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RESUMO 

 

 

GOULART, Eduardo da Silveira. Arranjos de semeadura e desempenho de 
híbridos de arroz. 2012. 25f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Universidade Federal de 
Pelotas. 
 
 
Entre as práticas empregadas no cultivo do arroz irrigado para se obter melhores 
rendimentos, a escolha da densidade ideal e do melhor arranjo de plantas na área 
são muito importantes. O presente trabalho objetiva avaliar o comportamento e a 
plasticidade de três híbridos de arroz com relação à produtividade e qualidade 
industrial, quando os arranjos de semeadura envolvem variações na densidade e 
espaçamento entre linhas. O trabalho foi conduzido na safra 2010/2011 nos 
municípios do Capão do Leão, Viamão e Uruguaiana. Foram testados três arranjos 
de semeadura, com espaçamentos entre linhas de 0,17m, 0,34m e linhas 
intercaladas com 0,17 e 0,34m, que corresponderam respectivamente às densidades 
de 40kg.ha-1, 20kgha-1 e 32kg.ha-1. O delineamento experimental foi de blocos ao 
acaso, com parcelas subdivididas, com três repetições, considerando o local como 
repetição. Avaliou-se o rendimento e a qualidade industrial dos grãos. Os resultados 
mostram que a produtividade e os componentes de qualidade industrial dos 
genótipos não foram afetados pelos diferentes arranjos de semeadura. Este 
comportamento mostra a plasticidade dos híbridos em compensar as densidades 
menores e as diferentes distribuições das linhas de semeadura. Isso torna possível a 
flexibilização das recomendações de densidades de semeadura e espaçamentos 
entre linhas para estes híbridos, permitindo a redução da quantidade de sementes a 
ser semeada por área, em relação ao que está sendo atualmente recomendado, 
dessa forma reduzir os custos de produção e tornar o uso desta tecnologia mais 
atraente e largamente utilizada nas lavouras comerciais de arroz irrigado. 

 
Palavras-chave: Arroz irrigado, Oryza sativa L., densidade, espaçamento entre 

linhas, híbridos de arroz. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

GOULART, Eduardo da Silveira. Arranjos de semeadura e desempenho de 
híbridos de arroz. Pelotas, 2012. 25f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Universidade 
Federal de Pelotas. 
 
The practices and techniques used in irrigated rice to obtain better performances 
include the optimal density and the best arrangement of plants in the area. This study 
aims to evaluate the behavior and plasticity in the yield and grain quality of three rice 
hybrids with different sowing arrangements in the density and row spacing. The 
experimental field was conducted in rice season 2010/2011 in Capão do Leão, 
Viamão and Uruguaiana at Rio Grande do Sul state. Three different sowing 
arrangements, involving row spacing with 17 cm, 34 cm and 17cm intercalated with 
34 cm which corresponded respectively to densities of 40 kg.ha-1, 20 kg.ha-1 and 32 
kg.ha-1. The experimental design used was randomized blocks with sub divided plots 
with three replications considering each location as a replication. Were evaluated the 
yield and grain quality. The results show that the grain yield and grain quality 
components of hybrid rice were not affected by sowing arrangement. The hybrids 
behavior demonstrates the plasticity to compensate lower densities and different 
distance between planting rows. This allow recommendations of seeding rates and 
row spacing for these hybrids reducing the amount of seed to be sown per area 
compared with what is currently recommended. It means cost reduction and can 
make the use of this technology more attractive and widely used in commercial rice 
fields. 

 
Key words: Irrigated rice, Oryza sativa L., density, row spacing, hybrid rice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O arroz (Oryza sativa L.), pertencente à família Poaceae, é um dos cereais 

mais cultivados no mundo. Sua importância é tamanha que o cereal faz parte da 

alimentação básica de mais da metade da população mundial, principalmente, nos 

países da América Latina e da Ásia. Esse cereal, essencialmente autógamo, 

consiste no principal alimento para aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas, sendo 

que quase todas moram em países em desenvolvimento. Manter a produção de 

arroz compatível com o aumento anual da população mundial é um desafio 

formidável à comunidade científica, que poderá ser superada, provavelmente pelo 

emprego da heterose. 

A importância do arroz como base da alimentação da maioria da população 

é muito grande. Porém 90% de sua produção está concentrada na Ásia, e o Brasil 

desponta como o principal mercado produtor desse cereal. 

No Brasil, o arroz é o responsável por 18% das calorias e 12% das proteínas 

da dieta básica da população com uma produção anual de 11,26 bilhões de 

toneladas de arroz (CONAB 2011). O país cultiva uma área de 2,7 milhões de 

hectares. A produção desse cereal no país é originária, principalmente, das lavouras 

irrigadas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (CONAB 2011). 

O Rio Grande do Sul é o Estado com a maior produção de arroz do Brasil, 

com 61,5% da produção nacional, com uma área cultivada de arroz na safra de 

2010/11, se aproximou de 1,1 milhões de hectares. Os rendimentos médios foram 

superiores as 7 toneladas de arroz por hectare, na última safra 2011/2012. Em 

algumas situações, o potencial genético das cultivares de arroz e as práticas de 

manejos contribuíram para os orizicultores ultrapassam essas médias alcançando 

resultados superiores a 10 toneladas por hectares. 

Na ultima década, ocorreram inúmeras transformações nos sistemas de 

cultivo de arroz no Estado do Rio Grande do Sul. As principais foram a introdução da 

tecnologia para o controle do arroz vermelho e as novas variedades de arroz com 

alto potencial de rendimento. Dentre as novas variedades, destacam-se os híbridos, 

as quais apresentam os maiores tetos produtivos. 
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Outra adequação importante foi a redução da densidade de semeadura do 

arroz irrigado que varia em função da cultivar utilizada, dos tipos de solos, da 

qualidade fisiológica das sementes e da época de semeadura. As cultivares 

modernas apresentam alta capacidade de afilhamento, requerendo menores 

quantidades de sementes por metro linear. 

O aumento do rendimento da cultura de arroz irrigado está sendo alcançado 

de diversas formas. Em destaque as práticas de manejo adequadas, de fácil 

utilização e de baixo custo para a lavoura (RIEFFEL-NETO et al., 2000). Vem sendo 

também um grande destaque o melhoramento genético e a heterose das cultivares 

hibridas. 

O primeiro aspecto importante para obter alta produtividade é realizar uma 

boa semeadura. Para isto é necessários que as plântulas de arroz germinem 

rapidamente e uniformemente.  Depois de emergidas, o período ideal para iniciar a 

entrada de água é de 10 a 15 dias, após a emergência. 

Uma das alternativas de melhoria da rentabilidade do cultivo de arroz é 

investir na formação de uma lavoura de qualidade. Um dos insumos que mais 

influência essa característica é o uso de sementes de alta qualidade, que se 

expressa por atributos físicos, fisiológicos, sanitários e genéticos. Além disso, a 

semente é um meio de se levar ao produtor todo o potencial de uma cultivar, tanto 

genético como de qualidade física, fisiológica e sanitária, e, é isto que a agricultura 

moderna requer (PESKE et al., 2004). 

A redução da densidade de semeadura propicia um melhor aproveitamento 

e utilização dos recursos disponíveis, tais como água, luz e nutrientes. A menor 

densidade de semeadura, permite uma melhor interceptação da luz solar, propiciam 

do maior potencial de perfilhamento, fazendo com que a cultura  expresse seu 

potencial de desenvolvimento pleno. As baixas densidades, propiciando um melhor 

desenvolvimento da cultura, e além de aumentar a produtividade através do 

aumento da área fotossintetizante, também torna a cultura mais resistente a 

estresses ambientais, ataques de pragas e doenças e os colmos tendem a ser mais 

grossos e fortes aumentando a resistência ao acamamento (LUZZARDI et al., 2005). 

Schuch (2001) salienta que a produtividade das culturas é função da 

transformação da energia solar incidente sobre a lavoura, em produtos orgânicos, 

através do processo fotossintético, e sua alocação nas diferentes partes da planta. O 
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autor considera que a quantidade de radiação solar que o cultivo consegue 

interceptar está relacionada com a área foliar e esta à densidade de semeadura, 

sendo a ideal a distribuição na qual as plantas se encontram equidistantemente 

localizadas. 

Neste mesmo sentido, a densidade de semeadura é um dos fatores 

importantes a ser considerado na implantação de uma lavoura para que uma 

população adequada de plantas seja atingida (FAGUNDES et al., 1998). 

Alguns estudos mostraram a possibilidade de reduzir, drasticamente, a 

quantidade de sementes de arroz por hectare sem alterar a produtividade. No caso 

dos híbridos, também é possível fazer esta redução sem impactar na produtividade. 

O beneficio dá se na redução do investimento visto que as sementes híibridas 

apresentam um elevado custo em relação as sementes de variedades de arroz de 

polinização aberta. 

Sousa (1994) constatou que não ocorreram diferenças no rendimento de 

grãos em cultivares de arroz, quando  variam os níveis de densidade e espaçamento 

entre as linhas, num período de três safras em uma região orizícola do Rio Grande 

do Sul. Assim, o autor concluiu que as variedades de arroz irrigado, podem atingir 

rendimentos satisfatórios, em faixas relativamente amplas de densidade de 

semeadura e espaçamento entre as linhas. 

A recomendação da densidade de semeadura para o arroz irrigado no 

sistema convencional varia de acordo com a região e com sistema de cultivo, mas a 

faixa usual varia entre 100 a 150kg de semente por hectare (EMBRAPA, 1993), 

dependendo principalmente da cultivar, da época de semeadura e do tipo e preparo 

de solo. Tratando–se de cultivares modernas, as mesmas apresentam alta 

capacidade de afilhamento, podendo compensar um menor numero de plantas por 

área, através da emissão de um grande numero de afilhos (YOSHIDA, 1981). 

Uma alta população de plantas não garante altos rendimentos, pois nesta 

condição, embora o número de panículas possa ser maior, estas são constituídas 

por um menor número de grãos. Em relação ao espaçamento, as máquinas 

modernas propiciam semeaduras com espaçamento de 0,17m entre linhas. Porém, 

no sistema convencional, recomenda-se a semeadura em linhas e espaçamentos 

que podem variar de 0,13 a 0,20cm (EMBRAPA, 1993). 
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O arroz híbrido é cultivado no mundo desde 1976 (YUAN et al, 1994). Seu 

cultivo no Brasil iniciou-se em 2003, utilizando cultivares desenvolvidas pela 

empresa RiceTec. Nesse mesmo ano de lançamento do primeiro híbrido comercial 

no Brasil, deu se início das pesquisas  com híbridos no IRGA em colaboração com a 

Fazenda Ana Paula e o instituto de Pesquisa de Arroz de Hunan, da China. A 

pesquisa para desenvolvimento de híbridos na EMBRAPA iniciou-se em 1984 

(COUTINHO, 2011). A última empresa a ingressar nesse cenário comercial de 

híbridos no Brasil, foi a Bayer S/A. Tendo trabalhado na década de 1990 com 

cultivares de autopolinização, migrou nos meados de 2002, para verticalizar suas 

pesquisas em híbridos de arroz, lançando o primeiro híbrido comercial em 2005. No 

ano de 2011, fez a compra do projeto de híbridos do IRGA em colaboração com a 

Fazenda Ana Paula. 

As cultivares híbridas comerciais no Brasil, apresentam a possibilidade de 

reduzir a densidade de semeadura, até patamares comerciais de cerca de 40 a 

50kg.ha. Zhende (1986) relata que na produção de híbridos é possível trabalhar com 

densidades entre 15 a 25kg.ha, sem haver prejuízo na produtividade, gerando uma 

economia na quantidade de sementes e possibilitando uma melhor uniformidade de 

semeadura em função da maior distância entre as sementes. A semeadura do arroz 

em linha é feita muitas vezes por meio de semeadoras que possuem mecanismos 

denominados de rotores ou cilindros acanalados. Esses mecanismos propiciam uma 

alta densidade de semeadura, porém com uma má distribuição das sementes na 

linha (BUTIERRES, 2003). 

O vigor híbrido vem sendo explorado amplamente pelos produtores do 

Brasil, já há  praticamente uma década. Na atualidade os híbridos, estão propiciando 

uma heterose, que economicamente é rentável. Esse vigor associado à heterose 

positiva que os híbridos comerciais possuem é explorada e reconhecida como a 

técnica da genética mais importante para o agricultura. Esse fenômeno contribui não 

só apenas para a segurança alimentar, mas também beneficia diretamente o 

ambiente. A China foi o primeiro pais a produzir e usar híbridos comercialmente. Em 

1976 lançou seu primeiro híbrido comercial, cultivando atualmente 15 milhões de 

hectares (50% da área total) com arroz hibrido, produzindo 103,5 milhões de 

toneladas anualmente de arroz, com rendimento médio de 6.900kg.ha. Outros 

países também passaram a utilizar, em escala comercial, a tecnologia dos híbridos. 
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Além dos EUA, em 2007 foi registrado seu cultivo em Bangladesch (300 mil ha), 

Índia (1,1 milhões de ha), Indonésia (130 mil ha), Filipinas (341 mil ha) e Viethnam 

(650 mil ha) (XIE, 2008). Já no Brasil os híbridos chegaram a ocupar 3,16% da área 

arrozeira do Rio Grande do Sul ou cerca de 34.000ha (IRGA, 2010). 

Na produção comercial de arroz híbrido no Brasil, o valor da semente hibrida 

ainda é um entrave para a sua expansão, em contraponto aos seus reconhecidos 

benefícios. Assim, o alto investimento inicial dificulta o aumento das áreas plantadas. 

As empresas que detêm a tecnologia para a produção dos híbridos de arroz ainda 

enfrentam dificuldades no processo produtivo, o que impacta no preço da semente. 

Nos campos de produção de sementes híbridas do Brasil, as empresas dedicadas à 

produção comercial têm obtido produções baixas e o reflexo é direto no preço da 

semente hibrida comercial (F1). 

Assim, a pesquisa de produção de sementes híbridas no Brasil deve avançar 

em direção aos esclarecimentos básicos como, por exemplo, época de semeadura, 

época de adubação nitrogenada, principalmente, utilização eficiente de hormônios 

de crescimento (ácido giberélico) com intuito de melhorar a sincronização de 

polinização cruzada das linhas parentais, aumentar o rendimento de grãos por 

panículas da linha A e aumentar a relação entre A:B e A:R, coincidência floral entre 

as linhas através de ajustes de ciclo e escalonamento de semeadura dos parentais, 

ou seja, os campos de produção são constituído de linhas A (fêmea), as que 

recebem o pólen  e  produzem sementes, porém são estéreis e não produzem pólen. 

Porém, a linha B (Mantenedora), responsável por manter a fertilidade da linha A, 

produz pólen e possui uma genética idêntica à linha A. 

A linha R (Restauradora), linha de arroz na maioria das vezes geneticamente 

distante, tem o papel de restaurar a fertilidade da fêmea e proporcionar junto à linha 

A uma heterose satisfatória no F1. 

Em relação aos aspectos econômicos, as empresas de sementes terão lucro 

se os orizicultores tiverem sucesso, e estes terão a chance de optar utilizando 

variedades ou híbridos. A escolha da genética irá proporcionar o teto produtivo que o 

produtor deseja chegar, ou seja, semeando o que lhes proporcione maior relação 

custo/benefício com o menor risco (SCHERER, 2005). 

Para se manterem em um equilíbrio econômico e produtivo, as baixas 

densidades de semeadura nos híbridos vêm sendo exploradas de forma positiva, 
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quando comparadas as médias de produtividades e as diferenças de densidade de 

semeadura que vêm se mantendo em relação às testemunhas convencionais de 

arroz. Muitas informações vêm sendo geradas nos híbridos, principalmente sobre 

possibilidades de aumentar o rendimento e diminuir as densidades de semeadura. 

Na China, se não fosse a diminuição da densidade de semeadura, a 

tecnologia híbrida não teria sustentabilidade no negócio de sementes (HE et al., 

1986). 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar diferentes arranjos de 

semeadura que envolvem variações nos espaçamentos entre linhas e nas 

densidades de semeadura, visando o rendimento de grãos e a qualidade industrial 

dos grãos, em três híbridos comerciais de arroz irrigado e a diferença de custo de 

uso de sementes hibridas de arroz irrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

  
 

O experimento foi conduzido em áreas comerciais de clientes da Bayer S/A, 

na safra de 2010/2011, nos municípios de Viamão no Litoral Norte, Uruguaiana na 

Fronteira Oeste e Capão do Leão na Região Sul do rio Grande do Sul. 

Usaram-se três cultivares híbridas provenientes da empresa Bayer S/A, 

cujos nomes comerciais dos híbridos convencionais são: Arize QM 1003, híbrido de 

ciclo médio, com ampla adaptação, médio potencial produtivo, Arize QM 1010, 

híbrido de ciclo médio/tardio, alto potencial produtivo, ampla adaptação geográfica, 

tolerância às principais doenças, resistente à toxidez de ferro e elevada flexibilidade 

à época de semeadura, e o Arize Prime, em fase de lançamento, híbrido de ciclo 

precoce/médio, com bom potencial produtivo e elevada qualidade de grãos. 

Foram testados três arranjos de semeadura, que correspondem a 

espaçamentos entre linhas de 0,17m, 0,34m e linhas pareadas de 0,17m e 

espaçamento de 0,34m. A esses arranjos de plantas não se variou a densidade de 

sementes na linha de semeadura, a qual foi equivalente à densidade de semeadura de 

40kg.ha-1. Aos arranjos de semeadura com 17cm, 34cm e 17/34cm corresponderam 

densidades de semeadura de 40kg.ha-1, 20kg.ha-1 e 32kgha-1, respectivamente. 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com parcelas 

subdivididas, com três repetições. As cultivares foram alocadas nas parcelas e os 

arranjos de plantas nas subparcelas. Cada repetição do experimento foi alocado em 

um dos locais citados acima, representando cada uma delas um bloco completo. 

Cada bloco ocupou uma área de 540m², com cada subparcela, medindo 4,5m x 

10m, onde toda a subparcela foi considerada com área útil. 

O experimento foi instalado em três locais, com características de solo 

semelhantes, apresentando drenagem natural deficiente, decorrente de densidade 

elevada do solo, baixa porosidade total, alta relação micro e macroporos, presença 

de camada superficial com baixa permeabilidade e do relevo plano e suave 

ondulação. O manejo do solo foi convencional, em todos os locais, sendo utilizado 

em cada local o sistema de manejo predominante na região, com a mesma 

adubação, mesmas doses e momentos de aplicação de nitrogênio e assim como os 

mesmo tratos químicos para pragas e doenças. O manejo de água ocorreu logo 

após aplicação dos herbicidas e se deu por completa em 3 dias. 
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Em nenhuma das áreas foi realizada a calagem, devido a todas  terem sido 

calcariadas anteriormente. Após o preparo de solo, foi feito um manejo de 

dessecação prévio da vegetação antes da semeadura, utilizando o herbicida 

glyphosate (1.440g.ha-1). Antes da emergência do arroz, em estágio de S3 o arroz, 

(“ponto de agulha’’), fez-se outra aplicação de glyphosate (1.440g.ha-1). 

A adubação foi realizada baseada nas análises de solos utilizando na base 

400kg/ha do adubo granulado 5-20-20, sendo aplicada no momento da semeadura 

no sulco da semeadora. Foram realizadas duas aplicações de N em cobertura, 

sendo a primeira 15 dias após a emergência no estádio de V3 (três folhas do arroz), 

e a segunda na diferenciação do primórdio floral. O total foi de 220kg.ha-1, sendo 

70% na primeira época e 30% na segunda. 

Para a distribuição das sementes foi utilizada uma semeadora experimental 

da marca SEMINA II, que garante a distribuição correta das sementes e adubo. Para 

definir os espaçamentos propostos foram isoladas algumas linhas da semeadora, 

para obtenção dos espaçamentos desejados. 

As sementes dos híbridos comerciais (Arize QM 1003, Arize QM 1010 e 

Arize Prime) foram tratadas com os inseticidas Gaucho FS (imidacloprido), na dose 

de 0,8L/100kg de sementes, mais Standak (fipronil), na dose de 0,2L/100kg de 

sementes e o fungicida Derosal Plus (carbendazim + tiram), na dose de 0,2L/100kg 

de sementes. 

Aplicou-se herbicida em pós-emergência para o controle de plantas 

daninhas de folha estreita e largas no arroz, utilizando os produtos Sonora 

(Bispiribaque-Sódio), na dose de 0,125L.ha-1 e Gamit (Clomazona 360g/L), na dose 

de 0,3L.ha-1, com vazão de 100L ha-1, mais 0,5L ha-1 de óleo vegetal marca Aureo. 

Foram analisados os rendimentos de grãos e a qualidade industrial dos 

grãos. O ponto de colheita foi monitorado pela da umidade dos grãos no campo, 

utilizando-se um determinador de umidade de campo, marca H-10. A colheita foi 

realizada de forma mecanizada, com a umidade dos grãos na faixa de 20 a 23%, 

para todas as cultivares e locais. 

O rendimento de grãos foi expresso em kg.ha-1, sendo utilizado um 

graneleiro balança, modelo Semina I, para a pesagem dos grãos de cada parcela do 

ensaio, determinando a sua produtividade. 
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De cada parcela foi retirada uma amostra de 3kg de grãos, sendo 500g da 

mesma utilizada para a determinação de impurezas e 50g utilizadas para a 

determinação da umidade, utilizando o determinador universal. O restante da 

amostra foi secada em secador intermitente de amostras, até atingirem 13% de 

umidade, utilizando fluxo de ar de 200 a 280m³m-1, com temperaturas do ar de 40ºC. 

Foi retirado 1kg de cada amostra e acondicionada em recipiente plástico, 

hermeticamente fechado e identificado sendo encaminhadas para o Laboratório de 

Análise de Grãos da Bayer S/A, para as análises de qualidade industrial dos grãos. 

Para a determinação da percentagem de grãos inteiros, foi coletada uma 

amostra de 100g de arroz em casca, a qual foi processada em um engenho de prova 

(SUZUKI), modelo MT, por um minuto.  Em seguida, os grãos brunidos polidos foram 

pesados e o valor encontrado foi considerado como rendimento de benefício, com os 

dados expressos em porcentagem. 

Posteriormente, os grãos brunidos foram colocados no “trieur’’ número dois e 

a separação dos grãos foi processada por trinta segundos. Os grãos que 

permaneceram no ‘’triuer” foram pesados, obtendo-se o rendimento de grãos inteiros 

e grãos quebrados, ambos expressos em porcentagem. 

Para as avaliações de gesso, barriga branca, barriguinha, gessados e 

inteiros ok (grãos sem imperfeições), são utilizados o analisador estatístico de arroz, 

modelo S21. Esse aparelho tem como objetivo analisar amostras de arroz e fornecer 

informações com total detalhamento. Detalhes de cada grão individualmente. Após a 

leitura são gerados laudos, com fotos e arquivos das amostras. 

Com o analisador estatístico de arroz, é possível analisar diversos aspectos 

de amostras de arroz como brancura, índice de quebra, percentual de gessados, 

porcentagem de área gessada, entre outros parâmetros. Um computador é acoplado 

e um sistema digital que captura as imagens envia as imagens dos grãos a um 

‘’software’’, que os analisa individualmente. Após esse processo, o software calcula 

os resultados estatísticos e dá ao operador a base de dados de toda a amostra. 

Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância, sendo os 

efeitos de cultivares, espaçamento e locais avaliados por comparação de médias, 

através do teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 



 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

A análise da variância mostrou não ter ocorrido interação entre os fatores 

cultivares e arranjos de semeadura, para todas as variáveis das variáveis avaliadas 

no experimento, mostrando que os diferentes híbridos de arroz irrigado apresentaram 

comportamento semelhante conforme foi alterada a distribuição das plantas na área. 

Assim, analisando os fatores isolados, constata-se na Tabela 1 que as 

cultivares híbridas de arroz irrigado não se diferenciaram no rendimento de grãos, 

não apresentando significância estatística no teste F em nível de 5% de 

probabilidade. 

Ainda observando os parâmetros de qualidade industrial dos grãos 

apresentados na Tabela 1, constata-se que a percentagem de grãos inteiros, para o 

híbrido Prime, foi superior em quatro pontos percentuais em relação aos demais 

híbridos testados. Porém, para a variável respostas, percentagem de grãos 

quebrados, o híbrido Arize QM 1003, foi superior ao Prime em 2 pontos percentuais, 

enquanto que o hibrido Arize QM 1010, não se diferenciou do Prime. Com relação à 

renda total, que representa o somatório da percentagem de grãos inteiros e 

percentagem grãos quebrados, novamente o híbrido Arize Prime mostrou-se melhor 

na percentagem de renda total, com pelo menos dois pontos percentuais maior em 

relação ao hibrido Arize QM 1010 e o hibrido Arize QM 1003 não se diferenciou dos 

demais em percentagem de renda total. 

 

Tabela 1. Rendimento de grãos (kg/ha-1), percentagem de grãos inteiros, 
percentagem de grãos quebrados e percentagem de renda total, em função de três 
arranjos de semeadura, na média de três híbridos comerciais de arroz irrigado, safra 
2010/2012. 
 

 
Genótipo 

Rendimento 
de grãos 
(kg/ha) 

Grãos 
inteiros 

(%) 

Grãos 
quebrados 

(%) 

Renda 
total 
(%) 

Arize Prime 
Arize QM 1010 

   11.771(NS) 
   12.406 

 59,26 a 
 55,13 b 

 8,00 b 
 9,91 ab 

67,25 a 
65,04 b 

Arize QM 1003    11.324  54,99 b 10,98 a 65,97 ab 

Média    11.834  56,45   9,63 66,08 

CV%    12,78%    5,51%  23,13%  2,02% 
NS – Não significativo pelo teste F em nível de 5% de probabilidade. 
Médias seguidas por letra distintas na coluna diferem pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 
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Os diferentes arranjos de semeadura não afetaram o rendimento de grãos 

(Tabela 2). Também os diferentes arranjos de semeadura não afetaram a 

porcentagem de grãos Inteiros, grãos quebrados e renda total (Tabela 2), apesar da 

variação no espaçamento entre linhas e na densidade de semeadura, que 

possivelmente tenha afetado a uniformidade de maturação. 

Trabalhos de pesquisa (PEDROSO, 1984, 1985) têm demonstrado que o 

arroz produz satisfatoriamente com espaçamentos variando entre 0,10 a 0,30m, 

embora a recomendação oficial da pesquisa (EMBRAPA, 1993), mostre uma faixa 

mais restrita, compreendida entre 0,13 e 0,20m. 

 

Tabela 2. Rendimento médio de grãos (kg.ha-1), percentagem de grãos inteiros, 
percentagem de grãos quebrados e percentagem de renda total, de híbridos 
comerciais de arroz irrigado, na média de três arranjos de semeadura, safra 
2010/2011. 
 

Arranjos 
de 

semeadura 

Rendimento de 
grãos 

(kg/ha) 

Grãos 
inteiros 

(%) 

Grãos 
quebrados 

(%) 

Renda 
total 
(%) 

17 cm 
34 cm 

   11.729(NS) 
   11.903 

 56,06 (NS) 
 56,86 

 9,99 (NS) 
 9,68 

66,08(NS) 
66,54 

17/34 cm    11.869  56,44  9,21 65,66 

Média 
 

   11.834 
    

 56,45  9,63 66,08 

CV%     12,78%    5,51% 23,13%  2,02% 
NS – Não significância pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade 

 

Na Tabela 3 estão apresentados outros componentes de qualidade industrial 

de grãos de arroz, podendo-se observar que não ocorreram diferenças entre os 

diferentes genótipos para a percentagem de gesso, barriga branca, barriguinha, 

gessados e inteiros ok, quando comparados pelo teste F ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Os dados apresentados na Tabela 4 mostram que os diferentes arranjos de 

semeadura não afetaram a porcentagem de gesso, barriga branca, barriguinha, 

gessados e inteiros ok.  
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Tabela 3. Aspectos de qualidade de grãos de três híbridos comerciais de arroz 
irrigado, na média de três arranjos de semeadura, na safra 2010/2011. 
 

 
Genótipos 

Gesso 
 

(%) 

Barriga 
Branca 

(%) 

Barriguinha 
 

(%) 

Gessados 
 

(%) 

Inteiros 
OK 
(%) 

Arize Prime 
Arize QM 1010 

   0,70(NS) 
   0,96 

7,66(NS) 
6,68 

 3,51(NS) 
 3,47 

14,45(NS) 
13,79 

46,69(NS) 
43,66 

Arize QM 1003    0,84 6,09  3,44 12,64 43,54 

Média 
 

   0,83 
    

6,81  3,47 13,62 44,63 

CV%  47,16%  30,74% 27,54% 13,81% 7,93% 
NS – Não significância pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade 

 
 

Tabela 4. Aspectos de qualidade de grãos em função de três arranjos de 
semeadura, na média de três híbridos comerciais de arroz irrigado, safra 2010/2011. 
 

Arranjos 
de 

semeadura 

Gesso 
 

(%) 

Barriga 
branca 

(%) 

Barriguinha 
 

(%) 

Gessados 
 

(%) 

Inteiros 
OK 
(%) 

17 cm 
34 cm 

    0,81(NS) 
    0,83 

7,45(NS) 
6,65 

 3,93NS) 
 3,37 

13,63(NS) 
14,17 

45,58(NS) 
45,33 

17/34 cm     0,86 6,32  3,09 13,07 44,99 

Média 
 

    0,83 
    

6,81  3,47 13,62 44,63 

CV%   47,16%  30,74% 27,54% 13,81% 7,93% 
NS – Não significância pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade 

 

Os resultados mostram que a produtividade e os componentes de qualidade 

industrial das cultivares de arroz híbrido não foram afetados pelos diferentes arranjos 

de semeadura que envolvem alterações nas densidades de semeadura e no 

arranjamento das linhas de semeadura. Esse comportamento mostra a plasticidade 

desses híbridos em compensar as densidades menores e as diferentes distribuições 

das linhas de semeadura. Isso mostra a possibilidade de flexibilização das 

recomendações de densidades de semeadura e espaçamentos entre linhas para 

essas cultivares híbridas, permitindo a redução da quantidade de sementes a ser 

semeada por área, em relação ao que está sendo atualmente recomendado, 

permitindo, desta forma, reduzir os custos de produção e tornar o uso dessa 

tecnologia mais atraente e, portanto, mais largamente utilizada nas lavouras 

comerciais de arroz irrigado. Essa redução na densidade de semeadura envolve 

necessariamente o uso de sementes de elevada qualidade fisiológica, semeadoras 



 
 

 

20 

com sistemas de distribuição de sementes mais precisos e adoção de elevado nível 

de manejo das lavouras. 

Dessa forma, o trabalho fornece informações preliminares sobre a 

possibilidade de otimizar os recursos genéticos, possibilitando o uso de arranjos de 

semeadura que proporciona elevado potencial produtivo e níveis aceitáveis de 

qualidade industrial dos grãos, pela redução da densidade de semeadura por área, 

bem como do uso de diferentes arranjos de linhas de semeadura, com a 

manutenção da densidade dentro das linhas de semeadura. 

Na Tabela 5 constata-se que o rendimento de grãos observado no município 

do Capão do Leão foi de aproximadamente duas toneladas superior aos verificados 

no município de Uruguaiana e três toneladas superior ao observado no município de 

Viamão. Essas diferenças de produtividade observadas podem ser devidas a 

diferenças de adaptação dos materiais aos diferentes ambientes, o que pode ter se 

refletido em maiores índices de área foliar e maiores taxas de crescimento nos 

estágios iniciais de desenvolvimento, como observado por Schuch et al. (2000). 

 

Tabela 5. Rendimento de grãos (kg.ha-1), percentagem de grãos inteiros, 
percentagem de grãos quebrados e renda total (%), em função do local de cultivo, 
de três híbridos comerciais de arroz irrigado, semeados em três espaçamentos entre 
linhas, safra 2010/2011. 
 

 
Local 

Rendimento de 
grãos 

(kg/ha) 

Grãos 
inteiros 

(%) 

Grãos 
quebrados 

(%) 

Renda 
total 
(%) 

Capão do 
Leão 
Uruguaiana 

 
   13.529 a 
   11.536 b 

 
 57,19 ab 
 58,32 a 

 
  9,62 b  
  9,88 b 

 
66,81 a 
65,20 a 

Viamão    10.437 b  53,87 b 12,39 a 66,25 a 

Média 
 

   11.834 
    

 56,46  9,63 66,09 

CV%     11,75%     6,20% 24,29%  2,34% 
Médias seguidas por letra distintas na coluna diferem pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 

O rendimento de grãos inteiros, que indica a quantidade de grãos inteiros 

obtidas após o beneficiamento industrial e é um dos parâmetros mais importantes 

para determinar o valor de comercialização de arroz (OLIVEIRA et al., 1998), foi 

variável entre os diversos locais. O município de Uruguaiana apresentou maiores 

valores quando comparado com Viamão, sendo que o município de Capão do Leão 
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não se diferenciou de ambos os locais (Tabela 5). Nessa mesma tabela observa-se 

que o município de Viamão apresentou a maior percentagem de grãos quebrados, 

enquanto que os municípios de Uruguaiana e Capão do Leão não apresentaram 

diferenças entre si. A percentagem de renda total foi semelhante entre todos os 

locais. 

Os resultados da Tabela 6 mostram que os locais de cultivo não se 

diferenciaram para a percentagem de gesso e para a percentagem de barriga 

branca. Porém, para o parâmetro percentagem de grãos com barriguinha o 

município de Viamão apresentou maior valor, comparativamente com Uruguaiana, 

não se diferenciando, no entanto, de Capão do Leão. Com relação à percentagem 

de grãos gessados o município de Viamão apresentou os maiores valores e Capão 

do Leão o menor; entretanto, Uruguaiana não se diferenciou de ambos. 

Para o parâmetro percentagem de inteiros ok, Uruguaiana destacou-se  com 

mais de quatro pontos percentuais na comparação com Capão do Leão e duas 

vezes valor de quando comparado com o município de Viamão. 

 

Tabela 6. Aspectos de qualidade de grãos em função do local de cultivo, na média 
de três híbridos comerciais de arroz irrigado, safra 2010/2011. 
 

 
Local 

Gesso 
 

(%) 

Barriga 
branca 

(%) 

Barriguinha 
 

(%) 

Gessados 
 

(%) 

Inteiros 
ok 
(%) 

Capão do Leão 
Uruguaiana 

    0,67 a 
    0,93 a 

7,59 a 
5,42 a 

 3,64 a 
 2,69 b 

12,02 b 
14,24 ab 

44,24 b 
48,55 a 

Viamão     0,91 a 7,52 a  3,86 a 14,63 a 41,11 b 

Média 
 

    0,84 
    

6,84  3,40 13,63 44,63 

CV%   41,49%  28,75% 26,63% 14,07% 7,69% 
Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem pelo teste de tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 

Desse modo, constata-se que os híbridos de arroz irrigado apresentaram 

comportamento diferenciado para o rendimento de grãos e alguns parâmetros de 

qualidade industrial de grãos, em função do local de cultivo. O município do Capão 

do Leão apresentou o maior rendimento de grãos e elevado rendimento de grãos 

inteiros. Já o município de Viamão apresentou rendimento de grãos inferiores e 

reduzida percentagem de grãos inteiros, bem como uma percentagem maior de 
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grãos quebrados. O município de Uruguaiana apresentou menor percentagem de 

grãos com barriguinha e maior percentagem de grãos inteiros ok. 

Os resultados indicam que os fatores genéticos podem ser explorados de 

forma a manter potencial produtivo e níveis aceitáveis de qualidade industrial dos 

grãos, uma vez que os arranjos de semeadura, que envolvem densidade e 

espaçamento entre as linhas, não afetaram o desempenho dos diferentes híbridos 

de arroz irrigado. Essa informação pode ser aproveitada pelo aumento da área 

cultivada com o mesmo volume de sementes, bem como com a consequente 

redução dos custos de produção. 

Foi possível observar, também, que os híbridos respondem ao fator local de 

cultivo, interferindo na produtividade de grãos e na qualidade industrial dos mesmos, 

indicando a necessidade do desenvolvimento de materiais adaptados às diferentes 

regiões de cultivo de arroz irrigado, no Rio Grande do Sul. 

Assim, aliado ao desenvolvimento de material genético de alto desempenho, 

é fundamental o desenvolvimento e utilização de equipamentos para a distribuição 

das sementes, bem como práticas de manejo adequadas, como fertilidade do solo, 

rotação de culturas, preparo antecipado do solo, adequado controle de plantas 

daninhas, monitoramento e controle de pragas e doenças e, principalmente, 

semeadura em época adequada. 

O uso de diferentes arranjos de semeadura, que envolvem densidade e 

espaçamento entre as linhas, não afeta a produtividade e qualidade industrial de 

grãos de híbridos de arroz irrigado, mostrando a plasticidade desses híbridos em 

compensar as densidades menores e as diferentes distribuições das linhas de 

semeadura. Isso mostra a possibilidade de flexibilização das recomendações de 

densidades de semeadura e espaçamentos entre linhas para essas cultivares 

híbridas, permitindo a redução da quantidade de sementes a ser semeada por área, 

em relação ao que está sendo atualmente recomendado, permitindo dessa forma 

reduzir os custos de produção e tornar o uso dessa tecnologia mais atraente e, 

portanto, mais largamente utilizada nas lavouras comerciais de arroz irrigado. 

 



 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 

 Os diferentes arranjos de semeaduras testados não afetaram a 

produtividade e qualidade industrial de grãos de híbridos de arroz irrigado. 

 Confirmou a plasticidade dos híbridos em compensar as menores 

densidades. 

 Flexibilização nas recomendações de densidades de semeadura e 

espaçamentos entre linhas para essas cultivares híbridas. 

 Menor densidade de sementes igual a maior rentabilidade dos negócios 

de sementes hibridas de arroz. 
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