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1. INTRODUÇÃO GERAL 

O arroz é uma cultura versátil que se adapta às diferentes condições de clima e solo, 

sendo considerada a espécie de maior potencial de aumento de produção para o combate da 

fome no mundo (Azambuja et al., 2004; Rosa et al., 2006). No Amazonas segundo o IBGE, o 

consumo per capita anual é de 12,183Kg de arroz diversos e 7,249kg de arroz polido. Isso se 

deve a mudança de hábito já que a região possui uma diversidade de alimentos que substitui o 

arroz, como por exemplo, a farinha, o consumo per capta anual perfaz 23,54kg (IBGE, 2009). 

O Brasil é o 9º produtor de arroz do mundo e o maior entre os países não orientais (FAO, 

2015).   

O arroz pertence à Divisão: Magnoliopsida, Classe: Liliopsida, Ordem: Poales, Família: 

Poaceae, Gênero: Oryza (Cronquist,1988). O arroz é uma gramínea com duas espécies 

cultivadas, no mundo, a Oryza sativa, L. e Oryza glaberrima, presume-se que a primeira é 

originária da Ásia e a segunda da Africa Ocidental, porém não se sabe ao certo a origem das 

espécies e dos gêneros. O gênero Oryza é o mais rico e importante da tribo Oryzeae e engloba 

cerca de 23 espécies, diversas espontaneamente nas regiões tropicais da Ásia, África e 

Américas. A espécie O. sativa é considerada polifilética, resultante do cruzamento de formas 

espontâneas variadas (EMBRAPA, 2017). 

A produção mundial está estimada em 480,72 milhões de toneladas, sendo 8,3 milhões 

de toneladas produzidas no Brasil. Os dez maiores países produtores são, em ordem 

decrescente: China, Índia, Indonésia, Bangladesh, Vietnã, Tailândia, Myanmar, Filipinas, 

Brasil e Japão. A china e a Índia com uma produção de 144,56 e 105,48 milhões de toneladas 

de arroz beneficiado, respectivamente. Os maiores exportadores que são a Tailândia, Vietnã, 

Estados Unidos da América (EUA), Índia, China e Paquistão (Azambuja et al., 2002; Conab, 

2017). Também somos maior produtor de arroz no Mercosul, participando com 79,3% da 

produção, na média de 2008/09 até 2014/15 (USDA/FAS 2016; Campestrini et al., 2014; 

SOSBAI, 2016).  

No Brasil, a previsão para a safra 2016/17 está em 12,317,7 mil ton./ha
-1

 com área 

cultivada estimada em 1.975,3 milhões de hectares, registra redução de 1,6% na área plantada 

em relação à safra passada, isso se deve principalmente a redução das áreas de plantio em 

sequeiro, que é mais difundido territorialmente com produção em Mato Grosso, Goiás, Piauí, 

Maranhão, Pará, Rondônia e Tocantins (MAPA, 2017).  

Para manter a grande produtividade e o suprimento da demanda, faz-se necessário a 

utilização de cultivarem produtivas e adaptadas às condições de cultivo. Sabe-se que existe 



14 
 

 
 

grande diversidade genética e diferentes variedades cultivadas no mundo, mesmo assim, o uso 

de cultivares locais de arroz bem adaptados é um fator importante. O cultivo quando praticado 

com cultivares local favorece a ampliação e manutenção da diversidade genética, a maior 

resistência as adversidades climáticas e favorece o desenvolvimento da agricultura familiar 

que se beneficia pelas condições locais (Fonseca et al., 2004; Nodari & Guerra, 2015). 

A produção nacional de arroz não vem acompanhada do crescimento do consumo. Há, 

portanto, a necessidade de aumentar a produção visando às demandas futuras. A inserção do 

cultivo de arroz em áreas de pastagens natural degradadas e o uso de campos naturais pode ser 

uma alternativa ao desmate da floresta desde que praticado em sistemas agrícolas 

sustentáveis, explorando-se todas as suas aptidões, poderá tornar-se áreas com elevada 

produtividade agrícola (Ramalho et al., 1994). 

As características físicas, fertilidade do solo, os efeitos causados pela ação antrópica 

sobre a propriedade física do solo, a implantação de novas áreas agrícolas, bem com o manejo 

adequado na implantação da cultura, são elementos essenciais para obter uma produtividade 

satisfatória, sem causar danos ao ambiente, principalmente em uma exploração agrícola 

(Alves et al., 2012; Kramer, 2006). Outros fatores como a utilização de altas doses de 

fertilizantes químicos e orgânicos e corretivos agrícolas, têm levado ao desequilíbrio 

nutricional afetando diretamente o crescimento e a produção de algumas culturas. Nesse 

contexto, é imprescindível trabalhar em parceria com os produtores, no sentido de orientá-los 

sobre a melhor forma de uso, manejo e conservação das áreas agricultáveis. Entretanto, sob a 

perspectiva socioambiental; frente à abundância de recursos naturais do país, sugere a 

possibilidade de inserção produtiva para todos que vivem da terra e, a partir dela, agregação 

de novos valores (Oliveira & Silva, 2012). 

A estrutura da dissertação está dividida em dois capítulos, tem como tema principal a 

cultura do arroz e tipos de solos. Cada capítulo está em formato de artigo científico, e é 

abordado subtemas vinculados à cultura. No capítulo I trata-se da germinação de cultivares de 

arroz em diferentes tipos de solos. O capítulo II trata do desempenho de cultivares de arroz 

(Oryza sativa, L.) em diferentes tipos de solos na Amazônia Ocidental. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Avaliar o desempenho de três cultivares de arroz cultivados em seis tipos de solo na do 

Amazônia Ocidental. 
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2.2 ESPECÍFICOS 

1. Identificar, qual o melhor solo para o cultivo do arroz; 

2. Identificar, a cultivar com maior desempenho em seis tipos de solos na Amazônia 

Ocidental; 

3. Avaliar a germinação e a altura de cultivares de arroz em diferentes tipos de solo.  

 

3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 IMPORTÂNCIAS DO ARROZ 

É um dos mais antigos alimentos cultivados pelo homem. Há relatos que na china 3000 

a.C. havia cerimônia de semeadura do arroz presidida pelo Imperador. Está presente na mesa 

de dois terços da humanidade, sendo cultivado nos cinco continentes (Ferreira et al., 2006; 

Anselmi, 1985). Esse alimento constitui-se como um dos mais importantes cereais cultivados 

e apresenta grande importância social (Pereira, 1996). Está presente nos países em 

desenvolvimento e é considerado um dos alimentos com melhor balanceamento nutricional, 

pois fornece 20% da energia e 15% da proteína “per capita” necessárias ao homem. É uma 

cultura extremamente versátil, que se adapta a diferentes condições de solo e clima, e é 

considerada a espécie de maior potencial de aumento de produção no combate à fome do 

mundo (Gomes & Magalhães Júnior, 2004).  

O arroz é rico em sua diversidade genética. Ao longo de todo o mundo milhares de 

variedades são cultivadas. A preferência do consumidor por esse cereal está associada a 

aspectos econômicos, tradicionais e culturais, variando de país para país e até mesmo de 

região para região dentro de um mesmo país. Em vários mercados, são famosos os tipos 

especiais, como os arrozes-aromáticos Basmati (na Índia e no Paquistão) e Jasmim (na 

Tailândia), o arroz-verde ou „Midori Mai‟, o arroz-preto ou „Kuro Mai‟ e o arroz-vermelho ou 

„Aka Mai‟ (no Japão), o arroz-arbório ou „Volano‟ (na Itália) (Almeida et al., 2009). 

Atualmente a espécie Oryza sativa, L. encontra subdividida em três subespécies: indica, 

japônica e javanica. (Pereira, 2002; FAO, 2014). 

 

3.2 O ARROZ NO MUNDO 

O arroz é uma das poucas culturas cultivadas e consumidas em todos os continentes, 

frequentando a mesa de dois terços da população mundial. São cultivados cerca de 168 

milhões de hectares. A produção de cerca de 741,0 milhões de toneladas de grãos em casca 
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correspondente a 29% do total de grãos usados na alimentação humana (Campestrini et al., 

2014; SOSBAI, 2016).  

O mercado de arroz é administrado por políticas de segurança alimentar de muitos 

governos, que tenta garantir que o produto não pese na cesta básica do consumidor. Mas a 

produção não acompanha o consumo: na Ásia, as chuvas insuficientes e tardias reduzem a 

colheita na Indonésia, no Camboja, na índia, na Tailândia e no Vietnã; já na África, no Egito e 

em Madagascar, além das chuvas irregulares, as altas temperaturas prejudicam a produção 

(USDA/FAS, 2016). 

O consumo mundial de arroz beneficiado é de 70,0 kg pessoa ano, sendo que os países 

asiáticos, onde são produzidos 91% desse cereal, apresentam uma média mais elevada 84,0 kg 

pessoa ano. O Brasil se destaca como um grande consumidor, cerca de 45 kg/pessoa/ano 

(Conab, 2015; Sosbai, 2016). 

Atualmente os principais produtores de arroz, do mundo são a China e a Índia com uma 

produção de 144,56 e 105,48 milhões de toneladas de arroz beneficiado, respectivamente e 

entre os maiores exportadores que se destacam são Tailândia, Vietnã, Estados Unidos da 

América (EUA), Índia, China e Paquistão. O Brasil é o maior produtor de arroz fora do 

continente Asiático (Azambuja et al., 2002; Conab 2017).  

 

3.3 ARROZ NO BRASIL 

O Brasil é um dos dez maiores produtores mundiais de arroz e o maior da América, com 

uma produção nacional na safra 2015/2016 10,603,0 milhões de toneladas, em área de 2 

milhões hectares cultivados. Este cereal representa, seguramente, um dos principais alimentos 

da dieta básica da população Brasileira com uma demanda anual para a safra 2016/17 

estimada em mais de 12,317,7 milhões de toneladas no total de 1.975milhões de hectares 

cultivados (CONAB, 2017; SOSBAI, 2016). 

O nono levantamento de arroz, realizado na safra 2016/17, registra redução de 1,6% na 

área plantada em relação à safra de 2015/16 dois milhões de hectares, a produção ficou em 

torno de 12 milhões de toneladas, que foi influenciado principalmente pela redução das áreas 

de plantio em sequeiro. Em contrapartida, observa-se o aumento do plantio em áreas irrigadas, 

o que ajuda a explicar a estimativa de aumento de produtividade em 16,3%. A produção deve 

chegar a 12.129,9 mil toneladas, aumento de 14,4% em relação à safra passada (CONAB, 

2017). A Região Norte, segunda maior produtora nacional, teve uma redução de 0,8% na sua 

área plantada em relação a temporada passada. Em Rondônia, a produção esperada é de 120 
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mil toneladas e a produtividade estão estimadas em 2.956 kg/ha
-1

, 13,6% inferior em relação à 

safra passada. A redução da produtividade deve-se, em parte, ao fato das lavouras estarem em 

áreas novas e que anteriormente eram utilizadas como pastagens, localizadas em regiões do 

estado onde a cultura de soja encontra-se em plena expansão e também devido à ocorrência de 

brusone e excesso de chuvas durante a colheita (CONAB, 2017). 

No Brasil o plantio está classificado em dois sistemas: o plantio “de várzea” e o plantio 

“de terras altas”. De acordo com o manejo hídrico estes sistemas podem ser subdivididos em: 

sistema irrigado por inundação; sistema com inundação não controlada; sistema de várzea 

úmida; sistema de sequeiro tradicional e sistema de sequeiro por irrigação suplementar por 

aspersão (Guimarães & Sant‟Anna, 1999). Não existem diferenças morfológicas marcantes 

entre cultivares de arroz de sequeiro e do irrigado. Contudo, certas adaptações são necessárias 

à sobrevivência sob condições de seca. Portanto, qualquer espécie pode ser plantada sob as 

duas condições de cultivo, mas seu desenvolvimento e produtividade vão sofrer enorme 

variação (Rosso, 2007). 

A região sul do Amazonas apresenta como característica em suas regiões a ocorrência 

de campos naturais e essa vegetação são constituídas por várias formações campestres que se 

alternam com a floresta e distribuem-se em forma de mosaicos, destes campos vegetais, cerca 

de 630 km² estão no município de Humaitá, Amazonas, constituindo os chamados “Campos 

de Puciari-Humaitá” (Braun e Ramos, 1959). A Vegetação predominante é floresta tropical 

densa ou aberta ocorrendo também savana quando a vegetação florestal se interrompe (Brasil, 

1978). A região abrangida na área da Amazônia ocidental, localizada na porção oeste da 

região Norte do Brasil, Humaitá, AM teve seu desenvolvimento marcado pelo processo de 

colonização, período o qual se estabeleceu a orizicultura, empregada na época como lavoura 

temporária em áreas recém-desmatadas (Kramer, 2006). 

As condições edáficas e climáticas altamente favoráveis foi o que estimulou produtores, 

destacando neste processo o arroz de sequeiro (Mattos et al., 2006). O alto custo na demanda 

de insumos com elevado custo de produção, já que a fertilidade dos solos da região Norte 

constitui a principal limitação do uso agrícola (Falcão; Silva 2004). Assim, é imprescindível o 

uso de adubos e corretivos para a manutenção da produtividade do solo para obtenção de altas 

produtividades das lavouras (Rodrigues, 1988). Por outro lado a técnica de análise de solo 

como a única técnica disponível para avaliação direta da fertilidade é insuficiente para 

garantir um acompanhamento adequado do estado nutricional das plantas, fatores ambientais 

podem interferir no processo de absorção de nutrientes presente no solo (Raij, 2001).  
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Assim, é imprescindível o uso de adubos e corretivos para a manutenção da 

produtividade do solo para obtenção de altas produtividades das lavouras (Rodrigues, 1988). 

Os estados do Amazonas e do Acre importam menores porções de arroz produzidas em 

Rondônia que exporta também para países como Bolívia. O estado de Rondônia também é 

abastecido com o produto empacotado vinda de outros estados como Mato Grosso e Rio 

Grande do Sul (Carvalho, 2015). 

A inserção do cultivo do arroz de terras altas em regiões favorecidas bem como em 

áreas de pastagens naturais e degradadas, desde que praticado em sistemas agrícolas 

sustentáveis, poderá torná-lo numa cultura de grande importância, em especial, na região do 

cerrado amazônico (Ramalho et al.,1994). Isso decorre do baixo preço das terras na região do 

Rio Madeira, a fertilidade do preparo da área com máquinas agrícolas, a possibilidade de se 

obter mais de uma safra ao ano e a viabilidade de escoamento da produção através da hidrovia 

do rio Madeira tem aumentado significativamente a imigração de produtores das regiões 

Centro Oeste Sul e Sudeste do Brasil a fim de cultivar, principalmente, arroz, soja e milho no 

Sul do estado do Amazonas, precisamente no município de Humaitá. Este trabalho avaliou a 

germinação e altura de diferentes cultivares de arroz (O. sativa, L.) em diferentes tipos de solo 

no sul do amazonas. 

 

3.4 IMPORTÂNCIAS DO ESTUDO DA COR DO SOLO 

A coloração apresentada pelo solo constitui uma das maneiras mais primitivas de 

identificá-los. Tratados antigos de agricultura escritos por filósofos gregos e romanos que 

viveram antes da Era Cristã, já classificavam os solos pela sua coloração. Como essa 

propriedade é em função de características como o material de origem do solo e das condições 

climáticas predominantes, nessa época procurou-se associar a cor do solo com sua 

produtividade. Hoje com o advento de metodologias para o estudo do solo sabe-se que outros 

atributos como matéria orgânica e a mineralogia são mais precisos que a cor na avaliação de 

sua fertilidade (Campos, 2001). 

A importância da cor do solo está no fato de algumas de suas características, como 

teores de hematita e goetthita estarem relacionadas entre si (Schwertmann & Taylor, 1977). 

Características do solo, como matéria orgânica e óxidos de ferro, outros como a umidade e a 

distribuição do tamanho de partícula (Fernandez & Schulze, 1992), têm forte relação com a 

cor, considerando ainda que são de grande importância em muitos sistemas de classificação 

de solos, utilizam como atributo separador das unidades de solo (FAO, 1989; Soil Survey 

Staff, 1988). A determinação das cores nesse sistema normalmente é feita por comparação 
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visual com uma série de padrões contidos na carta de Munsell. O sistema Munsell é definido 

pelos atributos matiz, valor (brilho) e croma (saturação).  

Hoje há diversos modelos de determinação de cor do solo, o método de determinação da 

cor do solo proposto por Barrón & Torrent (1986), se baseia no cálculo de valores de 

triestímulos, o qual utiliza amostras secas e em pequenas quantidades, sendo relativamente 

simples e mais preciso, haja vista que as avaliações são realizadas por meio do uso de 

equipamentos, o que elimina a marcante subjetividade que caracteriza a avaliação visual da 

cor. Torrent & Schwertmann (1987) observaram, para misturas de hematitas sintéticas e 

caulinitas, que a cor dependia do tamanho da partícula do óxido de ferro e que o aumento 

deste tamanho resultava em cores mais púrpuras, o que denota diminuição da capacidade de 

pigmentação da hematita.  

Alguns trabalhos (Barrón & Torrent, 1986; Madeira Netto et al., 1997) relacionaram 

teores de hematita com dados de sensoriamento remoto, cujo potencial no estudo do solo é 

comprovado. O desenvolvimento de técnicas simples, menos onerosas e mais rápidas para a 

estimativa dos teores de óxidos de ferro dos solos é extremamente desejável. 

No Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999), a cor determina o 

nome de argissolos e latossolos no segundo nível categórico e no primeiro nível de gleissolos 

e chernossolos. No campo, sua determinação é normalmente efetuada pela comparação visual 

de cores, utilizando a notação na cardeneta de Munsell (1975), esse é um modelo 

mundialmente utilizado por pedólogos devido a sua rápida e fácil aplicação em trabalhos de 

campo. Torrent & Barrón (1993) destacam que, devido a diversos fatores, erros substanciais 

estão envolvidos neste método de determinação visual e subjetivo, o que revela a importância 

do desenvolvimento de instrumentos de campo e laboratório que permitam uma determinação 

mais objetiva, precisa e exata. 

Para Camargo et al (1987); Embrapa (1999), a interpretação da cor pelo olho humano 

não se dá de forma quantitativa, ficando a interpretação restrita a termos pouco específicos 

como amarelo, vermelho, preto, entre outros. O resultado dessa avaliação influi na 

classificação de solos, daí a necessidade de estabelecer metodologias que quantifiquem a cor 

do solo. Melville & Atkinson (1985) discutiram detalhadamente medições de cor utilizando 

uma série de modelos. Listam três fatores de maior efeito na subjetividade na interpretação da 

cor pelo olho humano: características da fonte de luz que ilumina o objeto a ter a cor medida; 

características da superfície do objeto e qualidade da resposta espectral do olho humano. A 

maior parte dos solos agricultáveis na Região Amazônica é de reação ácida, com baixa 
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capacidade de troca catiônica (CTC) e baixa fertilidade. O solo é, portanto, um fator limitante 

para a produtividade e sustentabilidade de sistemas de produção agrícola.  

 

3.5 PRINCIPAIS CLASSES DE SOLOS E PORCENTAGEM DE ÁREA DE 

OCORRÊNCIA NO AMAZONAS  

A região amazônica apresenta paisagem com uma grande diversidade de solos, em sua 

maioria, ácidos com baixa capacidade de troca catiônica e baixa fertilidade natural. A floresta 

amazônica ergue-se sobre solos pobres e lixiviados e as informações sobre a distribuição e o 

comportamento dos atributos dos solos são baseadas, principalmente, em levantamentos 

generalizados (Vieira 1975; Sanchez & Cochrane, 1980). Entre estes se destaca a grande 

variedade de solos inter-relacionada dentro da paisagem, tais como: Argisolos sob floresta em 

áreas mais altas e portanto melhor drenadas; Cambissolo sob campos altos e zonas de 

ecótonos, além de Gleissolos sob campo baixo em áreas com excesso de água. Segundo 

Martins et. al. (2006), os solos sob floresta apresentam maior profundidade efetiva, 

consequentemente, maior volume de armazenamento e infiltração de água relacionada aos 

solos sob campo natural.  

A região sul do estado do Amazonas, que compreende os municípios de Humaitá, 

Canutama e Lábrea, concentra extensas áreas de campos naturais 341.644ha, com grande 

potencial para o cultivo de arroz (Braun & Ramos, 1959). Nesta região, o arroz de terras altas 

é normalmente produzido na estação chuvosa, sem o uso de irrigação suplementar, no entanto, 

com produtividade média bem abaixo da obtida em outras regiões mais tradicionais, como o 

estado do Rio Grande do Sul, onde as lavouras são irrigadas em sistema de inundação 

(CONAB, 2017). Os solos dos campos naturais onde é realizado o cultivo de arroz de terras 

altas no estado do Amazonas apresentam fertilidade natural baixa (Martins et al., 2006; 

Campos et al., 2012). A semeadura do arroz de terras altas normalmente é realizada entre os 

meses de setembro e novembro, marcado pelo início da estação chuvosa, quando o teor de 

umidade no solo é suficiente para a germinação das sementes (Radmann, 2011). As principais 

limitações químicas para o cultivo desses solos são: elevada acidez potencial, baixa e média 

saturação por bases e muito baixa disponibilidade de fósforo. Para o cultivo de arroz de terras 

altas é realizado a aplicação de calcário para neutralizar a acidez e fornecer Ca e Mg e adição 

de fertilizantes para atender as necessidades nutricionais das plantas (Radmann, 2011). 
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3.6 CULTIVARES 

O sistema de produção Clearfield
 ®

 baseia-se na resistência genética a alguns herbicidas 

do grupo químico das imidazolinonas e foi desenvolvido para auxiliar no controle do arroz-

vermelho. As cultivares recomendadas para esse sistema são identificadas com o sufixo “CL”, 

tanto híbridos como convencionais. No Brasil, a tecnologia Clearfield
 ®

 foi introduzida pela 

BASF. A primeira cultivar lançada dentro desse programa foi a IRGA 422 CL, em 2002. A 

utilização do sistema de produção Clearfield® deve ser feita somente quando a área a ser 

cultivada estiver infestada com arroz-vermelho. As sementes de arroz-daninho desprendem-se 

da panícula, mesmo em estágios de desenvolvimento com grãos ainda pastosos, contudo 

viáveis (Eberhardt, 2015). 

A cultivar SCS 117 CL é uma cultivar de ciclo longo, com 145 dias da emergência até a 

completa maturação dos grãos, apresentando 105 cm de estatura de planta. A folha bandeira é 

ereta e as panículas são longas com degrane intermediário e completo inserção. Em condições 

experimentais, a cultivar SCS 117 CL apresentou produtividade de 8,9 t ha
-1

. É considerada 

moderadamente resistente a brusone (Pyricularia oryzae) e a toxidez por ferro. A renda do 

benefício foi de 70,0% de grãos descascados e polidos e alto rendimento de grãos inteiros 

para arroz branco. A aparência do grão polido, tanto para branco como parbolizado é 

adequada às exigências do consumidor brasileiro, apresentando após a cocção, aroma normal. 

O teor de amilase e temperatura de gelatinizarão é semelhante às principais cultivares da 

Epagri em uso pelos produtores, podendo desta forma, ser parbolizado conjuntamente com as 

demais. Na avaliação sensorial, tanto para arroz branco como para parbolizado, a cultivar 

SCS117 CL apresentou desempenho satisfatório quanto a adesividade, aparência do grão 

cozido, volume após cocção, aroma e maciez (Dallagnol, 2017). 

A cultivar SCS 121 CL, obtido pelo cruzamento entre o cultivar Epagri 108 e a 

linhagem PCW 16, portadora do gene de resistência aos herbicidas do grupo químico das 

imidazolinonas. A cultivar SCS 121 CL apresenta elevado potencial de produção de grãos, 

resistência intermediária ao acamamento e média resistência à brusone (P. oryzae) e à toxidez 

indireta por ferro. Os grãos dessa cultivar são de excelente qualidade industrial e culinária. 

Apresentam boa relação comprimento/largura e adequado teor de amilose e temperatura de 

gelatinização, o que lhes confere bom desempenho no processo industrial de parabolizado e 

de cocção. Possui ciclo longo, com 141 dias de emergência à maturação, apresenta 85 cm de 

estatura de planta. Em condições experimentais, a cultivar SCS 121 CL apresentou 

produtividade de 8,6 t ha
-1

, destaca-se pela estabilidade de produção nos diversos ambientes 
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em que foi testada, pela alta qualidade de grãos tanto beneficiados para arroz branco, como 

para parabolizado, além da alta produtividade (Schiocchet, 2015). 

A cultivar SCS 114 ANDOSAN possui ciclo longo, com 140 dias da emergência até a 

completa maturação dos grãos, apresentando 100 cm de estatura de planta. Em condições 

experimentais, a cultivar SCS114 ANDOSAN apresentou produtividade de 10,0 t/ha
-1

. É 

considerada moderamente resistente a brusone (P. oryzae) e a toxidez por ferro. Renda do 

benefício é de 70,0% de grãos descascados e polidos e 63,5% de rendimentos de grãos 

inteiros para arroz branco (Schiocchet, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

4. AVALIAÇÃO DE GERMINAÇÃO E ALTURA DE DIFERENTES 

CULTIVARES DE ARROZ (Oriza sativa, L.) EM DIFERENTES 

TIPOS DE SOLO NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 

RESUMO: O desenvolvimento de novas tecnologias de cultivares de arroz visando o 

aumento de produtividade em diferentes tipos de solos implica em novas pesquisas sobre a 

eficiência na escolha do solo e cultivares que apresentam melhor desempenho na germinação 

e bom desenvolvimento da plântula do arroz (Oryza sativa, L.). A cor é um dos mais úteis 

atributos para caracterizar solos e sua determinação constitui importante fonte de informação 

para o estudo. A cor do solo é função, principalmente, da presença de óxidos de Fe e matéria 

orgânica, além de outros fatores, como a umidade e a distribuição do tamanho de partículas. O 

objetivo do trabalho foi identificar possíveis correlações entre a germinação de diferentes 

cultivares de arroz em diferentes tipos de solo na Amazônia ocidental. O estudo foi realizado 

no munícipio de Humaitá, AM, através do experimento em condições de casa de vegetação, 

no delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com quatro repetições 

disposto em fatorial 6x3x10; três cultivares, sendo, SCS 117 CL, SCS 121 CL e SCS 114 

ANDOSAN e 10 períodos após a emergência. As variáveis analisadas foram a germinação e 

altura das plântulas. A cultivar SCS 114 ANDOSAN obteve maior germinação nos seis tipos 

de solos. A cultivar SCS 117 CL obteve maior altura nos seis tipos de solos, porém teve a 

menor porcentagem de germinação. O solo preto de Humaitá apresentou maior média de 

altura e maior porcentagem de germinação, mostrando ser o mais produtivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Oriza sativa, L., tipos de solos; cultivares; germinação. 
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EVALUATION OF GERMINATION OF DIFFERENT RICE CULTIVARS IN 

DIFFERENT SOIL TYPES IN THE SOUTH OF THE AMAZON 

ABSTRACT: The development of new technologies of rice cultivars aiming to increase 

productivity in different types of soils, implies in new constant research on the efficiency and 

application of knowledge and soil selection and cultivars that present the best performance of 

germination and good development of the seedling Rice (Oryza sativa L.). The aim of this 

study was to evaluate the germination of different rice cultivars in different soil types in 

southern Amazonia. The study was carried out at Humaitá, AM, through the experiment under 

greenhouse conditions, in a completely randomized design, with four replications arranged in 

a factorial of 6x3x4, consisting of the combination of six types of soils: Soil 01: soil with Red 

and very clayey coloration; Soil 02: mixed soil with black and red coloration and very clayey; 

Soil 03: soil with black coloration and little clay; Solo 04 coloration black with yellow and 

very clayey; Soil 05: soil with black coloration and very sandy; Soil 06: with very clayy black 

and red color, three cultivars, being, CSC117 CL, SCS121CL and SCS 114 ANDOSAN and 

four replicates per treatment. The variables analyzed were the germination and height of the 

seedlings. For the soils collected in the municipalities of the states of Amazonas and 

Rondônia, it was verified that they have a high percentage of silt and clay, which makes it 

difficult to infiltrate water. The cultivar SCS 114 ANDOSAN was the one with the highest 

germination in the six types of soils. The cultivar SCS117 CL was the one that got the highest 

height in the six types of soils, but got the lowest (%) of germination. 

KEY WORDS: Oriza sativa, L.; Types of  Soils cultivars; Germination; Cultivars. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa, L.) é um dos cereais mais cultivados no mundo, com grande 

importância econômica para o país em desenvolvimento, constitui a base alimentar de mais de 

três bilhões de pessoas, consequentemente há uma crescente exigência na produção agrícola, 

sendo que em 2050 será necessário um aumento de 60% a 110% da produção para atender 

estas exigências crescentes, além de compor a lista dos treze alimentos que compõe a cesta 

básica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos (DEESE). 

Verifica-se que o arroz é proveniente de médios e grandes produtores de outras regiões do 

país ou importado (Elli et al., 2016). A produção mundial estimada do grão é mais do que 475 

milhões de toneladas, sendo 8,3 milhões de toneladas produzidas no Brasil, o maior produtor 

de arroz fora do continente Asiático (Campestrini et al., 2014; USDA/FAS 2015).  

O nono levantamento de arroz, realizado na safra 2016/17, registra redução de 1,6% na 

área plantada em relação à safra de 2015/16 2 milhões de hectares, a produção ficou em torno 

de 12 milhões de toneladas, que foi influenciado principalmente pela redução das áreas de 

plantio em sequeiro. Em contrapartida, observa-se o aumento do plantio em áreas irrigadas, o 

que ajuda a explicar a estimativa de aumento de produtividade em 16,3%. A produção deve 

chegar a 12.129,9 mil toneladas, aumento de 14,4% em relação à safra passada (CONAB, 

2017).  A Região Norte, segunda maior produtora nacional, teve uma redução de 0,8% na sua 

área plantada em relação à temporada passada. Em Rondônia, a produção esperada é de 120 

mil toneladas e a produtividade estão estimadas em 2.956 kg/ha, 13,6% inferior em relação à 

safra passada. A redução da produtividade deve-se, em parte, ao fato das lavouras estarem em 

áreas novas e que anteriormente eram utilizadas como pastagens, localizadas em regiões do 

estado onde a cultura de soja encontra-se em plena expansão e também devido à ocorrência de 

brusone e excesso de chuvas durante a colheita (CONAB, 2017). 

Atualmente os principais produtores de arroz, do mundo são a China e a Índia com uma 

produção de 144,56 e 105,48 milhões de toneladas de arroz beneficiado, respectivamente e 

entre os maiores exportadores que se destacam são Tailândia, Vietnã, Estados Unidos da 

América (EUA), Índia, China e Paquistão (Azambuja et al., 2002; CONAB 2017).  

O potencial do rendimento do arroz está relacionado a uma série de fatores adversos e 

complexos como a germinação que é definida como a emergência e o desenvolvimento das 

estruturas essenciais do embrião, manifestando a sua capacidade para dar origem a uma 

plântula normal, sob condições ambientais favoráveis (Borghetti & Ferreira 2004; Nassif et 
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al.,1998). Para germinar, a semente de arroz precisa absorver água, quando ocorre nas 

sementes em germinação, a ação do coleóptilo quanto a radícula podem emergir primeiro e 

em condições de emergência em solo com umidade adequada, a radícula emerge primeiro, 

mas quando as sementes são imersas em água para pré-germinação (sistema de cultivo pré-

germinado) o coleóptilo pode emergir primeiro. O arroz para germinar tem como temperatura 

mínima do ar de 10ºC (Popinigis, 1974) e para boa emergência, a temperatura do solo deve 

ser igual ou maior a 20ºC (Magalhães JúnioR, 2004; NedeL 2004; Steinmetz et al. 2001).  

O arroz reage à deficiência hídrica com reduções na altura das plantas, área foliar e 

produção de biomassa, aborto de perfilho, mudanças na massa seca das raízes e na 

profundidade de enraizamento e atraso no desenvolvimento reprodutivo, o aumento e a 

melhor distribuição do sistema radicular, a maior eficiência na absorção de água e o aumento 

da sensibilidade estomática podem contribuir para a manutenção da produtividade (Kramer & 

Boyer 1995). 

A característica que torna a planta indesejada ao cultivo comercial é a interferência que 

a cultivar pode causar, como a redução na produtividade, quando os grãos são colhidos e 

processados na indústria, torna-se necessário o processo de seleção e separação eletrônica 

como forma de uniformizar o produto final (Schiocchet, 2015). As características físicas do 

solo aliado ao relevo ondulado permitem que em áreas cultivadas mais baixas ocorra acúmulo 

de matéria orgânica, que ocorre devido ao encharcamento durante a época chuvosa, atribui-se 

a isto o nível de fertilidade esteja relacionada ao nível de matéria orgânica concentrada nas 

partes altas e nas mais baixas, a topografia tem sido frequentemente relatada como sendo 

causa de variações nos atributos do solo que se refletem na germinação e altura de cultivares 

de arroz (Kramer 2006; Campos 2007). O presente estudo tem como objetivo avaliar a 

germinação e altura de cultivares de arroz de arroz irrigado em seis tipos de solos em 

condições de sequeiro, já que a região possui alto índice pluviométrico, portanto é importante 

avaliar o desempenho das cultivares dentro das condições ambientais da região. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi realizado em casa de vegetação na Universidade Federal do Amazonas 

– UFAM – Humaitá, situada nas coordenadas geográficas de 07° 30‟ 45.6” de latitude sul e 

063° 01‟ 52.5” de longitude oeste e com altitude de 63,0 m no período de 19 fevereiro a 01 de 

março de 2017. A zona climática da região, segundo a classificação de Köppen, pertence ao 

grupo A (Clima Tropical Chuvoso) e tipo climático Am (chuvas do tipo monção), 
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apresentando um período seco de pequena duração, com precipitação média anual variando 

entre 2250,0 e 2750,0 mm e, com período chuvoso iniciando em outubro e prolongando-se até 

junho. As médias anuais de temperatura variam em torno de 25ºC e 27ºC e, a umidade relativa 

do ar varia entre 85% e 90% (Brasil, 1978; Braun e Ramos, 1959). Para a instalação do 

experimento utilizou-se vasos contendo 4,0 kg de solo, onde foi realizada a calagem de 

acordo com as analises químicas e físicas no laboratório da Empaer de Várzea Grande no 

Estado de Mato Grosso (Tabela 01).  

Tabela 1: Atributos químicos e físicos do solo coletados na profundidade de (0 – 20 cm) nas 

áreas dos experimentos. 

SOLOS LOCAL pH  H2O pH Ca Cl2 P K
+

Ca
2+

 + Mg
2+

Ca
+2

Mg
+2

Al
3+

H
+
 + Al

3+ MO Areia Silte Argila

CARACTERÌSTICAS mg/dm
3

cmolc/dm
3

g/dm
2 g/kg

Solo vermelho Porto Verlho - RO 5,10 4,40 0,50 0,13 0,50 0,40 0,10 1,50 8,10 27,00 480,00 180,00 340,00

Solo preto e vermelho Humaitá - AM 4,60 4,20 0,20 0,12 0,40 0,30 0,10 2,80 12,50 39,00 520,00 220,00 260,00

Solo preto Humaitá - AM 5,00 4,50 1,10 0,08 0,60 0,40 0,20 1,00 7,20 39,00 720,00 140,00 140,00

Solo preto e amarelo Humaitá - AM 4,70 4,30 0,40 0,03 0,50 0,40 0,10 1,50 5,50 28,00 580,00 200,00 220,00

Solo preto Canutama - AM 5,10 4,50 0,70 0,07 0,70 0,50 0,20 0,30 2,50 11,00 900,00 60,00 40,00

Solo preto e vermelho Porto Velho - RO 4,40 4,20 0,50 0,10 0,50 0,40 0,10 2,50 11,10 42,00 620,00 140,00 240,00

QUÍMICAS FÍSICA

 
 

As cultivares foram selecionadas em função da adaptação para cultivos na região, foram 

feitos testes de germinação com cultivares em bandejas; foram escolhidas aquelas que 

apresentaram mais de 80% de germinação. A semeadura das sementes das cultivares de arroz 

foi realizada no dia 14/02/2017, com 15 sementes por vaso, sendo que aos 05 dias após a 

emergência (DAE) iniciou-se as amostragens das plântulas de arroz, medindo-se a distância 

entre o nível de solo e a bainha foliar mais alta da planta. Estas avaliações foram realizadas 

diariamente no período compreendido de 01 a 10 DAE contabilizando a altura (cm) e a 

porcentagem de germinação das plântulas germinadas. A coleta dos solos para realização da 

pesquisa foi realizada em seis diferentes locais no estado do Amazonas e Rondônia. As áreas 

utilizadas foram as seguintes: 
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Tabela 2: Descrição do uso do solo, localização e histórico das áreas, sob diferentes 

utilizações agropecuárias das áreas pesquisadas. 

ÁREA DE COLETA MUNÍCIPIO CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

Propriedade:Faz. Santo Inácio Cor do solo:  Solo vermelho

Proprietário: Plínio Cella Cultura: Safra 2004/2006 arroz

Coordenadas geográficas 2006/2007 soja

Latitude: S 08º24‟ Aplicação de calcario: 4,0 tonelada por hactare.

Lomgitude: W 063º57‟

Altitude: 85,0m

Propriedade: Faz. Sombra da Tarde Cor do solo:  Solo preto/vermelho

Proprietário: Dorismar Barufi Cultura: Safra 2006/2007 arroz

Coordenadas geográficas Aplicação de calcario: não

Latitude: S 07º49‟

Lomgitude: W 063º11‟

Altitude: 72,0 m

Propriedade: Faz. Traira Cor do solo: Solo preto

Proprietário: Leônidas Sowpinsk Cultura: safra 2004/2005 amendoim

Coordenadas geográficas Aplicação calcário: não

Latitude: S 07º33‟

Lomgitude: W 063º16‟

Altitude: 67,0 m

Propriedade: Área do Parque Exposição Cor do solo: Solo preto/amarelo

Proprietário: Municipio de Humaitá Cultura: safra 2016/2017 arroz

Coordenadas geográficas Aplicação calcário: 3,5 tonelada por hactare.

Latitude: S 07º31‟

Lomgitude: W 063º04‟

Altitude: 52,0 m

Propriedade: Faz. Vale Formoso Cor do Solo: Solo preto

Proprietario: Vilmar Primom Cultura: pastagem

Coordenadas geograficas Aplicação calcário: 2,0 tonelada por hactare.

Latitude: S 08º 27'

Longitude: 63º 58'

Altitude: 84,0 m

Propriedade: Sitio N.Sa. de Fátima Cor do solo: Solo preto/vermelho

Proprietario: Lauri Carlos Salvador Cultura: Safra 2011/2013 Cana-de-açucar

Coordenadas geograficas Aplicação calcario: não

Latitude: S 08º 24'

Longitude: 63º 58'

Altitude: 85,0 m

Porto Velho - RO

Porto Velho - RO

Humaitá - AM

Humaitá - AM

Humaitá - AM

Canutama - AM

 

  Todas as áreas estudadas neste trabalho tiveram seu revestimento florístico total ou parcialmente removido nos últimos 

20 anos com posterior queimada.  

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), em esquema 

fatorial triplo 6x3x10, sendo 6 tipos de solos, 3 tipos de cultivares de arroz e 10 períodos após 

a emergência, com quatro repetições. A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para 

avaliar os efeitos dos tratamentos, utilizando-se do pacote ExpDes.pt no software R (2017).  

O teste de Tukey foi utilizado para verificar diferenças entre médias para tipos de solos 

e cultivares. A análise de regressão foi utilizada para avaliar solos e cultivares em função dos 

dias após a emergência. Todos os testes consideraram nível de significância de 5%. 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cultivares de arroz SCS 117 CL, SCS 114 ANDOSAN e SCS121CL, apresentaram a 

germinação das primeiras sementes no quarto dia após a semeadura (Figura 1).   

As cultivares de arroz SCS 117 CL e SCS121 CL tiveram baixo percentual de 

germinação com 50% de germinação aos 4 DAE (Figura 1). Os resultados demonstraram a 

existência de variabilidade entre os genótipos estudados, considerando que todos foram 

produzidos na mesma safra, ambiente e condições de manejo (Coelho et al., 2014). E também 

contribui com pesquisa de Malone (2007) onde menciona que a emergência das plântulas nas 

monocotiledôneas depende, principalmente, dos atributos genéticos e vigor das sementes, 

sendo que o embrião é nutrido exclusivamente, pelas reservas da semente.  

Para a cultivar SCS 114 ANDOSAN apresentou desempenho significativo no 

percentual de germinação sendo que de 25% no 4º dia passou para 50% no 6º dia após a 

germinação (Figura 1).  

 
Figura 1. Porcentagem de germinação de três cultivares de arroz (O. sativa, L.), (A) SCS117 CL, (B), 

SCS121CL (C) SCS114 ANDOSAN em diferentes tipos de solo no período de 10 dias após a germinação. 

Humaitá, AM, 2017. 

 

Para a altura das plantas de arroz constatou-se que, as cultivares de arroz SCS 117 CL e 

SCS 114 ANDOSAN foram as que apresentaram as maiores alturas (25,0cm e 23,0cm) 

respectivamente, e a cultivar SCS 121 CL que obteve a menor altura (19,0cm) (Figura 2), 

concordando com os relatos de Santos & Costa (1997) e Menezes et al., (2011), que 

trabalharam com cultivares de sequeiro do grupo tradicional; a produtividade de uma cultivar 

não depende somente de seu potencial, mas, também, das condições oferecidas para o seu 

desenvolvimento. 
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Figura 2. Altura de planta de arroz (cm) de três cultivares de arroz (O. sativa, L.), (A) SCS117 CL, (B), 

SCS121CL (C) SCS114 ANDOSAN em diferentes tipos de solo no período de 10 dias após a germinação. 

Humaitá, AM, 2017.   

 

A cultivar SCS 117 CL teve a maior altura após o 4º DAE, pois é considerada por 

alguns autores como arroz vermelho e uma planta daninha, porque compete com outras 

cultivares de arroz por nutrientes e luz principalmente, reduzindo a produtividade do arroz 

comercial, provocando acamamento das plantas de arroz, além de apresentar resistência à 

toxidez por ferro (Eberhardt  et al., 2015, SOSBAI, 2016). 

Vale destacar também outras características que favorecem a adaptação desta cultivar, 

como o elevado potencial de produtividade, tolerância ao acamamento e adaptação ao sistema 

pré-germinado. Apresenta, também, maior rusticidade que as cultivares de arroz branco, 

resistindo melhor às condições adversas do meio ambiente. Por isto, lotes de arroz branco 

podem ficar contaminados com arroz vermelho, o que deprecia muito a qualidade comercial 

das cultivares (Eberhardt & Schiocchet, 2015). As características descritas acima são fatores 

que devem ser considerados para explicar o desempenho das cultivares. Os fatores climáticos 

que influenciam a cultura do arroz são a temperatura do ar, o fotoperíodo e a precipitação 

pluvial. Sendo a temperatura mais importante na fase de germinação e formação das plântulas 

do arroz (Serafim 2012; Manhães et al. 2015). 

A qualidade fisiológica da semente é um somatório de seus atributos que indicam a 

capacidade da mesma de desempenhar funções vitais, como germinação, vigor e longevidade. 

No entanto, alguns estágios são mais críticos, a qualidade fisiológica da semente é um 

somatório de seus atributos que indicam a capacidade da mesma de desempenhar funções 

vitais entre eles destacam-se a germinação e o desenvolvimento inicial da plântula (Yoshida, 

1981). No entanto no estádio de plântula, pode ocorrer atraso no desenvolvimento, redução na 

estatura e amarelecimento das folhas (Bosetti, 2012). Segundo Nakagawa (1999) as sementes 

vigorosas proporcionam maior transferência de massa seca de seus tecidos de reserva para o 
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eixo embrionário, na fase de germinação, originando plântulas com maior peso em função do 

maior acúmulo de matéria. 

As cultivares SCS 117 CL e SCS 121 CL apresentaram os maiores percentuais de 

germinação (25% e 23% respectivamente) ao contrário da cultivar SCS 114 ANDOSAN com 

a menor germinação (20%) (Figura 1). Estes resultados demonstraram que as cultivares 

responde de forma diferenciada, quando cultivadas em diferentes tipos de solo. 

Diversos fatores interferem nas propriedades do solo e provocam variações a partir de 

uma área restrita para áreas maiores, dessa forma, as ações intervencionistas decorrentes do 

manejo inadequado dos cultivos comprometem a qualidade do solo, provocando dano 

ambiental e prejuízo à produção das culturas. Toda ocupação gera um desequilíbrio no 

ecossistema, provocando perca de biodiversidade, degradação do solo e esgotamento de 

nutrientes (Silva, 1997). Ainda segundo Zhao (2003) desequilíbrios ambientais podem ser 

reduzidos se a heterogeneidade e variação das propriedades do solo forem monitoradas e 

quantificadas. De acordo com Eleotério Aquino et al., (2014), o uso de técnicas de 

geoestatística permitiu melhorar a compreensão da variabilidade espacial dos atributos físicos 

do solo no sul do Amazonas. 

Os solos aptos à semeadura de arroz são aqueles de textura arenosa, com teor mínimo de 

10% de argila e menor do que 15% ou com teor de argila igual ou maior do que 15%, nos 

quais diferença entre o percentual de areia e o percentual de argila seja menor do que 50,0. 

Também são utilizados solos de textura média, com teor mínimo de 15% de argila e menor do 

que 35%, nos quais a diferença entre o percentual de areia e o percentual de argila seja menor 

do que 50,0, e solos de textura argilosa, com teor de argila maior ou igual a 35% (Tabela 1) 

(Neto, 2015). 

Estas fisionomias assemelham-se às encontradas por Braun e Ramos (1959) que 

afirmaram que a região apresenta o aspecto fitofisionômico de floresta – campo.  Extensa 

variedade de solos inter-relacionadas dentro de paisagem, e essas terras mais altas constituem 

os divisores topográficos de água entre rios da região. De maneira geral, os solos que ocorrem 

nesta topossequência têm relação direta com a variação do relevo, que condiciona a drenagem 

e o nível do lençol freático (Campos, 2012). Estas características assemelham-se às 

observadas por Vidotto et al., (2007) em estudos de dinâmica do ecótono floresta-campo no 

sul do estado do Amazonas. 

Os entraves para produção de grãos nessa região são as limitações de natureza física e 

química em que os solos apresentam (Tabela 1). Martins et al., (2001), estudando os perfis do 
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solo na região de Humaitá, encontrou teores de silte entre 50 e 60% na área de abrangência 

dos campos cerrados, evidenciando influencia marcante do material de origem. Segundo 

Resende et al (1999), o silte é a principal fração responsável pelo encostamento que se forma 

pelo rearranjo das partículas sob ação das gotas de chuva e dos ciclos de umedecimento e 

secagem criando uma camada seladora, que dificulta a infiltração de água e a emergência de 

plântulas. Martins (2001), comparando campo cerrado nativo com mata adjacente encontrou 

teores de matéria orgânica, significativamente superiores na mata com 22,60g kg 
-1 

em relação 

ao campo cerrado natural com 17,00g kg
-1 

sendo que em profundidades os teores diminuem 

drasticamente nos dois ambientes. 

Os campos naturais de cerrado (solos) no munícipio de Humaitá possuem aptidão 

restrita para algumas culturas adaptadas e alto potencial de erosão (Tabela 1). E nesse aspecto 

é necessário adotar uma politica de ocupação das terras respeitando a fragilidade dos 

ambientes, a fim de que seja evitada a exploração predatória dos recursos naturais (Kramer, 

2006). Para Ramalho et al. (1994) a produção de grãos alimentares nos campos naturais de 

cerrado de Humaitá é viável, desde que haja considerável emprego de capital e alto nível de 

conhecimento técnico-operacional que envolve pesquisa e experimentação nas áreas de 

fertilidade e manejo de solo, adaptação de cultivares, época de plantio, fitossanidade, manejo 

cultural e socioeconômica agrícola. 

A cor do solo é em função, principalmente, da presença de óxidos de Fe e matéria 

orgânica, além de outros fatores, tais como: a umidade e a distribuição do tamanho de 

partículas (Tabela 1). Para Anjos et al. (2007) os solos de campo alto e floresta, de posição 

mais alta, apresentam horizonte plíntico, oriundo da presença de lençol freático, alterna 

frequentemente em condições de oxidação. Neste caso, o efeito temporário do excesso de 

umidade, seguido de um período de aeração, favorece a segregação e concentração dos óxidos 

de ferro na forma de mosqueados, com cores vermelhas.  

Tabela 3: Resultados médios dos testes de germinação (%), e altura das plantas de arroz (cm) 

(Oryza sativa, L.), obtido de sementes de três cultivares em seis tipos de solos. 2017. 

Municipio

SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 ANDOSAN

Solo Vermelho Porto Velho-RO   23,16 Ccd*       34,33 Ba         41,50 Aab 14,8 Aa* 12,92 Ba 11,13 Cb

Solo Preto e Vermelho Humaitá-AM     27,16 Bbcd         31,00 Bab         44,16 Aab 15,37 Aa 13,61 Ba 13,38 Ba

Solo Preto Humaitá-AM   29,33 Bbc          23,50 Bbc        37,33 Ab 15,52 Aa 9,12 Cc 13,32 Ba

Solo Preto e Amarelo Humaitá-AM 21,00 Bd         12,00 Cd         48,50 Aa 11,99 Bb 9,63 Cbc 13,84 Aa

Solo Preto Canutama-AM  34,16 Bab          19,83 Cc         41,50 Aab 15,85 Aa 11,68 Cab 13,58 Ba

Solo Preto e Vermelho Porto Velho-RO 41,50 Aa          20,66 Bc         41,33 Aab 16,84 Aa 13,67 Ba 11,97 Bab

Cultivares  de Arroz (Oryza sativa  L.)

Germinação (%) Altura (cm)Tipos de Solos

 
*Letras maiúsculas nas linhas diferentes indicam médias significativamente diferentes ao teste de Tukey à 5% de 

probabilidade. Letras minúsculas nas colunas diferentes indicam médias significativamente ao teste de Tukey a 

5% de probabilidade 
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Verificou-se que os conteúdos de argila não se assemelham em todos os solos 

trabalhados, apresentando valores mais elevados no solo vermelho, preto/vermelho e 

preto/amarelo (Tabela 1). Em contrapartida, os teores de areia foram mais baixos nos solos 

vermelho; preto/vermelho e preto/amarelo (Tabela 1). A fração silte é dominante em solos 

vermelho preto/vermelho, preto/amarelo, fato justificável pela natureza aluvial dos 

sedimentos que constituem o material de origem (Brasil, 1978). Comparando os diversos tipos 

de solos, observou-se que nos solos preto/vermelho e preto amarelo os teores de silte são mais 

elevados que nos solos vermelho preto, e preto/vermelho (Tabela 1).  

Segundo Rosolen & Herpin (2008) esse comportamento se deve, principalmente, à 

posição rebaixada, e à ocorrência de depressões topográficas que favorecem a deposição de 

sedimentos mais finos. Em relação à argila natural, observou-se que os maiores teores são 

encontrados nos horizontes superficiais, devido aos elevados teores de matéria orgânica da 

superfície, em combinação com a mineralogia caulinita (Tabela 1). Segundo Alleoni & 

Camargo (1994) um dos fatores que concorre para um valor mais elevado de argila dispersa 

em água na camada superficial é o maior teor de matéria orgânica, uma das principais fontes 

de carga negativa dos solos. 

Para a cultivar SCS 117 CL,  o maior número de plantas germinadas ocorreu no solo 

preto e vermelho de Porto Velho em comparação ao solo vermelho de Porto Velho; solo preto 

e vermelho de Humaitá; solo preto de Humaitá e solo preto e amarelo de Humaitá, mas que 

não diferiu do solo preto de Canutama, que por sua vez não diferiu do solo preto e vermelho 

de Humaitá e solo de Humaitá. Para a cultivar SCS 121 CL o maior numero de plantas 

germinadas foi observado no solo vermelho de Porto Velho em comparação aos solos preto de 

Humaitá, solo preto e amarelo de Humaitá, solo preto de Canutama e solo preto e vermelho de 

Porto Velho, mas que não deferiu do solo preto e vermelho de Humaitá, que por sua vez não 

deferiu do solo preto de Humaitá. 

Para a SCS 114 ANDOSAN o solo preto e amarelo de Humaitá foi superior ao solo 

preto de Humaitá, mas não diferiu dos solos vermelho de Porto Velho, solo preto e vermelho 

de Humaitá, solo preto de Canutama e solo preto e vermelho de Porto velho, que por sua vez 

não diferiram do solo preto de Humaitá. 

Nas pesquisas realizadas por de Bizzi (1994) e Santos et al. (1998) constatou-se 

diferenças significativas na altura de plantas de arroz submetidas ao sistema de preparo do 

solo convencional e do cultivo mínimo. Para Alvares et al., (2012) o sistema irrigado confere 

estabilidade à produção, aumenta a produtividade e favorece a melhoria da qualidade de 
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grãos, atribui a baixa produtividade do arroz à má distribuição pluvial nas regiões produtoras 

e ao baixo uso de adubos e corretivos. 

Para a cultivar SCS 117 CL, na variável altura de plantas de arroz não houve diferença 

significativa entre o solo vermelho do município de Porto velho, solo vermelho de Humaitá, 

solo preto de Humaitá, solo preto de Canutama e solo preto e vermelho de Porto Velho 

(14,80cm;15,37cm, 15,52cm, 15,85cm e 16,84cm), respectivamente mas obtiveram a maior 

média em relação ao solo preto e amarelo do município de Humaitá (11,99cm). Para a 

variável altura, a cultivar SCS 121 CL não houve diferença significativa para as médias do 

solo vermelho de Porto Velho, solo preto e vermelho de Humaitá, solo preto de Canutama e 

solo preto do município de Porto Velho (12,92cm, 13,61cm, 11,68cm e 13,67cm), 

respectivamente, mas obtiveram as maiores médias em relação ao solo preto e preto/amarelo, 

ambos do município de Humaitá (9,12cm e 9,63cm), respectivamente. Já para a cultivar SCS 

114 ANDOSAN houve diferença significativa entre os solo preto e vermelho do município de 

Porto Velho, solo preto de Humaitá, solo preto e amarelo de Humaitá e solo preto do 

município de Canutama foram superiores ao solo vermelho de Porto Velho, mas não diferiram 

do solo preto e vermelho de Porto Velho, que por sua vez não diferem do solo vermelho de 

Porto Velho  (Tabela 3).  

Para a variável germinação da planta de arroz a cultivar SCS114ANDOSAN obteve a 

maior média no solo preto e amarelo de Humaitá, mas não diferiram do solo vermelho de 

Porto Velho, solo preto e vermelho de Humaitá, solo preto de Humaitá, solo preto de 

Canutama e solo preto e vermelho de Porto Velho, que por sua vez diferiu do solo do solo 

preto e amarelo de Humaitá (Tabela 3). Foram relatados por Passos et al. (2015) e Mattje et 

al. (2013), que verificaram aumento na altura de plantas das cultivares de arroz irrigado, com 

a aplicação de doses crescentes de nitrogênio em cobertura. 

 

4.4 CONCLUSÕES 

1. A cultivar com maior média de geminação foi a SCS 114 ANDOSAN, sendo que o tipo 

de solo não interferiu na germinação. 

2. A cultivar com maior altura de plantas foi a cultivar SCS117 CL, sendo que o tipo de 

solo na interferiu na altura. 

 



35 
 

 
 

4.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ALLEONI, L.R.F.; CAMARGO, O.A. 1994. Atributos físicos de Latossolos Ácricos do norte 

paulista. Scientia Agricola, 51: 321-326. 

ALMEIDA PEREIRA, JOSÉ et al. Comparação entre características agronômicas, culinárias 

e nutricionais em variedades de arroz branco e vermelho. Revista Caatinga, v. 22, n. 1, 2009.  

ALVAREZ, R. C. F.; COSTA CRUSCIOL, C. A.; NASCENTE, A. S. Análise de 

crescimento e produtividade de cultivares de arroz de terras altas dos tipos tradicional, 

intermediário e moderno. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 42, n. 4, 2012. 

ALVES A. C. A et al. Indicadores de qualidade de Latossolo Vermelho sob diferentes 

usos. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 42, n. 4, 2012. 

ANJOS, L.H.C.; PEREIRA, M.G.; PÉREZ, D.V.; RAMOS, D.P. 2007. Caracterização e 

classificação de plintossolos no município de Pinheiro-MA. Revista Brasileira de Ciência do 

Solo, 31: 1035- 1044. 

ANSELMI, R.V. Arroz - O Prato do Dia na Mesa e na Lavoura Brasileira – Ìcone Editora 

Ltda, 1985, 129p.  

AZAMBUJA, I.H.V. et al. Aspectos socioeconômicos da produção do arroz. In: GOMES, 

A.S.; MAGALHÃES Jr, A.M. Arroz irrigado no Sul do Brasil. Brasília: Embrapa, 2004. p.23-

44. 

BARRÓN, V. & TORRENT, J. Use of the Kubelka-Munk theory to study the influence of 

iron oxides on soil colour. J. Soil 

BIZZI, F. A. Alternativas de controle do arroz vermelho e capim arroz na cultura do arroz 

irrigado. Santa Maria: UFSM, 1994. 

BORGHETTI, F.; FERREIRA, A. G. Interpretação de resultados de germinação. In: 

FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, F. (Orgs). Germinação: do básico ao aplicado. Porto 

Alegre: Artmed, 2004. p. 209–222. 

BOSCO, LEOSANE CRISTINA; GRIMM, EDENIR LUIS; STRECK, NEREU AUGUSTO. 

Crescimento e desenvolvimento de genótipos de arroz cultivados em solo alagado e não-

alagado. Revista Ceres, v. 56, n. 6, 2009. 

BOSETTI, F. Diversidade genética em germoplasma de arroz japonês utilizando marcadores 

moleculares e agromorfológicos. 2012. 183 p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento 

de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 

Piracicaba, 2012. 

BRASIL, 1978 – MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Projeto Radam Brasil, folha SB. 

20, Purus. Rio de janeiro,561p. 

BRAUN, E.H.G.; RAMOS. Estudos Agroecológicos dos Campos Puciari- Humaitá – (Estado 

do Amazonas e Rondonia). Rev. Bras. de Geografia, 1959 v.21, n.04, p.443-497. 

CAMARGO, M. N. Classificação de solos usado em levantamentos pedológicos no Brasil. 

Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo, [sd], 1987. 



36 
 

 
 

CAMPESTRINI, R. et al. Eficiência de genótipos de arroz no uso de nitrogênio em solos de 

terras altas. Pesquisa Agropecuária Pernambucana, v. 19, n. 1, p. 25-32. 2014. 

CAMPOS, M.C.C.; MARQUES JÚNIOR, J.; PEREIRA, G.T.; MONTANARI, R.; 

CAMARGO, L.A. 2007. Relações solo-paisagem em uma litosseqüência arenito-basalto na 

região de Pereira Barreto, SP. Revista Brasileira Ciência do Solo, 31: 519-529.  

CAMPOS, R. C. Determinação da cor do solo e sua utilização na predição dos teores de 

hematita, 2001 Piracicaba, p.59. 

CARVALHO, W. C. Registros de entrada e saída de arroz no estado de Rondônia em 2014. 

Porto Velho, 01 jul. 2015.  

COELHO, C. M. M et al. Caracterização da qualidade fisiológica de sementes de arroz-

crioulo da safra de 2010/2011. Científica, v. 42, n. 3, p. 278-284, 2014. 

COELHO, M. R. Levantamento pedológico de uma área-piloto relacionada ao projeto 

BiosBrasil (Conservation and sustainable management of below-ground biodiversity: phase 

I), município de Benjamin Constant (AM). Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2005. 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira 

de Grãos, Brasília, – Safra 2016/17v4, n9 nono levantamento, jun. 2017.  

CONCENÇO, G., LOPES, N.F., ANDRES, A., SANTOS, M.Q., RIEFFEL FILHO, J.A. e 

GARCIA, C.A.N. Emergência e crescimento inicial de plantas de arroz e capim arroz em 

função do nível de umidade no solo. Planta Daninha,Viçosa-MG, v.25, n. 3, p. 457-463, 2007 

CRONQUIST, A. The evalution and classification of flowering plants. 2. ed. Bronx, NYBG, 

1988. 559p. 

CRUZ, M.; TORRES, E.; BERRIO, L.; PULVER, E.; JENNINGS, P.; BLANCO, P. 

Metodologias de evaluación y resultados obtenidos em el programa de tolerância al frio del 

arroz – fondo latinoamericano para arroz de riego (FLAR). In: CONGRESSO BRASILEIRO 

DE ARROZ IRRIGADO, 3.; REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 25.; 

2003, Balneário Camburiú, SC. Anais... Itajaí: EPAGRI , 2003. p.795- 797.  

CUNHA, T. J. F.; MADARI, B. E.; BENITES, V. M.; CANELAS, L. P.; NOVOTNY, E. H.; 

MOUTTA, R. O.; TROMPOWSKY, P.; SANTOS, G. A. Fracionamento químico da matéria 

orgânica e características de ácidos húmicos de solos com horizonte A antrópico da Amazônia 

(Terra Preta). Acta Amazônica, v. 37, p. 91-98, 2007. 
Cunha, T.J.F.  Ácidos Húmicos de Solos Escuros da Amazônia (Terra Preta do Índio). Tese 

de Doutorado, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janairo. 

2005, 139pp. 

DALLAGNOL, L. J. et al. Dano das doenças foliares na cultura do arroz irrigado e eficiência 

de controle dos fungicidas. Current Agricultural Science and Technology, v. 12, n. 3, 2014. 

EBERHARDT, D.S.; NOLDIN, J.A.; SCHIOCCHET, M.A. et al. Arroz irrigado: sistema de 

produção Clearfield® . Manejo da lavoura para semeadura em pré-germinado e em solo seco. 

Florianópolis: Epagri, 2015. 20p. (Epagri. Boletim Didático, 115). 

EBERHARDT, D.S.; SCHIOCCHET, M. A. (Orgs.). Recomendações para a produção de 

arroz irrigado em Santa Catarina (sistema pré-germinado). Florianópolis: Epagri, 2015. 92 p. 



37 
 

 
 

ELEOTÉRIO DE AQUINO, RENATO et al. Geoestatística na avaliação dos atributos físicos 

em Latossolo sob floresta nativa e pastagem na região de Manicoré, Amazonas. Revista 

Brasileira de Ciência do Solo, v. 38, n. 2, 2014. 

ELLI, E.F.; MONTEIRO, G.C.; KULCZYNSKI, S.M.; CARON, B.O. ; DE SOUZA, V.Q. 

Potencial fisiológico de sementes de arroz tratadas com biorregulador vegetal. Revista 

Ciência Agronômica, 2016, Vol.47(2), pp.366-373 

EMBRAPA, SOLOS. Sistema brasileiro de classificação de solos. EMBRAPA Produção de 

Informação, Brasília, p. 16, 1999. 

EMBRAPA. Portal Arroz e Feijão. Disponível em: http//www.cnpaf.embrapa.br/arroz/historia 

Acesso em 10/02/2017. 

FALCÃO, N. S.; SILVA, J. R. A. da.; Características de absorção de fósforo em alguns solos 

da Amazônia Central. Acta Amazônica, Manaus, v. 34, n. 3, 2004. p. 337-342. 

FAO – Food and Agriculture Organization. http://www.rlc.fao.org/es/prens/activi/ arrpz.htm. 

12 .07. 2017. 

FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nation. Disponível em: 

http://www.fao.org/newsroom/en/news/2014/1000820/index.htm/. Acesso em 12/08/2017. 

FERNANDEZ, R.N. & SCHULZE, D.G. Munsell colors of soils simulated by mixtures of 

goethite and hematite with kaolinite. Zeitschrift. Pflanzenernähr Bodenk, 155:473-478, 1992. 

FERREIRA, E. Fauna prejudicial. A cultura do arroz no Brasil. 2ª ed. rev. ampl.–Santo 

Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, p. 485-560, 2006.  

FONSECA, J. R.; VIEIRA, E. H. N.; PEREIRA, J. A.; CUTRIM, V. dos A. Descritores 

morfoagronômicos de cultivares tradicionais de arroz coletados no Maranhão. Revista Ceres, 

v. 51, n. 293, p. 45-56, 2004. 

GOMES, A. da S.; MAGALHÃES JÚNIOR, A. M. Arroz irrigado no Sul do Brasil / Algenor 

da Silva Gomes, Ariano Martins de Magalhães Júnior, editores técnicos.  Brasília, DF: 

Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 899 p.: il. Color. 

GUIMARÃES, E. P., SANT‟ANA, E. P., VIEIRA, N. R. A., SANTOS, A. B., & 

SANT'ANA, E. P. (1999). Sistemas de cultivo. A cultura do arroz no Brasil. 

KERN, D.C.; KÄMPF, N. 1989. Antigos assentamentos indígenas na formação de solos com 

terra preta arqueológica na região de Oriximiná - Pará. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 

13: 219- 225. 

KRAMER, P. J.; BOYER, J. S. Water relations of plants and soils. San Diego: Academic 

Press, 1995. 

KRAMER, VITOR RODRIGO. Avaliação Da Fertilidade do Solo e Levantamento do estado 

nutricional do Sistema de Produção de arroz de terras altas do município de Humaitá, Am." 

(2006). 

LIMA, H. N.; MELLO, J. W. V.; SCHAEFER, C. E. G. R.; KER, J. C.; LIMA, A. M. N. 

Mineralogia e química de três solos de uma toposseqüência da Bacia Sedimentar do Alto 

Solimões, Amazônia Ocidental. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 30, p. 59-68, 2006. 



38 
 

 
 

MADEIRA NETTO, J.A.; BÉDIDI, A. & CERVELLE, B. Visible spectrometric indices of 

hematite (Hm) and goethite (Gt) content in lateritic soils: the aplication of a Thematic Mapper 

(TM) image for soil-mapping in Brasilia, Brazil. Intern. J. Remote Sens., 18:2835-2852, 1997. 

MAGALHÃES JÚNIOR, A. M. Sistema de Cultivo da Arroz Irrigado no Brasil / Ariano 

Martins de Magalhães Junior, Algenor da Silva Gomes, Alberto Baeta dos Santos. – Pelotas: 

Embrapa Clima Temperado, 2004, 270 p. – (Embrapa Clima Temperado. Sistema de 

Produção, 3). 

MALONE G; ZIMMER P.D., CASTRO M.A DE C., ARIAS, L.N.; MENEGHELLO G.E.; 

PESKE S.T. Caracterização bioquímica e molecular de acessos de arroz vermelhos coletados 

no estado do rio grande do sul. Pesq. Agropec. Trop. V.37, n.2, p. 77-85, jun, 2007. 

MANHÃES, C.M.C; GARCIA,R.F; FRANCELINO, F. M. A F; FRANCELINO,H. DE O;  

COELHO F. C.Fatores que afetam a brotação e o perfilhamento da cana-de-açúcar DOI: 

10.5935/1809-2667.20150011 VÉRTICES, Campos dos Goytacazes/RJ, v.17, n.1, p. 163-

181, jan./abr. 2015 

MARTINS, G. C. et al. Ocorrência de horizontes antrópicos (terra preta de índio) em 

neossolos quartzarênicos no município de Parintins-AM, Brasil. Congresso da Abequa: 

estudos do quaternário e a responsabilidade socioambiental. 11. 2007, Belém. Anais. Belém: 

ABEQUA/UFPA, 2007. 

MARTINS, GILVAN COIMBRA et al. Campos nativos e matas adjacentes da região de 

Humaitá (AM): atributos diferenciais dos solos. Ciência e Agrotecnologia, v. 30, n. 2, 2006. 

MATTJE, VANESSA MENDES et al. Avaliação de Cultivares de Arroz em Doses 

Contrastante de Nitrogênio em Solos de Várzea Irrigada. Journal of Biotechnology and 

Biodiversity, v. 4, n. 2, 2013. 

MATTOS, M. L. T.; BARRIGOSSI, J. A. F.; LANNA, A. C. Impacto da orizicultura na 

qualidade do meio ambiente. In: SANTOS, A. B.; STONE, L. F.; VIEIRA, N. R. A. A cultura 

do arroz no Brasil. 2 ed. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2006. 

MELVILLE, M. D.; ATKINSON, G. Soil colour: its measurement and its designation in 

models of uniform colour space. European Journal of Soil Science, v. 36, n. 4, p. 495-512, 

1985. 

MENEZES, B. R. DA S; MOREIRA, L.B; LOPES, H. M, PEREIRA, M. B.  Caracterização 

morfoagronômica em arroz vermelho e arroz de sequeiro Pesq. Agropec. Trop., Goiânia, v. 

41, n. 4, p. 490-499, out./dez. 2011 

MUNSELL SOIL COLOR COMPANY. Munsell soil color charts, Baltimore, 1975. 1v. 117p. 

NAKAGAWA, J. Testes de vigor baseados no desempenho das plântulas. In: 

KRZYZANOSWKI, F. C.; VIEIRA, R. D.; FRANÇA NETO, J. B. (Ed.). Vigor de sementes: 

conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999. p. 2.1- 2.24. 

NASSIF, S. M. L.; VIEIRA, I. G.; FERNANDES, G. D. Fatores externos (ambientais) e 

internos que influenciam na germinação de sementes. Informativo Sementes IPEF. Instituto 

de Pesquisa e Estudos Florestais. São Paulo, 1998. Acesso em 26 abril 2017. Disponível em: 

http://www.ipef.br/tecsementes/germinacao.asp 



39 
 

 
 

NEDEL, J. L. Fundamentos da qualidade de sementes. Sementes: fundamentos científicos e 

tecnológicos. Pelotas: UFPel, p. 95-138, 2003 

NEVES, M.B et al. Doses e épocas de aplicação de nitrogênio em cobertura em dois 

cultivares de arroz com irrigação suplementar. Monografias.com, 2004. 

http://br.monografias.com/trabalhos/doses-epocas-nitrogenio/doses-epocas-nitrogenio.shtml 

>. Acesso em 05 abr. 2017 

NODARI, R. O.; GUERRA, M. P. A agroecologia: estratégias de pesquisa e valores. Estudos 

avançados. São Paulo, v. 29, n. 83, p. 183-207, abr. 2015. 

OLIVEIRA, N. D. A. & SILVA, T. N. (2012). Inovação social e tecnologias sociais 

sustentáveis em relacionamentos intercooperativos: um estudo exploratório no CREDITAG-

RO. Revista de Administração da UFSM, v. 5, n. 2, p. 277-295, 2012. 

 PASSOS, NATHAN GONÇALVES dos et al. Eficiência no uso de nitrogênio em genótipos 

de arroz em solos de várzea tropical do Estado do Tocantins. Revista Agro@ mbiente On-

line, v. 9, n. 1, p. 8-16, 2015. 

PEREIRA, J. A. Cultura do arroz no Brasil: subsídios para a sua história. Embrapa Meio-

Norte, 2002. 

PEREIRA, J. Alterações na qualidade tecnológica de grãos de arroz (Oryza Sativa L.) durante 

o armazenamento. 1996. 107 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1996. 

POPINIGIS, F. Fisiologia de Sementes, Ministério da Agricultura, AGIPLAN, 1974. 77p. 

R CORE TEAM (2017). R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponível em: https://www.R-

project.org/. 

RAIJ, B.; A., J.C.; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A. Análise química para avaliação da 

fertilidade de solos tropicais. Campinas: Instituto Agronômico, 2001. 285 p. 

RAMALHO, A.R; RICCI, M.; CASTILHA, C., RODRIGUES, A.N.A.; GRAVE, A. 

Prognóstico e recomendações agronômicas sobre o uso dos campos de Puciari-Humaitá (AM) 

para a produção de grãos alimentares. Porto Velho: EMBRAPA-CNAF Rondônia, 1994. 13p. 

 RESENDE, M.; CURI,N;RESENDE,S.B.; CORREA, G.F. Pedologia – base para distinção 

de ambientes.3. ed. Viçosa:NEPUT, 1999. 338 p 

 RODRIGUES, A. N. A.; AZEVEDO, D. M. P.; LEÔNIDAS, F. C. Recomendação de adubos 

e calagem para as cultivares anuais em Rondônia: 1ª aproximação. Porto Velho: Embrapa – 

CPAF Rondônia, 1998. 

ROSA, M. S.; SANTOS, P. P dos; VEASEY, E. A. Caracterização agromorfológica 

interpopulacional em Oryza glumaepatula. Bragantia, Campinas, v.65, n.1, p.1-10, Campinas, 

2006. 

ROSOLEN, V.; HERPIN, U. Expansão dos solos hidromórficos e mudanças na paisagem: um 

estudo de caso na região Sudeste da Amazônia Brasileira. Acta Amazonica, 38: 483-490, 

2008. 



40 
 

 
 

ROSSO, JOÃO CARLOS. Avaliação do consumo de água em lavouras de arroz irrigado no 

sistema pré-germinado nas condições climáticas do sul catarinense. 2007. 

SANCHES, P.A.; COCHRANE, T.T. Soil contraints in relation to major farming systems in 

tropical America. Priorities for Alleviating Soil-Related Constraints to Food Production in the 

Tropics. Los Baños: International Rice Research Institute, 1980. P. 107-139 

SCHIOCCHET, MOACIR ANTONIO et al. COMPETIÇÃO REGIONAL DE LINHAGENS 

DE ARROZ IRRIGADO EM SANTA CATARINA, SAFRA 2012/13. 

SCHIOCCHET, M. A.; NOLDIN, J. A.; EBERHARDT, D. S. SCS121 CL no sistema 

Clearfield® de produção de arroz irrigado: Manejo da lavoura para semeadura em lâmina 

d‟água e em solo seco Agropecu. Catarin., Florianópolis, v.29, n.2, p.38-41, Recebido em 

1/9/2015. Aprovado para publicação em 6/4/2016.  

SCHWERTMANN, U. & TAYLOR, R.M. Iron oxides. In: DIXON, J.B & NEED, S.B., ED. 

Mineral in soil environments. Madison, Soil Science Society of America, 1977. P. 145-180. 

Sci., 37:499-510, 1986. 

SERAFIM, L.G.F. STOLF, R.; SILVA, J. R.; SILVA, L. C. F.; MANIERO, M. A. Influência 

do plantio mecanizado no índice de brotação da cana-de-açúcar. In: congreso latinoamericano 

y del Caribe de Íngeniería agrícola, 10., 2012, Londrina. Congresso brasileiro de engenharia 

agrícola – CLIA/CONBEA, 41., 2012, Londrina. STEINMETZ, S. Como minimizar o risco 

climático na agricultura brasileira. Seed news, Pelotas, v. 8, nº 3, 2004, p. 36-37. 

SILVA, SILVANDO CARLOS DA et al. Caracterização do risco climático para a cultura do 

arroz de terras altas no Estado de Mato Grosso. Embrapa Arroz e Feijão-Documentos 

(INFOTECA-E), 1997. 

SOSBAI - Arroz irrigado: recomendações técnicas da pesquisa para o Sul do Brasil / 

31Reunião Técnica da Cultura do Arroz Irrigado. Bento Gonçalves, RS, Brasil. – 2016. 200 

p.:il.  

SOSBAI - Arroz irrigado: Recomendações técnicas da pesquisa para o Sul do Brasil. /29 

Reunião Técnica Da Cultura Do Arroz Irrigado,  Gravatal  - SC, Brasil. - 2012. 179 p.:il. 

SOUZA LOPES, Marília Barcelos et al. Adubação nitrogenada em arroz cultivado em solos 

arenosos de várzea tropical. Brazilian Journal of Applied Technology for Agricultural 

Science/Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias, v. 10, n. 1, 2017. 

SOUZA, K. W. D. et al. Forma de fósforo em terras pretas de índio da Amazônia brasileira 

com diferentes granulometrias. In: Reunião brasileira de fertilidade do solo e nutrição de 

plantas, 28., 2008, Londrina. Anais... Londrina: EMBRAPA; SBCS; IAPAR; UEL, 2008. 

SOUZA, P.R. Alguns aspectos da influência do clima temperado sobre a cultura do arroz 

irrigado, no sul do Brasil. Lavoura Arrozeira, Porto Alegre, v. 43, n. 389, p. 9- 11, 1990. 

STEINMETZ, S.; MALUF, J.R.T.; MATZENAUER, R.; AMARAL, A.G. Espacialização da 

temperatura do solo visando determinar o início da semeadura do arroz irrigado no Estado do 

Rio Grande do Sul. In: Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, 2.; Reunião da Cultura do 

Arroz Irrigado, 24, Porto Alegre, RS.; 2001. Instituto Rio Grandense do Arroz, Anais... p.137-

139. 



41 
 

 
 

TEIXEIRA, W. G. et al. (Eds.). As terras pretas de índio da Amazônia: sua caracterização e 

uso deste conhecimento na criação de novas áreas. Manaus: EMBRAPA Amazônia Ocidental, 

2009. 421 p. 

TORRENT, J; BARRÓN, V. Laboratory measurement of soil color: theory and practice. Soil 

color, n. soilcolor, p. 21-33, 1993. 

USDA/FAS. Grain: world markets and trade. May, 2015. Disponível em: Acesso em: 05 jun. 

2017. 

VARGAS, J.P. Arroz: Investigación y Produção, El arroz y su meio ambiente- PNUDCIAT, 

Editorial XYZ, Cali – Colômbia, 1985, p. 19-80. 

VIDOTTO, E.; PESSENDA, L. C..R.; RIBEIRO, A.S.; FREITAS, H.A.; BENDASSOLLI, 

J.A. 2007. Dinâmica do ecótono floresta-campo no sul do estado do Amazonas no Holoceno, 

através de estudos isotópicos e fitossociológicos. Acta Amazonica, 37: 385-400. 

Vieira, L.S. Manual de cienscias do solo. São Paulo: Editora Agroômica Ceres, 1975. 464p. 

WOODS, W.I.; MCCANN, J.M. 2001. El origen y persistencia de las tierras negras de la 

Amazonía. In: Hiraoka, M.; Mora, S. (Eds). Desarrollo Sostentible en la Amazonía, Abya 

Ayala, Quito, Ecuador. p. 23-30. 

YOSHIDA, S. Fundamentals of rice crop science. Los Baños: International Rice Research 

Institute, 1981, 269p. 

ZHOU, Z.; BLANCHARD, C.; HELLIWELL, S.; ROBARDS, K. Fatty acid composition of 

three rice varieties following storage. Journal of Cereal Science, London, v. 37, n. 3, p. 327- 

335, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 
 

5. DESENVOLVIMENTO DE CULTIVARES DE ARROZ EM 

DIFERENTES TIPOS DE SOLOS NA AMAZONIA OCIDENTAL 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento do desempenho de cultivares 

de arroz em diferentes tipos de solos no sul do amazonas. O estudo foi realizado no munícipio 

de Humaitá, AM, em casa de vegetação, no delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com quatro repetições disposto em fatorial 6x3, com seis tipos de solos, três 

cultivares de arroz, sendo, SCS117 CL, SCS121CL e SCS 114 ANDOSAN. As variáveis 

analisadas foram: altura da planta com a panícula, altura da planta com folha bandeira, altura 

do perfilho com a panícula, altura do perfilho com a folha bandeira, diâmetro do colmo da 

planta, diâmetro do colmo do perfilho, largura da espiga do perfilho, largura da espiga da 

planta, número de panículas, número de perfilho, tamanho da panícula da planta, tamanho do 

colmo, grãos cheios do perfilho, grãos vazios do perfilho, grãos cheios da planta, grãos vazios 

da planta, massa seca da parte aérea, massa verde da parte aérea, massa total de grãos e massa 

de 1000 grãos. A cultivar 117 obteve a maior média para massa verde da parte aérea. Assim 

as maiores médias para as variáveis analisadas foram para a cultivar SCS121 CL que obteve 

melhores resultados para  altura da planta com panícula, altura da planta com folha bandeira, 

altura do perfilho com panícula, altura do perfilho com folha bandeira,  numero de perfilho, 

tamanho do colmo, tamanho da panícula da planta, tamanho da panícula do perfilho tamanho 

da espiga do perfilho e massa verde da parte aérea  em todos os tipos de solos; massa total de 

grãos e massa de mil grãos no solo preto de Humaitá, podendo ser indicadas para o cultivo na 

região. A cultivar SCS 114 ANDOSAN obteve o melhor resultado para diâmetro do colmo da 

planta e diâmetro do colmo do perfilho, largura da espiga da planta, em todos os tipos de 

solos. Para largura da espiga da planta as medias foram estatisticamente iguais a cultivar SCS 

121 CL. Em relação ao estudo do solo, temos o solo preto de Humaitá que apresentou maior 

desempenho e produtividade, sendo, portanto apresenta potencial para o cultivo do arroz na 

região. 

PALAVRAS-CHAVE: Oryza sativa, L.; Cultivares; Cor do solo, Tipos de Solos. 
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ABSTRACT: The aim of this work was to survey the performance of rice cultivars on 

different types of soils in southern Amazonia. The study was carried out T Humaitá, AM, 

through the experiment under greenhouse conditions, in the completely randomized design, 

with four replications arranged in factorial 6x3, with six soil types being soil 01: soil with red 

color and very clayey; Soil 02: mixed soil with black and red coloration and very clayey; soil 

03: soil with black coloration and little clay; solo 04 coloration black with yellow and very 

clayey; soil 05: soil with black coloration and very sandy; Soil 06: with very black and red 

clay color, three cultivars, being, SCS 117 CL, SCS 121CL and SCS 114 ANDOSAN. The 

variables analyzed were: the plant height with the panicle, the plant height with flag leaf, tiller 

height with the panicle, tiller height with the flag leaf diameter of the stem of the plant, stem 

diameter of the tiller, plant ear width, number of panicles, tillering number, plant panicle size, 

stem size, full grains of the tiller, empty grains of the tiller, full grains of the plant, empty 

grains of the plant, dry mass of the shoot , Green mass of the aerial part, total mass of grains 

and mass of 1000 grains. The cultivar 117 obtained the highest average for green shoot mass. 

Thus, the highest averages for the analyzed variables were for the cultivar SCS121 CL that 

obtained better results for plant height with panicle, plant height with flag leaf, tiller height 

with panicle, tiller height with flag leaf, number of tiller, size high, panicle size of the plant, 

size of panicle of the tiller size of the tang of the tiller and green shoot mass in all types of 

soils; Total mass of grains and mass of one thousand grains in the black soil of Humaitá, and 

may be indicated for cultivation in the region. The cultivar SCS 114 ANDOSAN obtained the 

best result for  diameter of the stem of the plant and diameter of the stem of the tiller, width of 

the spike of the plant, in all types of soils. For plant tang width the means were statistically 

the same as SCS 121 CL.In relation to the soil study, we have the black soil of Humaitá that 

presented higher performance and productivity and is therefore recommended for rice 

cultivation in the region. 

KEYS-WORD: Oryza sativa, L.; Cultivars; Soil Color; Types of  Soils. 
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5.1 INTRODUCÃO 

A produção nacional de arroz não vem acompanhada do crescimento do consumo. 

Portanto, há a necessidade de aumentar a produção deste com vistas ao atendimento de 

demandas futuras. A inserção do cultivo de arroz em áreas de pastagens natural degradadas e 

o uso de campos naturais pode ser uma alternativa ao desmate da floresta desde que praticado 

em sistemas agrícolas sustentáveis, explorando-se todas as suas aptidões, poderá tornar-se 

áreas com elevada produtividade agrícola (Ramalho et al., 1994). Nesse sentido, se faz 

necessário o estudo do desempenho de cultivares de arroz em diferentes tipos de solo, de 

forma que conhecendo a dinâmica, a adoção de pratica sustentável e conservacionista como 

forma de evitar a degradação e assegurando uma maior produtividade. 

O arroz é uma cultura rústica que foi se adaptando bem às condições adversas na 

exploração de solos ácidos, com baixa fertilidade e é tida como pioneira no processo de 

ocupação agrícola do país, no entanto, possui problemática quanto a sua baixa produtividade, 

que pode ser justificado pela exposição da cultura aos fatores climáticos como os déficits 

hídricos, comprometendo os processos metabólicos e fisiológicos da planta, o que resulta em 

perdas na produção (Bota et al., 2004). 

A heterogeneidade dos ambientes o qual o arroz é cultivado, o expõem a múltiplos 

estresses abióticos, desde variações de clima e fertilidade do solo. Desta forma, as 

características do solo, a diversidade de ambiente, aspectos fenotípicos e genotípicos da 

cultura, são determinados direta e indiretamente pela ação dos fatores externos e são resultado 

final de todas interações planta-ambiente (Guimarães et al., 2008).  

A busca pela melhor expressão morfológica e econômica da espécie de arroz em 

diferentes tipos de solo e a possibilidade da produção agrícola gerar emprego e renda de 

forma sustentável pode ser umas das alternativas importantes para torna-la menos dependente 

de incentivos fiscais e assim contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável do 

país. (Nunes et al., 2012). 

A avaliação comportamental das cultivares em diversos tipos de solos com posterior 

identificação de cultivares mais adaptados às variações edafoclimáticas, e que respondam 

satisfatoriamente nos aspectos produtivos, são fatores imprescindíveis para a recomendação 

do tipo de solo e cultivar desejável  ao produtor, visando maior rentabilidade e principalmente 

almejando o crescimento regional (Melo et al., 2007). Em virtude do estado do Amazonas ser 

um local com potencial produtivo e, em vista da sua localização estratégica para escoamento 

de produção por hidrovia ou terrestre, o mesmo pode se tornar corredor para exportação do 
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produto, com grandes chances de virar polo comercial agrícola, assim como, pode ocorrer 

com outras culturas produzidas na região. Assim, objetivou-se com este estudo fazer 

levantamento de cultivares de arroz em diferentes solos no sul do Amazonas. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

5.2.1 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

O experimento foi realizado em condições de casa de vegetação na Universidade 

Federal do Amazonas, UFAM Humaitá, situada nas coordenadas geográficas de 07° 30‟ 45.6” 

de latitude sul e 063° 01‟ 52.5” de longitude oeste e com altitude de 63,0m no período de 23 

janeiro a 14 de junho de 2017 (Figura 5). A zona climática da região, segundo a classificação 

de Köppen, pertence ao grupo A (Clima Tropical Chuvoso) e tipo climático Am (chuvas do 

tipo monção), apresentando um período seco de pequena duração, com precipitação média 

anual variando entre 2250 e 2750,00 mm e, com período chuvoso iniciando em outubro e 

prolongando-se até junho. As médias anuais de temperatura variam em torno de 25 ºC e 27 ºC 

e, a umidade relativa do ar varia entre 85% e 90% (Kramer, 2006). 

 
Figura 3. Mapa de localização dos pontos de coleta do solo em diferentes regiões no sul do amazonas. 

. 

Em cada local de coleta foram diferentes pontos de cada propriedade perfazendo 60,0 

kg de solo. Após a coleta, o material foi devidamente acondicionado, identificado e 

transportado ao laboratório de análises de solo da Empaer de Várzea Grande no Estado de 

Mato Grosso, onde foram realizadas as análises física e química do solo, simultaneamente à 
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coleta das amostras no campo, em cada ponto amostral foi georeferenciado utilizando o 

equipamento GPS modelo GARMIM.  

Para a instalação do experimento utilizou-se vasos contendo 4,0 kg de solo, onde foi 

realizada a calagem de acordo com as análises químicas e físicas (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Atributos químicos e físicos do solo coletados na profundidade de (0 – 20 cm) nas 

áreas dos experimentos. 

 

  

A coleta dos solos para realização da pesquisa foi realizada em diferentes locais no estado do 

Amazonas e Rondônia (Tabela 5). 

SOLOS LOCAL pH  H2O pH Ca Cl2 P K
+

Ca
2+

 + Mg
2+

Ca
+2

Mg
+2

Al
3+

H
+
 + Al

3+ MO Areia Silte Argila

CARACTERÌSTICAS mg/dm
3

cmolc/dm
3

g/dm
2 g/kg

Solo vermelho Porto Verlho - RO 5,10 4,40 0,50 0,13 0,50 0,40 0,10 1,50 8,10 27,00 480,00 180,00 340,00

Solo preto e vermelho Humaitá - AM 4,60 4,20 0,20 0,12 0,40 0,30 0,10 2,80 12,50 39,00 520,00 220,00 260,00

Solo preto Humaitá - AM 5,00 4,50 1,10 0,08 0,60 0,40 0,20 1,00 7,20 39,00 720,00 140,00 140,00

Solo preto e amarelo Humaitá - AM 4,70 4,30 0,40 0,03 0,50 0,40 0,10 1,50 5,50 28,00 580,00 200,00 220,00

Solo preto Canutama - AM 5,10 4,50 0,70 0,07 0,70 0,50 0,20 0,30 2,50 11,00 900,00 60,00 40,00

Solo preto e vermelho Porto Velho - RO 4,40 4,20 0,50 0,10 0,50 0,40 0,10 2,50 11,10 42,00 620,00 140,00 240,00

QUÍMICAS FÍSICA
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Tabela 5: Descrição do uso do solo, localização e histórico das áreas, sob diferente uso 

agropecuário. 

ÁREA DE COLETA MUNÍCIPIO CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

Propriedade:Faz. Santo Inácio Cor do solo:  Solo vermelho

Proprietário: Plínio Cella Cultura: Safra 2004/2006 arroz

Coordenadas geográficas 2006/2007 soja

Latitude: S 08º24‟ Aplicação de calcario: 4,0 tonelada por hactare.

Lomgitude: W 063º57‟

Altitude: 85,0m

Propriedade: Faz. Sombra da Tarde Cor do solo:  Solo preto/vermelho

Proprietário: Dorismar Barufi Cultura: Safra 2006/2007 arroz

Coordenadas geográficas Aplicação de calcario: não

Latitude: S 07º49‟

Lomgitude: W 063º11‟

Altitude: 72,0 m

Propriedade: Faz. Traira Cor do solo: Solo preto

Proprietário: Leônidas Sowpinsk Cultura: safra 2004/2005 amendoim

Coordenadas geográficas Aplicação calcário: não

Latitude: S 07º33‟

Lomgitude: W 063º16‟

Altitude: 67,0 m

Propriedade: Área do Parque Exposição Cor do solo: Solo preto/amarelo

Proprietário: Municipio de Humaitá Cultura: safra 2016/2017 arroz

Coordenadas geográficas Aplicação calcário: 3,5 tonelada por hactare.

Latitude: S 07º31‟

Lomgitude: W 063º04‟

Altitude: 52,0 m

Propriedade: Faz. Vale Formoso Cor do Solo: Solo preto

Proprietario: Vilmar Primom Cultura: pastagem

Coordenadas geograficas Aplicação calcário: 2,0 tonelada por hactare.

Latitude: S 08º 27'

Longitude: 63º 58'

Altitude: 84,0 m

Propriedade: Sitio N.Sa. de Fátima Cor do solo: Solo preto/vermelho

Proprietario: Lauri Carlos Salvador Cultura: Safra 2011/2013 Cana-de-açucar

Coordenadas geograficas Aplicação calcario: não

Latitude: S 08º 24'

Longitude: 63º 58'

Altitude: 85,0 m

Porto Velho - RO

Porto Velho - RO

Humaitá - AM

Humaitá - AM

Humaitá - AM

Canutama - AM

 
 Todas as área estudadas neste trabalho tiveram seu revestimento florístico total ou parcialmente removido nos últimos 20    

anos com posterior queimada.  

 

A semeadura das sementes das cultivares de arroz foi realizada, com 15 sementes por 

vaso, o desbaste foi efetuado aos 20DAE, deixando duas plantas por vaso com aparência 

morfologicamente semelhante (Fageria, 1982). 

A adubação de semeadura foi realizada utilizando o NPK na formula de 4-14-8, sendo o 

equivalente a 300 kg ha
-1

 de NPK, sendo duas aplicações na semeadura e aos 45 DAE optou-

se pelo parcelamento para não prejudicar as sementes. As doses de cloreto de potássio (K2O) 

foram aplicadas, com dosagem de 60 kg ha
-1

, sendo as aplicações aos 35 DAE e 75 DAE. A 
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dose de nitrogênio foi equivalente a 50kg ha
-1, 

onde   foi dividida em duas aplicações iguais, 

sendo aos 15 DAE e 50 DAE.  

Para controle de insetos utilizou-se o inseticida Engeo
TM

 Pleno, aos 98 DAE quando foi  

constatado a presença da lagarta (Spodoptera fugiperda), foram efetuadas três aplicações 

seguidas nos dias (24/05, 25/05 e 26/05). 

Os vasos foram irrigados, nos dias quentes no período da manhã e da tarde. A colheita 

foi realizada aos 120 DAE de forma manual com auxílio de uma tesoura de poda, a planta foi 

cortada rente ao solo e conduzida ao laboratório de Fitossanidade I para análise de laboratório. 

Para a condução do experimento com cultivares de arroz e tipos de solos foram 

avaliadas duas plantas, dois perfilho por vaso, duas panículas, dois colmos, com isso fazia a 

média por vaso. As variáveis analisadas aos 120 dias após a emergência foram: Altura de 

planta com panícula e com folha bandeira (APPA, APAFBA, APERPAN, APERFBA): a 

altura de plantas foi aferida desde a superfície do solo ao ápice da panícula em todas as 

plantas das parcelas experimentais; número de perfilho (NPERF): determinado por meio da 

contagem de todos os perfilho na parcela; número de panícula (NPAN): contagem do número 

de panículas contidas em cada unidade experimental no momento da colheita; tamanho da 

panícula da planta (TPPLAN): distância, em centímetros, da base da panícula à ponta da 

última espigueta, determinada na época da colheita em cada vaso; grãos vazios e grãos cheios 

(GCPERF,GVPERF,GCPLAN,GVLAN) realizou-se a contagem do número de grãos vazios e 

cheios do total panículas por vaso; massa total de grãos (MTG): foi obtida pela colheita de 

todas as panículas da parcela; massa verde da parte aérea e massa seca da parte aérea (MSPA, 

MVPA): as plantas foram cortadas rente ao solo e acondicionadas em sacos de papel, 

identificadas pesadas, posteriormente  transferidas para estufa a 45 °C até obtenção de massa 

constante; diâmetro do colmo da planta (DCPLAN), diâmetro do colmo do perfilho 

(DCPERF), largura da espiga do perfilho (LEPERF), largura da espiga da planta (LEPLAN); 

tamanho da panícula da planta (TPPLAN), tamanho do colmo(TC), massa de 1000 grãos 

(M1000G). 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), em esquema 

fatorial duplo 6x3, sendo 6 tipos de solos (vermelho Porto Velho, preto e vermelho, preto, 

preto e amarelo todos de Humaitá, preto de Canutama e preto e vermelho de porto Velho), 3 

tipos de cultivares de arroz (SCS 117 CL, SCS 121 CL e SCS 114 ANDOSAN), com quatro 

repetições. A análise de variância foi utilizada para avaliar os efeitos dos tratamentos. 
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O teste de Tukey foi empregado para verificar diferenças entre médias para tipos de 

solos e cultivares. Todos os testes consideraram nível de significância de 5%. 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a altura de plantas com panícula (APPA) de arroz não houve diferença 

significativa entre os solos dentro do estudo com as cultivares, já a cultivar SCS 121 CL 

obteve a maior média (1,22cm) para todos os tipos de solos, e as cultivares SCS 117 CL e 

SCS 114 ANDOSAN obtiveram a menor média (0,81cm; 0,70cm) respectivamente no solo 

preto vermelho no município de Humaitá (Tabela 6). Esses dados colaboram com estudo de 

Arf et al. (2001) que quando aplicado o nitrogênio na semeadura estimula a diferenciação do 

primórdio floral, resultando em um bom desempenho na altura, pois a cultivar possui 

capacidade de conversão do elemento aplicado (Tabela 6). 

 Para a altura de plantas com folha bandeira (APFBA) de arroz não houve diferença 

significativa entre os solos dentro do estudo com as cultivares, já a cultivar SCS 121 CL 

obteve a maior média (1,28cm) para todos os tipos de solos, a cultivares SCS 114 ANDOSAN 

obteve a segunda maior média (0,80cm) ficando a cultivar SCS 117 CL com a menor média 

(0,83cm) (Tabela 6). Para Vergara et al. (1965), as cultivares de ciclo longo tem a iniciação da 

formação do alongamento do entre nó na iniciação do primórdio floral. Sendo que o 

fotoperíodo exerce forte no comprimento dos entrenós. Para Fageria (1992) o 

desenvolvimento da altura do perfilho da planta está relacionado a disponibilidade de fósforo 

no solo e nitrogênio, uma vez que tais nutrientes estimulam o desenvolvimento foliar e o 

crescimento das plantas (Tabela 6). 

A variável altura do perfilho com panícula não apresentou diferença significativa entre 

o solo dentro do estudo com cultivares.  Já a cultivar SCS 121 CL se destacou, apresentando a 

maior média (1,41 cm) para todos os tipos de solos, em comparação com as cultivares SCS 

117 CL e SCS 114 ANDOSAN obtiveram a menor média (0,68cm; 0,72cm) respectivamente 

no solo preto e amarelo, na cidade de Humaitá. Por outro lado as cultivares SCS 117 CL e 

SCS 114 ANDOSAN não apresentaram diferença significativa entre si nas médias para todos 

os tipos de solo (Tabela 6). Esses resultados colaboram com a afirmação feito por Arf et al. 

(2001), pois plantas com porte alto podem acamar mais facilmente.  Por outro lado, colmos 

mais curtos facilitam a respiração e aumentam o aproveitamento de produtos fotossintéticos. 

Já o porte extremante baixo favorece o aumento do autosombreamento. Portanto plantas com 

porte intermediário resistem ao acamamento e apresenta menor autosombreamento (Fageria, 

1989). 
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As médias de altura do perfilho com folha bandeira para solo não diferiram 

significativamente entre. Para as cultivares a média superior foi da cultivar SCS 121 CL para 

todos os tipos de solo, exceto para o solo preto e amarelo (0,82cm) do município de Humaitá. 

Nos demais tipos de solos as cultivares SCS 117 CL e SCS 114 ANDOSAN não 

apresentaram diferença significativa (Tabela 6). Durante a fase vegetativa, as plantas estão no 

auge de suas atividades metabólicas, sendo que a emergência e o crescimento rápido da parte 

aérea será essencial na decisão da população predominante na área, pois o indivíduo capaz de 

expandir primeiro o dossel captarão maior radiação e sua taxa de crescimento será superior 

(Larcher, 2000; Bressan et al., 2006). Para Castro Neto (2009) alturas em torno de 0,90 cm 

são satisfatórias e pensando em cultivo mecanizado, reduzem as perdas de grãos no momento 

da colheita. 

Tabela 6: Número médio de altura da planta com panícula (APPA), altura da planta com 

folha bandeira (APAFBA), altura do perfilho com panícula (APERPAN), altura do perfilho 

com folha bandeira (APERFBA) em três cultivares de arroz (SCS117 CL, SCS121 CL e SCS 

114 A) sob diferente tipos de solo na Amazônia Ocidental, 2017. 

SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CLSCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN

Solo vermelho Porto Verlho - RO 0,79 Ba 1,16 Aab 0,84 Ba 0,81 Ca 1,26Aa 0,91Ba 0,76 Ba 1,11 Aa 0,74 Ba 0,71 Ba 1,14 Aa 0,78 Ba

Solo preto e vermelho Humaitá - AM 0,81 Ba 1,22 Aa 0,79 Ba 0,83 Ca 1,32Aa 0,85 Ba 0,76 Ba 0,99 Aa 0,72 Ba 0,77 Ba 1,13 Aa 0,74 Ba

Solo preto Humaitá - AM 0,82 Ba 1,17 Aab 0,80 Ba 0,80 Ca 1,30 Aa 0,83 Ca 0,70 Ba 1,10 Aa 0,76 Ba 0,67 Ba 1,14 Aa 0,78 Ba

Solo preto e amarelo Humaitá - AM 0,80 Ba 1,21 Aa 0,78 Ba 0,83 Ca 1,31 Aa 0,81 Ca 0,68 Ba 1,41 Aa 0,72 Ba 0,76 Ba 0,82 Ba 0,74  Ba

Solo preto Canutama - AM 0,88 Ba 1,10 Ab 0,84 Ba 0,78 Ca 1,40 Aa 0,95 Ba 0,85 Ba 1,07 Aa 0,76 Ba 0,81 Ba 1,20 Aa 0,78 Ba

Solo preto e vermelho Porto Velho - RO 0,83 Ba 1,18 Aab 0,82 Ba 0,84 Ca 1,29 Aa 0,71 Ca 0,76 Ba 1,03 Aa 0,76 Ba 0,79 Ba 1,20 Aa 0,79 Ba

CV (%) 8,697,32

Tipos de Solos Locais

APPA APFBA

(cm) (cm)

15,64 18,30

APERPAN APERFBA

(cm) (cm)

 
Médias seguida por letras maiúsculas na linha, compara as cultivares e letras minúscula na Coluna compara os 

diferentes tipos de solos pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. CV= Coeficiente de variação. 

 

Para a variável diâmetro do colmo da planta houve diferença significativa entre os solos 

dentro das cultivares, as cultivares SCS 121 CL e SCS 114 ANDOSAN não diferem 

estatisticamente nas médias, entre si, (4,66mm e 4,92mm) respectivamente, a cultivar SCS 

117 CL (4,03mm) apresentou média inferior para o solo do município de Humaitá. Para o 

solo preto de Canutama, temos medias estatisticamente iguais para as cultivares SCS117 CL e 

SCS 114 ANDOSAN (4,63mm e 4,76mm), respectivamente. A cultivar SCS 121 CL 

(3,25mm) apresentou média inferior para o solo preto de Canutama (Tabela 7). 

Para o variável diâmetro do colmo do perfilho não houve diferença significativa entre os 

solos dentro das cultivares. A cultivar SCS 114 ANDOSAN obteve a menor maior média em 

todos os tipos de solo (4,80mm) com exceção para o solo preto de Canutama (3,78mm). A 

menor média foi pra cultivar SCS 121 CL (3,35mm), porém não diferiu estatisticamente da 
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cultivar SCS114 ANDOSAM (3,78mm), sendo que a cultivar SCS 117 CL obteve a maior 

média (4,30mm) para o solo preto de Canutama (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Número médio diâmetro do colmo da planta (DCPLAN), diâmetro do colmo do 

perfilho (DCPERF), largura da espiga do perfilho (LEPERF), largura da espiga da planta 

(LEPLAN) em três cultivares de arroz (SCS117 CL, SCS121 CL e SCS 114 ANDOSAN) sob 

diferentes tipos de solo na Amazônia Ocidental, 2017. 

SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN

Solo vermelho Porto Verlho - RO 4,17 Aa 4,81 Aa 4,78 Aa 4,10 Ba 4,00 Ba 4,32 Aa 1,87 Ba 2,20 Aa 2,12ABa 2,05 Aa 2,00 Aa 2,00 Aa

Solo preto e vermelho Humaitá - AM 4,61 Aa 4,51 Aa 4,90 Aa 4,20 Ba 4,40 Aa 4,80 Aa 1,97 Aa 1,95 Ab 1,95 Aa 2,00 Aa 1,90 Ba 2,00 Aa

Solo preto Humaitá - AM 4,03 Ba 4,66 Aab 4,92 Aa 4,00 Ba 4,00 Ba 4,55 Aa 1,90 Ba 2,10 ABba 2,17 Aa 2,02 Aa 1,87 Ba 2,20 Aa

Solo preto e amarelo Humaitá - AM 4,38 Aa 4,72 Aa 5,03 Aa 3,50 Ba 3,90 Ba 4,20 Aa 1,75 Ba 1,82 Bb 2,20 Aa 2,12 Aa 1,82 Ba 1,92 Ba

Solo preto Canutama - AM 4,63 Aa 3,25 Bb 4,76 Aa 4,30 Aa 3,35 Ba 3,78 Ba 2,00 Aa 2,05 Ab 2,00 Aa 2,00 Aa 1,87 Ba 2,50 Aa

Solo preto e vermelho Porto Velho - RO 4,50 Aa 4,56 Aa 4,87 Aa 4,00 Ba 3,77 Ba 4,78 Aa 1,97 Aa 2,02 Aab 2,00 Aa 2,00 Aa 1,97 Ba 2,10 Aa

7,84

(cm) (cm)Tipos de Solos Locais

DCPLAN DCPERF LEPERF LEPLAN

(cm) (cm)

15,35 24,15 8,87CV (%)  
Médias seguida por letras maiúsculas na linha, compara as cultivares e letras minúscula na coluna compara os 

diferentes tipos de solos pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. CV= Coeficiente de variação. 

 

Para o número médio de panículas não houve diferença significativa entre os solos 

dentro das cultivares.  A cultivar SCS 117 CL obteve média superior para todos os solos 

vermelho de Porto Velho – RO, preto/vermelho de Humaitá – AM, solo preto de Humaitá e 

solo preto/amarelo de Humaitá – AM, e obteve medias inferior nos solos preto de Canutama e 

solo preto e vermelho no município de Porto Velho (Tabela 8).  

Para o número de perfilho não houve diferença significativa para tipo de solos. Houve 

diferença significativa entre as cultivares. Para a cultivar de arroz SCS 117 CL o maior 

número de perfilho  ocorreram no solo vermelho de Porto Velho, preto e vermelho de  

Humaitá, solo preto de Humaitá, solo preto e amarelo de Humaitá, foram superiores ao solo 

preto de Canutama e ao solo preto e vermelho de Porto Velho (Tabela 8).  

Para Fageria (1992), o perfilhamento, a altura de planta está diretamente relacionado à 

disponibilidade de P à planta. Segundo Guimarães et al. (2002), o início do perfilhamento 

independe do ambiente, mas o seu desenvolvimento é muito influenciado por fatores como 

disponibilidade de nutrientes no solo, radiação solar e temperatura. Assim, a quantidade de 

perfilho e número de panículas estão correlacionados, e quanto maior o número de perfilho 

produtivo, maior a quantidade de panículas (Fageria, 1982). 

Para a o tamanho da panícula da planta não houve diferença significativa para os tipos 

de solos. Entre as cultivares há diferença significativa. A cultivar SCS 121 CL obteve média 

superior, em comparação com as cultivares SCS 117 CL e SCS114 ANDOSAN (Tabela 8). 

Em relação ao tamanho do colmo para a interação solo/cultivar estatisticamente não 

houve diferença significativa entre os solos. As cultivares apresentaram diferenças 



52 
 

 
 

significativas. A cultivar SCS 121 CL obteve média superior em comparação  com as 

cultivares SCS 117 CL e SCS 114 ANDOSAN, que por sua vez não se diferenciaram 

estatisticamente entre si (Tabela 8). Segundo Schiocchet et al., (2016), o fato da cultivar SCS 

121 CL apresentar média superior de tamanho do colmo e comprimento do colmo lhe confere  

uma  resistência ao acamamento, por ser considerada uma planta daninha, com grande 

capacidade de adaptação aos diferentes tipos de solos. 

Para Marzari et al. 2007 afirma que o número de perfilho está diretamente ligados a 

população de plantas e a dose de nitrogênio. Afirma ainda que menor população de plantas 

proporcionaria abundantes perfilhamentos. Segundo Guimarães et al., (2002) o inicio do 

perfilhamento independe do ambiente, mas seu desenvolvimento é influenciado por fatores 

como a disponibilidade de nutrientes no solo, radiação solar e temperatura. 

O número de panículas está diretamente ligado ao número de perfilho, com o aumento do 

número de panículas por unidade de área, aumento do número de grãos por panículas ou 

aumento da porcentagem de grãos cheios, tem efeito diretamente na produtividade (Fageria et 

al., 2003; Guimarães et al., 2002). Segundo Yoshida (1981), genótipos perfilhadores 

apresentam vantagem, por se adaptarem há vários espaçamentos e densidades de semeadura, e 

assim, compensarem a semeadura irregular. 

 Um dos fatores que pode determinar o número de grãos por panícula segundo Neves et 

al. (2004) é a utilização de fertilizantes nitrogenados, pois este tipo de fertilizante aumenta a 

fertilidade das espiguetas. Segundo Guimarães et al. (2002), a variável número de grãos por 

panícula correlacionam-se diretamente com a produtividade. Dessa forma Nascente et al. 

(2011) diz que especial atenção deve ser dada ao manejo da cultura do arroz, no sentido, de se 

maximizarem estes valores. Muitos trabalho como Crusciol et al. (2003), Neves et al. (2004) e 

Silva et al. (2009) afirmam que um dos principais componentes que determinam a 

produtividade é o número de panículas por m
2
 . 
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Tabela 8: Número médio de panículas (NPAN), número de perfilho (NPERF), tamanho da 

panícula da planta (TPPLAN), tamanho do colmo (TC) em três cultivares de arroz (SCS117 

CL, SCS121 CL e SCS 114 ANDOSAN) sob diferentes tipos de solo na Amazônia Ocidental, 

2017. 

SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 ANDOSAN

Solo vermelho Porto Verlho - RO 7,25 Aa 4,00 Ca 7,50 Aa 10,00 Aa 5,50 Ba 6,55 Ba 23,20 Ba 28,97 Aa 24,00 Ba 56,37 Ba 84,55 Aa 51,82 Ba

Solo preto e vermelho Humaitá - AM 7,75 Aa 3,50 Ca 7,50 Aa 12,00 Aa 4,75 Ca 6,00 Ba 22,90 Ba 28,60 Aa 23,00 Ba 54,62 Ba 85,57 Aa 54,37 Ba

Solo preto Humaitá - AM 10,00 Aa 4,00 Ca 7;00 Aa 12,00 Aa 4,25 Ca 7,00 Ba 25,02 Ba 30,40 Aa 24,10 Ba 51,77 Ba 86,60 Aa 52,30 Ba

Solo preto e amarelo Humaitá - AM 7,50 Aa 3,50 Ca 7,30 Aa 10,75 Aa 3,50 Ca 7,00 Ba 23,32 Ba 21,40 Ba 23,00 Ba 49,87 Ba 79,35 Aa 48,42 Ba

Solo preto Canutama - AM 8,25 Aa 3,00 Ca 7,00 Aa 8,25 Ba 3,00 Ca 6,00 Ba 25,40 Ba 27,50 Aa 25,00 Ba 57,57 Ba 80,02 Aa 54,87 Ba

Solo preto e vermelho Porto Velho - RO 7,25 Aa 4,00 Ca 7,80 Aa 7,25 Ba 4,00 Ca 6,30 Ba 23,90 Ba 29,70 Aa 23,00 Ba 47,82 Ba 78,60 Aa 55,82 Ba

CV (%) 24,72 31,90 6,62

Tipos de Solos Locais

13,41

(quantidade) (quantidade) (cm)

NPAN TPPLANNPERF

(cm)

TC

 
Médias seguida por letras maiúsculas na linha, compara as cultivares e letras minúscula na coluna compara os 

diferentes tipos de solos pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. CV= Coeficiente de variação. 

 

Para o tamanho da espiga do perfilho de arroz não houve diferença significativa entre os 

solos dentro do estudo com as cultivares. As cultivares apresentaram diferenças. A cultivar 

SCS 121 CL e SCS 114 ANDOSAN se destacaram, não diferiram estatisticamente nas medias 

já a cultivar 117 obteve média inferior para o solo preto do município do município de 

Canutama (Tabela 9). 

Para o tamanho da espiga da planta de arroz não houve diferença significativa entre os 

solos dentro do estudo com as cultivares. Para o tamanho da espiga da planta, as cultivares 

SCS 117 CL, SCS 121C L e SCS 114 ANDOSAN, não diferiram estaticamente. Para o 

tamanho da panícula do perfilho não houve diferença significativa para os solos. A cultivar 

SCS 121 CL obteve media superior em comparação as cultivares SCS 117 CL e SCS 114 

ANDOSAN para o solo preto de Humaitá (Tabela 9). 

Para o tamanho da panícula da planta de arroz não houve diferença significativa entre os solos 

no estudo com as cultivares. Para as cultivares houve diferenças significativas. A cultivar SCS 

121 CL obteve média superior para todos os tipos de solos, em comparação as cultivares SCS 

117 CL e CS 114 ANDOSAN no solo preto no município de Humaitá (Tabela 9). Para 

Machado et al. (2000) essas diferenças observadas podem estar ligadas a capacidade de 

absorção de nutrientes pelas raízes, bem como a disponibilidade de macro nutrientes  como o 

nitrogênio, fósforo e potássio que influenciam na boa formação do embrião, do órgão de 

reserva e do tecido protetor, consequentemente na qualidade fisiológica e estrutural da espiga. 
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Tabela 9: Número médio com tamanho da espiga do perfilho (TEPERF), tamanho da espiga 

da planta (TEPLAN), tamanho da panícula do perfilho (TPPERF), tamanho da panícula da 

planta (TPPLAN) em três cultivares de arroz (SCS117 CL, SCS121 CL e SCS 114 

ANDOSAN) sob diferentes tipos de solos na Amazônia Ocidental, 2017. 

SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSAN

Solo vermelho Porto Verlho - RO 9,40 Ca 10,50 Aa 9,92 Ba 9,10 Ba 10,30 Aa 10,07 Aa 24,00 Aa 24,67 Aab 24,30 Aa 23,20 Ba 28,97 Aa 24,00 Ba

Solo preto e vermelho Humaitá - AM 9,20 Ba 10,22 Aa 9,60 Ba 9,60 Aa 10,10 Aa 10,17 Aa 23,00 Aa 20,27 Ab 23,27 Aa 22,90 Ba 28,60 Aa 23,00 Ba

Solo preto Humaitá - AM 9,47 Ca 10,42 Aa 9,85 Ba 9,70 Aa 10,20 Aa 9,92 Aa 22,85 Ba 28,91 Aa 23,85 Ba 25,02 Ba 30,40 Aa 24,10 Ba

Solo preto e amarelo Humaitá - AM 9,40 Ca 10,30 Aa 10,20 Aa 9,50 Aa 10,30 Aa 9,70 Aa 22,00 Ba 26,25 Aa 22,72 ABa 23,32 Ba 21,40 Ba 23, 00 Ba

Solo preto Canutama - AM 9,52 Ba 10,57 Aa 9,95 Aa 9,50 Aa 10,60 Aa 9,80 Aa 23,10 Aa 27,32 Aa 24,65 Aa 25,40 Ba 27,50 Aa 25, 00 Ba

Solo preto e vermelho Porto Velho - RO 9,40 Ca 10,25 Aa 10,17 Aa 9,40 Aa 10,30 Aa 10,07 Aa 23,10 Aa 26,06 Aa 22,27 Aa 23,90 Ba 29,70 Aa 23,00 Ba

TPPERF TPPLAN

6,6210,01

(cm)(cm)Tipos de Solos

CV (%) 4,07

(cm)Locais

TEPERF TEPLAN

3,86

(cm)

 
Médias seguida por letras maiúsculas na linha, compara as cultivares e letras minúscula na coluna compara os 

diferentes tipos de solos pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. CV= Coeficiente de variação. 

 

As médias para grãos cheios do perfilho de arroz não houve diferença significativa para 

os solos vermelho de Porto Velho, solo preto e vermelho de Humaitá, solo preto de Humaitá, 

solo preto e amarelo de Humaitá; solo preto de Canutama e solo preto e vermelho de Porto 

velho. As medias para grãos cheios do perfilho foram superiores para a cultivar SCS 121 CL 

foram nos solo preto de Humaitá e solo preto de Canutama, as médias não diferiram 

estatisticamente. As médias inferiores ficaram com o solo preto e vermelho de Humaitá e 

Porto Velho (Tabela 10). Para Marchezan et al. (1993) uniformidade de maturação e o 

completo enchimento do grão no momento da colheita, são fatores determinantes para a 

obtenção de lotes de grãos e sementes boa qualidade física e fisiológica. Para as cultivares 

houve diferença significativa entre si. Muitos trabalho como Crusciol et al. (2003), Neves et 

al. (2004) e Silva et al. (2009) afirmam que um dos principais componentes que determinam a 

produtividade é o número de panículas por m
2
. 

Para as médias do grãos vazios do perfilho não houve diferença significativa para solos. 

A cultivar SCS 121 CL não diferiu significativamente da cultivar SCS 114 ANDOSAN, que 

por sua vez foi superior estatisticamente à cultivar SCS 117 CL no solo vermelho de Porto 

Velho (Tabela 10).  

As médias para os grãos cheios da planta apresentou diferença significativa para solos. 

A cultivar SCS 114 CL não diferiu significativamente das cultivares SCS 121 CL 

(170.75grãos), mas foi superior a cultivar 117 CL (126,25grãos), no solo vermelho de Porto 

Velho. A cultivar SCS 121 CL obteve menor média (85,00grãos), para o solo preto e amarelo 

de Humaitá. A cultivar SCS 121 CL (170,00grãos) não diferiu significativamente da cultivar 

SCS 114 ANDOSAN (172,75grãos), mas foi superior estatisticamente à cultivar SCS 117 CL 

(126,25grãos) no solo vermelho de Porto Velho. Para o solo preto e amarelo de Humaitá, as 
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cultivares obterão estatisticamente a mesma médias, cultivar SCS 117 CL (85,00grãos), SCS 

121 CL (133,50grãos) e SCS 114 ANDOSAN (141,50grãos) (Tabela 10). 

Para os médios grãos vazio das cultivares de arroz, houve diferença significativa entre 

os solos. A cultivar SCS 121 CL (148.00grãos) não diferiu significativamente da cultivar SCS 

117 CL (121.00grãos), mas foi superior estatisticamente à cultivar SCS 114 CL (54.00grãos) 

no solo preto e amarelo de Humaitá. A cultivar SCS 121 CL obteve menor média de grãos 

vazio da planta (50.00 grãos) para o solo preto e vermelho de Porto Velho (Tabela 10). Não 

houve diferença significativa entre a porcentagem de grãos vazios para solos. Guimarães 

(2002) afirma que a esterilidade da espigueta que resulta em grãos vazios é afetada tanto na 

fase reprodutiva como na maturação e são influenciados pelas condições climáticas, níveis de 

nutrientes, incidência de doenças e pragas, entre outros fatores. A maior porcentagem de 

grãos vazios foi observada nas cultivares SCS 117 CL e SCS 121 CL. Para EPAGRI (2017) 

as cultivares se comportam de forma diferenciada em determinadas regiões apresentando 

desempenho satisfatório ou não.  

Tabela 10: Número médio com grãos cheios do perfilho (GCPERF), grãos vazios do perfilho 

(GVPERF), grãos cheios da planta (GCPLAN), grãos vazios da planta (GVLAN) em três 

cultivares de arroz (SCS117 CL, SCS121 CL e SCS 114 ANDOSAN) sob diferentes tipos de 

solos na Amazônia Ocidental, 2017. 

SCS 117 CL SCS 121 CL SCS 114 ANDOSANSCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 ANDOSAN SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 ANDOSAN

Solo vermelho Porto Verlho - RO 145,25 ABa 84,00 Bbc 173,25 Aa 126,25 Ba 170,00 Aa 172,75 Aa 126,25 Ab 170,00 Aa 172,75 Aa 56,00 Bb 117,30 Aa 53,00 Ba

Solo preto e vermelho Humaitá - AM 99,25 ABa 61,00 Bc 158,25 Aa 154,00 Aa 164,00 Aa 130,75 Aa 154,00  Aab 164,00 Aab 130,75 Ab 76,00 Ba 116,00 Aa 70,00 Ba

Solo preto Humaitá - AM 116,25 Ba 200,75 Aa 162,75 Aba 173,00 Aa 248 Aa 179,75 Aa 173,00 Aa 248,00 Aa 179,75 Aa 71,75 Ba 115,00 Aa 101,00 Ba

Solo preto e amarelo Humaitá - AM 80,25 Aa 86,50 Abc 122,25 Aa 85,00 Ba 133,50 Ba 141,5 Aa 85,00 Ab 133,50 Ab 141,50 Ab 121,00 Ab 148,00 Aa 57,00 Ba

Solo preto Canutama - AM 132,25 Aa 162,75 Aab 190,00 Aa 204,00 Aa 197,00 Aa 197 Aa 204,00 Aa 197,00 Aa 197,00 Aa 85,50 Ba 87,50 Ba 50,00 Ba

Solo preto e vermelho Porto Velho - RO 97,50 Aa 74,25 Ac 143,00 Aa 161,50 Aa 179,25 Aa 195,00 Aa 161,50 Aab 179,25 Aa 195,00 Aa 73,00 Ba 179,00 Aa 50, 00 Ba

(quantidade)

44,69CV (%)

Locais

40,81 26,55

GCPLANGVPERFGCPERF GVPLAN

(quantidade) (quantidade)

31,84

Tipos de Solos (quantidade)

Médias seguida por letras maiúsculas na linha, compara as cultivares e letras minúscula na coluna compara os 

diferentes tipos de solos pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. 

 

As médias para massa seca da parte aérea apresentou diferença significativa para solos. 

As cultivares SCS117 CL, SCS121 CL não apresentaram diferença estatística significativa 

entre si, mas foram superiores à média apresentada pela cultivar SCS 14 ANDOSAN para o 

solo vermelho de Porto Velho (Tabela 11). 

Para massa verde da parte aérea não houve diferença significativa para a interação solo/ 

cultivar, mas houve para cultivar. As cultivares SCS117 CL, SCS121 CL e SCS 114 

ANDOSAN não diferiram estatisticamente para o solo preto e vermelho de Porto Velho, já 

para o solo preto de Canutama houve diferenças estatísticas nas medias das cultivares SCS117 

CL, SCS121 CL e SCS 114 ANDOSAN. Segundo Fageria (1984) o maior incremento da 

matéria seca está relacionado principalmente com aumento do perfilho (Tabela 11). Larcher 
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(2000) ressalta que entre os elementos principais, o nitrogênio tem grande importância, como 

componente quantitativo da fitomassa. No entanto,  para Fageria (1984) o maior incremento 

da matéria seca está relacionada principalmente com o aumento de perfilho e índice de área 

foliar. Já Mauad  (2003), contatou em experimento realizado com arroz,  que o aumento na 

dose de nitrogênio aumentou a produção de matéria seca (Tabela 11). 

As médias para massa total de grãos das cultivares de arroz apresentou diferença 

significativa para solos. As medias da cultivar SCS 117 CL não diferiu significativamente 

entre os solos. Já a média da cultivar SCS 121 CL, diferiu estatisticamente entre o solo preto 

de Humaitá e o solo preto e vermelho de Porto Velho. Para a cultivar SCS 117 CL, houve 

diferença significativa no solo vermelho de Porto Velho para o solo preto e vermelho de Porto 

Velho) (Tabela 11). 

As médias para massa de 1000 grãos apresentou diferença significativa para solos. As 

médias para massa de grãos 1000g apresentou diferença significativa para solos. As medias da 

cultivar SCS 117 CL não diferiu significativamente entre os solos. Já as médias da cultivar 

SCS 121 CL, são estatisticamente iguais entre o solo vermelho de Porto Velho, solo preto e 

vermelho de Humaitá, solo preto e amarelo de Humaitá e solo preto e vermelho de Porto 

Velho. Os solos com as maiores médias de massa de 1000 grãos foram o solo preto de 

Humaitá, e o solo preto de Canutama. As médias para o solo com a cultivar SCS 114 

ANDOSAN não diferiram significativamente do solo vermelho de Porto Velho, solo preto e 

vermelho de Humaitá, solo preto de Humaitá, solo preto e amarelo de Humaitá e solo preto de 

Canutama, mas foi superior estatisticamente ao solo preto e vermelho de Porto Velho. Para 

Guimarães a cultura do arroz é sensível à baixa porosidade do solo, corroborando com o 

resultado encontrado por Segury & Bouzinac (1992), que relatam ser esta gramínea bastante 

sensível à condição de baixa macroporosidade do solo, fato que segundo, Guimaraes & 

Moreira (2001), causa redução no desenvolvimento da parte aérea. Para Teixeira (2010) o 

solo preto, apresenta horizontes bem drenados com textura variando entre arenosa e muito 

argilosa, com boa disponibilidade de água e baixos valores de densidade do solo. Além disso, 

exibem condições de aeração, porosidade e condutividade hidráulica, adequadas, para 

promover a infiltração de água e favorecer trocas gasosas. A baixa produtividade observada 

no solo preto e vermelho corroboram com o observado por Sanchez et al (1982), que solos 

com baixa concentração de bases trocáveis, minerais de argila de atividade baixa, como a 

caulinita, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, baixa disponibilidade de fosforo contribui 

para baixa fertilidade.  
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Tabela 11: Número médio de massa seca da parte aérea (MSPA), massa verde da parte aérea 

(MVPA), massa total de grãos (MTG), massa de 1000 grãos (M1000G) em três cultivares de 

arroz SCS117 CL, SCS121 CL e SCS 114 ANDOSAN sob diferentes tipos de solos na 

Amazônia Ocidental, 2017. 

SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 Andosan SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 Andosan SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 Andosan SCS 117 CL SCS 121 CL  SCS 114 Andosan

Solo vermelho Porto Verlho - RO 21,23 Aa 20,18 Aa 11,73 Ba 58,17 Aa 57,15 Aa 40,81 Ba 41,25 Aa 54,75 Aabc 55,12 Aa 61,87 Aa 82,12 Aabc 82,68 Aa

Solo preto e vermelho Humaitá - AM 20,49 Aa 22,47 Aa 16,22 Ba 63,02 Aa 60,32 Aa 53,57 Aa 38,25 Aa 49,32 Abc 49,87 Aa 61,87 Aa 73,98 Abc 74,81 Aa

Solo preto Humaitá - AM 19,28 Aa 20,61 Aa 14,44 Ba 58,16 Aa 51,88 Ba 45,20 Ba 46,50 Ba 72,35 Aa 51,00 Ba 69,75 Ba 108,52 Aa 76,50 Ba

Solo preto e amarelo Humaitá - AM 20,62 Aa 20,43 Aa 17,28 Ba 54,60 Aa 48,65 Ba 48,90 Ba 31,15 Ba 37,82 Cab 49,73 Aa 46,72 Ba 56,73  Abc 74,58 Aa

Solo preto Canutama - AM 22,96 Aa 13,43 Ba 14,92 Ba 65,50 Aa 37,96 Ca 40,92 Ba 47,75 Aa 65,37 Aab 56,75 Aa 71,62 Aa 98,06 Aab 85,12 Aa

Solo preto e vermelho Porto Velho - RO 19,70 Aa 18,58 Aa 14,95 Ba 58,43 Aa 51,69 Ba 43,31 Ba 42,32 Aa 48,25 Abc 10,10 Bb 63,48 Aa 72,37 Abc 15,15 Bb

CV(%) 22,06 22,50 21,63 21,75

Tipos de Solos Locais
MTG M1000GMSPA MVPA

 
 Médias seguida por letras maiúsculas na linha compara as cultivares e letras minúscula na coluna compara os 

diferentes tipos de solos pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. 

 

5.4 CONCLUSÕES 

1. As cultivar SCS 117 CL obteve a maior média para massa verde da parte aérea.  

2. A cultivar SCS 121 CL obteve melhores resultados para desempenho de massa de mil 

grãos, mostrando ser a mais produtiva para o solo preto de Humaitá. 

3. A cultivar SCS 114 ANDOSAN obteve o melhor resultado para diâmetro do colmo 

da planta e diâmetro do colmo do perfilho, largura da espiga da planta, em todos os tipos de 

solos. Para largura da espiga da planta as medias foram estatisticamente iguais a cultivar SCS 

121 CL. 
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ANEXO 

Locais de coletas de solos nos munícipios de Humaitá - AM, Canutama - AM e Porto velho-

RO. 

  
Figura 4.  Solo 1 – Solo Vermelho  - Porto Velho – RO. 
 

 
Figura 5. Solo 2 – Solo Preto e vermelho  - Humaitá-AM. 
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Figura 6. Solo 3 – Solo preto  - Humaitá-AM. 

 

      
Figura 7. Solo 4 – Solo Preto e amarelo – Humaitá-AM. 

 

 

 



63 
 

 
 

  

          
Figura 8. Solo 5 – Solo Preto – Canutama-AM. 

 

          
Figura 9. Solo 6. Solo preto e vermelho – Porto Velho-RO. 
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        Figura 10.  Cultivar de arroz aos 05 DAE. Humaitá, AM 2017. 

. 

           
        Figura 11. Cultivares de arroz aos 15 DAE, Humaitá, AM2017. 
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 Figura 12. Vista geral das parcelas experimentais de arroz com 90 DAE em diferentes tipos de solo, Humaitá, 

AM   2017.      

                              

 
Figura 13.Vista geral das parcelas experimentais de arroz com 120 DAE em diferentes tipos de solo, Humaitá,  

AM 2017.  
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Laboratório 

           
Figura 14. Estufa de secagem da parte aérea do arroz        Figura 15. Medindo grãos de arroz com paquímetro. 

(mm). 
        

        
Figura 16. Testadora de arroz modelo Suzuki.            Figura 17. Medidor de umidade modelo Gehaka 800.   

 

 

   
 Figura 18. Arroz beneficiado grãos inteiros e quebrados. 


