve uma tendência no aumento das ramificações se

cundãrias e no numero de espiguetas na raquis da pan,cula ã medida em 

que se atrasava as semeaduras para os quatro cultivares; 

12. os IAC-164 e IAC-165 apresentaram espiguetas muti

cas ou micro-aristadas claras ou marrom escuras (violãceo escuro), sem 

pilosidade nas glumelas, lisas ou glabras. Nos exÕticos, as espigue

tas foram muticas e claras com pilosidade nas glumelas. Todos os cul

tivares apresentaram graos longos, com comprimento das espiguetas e 

cariopses maiores ou igual a 7 mm; 

13. na medida de largura e espessura das espiguetas e

graos os nacionais comportaram-se como mais largos e mais espessos que 

-os exõticos nas cinco epocas;

14. na relação de comprimento da espigueta x comprimen

to do cariopse o coeficiente de variação foi baixo mostrando-se a re

lação vãlida para separação dos nacionais dos exõticos que foram de 

grandezas maiores em todas épocas de semeadura, na proporçao n��ional: 

Re Ce x cariopse 1,30 e exõticos 1,40; 

15. no peso de 1.000 espiguetas houve separaçao dos cul

tivares nacionais mais pesados para os exõticos mais leves sendo que 

as epocas de semeadura influíram este caracter significativamente; 

16. para produçã� de semente as melhores epocas foram:

dezembro, agosto e setembro, respectivamente, sendo a maior produção 

observada para o cultivar P-899; 
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17. na biometria de sementes e graos foi constatado que

o IAC-164 e IAC-165 são semelhantes entre si. Possuem os mesmos ca

racteres morfolÕgicos e de ciclo. Apresentam produção e rendimento ao 

beneficiamento idênticos e sendo oriundos do mesmo cruzamento, portan

to linhagens irmãs, deveriam ser um único cultivar comercial; 

18. jã IR-841 e P-899 são cultivares distintos em altu

ra, exerção da panicula no caule principal e em produtividade e rendi

mento no beneficiamento. 
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Tabela 1. Altura medi? dos perfilhas principais tomada quando da pre

colheita de 4 cultivares de arroz em cinco epocas de semea

dura 

l:poca de CULTIVARES Medias 
semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

------------------ cm -------------------

19 agosto 105,4aA 105 ,3abA 62,8abC 77,5aB 87,7a 

19 set. 105,laA 104,76 A 58,8b C 77,6aB 86,5a 

19 out. 103,BaB 113 ,5a A 62,2abD 77 ,2aC 89,la 

19 nov. 104,5aA 109,4abA 67,8a C 79,3aB 90,2a 

19 dez. 110 ,3aA 102,9b A 60,2abC 75,6aB 87,2a 

Medias 105,8 B 107, 1 A 62,3 D 77 ,4 c 88,2 

Indices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minusculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 4,7% 

D.M.S. 5% -
Cultivares 3,7 

l:pocas 4,0 
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Tabela 2. Ãngulo da folha apical nos perfilhas principais, tomada 

tpocas de 
semeadura 

lQ agosto 

lQ set. 

lQ out. 

19 nov. 

lQ dez. 

Medias 

quando na prê-colheita de 4 cultivares de arroz em cinco 

epocas de semeadura 

CULTIVARES 
Medias 

IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

------------ ângulos em graus e minutos ------

26°44 1 a A 31°38 1 a A 1º S0 1 aB 1°36 1 aB 1sº2s•a 

23°38 1 abA 26°50 1 abcA 1° 21 1 aB 1°17 1 aB 13°16 1 ab 

2sº16'a A 25º 45 1 bc A 2°4 1 aB 1°29 1 aB 14º2s 1 ab 

20°45'b A 21º20 1 c 2º1 1 aB 2°35'aB 11°46'b 

27º
15'a A 27°52'a 2º 44 1 aB 1°39 1 aB 14

°
53 1 a 

2sº21 • B 26° 41 1 A 1°59' c 1°52 1 D 13ºss· 
--

Tndices literais idênticos representam tratamentos semelhantes, pelo 

teste de Tukey a 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 9,5% 

D.M.S. 5% 
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 3. Ângulo da penúltima folha nos caiJ.les principais, tomado 

quando na prê-colheita de 4 cultivares em cinco épocas de 

s.emeadura

Epocas de CULTIVARES 
Medias semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

-------- ângulos em graus e minutos -------

19 agosto 30°45 1 abA 31°44'aA 6°so•as 4°47 1 aB rnº20 'a 

19 set. 28°50'b A 29°29 1 aA 6°50'aC 4°50'aC 18°55 1 c 

.: 19 out. 34°29'a A 30°13'aB 6°50'aC 4°50'aC 18°54 1 a 

19 nov. 32°lO'abA 31°17'aA 5°54'aB 5°24'aB 18
°39'r: 

19 deze. 30°49'abA 30
°52'aA 5°38'a8 5°

20'aB 18
°
50'a 

Medias 31 ªª A 30°43' B 5°54' e 5°24 1 D 18°23 1

Indices literais idênticos apresentam semelhantes tratamentos pelo 

teste de Tukei a 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 11% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

Epocas 3,7 
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Tabela 4. Exerção da panicula nos caules principais, tomado quando da 

pré-colheita de 4 cultivares em cinco epocas de semeadura 

E'.pocas de 
semeadura 

lQ agosto 

l Q set.

19 out. 

19 nov. 

lQ dez. 

Medias 

CULTIVARES 

IAC-164 IAC-165 

---------------------

6,9a A 5,6bcA 

7,0a A 8,8a A 

7,8a A 8,3abA 

8,2a A 8,9a A 

3,0bAB 3,6c A 

6,6 A 7,0 B 

cm 

IR-841 P-899

-------------------

2,6abB 

O,Ob B 

2,4abB 

2,2abB 

3,4a A 

2, l c

0,4aB 

O, l aB 

l,2aB 

0,3 B 

0,8aB 

0,5 D 

Medias 

3,9ab 

3,9ab 

4,9a 

4,9a 

2,7b 

4, l 

Indices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiuscu 

las linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 32,4% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 



Tabela 5. Distância entre a ultima e penúltima folha dos 

75 

perfilhes 

principais, tomada quando da pré-colheita de 4 cultivares 

de arroz em cinco épocas de semeadura 

tpocas de CULTIVARES 
Medias semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

--------------------- cm --------------------

19 agosto 29,3aA 29,6aA 14,6aB 18 ,3abB 22,9ab 

19 set. 29,2aA 32,laA l4,9aC 20,9abB 24,5a 

19 out. 28, 1 aA 29,3aA 13,4aC 17,9b B 22,2b 

19 nov. 29,7aA 28, 7aA 13, 5aC 22,3a B 23 ,6ab, 

19 dez. 26,9aA 30,laA l4,9aC 19,4abB 22,Sab 

Medias 28,l B 29,9 A 19,7 D 14,3 c 23, l 

Tndices literais idênticos apresentam tratamentos iguais pelo teste· 

de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiúsculas li 

nhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 8,7% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 6. Comprimento do ultimo internõdio, dos perfilhas principais 

tomado quando da colheita de 4 cultivares de arroz em cinco 

êpocas de semeadura 

E'.pocas de CULTIVARES 
Medias semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

--------------------- mm -------------------

19 agosto 12,3bA 27,0bA 12,3aA 17,0aA 17,lb 

19 set. 25,3bA 12,SbA 15,SaA 27,5aA 20,3b 

19 out. 17,3bA 16,5bA 15,3aA 16,3aA 16,3b 

19 nov. 73,0aA 59,SaA 15,0aB 15,3aB 40,8a 

19 dez. 18,0bA 21,SbA 14,SaA 23,0aA 19,4b 

Mêdias 29,6 A 27,6 B 14,6 D 19,9 c 22,8 

Indices literais idênticos apresentam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiüs

culas linhas 

Medias: Coeficiente de Variação 56,0% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 7. Comprimento do penultimo internôdio de caules principais to 

madci quando da colheita de 4 cultivares de arroz em cinco 

epocas de semeadura 

E'.pocas de CULTIVARES 
Medias 

semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

- -------------------- mm -------------------

19 agosto 75,3bA 67,BbaB 22,3aB 35,5aAB 50,2c 

lQ set. 88,8bA 84,3bA 30,0aB 46,0aAB 62,3bc 

19 out. 94,5bA 88,0bAB 29,3aC 43,0aBC 63,7bc 

19 nov. 190,3aA 167,0aA 24,5aB 41,SaB 105,8a 

lQ dez. 115 ,ObA 153,5aA 24,0aB 27,5aB 80,0b 

Medias 112 ,8 A 112, 1 A 26,0 c 38,7 B 72,4 

Indices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey â 5%. Letras minusculas caracterizam colunas e maiuscu 

las linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 33,6% 

C.M.S. 5% 
Cultivares 3,9 

E'.pocas 3,7 
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Tabela 8. Peso verde do ultimo internõdio dos perfilhas principais 

tomado quando da colheita de 4 cultivares de arroz em cinco 

epocas de semeadura 

tpocas de: 
CULTIVARES 

Medias 
semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

--------------------- gr -------------------

19 agosto O ,48b A - 0,83abcA 0,23aA 0,35aA 0,47ab 

19 set. l ,24abA l ,55a A O, l8aB 0,40aB 0,84ab 

19 out. 0,58b A 0,63bc A O, l8aA 0,25aA 0,41b 

19 nov. 1,55a A l,48ab A 0,25a8 0,35aB 0,91a 

19 dez. 0,68abA 0,58c A 0,32aA 0,48aA 0,5lab 

Medias 0,90 B l ,01 A 0,23 D o,36 e 0,63 

!ndices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiuscu 

las linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 70,4% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

E'.pocas 3,7 
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Tabela 9. Peso seco do ultimo intern6dio dos perfilhas principais, to 

mado quando da colheita de 4 cultivares de arroz em cinco 

epOCLS de semeadura 

tpocas de CULTIVARES 
Medias semeadura Ii\C-164 IAC-165 IR-841 P-899 1 

--------------------- mg --------------------

lQ agosto 188bAB 350abA lOOaB l 25aB 19lab 

lQ set. 225bA 212abA 200aA 275aA 228ab 

lQ out. 175bA 225abA 200aA 250aA 212ab 

19 nov. 525aA 425a A lOOaB lOOaB 288a 

lQ dez. 275bA 175b A l 25aA lOOaA 169b 

Medias 277 A 277 A 145 e 170 B 217 

Tndices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 52,4% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 10. Peso verde do penúltimo internõdio dos perfilhas princi

pais tomado quando da colheita-de 4 cultivares de arroz 

em épocas de semeadur� 

tpocas de 
CULTIVARES 

Medias 
semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

--------------------- gr --------------------

,19 agosto 1 ,83bcA 2,20aA 0,35bB 0,60bB l,24bc 

lQ set. 1,47c A l,95aA 0,42bB 0,50bB 1,08c 

lQ out. . 2 ,40abC 2, l 2aA 0,25bB 0,62bB l,34bc 

lQ nov. 2,67a A 2,60aA 0,27bB 0,67bB 1,55b 

19 dez. 2,32abA 2,42aA 2,40aA 2,75aA 2,47a 

Medias 2, 13 B - 2,26 A 0,74 D 1,03 e 1,54 

Indices literais idênticos apresentam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam coluna e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 25,9% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 11. Peso seco do pen�ltimo internõdio dos perfilhas principais, 

tomado quando da colheita de 4 cultivares de arroz em cin

epocas de semeadura 

Epocas de CULTIVARES 

semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899 Mêdias 

--------------------- mg --------------------

19 agosto 625abA 625aA lOObB l 50bB 375b 

19 set. 475b A 637aA 125bB 200bB 359b 

19 out. 575abA 675aA 125bB 225bB 400b 

19 nov. 600abA 550aA lOObB l 25bB 344b 

19 dez. 700a A 575aAB 425aB 625aA 581a 

Medias 595 B 612 A 175 D 265 e 412 

Indices literais idênticos apresentam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Mêdias: Coeficiente de Variação 21,6% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 12. Mãximo perfilhamento alcançado atê o inicio da panicula 

E'.pocas de 
semeadura 

19 agosto 

19 set. 

lQ out. 

19 nov. 

lQ dez. 

Mêdias 
-

no caule ?rincipaT com leituras efetuadas em 4 cultivares 

de arroz €m cinco êpocas de semeadura 

IAC-164 

---------

l5,8aC 

l8,3aC 

12, 1 aB 

17 ,4aC 

l8,4aB 

16,4 D 

CULTIVARES 

IAC-165 

-
.

numero max1mo 

17, l aC 

18, l aC 

l3,8aB 

15,3aC 

20, l aB 

16,9 e

IR-841 

de perfilhas 

42,9bB 

45,8bB 

45,3bA 

54,laA 

41,5bA 

45,9 B 

P-899 Mêdias 

--------

55,6aA 32,8ab 

58,0aA 35,0a 

51 ,labA 30,6b 

32,6cB 29,9b 

48,lbA 32,0ab 

49,l A 32,0 

Tndices literais idênticos apresentam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 11,3% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

E'.pocas 3,7 
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Tabela 13. Numero total de perfilhas formados das plantas, ate o pre

florescimento de 4 cultivares de arroz em cinco epocas de 

semeadura 

tpocas de 
CULTIVARES 

Medias 
semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

---- numero total de perfilhas formados ----

19 agosto 15, l aC - 17, l aC 30,6aB 40, la A 25,8a 

19 set. l7,4aC l7,6aC 29,5abB 42,3a A 26,7a 

19 out. ll,6aB l3,4aB 27,3abB 28,4b A 20,2b 

. l 9 nov. 15 ,3aB l3,6aB 25,8abA 21,8c A 19,lb 

19 dez. l4,8aB 15 ,3aB 24,0bA 27,lbcA 20,9b 

Medias 14,8 D 15 ,5 e 27,9 B 31 ,9 -A 22,4 

!ndices literais idênticos apresentam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coefkiente de Variação 14,5% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 14. Numero de perfilhas úteis tomados na pre-colheita das pla� 

tas de 4 cultivares de arroz em cinco epocasde semeadura 

E'.pocas de CULTIVARES 
Medias 

semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

-------- Numero de perfilhas uteis ---------

19 agosto 14,5aC l6,6aC 28,0a B 40,la A 24,8a 

19 set. 17, l aC 17 ,4aC 25,0abB 40,5a A 25,0a 

19 out. 11, l aB 13,4aB 25,4abA 28,4b A 19,6b 

19 nov. 14,5aB 12, 8aB 24,SabA 21 ,Se A 18,4b 

19 dez. 13 ,6aB 14, 4aB 24,5b A 27,0bcA 19, l b 

Medias 14,2 D 14, g e 24,9 B 31 ,6 A 21,4 

Tndices literais id�nticos apresentam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey a 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maius� 

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 14,1% 

D. M. S. 5%
Cultivares 3,9 

Epocas 3,7 
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Tabela 15. Numero de dias da germinação (emergência das plântulas) ao 

inicio da formação dos primÕrdios da panicula nos perfi

lhas principais, no termino da fase vegetativa de 4 culti

vares de arroz em cinco épocas de semeadura 

E'.pocas de CULTIVARES 
Medias 

semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899 

---------------- numero de dias -------------

19 agosto 68,0aC 63,0aD 73,0bB 78,0bA 70,5a 

19 set. 62,0bC 62,0bC 71 ,OdB 78,0bA 68,3b 

19 out. 49,0dC 49,0dC 72,0cB 80,0aA 62,5d 

19 nov. 50,0cB 50,0cB 78,0aA 78,0bA 64,0c 

19 dez. 42,0eB 42,0eB 70,0eA 70,0cA 56,0e 

Medias 54,2 c 53,2 D 72,8 B 76,8 A 64,3 

Indices literais idênticos apresentam semelhantes tratamentos pelo 

teste de Tukey ã nivel de 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas 

e maiúsculas linhas 

Medias: Coeficiente de Variação 1,0% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

E'.pocas 3,7 



86 

Tabela 16. Numero de dias da germinação (emergência) a formação da 

Epocas de 
semeadura 

19 agosto 

19 set. 

19 out. 

19 nov. 

19 dez. 

Medias 

ultima folha nos perfilhas principais das plantas de 4 cul 

tivares de arroz em cinco epocas de semeadura 

CULTIVARES 

IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899
Medias 

---------------- numero de dias -----------

91,0aB 87,5aC 111 ,OaA 111 ,0aA 100, la 

77,0cB 77,0cB 105,0bA 105,0bA 91,0b 

70,0dB 70,0dB 98,0cA 98,0cA 84,0d 

70,0dB 70,0dB 99,0cA 99,0cA 84,5d 

79,0bB 79,0bB 98,0cA 98,0cA 88,5c 

77 ,4 B 76,7 e 102,2 A 102 ,2 A 89,6 

Indices literais idênticos apresentam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5$. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 1,0% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 17. Numero de dias da germinação ã colheita de plantas de 4 

cultivares de arroz em cinco epocas de semeadura 

Epocas de CULTIVARES 
Medias semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

----------------- ciclo total --------------

10 . agosto 125,0aC 125,0aC 150,0aB 155,0aA 138,8a 

19 set. 118,0bB 118 ,ObB 150,0aA 150 ,ObA 134,0b 

19 out. 108,0dB 108,0dB 139,0cA 139,0dA 123,5d 

19 nov. 111,0cB 111 ,OcB 141,0bA 141 ,OcA 126,0c 

19 dez. 105,0eB 105,0eB 132,0dA 132 ,OdA 118 ,5e 

Medias 113,4 e 113,4 c 142,4 B 143,4 A 128,2 

indices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas- caracterizam colunas e maiGs

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 0,0% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

Epocas 3,7 
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Tabela 18. Numero total de folhas formadas atê o florescimento no pe� 

filho principal, de 4 cultivares de arroz em cinco epocas 

de semeadura 

fpocas de CULTIVARES 
Medias semeadura· IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

--------------- nQ total de folhas ----------

19 agosto 13 ,OaA 13,0aA 18,0aB - 18,0aB 15 ,5a 

lQ set. 13,0aA 13,0aA 18,0aB 18,0aB 15 ,5a 

lQ out. 13,0aA 13 ,OaA 18,0aB 18,0aB 15 ,5a 

lQ nov. 13,0aA 13,0aA 18,0aB 18,0aB 15,5a 

lQ dez. 13,0aA 13,0aA 18,0aB 18,0aB 15 ,5a 

Medias 13,0 A 13,0 A 18,0 B 18,0 B 15,5 

Indices literais identicos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de•Tukey ã 5% .. Letras minúsculas caracterizam colunas e maius-

culas linhas. 

Medias: Coeficiente d2 Variação 0,0% 

D.M.S. 5%
f:pocas 3,7 
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Tabela 19. Numero de dias da emergência ao f1orEscimento de 4 culti

vares de arroz em cinco épocas de semeadura 

tpocas de CULTIVARES 
Medias semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

_____ .. __ ----------· numero de di�s - -----------

19 agosto 93,5aB 89,0aB 126,0a A 125,6abA 108,6a 

lQ set. 85 ,OaC 84,0aC 120,0abB 145,0b A 108,5a 

19 out. 80,0aB 80,0aB 113,0abA 118,0b A 97,Sab 

lQ nov. 80,0aB 77,6aB 119,0abA 119 ,Ob A 99,0ab 

19 dez. 79,0aB 79,0aB 100 ,Ob A 106 ,Ob A 91 ,Ob 

Medias 83,5 c 82,0 D 115 ,6 B 122 ,8 A 101 ,o

Tndices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 11,1% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 20. Comprimento da panícula na colheita de 4 cultivares de 

arroz em cinco epocas de semeadura 

tpocas de CULTIVARES 
Medias semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

-------------------- cm --------------------

19 agosto 20,3a B 20,4ab B l8,3aB 22,9a A 20,Sab 

19 set. 14,8b C 18 ,2b B- l6,7aBC 23,7a A 18,3c 

19 out. 21 ,9a A 21 ,2a AB l9,3aB 22,9a A 21,3a 

19 nov. 20,0aAB l9,4abAB 17, 6aB 21,7abA 19,7b 

19 dez. 21 ,Sa A 21,6a A 17,3aB 20,0b A 20, 1 ab 

Medias 19,7 c 20,2 B 17,6 D 22,2 A 20,0 

Indices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 6,6% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

Epocas 3,7 
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Tabela 21. Número de ramificações principais na panícula apos co-

Epocas de 
semeadura 

19 agosto 

lQ set. 

19 out. 

19 nov. 

19 dez. 

Medias 

lheita de 4 cultivares de arroz em cinco épocas de semea

dura 

CULTIVARES 

IAC-164 IAC-165 IR-841 

----·------- número de ramificações 

9,0ab A 8,8aAB 6,6aB 

8,3ó AB 9,0aA 6,3aB 

8,8abAB 9,8aA 6,6aB 

11 ,Oa A 9,0aAB 7,6aB 

l0,3abAB 9,8aAB 8,5aB 

9,5 B 9,3 c 7,2 D 

P-899

---------
. . . 

9,3aA 

8,5aA 

9,5aA 

9,6aAB 

l0,6aA 

9,6 A 

Medias 

8,4bc 

8,0c 

8,7abc 

9,4ab 

9,8a 

8,7 

Indices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey a 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 13,4% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

E'.pocas 3,7 
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Tabela 22. Numero de espiguetas por panícula pós-colheita de 4 culti

vares de arroz em cinco epocas de semeadura 

E'.pocas de CULTIVARES 

semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899 Medias 

------ numero de espiguetas por panicula ----

19 agosto 88,5aA 88,6aA 56,6abB 93,6aA 81,9ab 

19 set. 70,3aA 89,5aA 66,0abA 85,3aA 77,8b 

19 out. 90,3aAB 86,3aAB 68,5abB l07,5aA 88, lab 

19 nov. 92,0aA 81 ,5aA 7à,6abA 98,5aA 85,9ab 

19 dez. 95,6aA 92,3aA 91 ,3aA 108 ,5aA 96,9a 

Medias 87,4 B 87,7 B 70,7 c 98,7 A 86, 1 

Indices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey a 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 17,8% 

D .M. S. 5% 
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 23. Densidade das panículas pôs-colheita de 4 cultivares de 

arroz em cinco epocas de semeadura 

tpocas de CULTIVARES 
Medias 

semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

------------------ densidade ----------------

19 agosto 4,4aA 4,3aA 3,2aA 4,3aA 4,0a 

19 set. 3,BaA 4,7aA 3,BaA 4, l aA 4, la 

19 out. 4,5aA 4,3aA 4,0aA 4,9aA 4,4a 

19 nov. 4,BaA 4,3aA 4, l aA 4,6aA 4,4a 

19 dez. 4,9aA 4,6aA 4,7aA 4,7aA 4,7a 

Medias 4,5 A 4,4 B 4,o c 4,5 A 4,3 

Tndices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey a 5%. Letras minüsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 16,7% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

E'.pocas 3,7 



94 

Tabela 24. Comprimento das espiguetas tomado na pós-colheita de 4 cul 

tivares de arroz em cinco epocas de semeadura 

E'.pocas de 
CULTIVARES 

Medias 
semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

--------------------- mm --------------------

19 agosto 9,2c A 9,SaA 9,4aA 9 ,SabA 9,4c 

19 set. 9,SbcA 9,6aA 9,4aA 9,4b A 9,Sbc 

19 out. 9,7abA 9,6aA 9,4aA 9,7abA 9,6ab 

19 nov. 9,6abA 9,6aA 9,SaA 9,8abA 9,6ab 

19 dez. 9,9a A 9,8aA 9,6aA 9,9a A 9,8a 

Medias 9,58 e 9,6 B 9,44D 9,64A 9,6 

indices literais idênticos representam tratamentos .semelhantes pelo 

teste de Tukey a 5%. Letras minusculas caracterizam colunas e maius

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 2,0% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

E'.pocas 3,7 
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Tabela 25. Largura das espiguetas na pôs-colheita de 4 cultivares de 

arroz em cinco épocas de semeadura 

1:pocas de CULTIVARES 
Medias semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

-------------------- mm --------------------

19 agosto 2,8aA 2,8aAB 2,5aBC 2,4aC 2,6a 

19 set. 2,9aA 2,8aA 2,5aB 2,5aB 2,7a 

19 out. 3,0aA 3,0aA 2,4aB 2,5a8 2,7a 

19 nov. 3,0aA 2,8aA 2,5aB 2,5a8 2,7a 

19 dez. 2,9aA 3,0aA 2,4aB 2,3aB 2,6a 

Medias 2,90A 2,888 2,46C 2,40D 2,70 

Tndices literais id�nticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linnas. 

Medias: Coeficiente de Variação 5,0% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

l:pocas 3,7 
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Tabela 26. Espessura das espiguetas na pós-colheita de 4 cultivares 

de arroz em cinco epocas de semeadura 

tpocas de CULTIVARES 
Médias 

semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899 

-------------------- mm --------------------

lQ agosto 2,05aA 2,08aA l,90aA l,93aA 1,99a 

19 set. 2, l OaAB 2,13aA l ,93aB l,98aAB 2,03a 

19 out. 2,08aA 2,03aA l ,90aA l,98aA 1,99a 

19 nov. 2,15aA 2, lOaAB l ,82aC l ,93aBC 2,00a 

19 dez. 2, 18aA 2, 18aA l ,88aB 2,00aAB 2,07a 

Medias 2, 11 A 2, l O B 1,ss c 1,96 D 2,0 

Indices literais id�nticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukev ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 5,1% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 27. Comprimento dos graos (sem as glumelas) de 4 cultivares de 

arroz em cinco epocas de semeadura 

E'.pocas de CULTIVARES 
Medias 

semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

--------------------- mm -------------------

19 agosto 6,8aA 6,9aA 6,8aA 6,9aA 6,8a 

lQ set. 6,9aA 7,0aA 6,7aA 6,8aA 6,8a 

19 out. 7, l aA 7,0aA 6,6aA 6,9aA 6,9a 

19 nov. 7,0aA 7,0aA 6,7aA 7,laA 6,9a 

19 dez. 7,0aA 5,5aA 5,3aA 6,9aA 6 ,-2a 

Mêdias 6,9 A 6,7 B 6,4 c 6,9 A 6,7 

índices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maius� 

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 14,9% 

D.M.S. 5%
Cultivares· 3,9 

E'.pocas 3,7 
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Tabela 28. Largura dos graos (sem as glumelas) de 4 cultivares de 

l:pocas de 
semeadura 

19 agosto 

19 set. 

19 out. 

19 nov. 

19 dez. 

Medias 

arroz em cinco epocas de semeadura 

CULTIVARES 

IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

-------------------- mm --------------------

2,6aA 2,6aA 

2,6aA 2,6aA 

2,6aA 2,6aA 

2,7aA 2,6aA 

2,7aA 2,6aA 

2,6 A 2,6 B 

2,2aB 

2,2aB 

2,2aB 

2,2aB 

2,2aB 

2,2 c

2, l aB 

2,2aB 

2,2aB 

2, l aB 

2,0aB 

2, 1 B 

Medias 

2,4a 

2,4a 

2,4a 

2,4a 

2,4a 

2,4 

!ndices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo

teste de Tukey a 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiüs

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 7,0% 

O.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

l:pocas 3,7 
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Tabela 29. Espessura dos graos (sem glumelas) de 4 cultivares de 

arroz em cinco epocas de semeadura 

E'.pocas de CULTIVARES 
Medias semeadura - IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

-------------------- mm --------------------

19 agosto l ,83aA l,93aA l,85aA l,80aA 1,85a 

19 set. l,95aA l,95aA l,75abB l ,80aB 1,86a 

19 out. l,95aA l,90aA l, 70bAB l ,83aB 1,84a 

19 nov. l ,93aA l,88aAB l , 77abB l,75abB 1,83a 

19 dez. l,93aA l ,95aAi, l,73abB l,65bB 1,81a 

Medias l ,91 B 1,92 A 1,76 e 1,76 e 1,83 

Indices literais idênticos apresentam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey a 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 3,9% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

Epocas 3,7 
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Tabela 30. Relação do comprimento pela largura das espiguetas de 4 

cultivares de arroz em cinco êpocas de semeadura 

E'.pocas de CULTIVARES 
Medias semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

---------------- Relação Cxl . -... -- --- .---

19 agosto 3,3aC 3,4aBC 3,8aAB 4,0abA 3,6a 

19 set. 3,3aB 3,4aB 3,8aA 3,8 bA 3,7a 

19 out. 3,3�8 3,3aB 3,9aA 4,0 bA 3,6a 

19 nov. 3,2aB 3,4aB 3,8aA 3,9 bA 3,6a 

19 dez. 3,3aC 3,3aC 4,0aB 4,4a A 3,7a 

Medias 3,3 D 3,4 e 3,8 B 4,0 A 3,6 

Tndices literais id�nticos apresentam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras miniísculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 5,4% 

D.M.S. 5%
Cultivares � 9 

E'.pocas j,/ 
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(sem as 

glumelas) de 4 cultivares de arroz em cinco epocas de se

meadura 

E'.pocas de CULTIVARES 
. Medi as semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

---------------- Relação Cxl ---------------

19 agosto 2,6aB 2,7aB 3,laA 3,4aA 2,9a 

19 set. 2,7aB 2,7aB 3,0aAB 3, laA 2,9a 

19 out. 2,7aB 2,7aB 3,laA 3,2aA 2,9a 

19 nov. 2,7aB 2,7aB 3,0aAB 3,3aA 2,9a 

19 dez. 2,7aB 2,7aB 3,2aA 3,4aA 3,0a 

Medias 2,1 c 2,1 c 3,0 B 3,3 A 2,9 

Indices literais id�nticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiiís ... 

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 6,5% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

E'.pocas 3,7 
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Tabela 32. ,Relação dos comprimentos das espiguetas com o cariopse de 

4 cultivares de arroz €m cinco épocas de semeadura 

tpocas de CULTIVARES 
Medias 

semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

---------------- Relação CxC ---------------

19 agosto l,3bA 1,3aA l,3bA l,3bA 1,3b 

19 set. l,3bA l ,3aA l,3bA l,3bA 1,3b 

19 out. 1 ,3bB l,3aB l ,4aA l ,4aA l ,3b

19 nov. r,3bB f,3aB l ,4aA l,3aB l ,3b

19 dez. l,4aA l ,3aB l,4aA l,4bA l ,4a

Medias l , 3 B 1,3 B 1,4 A 1,3 B 1,3 

!ndices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 2,9% 

D .M. S. 5% 

Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 33. Efeito de cinco epocas de semeadura no peso de 1.000 espi

guetas de 4 cultivares de arroz 

E'.pocas de CULTIVARES 
Medias semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

-------------------- gr --------------------

19 agosto 32,0aA 33,9aA 24,9aB 24,4aB 28,7a 

19 set. 33,3aA 33,5aA 24,5aB 24,4aB 28,9a 

19 out. 30,laA 3l,5aA 24,2aB 24,5aB 27,5a 

19 nov. 31,3aA 32,3aA 25,7aB 24,5aB 28,5a 

19 dez. 32,7aA 33,0aA 24,3aB 24,0aB 28,5a 

Medias 31,9 B 32,8 A 24,7 c 24,3 D 28,4 

índices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 6,1% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 34. Rendimento de beneficiamento total de 4 cultivares em 

cinco épocas de semeadura 

E'.pocas de CULTIVARES 
Medias semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

-------------------- % ---------------------

19 agosto 71 ,0cB 73,0aA 70,0bC 54,0cD 67,0c 

lQ set. 74,0aA 73,0aB 70,0bC 45,0eD 65,Se 

19 out. 73,0bA 70,0cB 70,0bB 51,0dC 66,0d 

19 nov. 70,0dC 71,0bB 72,0aA 59,0bD 68,0b 

19 dez. 71 ,0cC 73,0aA 72,0aB 70,0aD 71,5a 

Medias 71,8 B 72,0 A 70,8 e 50,8 D 67,6 

indices lfterais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã 5%. Letras minúsculas caracterizam colunas e maiús

culas linhas. 

Medias: Coeficiente de Variação 0,0% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

tpocas 3,7 
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Tabela 35. Produção de sementes por 4 cultivares de arroz semeados em 

cinco épocas distintas, calculada segundo MATSUBAYASHI e.:t 

a.Lü.. (1966) 

E'.pocas de CULTIVARES 
Medias 

semeadura IAC-164 IAC-165 IR-841 P-899

----------------- gr/vaso ------------------

lQ agosto 34,3aB 35,lab B 27,7a B 49,7a A 36,6a 

lQ set. 29,9aA 38,la A 29,6aA 39,7abA 34,3abc 

19 out. 21 ,9aB 25,6abAB 29,4aAB 37,7abA 28,6c 

19 nov. 29,7aA 23,6 bA 32,7aA 30,4 bA 29,l bc 

lQ dez. 29,7aB 31 ,8ab B 36,0aAB 47,0a A 35,9ab 

Medias 29,6 c 30,8 B 30,8 B 40,9 A 32,9 

Indices literais idênticos representam tratamentos semelhantes pelo 

teste de Tukey ã nivel de 5%, Letras minúsculas caracterizam colunas. 

e maiúsculas linhas. 

Medias: Coeficiente de Vari�ção 22,0% 

D.M.S. 5%
Cultivares 3,9 

E'.pocas 3,7 




