
 XI Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado 
Resumo expandido Balneário Camboriú – 12 a 16 de agosto de 2019 
 

 

EFEITOS DA DOSE DE NITROGÊNIO E DA DENSIDADE DE SEMEADURA NA 
PRODUTIVIDADE E NO RENDIMENTO INDUSTRIAL DE ARROZ DAS CULTIVARES 

IRGA 424 RI E INOV CL 
 

Edimara Polidoro1; Antônia Medeiros Dias2; Júlia da Cunha Morales3; Igor da Silva Lindemann4; Cristian de 
Souza Batista5; Nathan Levien Vanier6 

 
Palavras-chave: grãos inteiros, genótipos, desempenho industrial.  

 
INTRODUÇÃO 

O incremento em produtividade na cultura do arroz está associado a boas práticas 
culturais e manejos agrícolas durante todo o ciclo da cultura, entre os quais podemos citar a 
adubação nitrogenada e a densidade de semeadura. A adubação nitrogenada desempenha papel 
importante no incremento de rendimento da cultura do arroz (Oryza sativa L.) devido a sua 
necessidade e afinidade de absorção pela planta (CASSMANN et al., 2003). O nitrogênio é o 
nutriente de maior exigência pela cultura, podendo interferir na produtividade e na qualidade dos 
grãos (ZHU et al., 2017). 

Trabalho conduzido por Mariot et al. (2003) onde foram combinadas diferentes 
densidades de semeadura e níveis de adubação nitrogenada em dois genótipos, mostraram 
incremento em produtividade de forma linear a aplicação de nitrogênio, observaram ainda que, 
o número de grãos formados por panícula diminuiu com o incremento de densidade de 
semeadura. 

Para obter maiores rendimentos da cultura é necessário maximizar a absorção de N e 
reduzir a perda no solo (BREDEMEIER, C; MUNDSTOCK, C. M. 2000). Este nutriente estimula o 
afilhamento das plantas de arroz, desse modo, densidades de semeadura menores podem 
compensar o rendimento de grãos em doses mais elevadas devido ao maior número de panículas 
por área (GHOBRIAL, 1983).  

Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar o peso de mil grãos, a produtividade, e o 
rendimento de grãos inteiros em dois níveis de adubação nitrogenada de cobertura e em três 
densidades de semeadura. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Os genótipos de arroz estudados foram o IRGA 424 RI (não híbrido) e o INOV CL (híbrido) 
cultivados no município de Pelotas-RS, na safra de 2018/19. Os genótipos foram cultivados em 
parcelas com 4,42 m x 40 m com três densidades de semeadura distintas (50, 75 e 100 kg/ha), 
adubação de base de 200 kg/ha da fórmula 2-20-30 e dois níveis de adubação nitrogenada (130 e 
180 kg de nitrogênio/ha). A adubação de cobertura foi realizada no momento em que as plantas 
estavam com 6 folhas (V6) e no período que antecede a diferenciação (R0), na primeira aplicação 
foram aplicados 70% e na segunda 30% de nitrogênio.  Os grãos foram colhidos com umidade de 
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aproximadamente 24%, quando a cultivar IRGA 424 RI apresentava 138 dias de ciclo e a cultivar 
INOV CL apresentava 132 dias de ciclo, da emergência à colheita. As áreas de taipa/maracha não 
foram colhidas. 

Após a colheita, os grãos foram secos em secador estacionário escala piloto do Laboratório 
de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos (Labgrãos) da UFPel, até atingirem 12,5% 
de umidade. Após a secagem, as amostras foram armazenadas em sacos de polietileno e 
acondicionadas a 15°C, até serem analisadas.  

O peso de mil grãos foi avaliado a partir da separação e pesagem de 8 alíquotas de 100 
grãos. Os resultados foram convertidos para peso de mil grãos. 

A produtividade foi avaliada com a colheita de área de 6 m². As amostras foram trilhadas e 
após ajuste de umidade foram pesadas. 

Para o rendimento de grãos inteiros, 105 gramas de arroz em casca foram submetidas às 
operações de descascamento, polimento (60 s) e separação de inteiros e quebrados em trieus, 
utilizando Engenho de Provas Zaccaria (Modelo PAZ-1-DTA, Indústria de Máquinas Zaccaria S/A, 
São Paulo, Brasil). 

Os resultados de produtividade foram obtidos de uma única coleta de uma área de 6 m², 
sendo ilustrativos para avaliar a produtividade em função dos tratamentos estudados. Já a 
variável rendimento de inteiros foi avaliada em triplicada. Os resultados foram avaliados através 
de análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de produtividade variaram de 7586,81 kg/ha a 10003,47 kg/ha no genótipo 
IRGA 424 RI e de 8427,08 kg/ha a 11363,89 kg/ha para o genótipo INOV CL, sendo que as maiores 
produtividades foram alcançadas nas densidades de semeadura de 100 kg/ha para o IRGA 424 RI 
e 50 kg/ha para o INOV CL, ambos na adubação de cobertura de 180 kg de nitrogênio por hectare. 

Em trabalho recente, HUANG et al. (2018), ao avaliar diferentes níveis de adubação 
nitrogenada e densidades de semeadura, reportaram que menores níveis de nitrogênio podem 
resultar em menor número de panículas por área, menor índice de área foliar e de biomassa e 
menores rendimentos de grãos. 

O número de afilhos e grãos por panícula reduzem quando a lavoura é manejada com 
maiores densidades de semeadura. Dessa forma, mesmo com maior estande populacional, não 
há incremento na produção. Quando as práticas culturais não limitarem a produção, o 
rendimento de grãos não se altera com aumento da densidade de semeadura (GHOBRIAL, 1983; 
JONES & SNYDER, 1987; GRAVOIS & HELMS, 1992). Resultado análogo foi observado no genótipo 
INOV CL no presente estudo, que na densidade de 100 kg/ha não apresentou diferença em 
produtividade para ambos níveis de adubação. 

O peso de mil grãos foi maior na adubação nitrogenada de 130 kg de nitrogênio para ambos 
os genótipos (Figura 1). No Irga 424 RI, o peso variou de 24 a 25 g e no Inov CL variou de 26 a 29 
g, sendo que 29 gramas foi determinado nos grãos obtidos da densidade de semeadura de 50 
kg/ha. 
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Figura 1: Peso de mil grãos dos genótipos IRGA 424 RI (A) e do INOV CL (B) em diferentes níveis 
de adubação nitrogenada e densidades de semeadura. 
 

O rendimento de grãos inteiros variou de 63,67% a 65,77% para o genótipo IRGA 424 RI e 
de 56,23 % a 58,63 % para o INOV CL (figura 1). Não houve diferença significativa entre as doses 
de nitrogênio estudadas, tanto para IRGA 424 Ri como para INOV CL. Também não hou diferença 
no rendimento de grãos inteiros em função da densidade de semeadura. 

 
 Figura 2: Rendimento de grãos inteiros dos genótipos IRGA 424 RI (A) e do INOV CL (B) em 
diferentes níveis de adubação nitrogenada e densidades de semeadura. 

 
Em estudo realizado por MARZARI et al. (2007) foi observado que o aumento do número de 

plantas promoveu redução do afilhamento e do número de grãos por panícula, fato que pode ser 
atribuído ao aumento da competição interespecífica. O maior número de colmos é observado em 
menores densidades de plantio. As panículas maiores e com maior número de grãos concentram-
se nos colmos centrais enquanto os colmos mais tardios apresentam panículas menores e com 
menor número de grãos (WU et al., 1998). O maior ou menor nível de afilhamento interferiu na 
produtividade, mas não impactou no rendimento de grãos inteiros.  

 
CONCLUSÃO 

A melhor produtividade foi observada nas densidades de semeadura recomendadas para 
plantio. Houve incremento em produtividade com a utilização da maior dose de adubação 
nitrogenada de cobertura estudada (185 kg/ha). O rendimento de grãos inteiros não variou em 
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função da densidade de semeadura e da adubação nitrogenada. 
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