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A PESQUISA 

Todos os avanços da genética no desenvolvimento de novas cultivares são transferidos à 
produção de grãos, em benefício do agricultor, através das sementes. O emprego de sementes 
com alta qualidade, de procedência conhecida e confiável são pré-requisitos básicos para 
estratégias de manejo visando o aumento de produtividade, de competitividade e de 
sustentabilidade da lavoura de arroz. A colheita na época certa é de fundamental importância 
para se obter sementes de melhor qualidade e com maior rendimento. A colheita precoce, com 
umidade elevada, aumenta a proporção de sementes malformadas e gessadas. Este estudo teve 
como objetivo avaliar a época de colheita de cultivares de arroz irrigado da Epagri, afim de estimar 
a época que as sementes apresentem a melhor qualidade física e fisiológica e estimar a relação 
entre os caracteres de qualidade de semente. O experimento foi em blocos ao acaso com três 
repetições. Foram utilizadas as cultivares Epagri 106, Epagri 109, SCSBRS Tio Taka, SCS116 Satoru, 
SCS118 Marques, SCS121 CL e SCS122 Miura. Foram efetuadas cinco colheitas dos 25 aos 45 dias 
após o florescimento (DAF). 

 

RESULTADOS DE DESTAQUE 

Neste estudo, verificou-se que para todas cultivares de ciclo longo, o período mais indicado para 
colheita foi quando a umidade estava entre 20-24%, o que foi aos 35-40 DAF, período no qual as 
sementes apresentam maior vigor, germinação, percentual de sementes inteiras e menor 
percentual de gessados. Colheitas precoces foram inadequadas, o que resultou em elevada 
umidade e baixa qualidade física e fisiológica de sementes. Percentual de sementes inteiras 
apresentou relação direta com germinação e vigor de sementes (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Coeficientes de correlação entre caracteres de qualidade de sementes de arroz irrigado na 
safra 2017/2018. Itajaí, Epagri. 2019. 

Caracteres      
  UMI1 PRO VIG GER GES INT 

UMI -      
PRO 0.01 -     
VIG 0.06 0.03 -    
GER -0.67* 0.04 0.27* -   
GES 0.65* 0.05 -0.35* -0.72* -  
INT -0.67* 0.04 0.37* 0.74* -0.83* - 

*significativo a 5% de probabilidade. 1UMI: umidade; PRO: produtividade; VIG: Vigor de sementes; GER: 
germinação; GES: Percentual de gessados; INT: Percentual de inteiros 
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