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RESUMO 

Coeficiente de cultura e avaliação em vaso da deficiência hídrica em dois 
genótipos de arroz de terras altas 

 
      Diante das restrições socioambientais do cultivo do arroz irrigado é necessário 
maior incentivo no seu cultivo em sistema de terras altas, que sofre limitação da 
produção devido à deficiência hídrica. Para reverter tal situação é necessário adotar 
irrigação suplementar ou tornar a cultura mais tolerante à seca, através da 
identificação de características de tolerância à deficiência hídrica, talvez encontrada 
em genótipos tradicionais de arroz de terras altas. Assim sendo, o presente estudo 
teve como objetivos: 1 - avaliar a evapotranspiração potencial e calcular o 
coeficiente da cultura de dois genótipos de arroz de terras altas, moderno e 
tradicional, numa tentativa de verificar diferenças na tolerância à seca; 2 – com a 
mesma intensão, avaliar a relação do coeficiente da cultura dos genótipos com seus 
respectivos índices de área foliar; 3 - avaliar a deficiência hídrica em características 
morfológicas e bioquímicas dos genótipos; 4 - e avaliar a deficiência hídrica com 
posterior reidratação nas características produtivas. Os ensaios foram conduzidos 
em casa de vegetação, utilizando os genótipos: ‘Batatais’, arroz tradicional, e ‘BRS-
Primavera’, arroz moderno. Foram realizados três experimentos. No experimento I 
avaliou-se a evapotranspiração potencial da cultura (ETc), o coeficiente da cultura 
(Kc), o índice de área foliar (IAFest) e a relação Kc x IAFest. No experimento II foram 
avaliadas as características morfológicas e bioquímicas dos genótipos submetidos 
aos tratamentos: AS - análises antes da suspensão da irrigação; CD - tratamento 
com deficiência hídrica após três dias de suspensão da irrigação; e SD - tratamento 
sem suspensão da irrigação. No experimento III avaliou-se as características 
produtivas dos genótipos submetidos aos tratamentos: CD - com deficiência hídrica 
após três dias de suspensão da irrigação, seguido de reidratação e com a irrigação 
mantida até o final do ciclo; e SD - tratamento sem deficiência, irrigado até o final do 
ciclo.  O genótipo BRS-Primavera apresentou maior evapotranspiração por índice de 
área foliar. A deficiência hídrica não afetou a peroxidação de lipídeos em ‘Batatais’, 
porém, aumentou em ‘BRS-Primavera’, que teve maior esterilidade das espiguetas 
devido ao estresse hídrico, de tal forma que ‘Batatais’ apresentou-se com maior 
tolerância à deficiência hídrica em relação ao ‘BRS-Primavera’. 
 
Palavras-chave: Oryza sativa; Evapotranspiração; Estresse hídrico 
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ABSTRACT 

Crop coeficient and pot evaluation of the hydric defficiency of two upland rice 
genitypes 

 
 
      Face to the sócio-environmental restrictions of irrigated rice cultivation a greater 
incentive is due to upland rice cultivation, which suffers productivity limitations 
caused by hydric defficiencies. To reverse this situation it is necessary to adopt 
supplementary irrigation, or better to identify characteristics of plant tolerance to 
hydric deficiency, which could be found in upland traditional rice genotypes. Based 
on this, the present study had as objectives: 1. Evaluate the potential 
evapotranspiration and calculate the crop coefficient of two highland rice genotypes, 
modern and traditional, in order to verify differences in relation to hydric resistence; 2. 
With the same intention, evaluate the relation between the crop coefficient and the 
respective foliar indices;  3. Evaluate hydric deficiency in morphologic and bio-
chemical characteristics of the genotypes; and 4. Evaluate the effect of hydric 
deficiency after a later re-hydration on productivity characteristics. Essays were 
carried out in a greenhouse, using the genotypes: ‘Batatais’, a tradicional rice variety, 
and ‘BRS-Primavera’, a modern rice varity. Three experiments  were made: I. 
evaluation of the crop potential evapotranspiration (ETc), of the crop coefficient (Kc), 
the foliar area index (IAFest) and the relation Kc x IAFest ; II evaluation of the 
morphologic and biochemical characteristics of the genotypes submitted to the 
treatments: AS – analysis before irrigation stop; CD – hydric deficieny after three 
days of irrigation stop; and SD – withour irrigation stop. Experimento III evaluated the 
productive characteristics of the genotypes submitted to: CD – with hydric defficiency 
after three days of irrigation stop, followed by re-hydration and with irrigation 
maintained up to the end of the cycle; and SD – without hydric deficiency, irrigated up 
to the end of the cycle. The genotype BRS-Primavera presented greater ETc and IAF. 
The hydric deficiency did not affect the peroxidation of lipids in ‘Batatais’, increased 
however in ‘BRS-Primavera’, that presented the greatest sterility of spikelets due to 
hydric stress, so that ‘Batatais’ was the genotype that presented the best tolerance to 
hydric defficieny in relation to ‘BRS-Primavera’. 
 
Keywords: Oryza sativa; Evapotranspiration; Hydric stress 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura consome em torno de 66% de toda água utilizada para 

atividades humanas e é o principal meio que altera a quantidade e a qualidade dos 

fluxos hídricos globais (GORDON et al., 2008). 

O cultivo do arroz (Oryza sativa L.) sofre restrições socioambientais em seu 

sistema irrigado, pois, além de existir risco de contaminação dos recursos hídricos, a 

quantidade de água utilizada pode afetar a sua disponibilidade nos centros urbanos, 

que estão em constante aumento de demanda (ANA, 2009). Diante de tais 

restrições, faz-se necessário melhor aproveitar a água disponível para irrigação, sem 

que existam desperdícios da mesma. 

Quando se visa manter ou mesmo melhorar o patamar de produção do arroz, 

com redução do gasto de água, é necessário maior incentivo na ampliação de seu 

cultivo em sistema de terras altas. O arroz conduzido sob sistema de terras altas, 

encontrado com maior predominância no Brasil, é caracterizado pela condição 

aeróbica de desenvolvimento radicular, cultivado sem o solo estar inundado 

(GUIMARÃES et al., 2006).  

A região de Cerrados no Brasil é a mais importante no cultivo tradicional de 

arroz de terras altas (FORNASIERI FILHO; FORNASIERI, 2006; GUIMARÃES et al., 

2006). Porém, nessa região, ocorrem períodos de estresse por falta de chuvas 

regulares, intervalos conhecidos como “veranicos”, em frequência e duração 

distintas (DATTA, 1981). Nas plantas, esses períodos secos suficientemente 

prolongados promovem estresse hídrico (BEARD, 1989), que limita o crescimento e 

o desempenho de plantas cultivadas mais do que qualquer outro fator ambiental 

(SHAO et al., 2008), ocasionando maior perda de produtividade, no caso do arroz, 

no período reprodutivo (HEINEMANN; STONE, 2009). 

Devido ao aumento populacional é estimado que a produção de arroz deverá 

aumentar em, pelo menos, 40% até 2030, porém, até o momento, o aumento da 

produção não está acompanhando o aumento da população (KHUSH, 2005). Dessa 

forma, tendo em vista a limitação da produção de arroz cultivado em terras altas, 

devido às variações ambientais e à necessidade de aumento da produção, será 

necessário para o cultivo de arroz nesse sistema, adotar irrigação suplementar ou 

tornar a cultura mais tolerante à seca (WANG et al., 2005). 
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No que se refere à dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera, sabe-

se que a evapotranspiração é um processo simultâneo de perda de água para a 

atmosfera pela transpiração da planta e pela evaporação do solo, variando conforme 

a cultura e seu estádio de desenvolvimento. Seu conhecimento é de fundamental 

importância em projetos de irrigação, por representar a quantidade de água que 

deve ser reposta ao solo para manter o crescimento e desenvolvimento das plantas 

em condições ideais (MENDONÇA et al., 2003). 

O conhecimento da evapotranspiração potencial da cultura, em condições 

ótimas de disponibilidade de água no solo, juntamente com a evapotranspiração de 

referência, que é a perda de água por unidade de tempo e de área de uma cultura 

padrão, pode-se calcular o coeficiente da cultura (Kc), que indica o quanto a cultura 

de interesse necessita de água a mais que a cultura de referência. Tal coeficiente é 

extremamente útil no manejo da irrigação. 

No cultivo do arroz, a determinação do Kc é geralmente feita sem distinção de 

cultivares, o que leva a padronização do coeficiente da cultura, levando em 

consideração apenas a cultura e não o genótipo. Entretanto, os valores de 

evapotranspiração podem variar entre cultivares, o que demonstra a necessidade de 

conhecimento do Kc para cada genótipo. Segundo Allen et al., (1998), é importante 

que os valores do coeficiente e a duração dos estádios da cultura apresentados 

sejam ajustados de acordo com a variedade plantada, condições climáticas e 

manejo de condução, por meio de experimentos locais.  

Quanto ao desenvolvimento de genótipos melhorados para ambientes com 

períodos de deficiência hídrica, as pesquisas relacionadas com tolerância à seca na 

cultura do arroz evoluem lentamente, pois o conhecimento do complexo de 

mecanismos depende da melhor compreensão das interações do genótipo com a 

grande diversidade nos tipos de estresse e ambientes de cultivo (LAFITTE et al., 

2006). 

Para dar suporte aos programas de melhoramento genético, na identificação 

de características que permitam com que as plantas se adaptem às condições de 

cultivo em áreas sujeitas à deficiência hídrica, é necessária melhor compreensão 

dos mecanismos de tolerância da planta de arroz (CABUSLAY et al., 2002). As 

plantas podem iniciar diversas mudanças moleculares, celulares e fisiológicas para 

responder e adaptar-se e estes estresses, permitindo, assim, sua sobrevivência em 

tais condições (LARCHER, 2004; NOGUEIRA et al., 1998). Contudo, a possibilidade 
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de sucesso em um programa de melhoramento pode ser ampliada quando se 

conhece as diferentes respostas das plantas às variações ambientais (YOSHIDA, 

1975). 

O melhoramento genético no arroz visando características agronômicas 

importante como tipo de planta e resistência à brusone promoveu um estreitamento 

de sua base genética, diminuindo sua variabilidade (GUIMARÃES et al., 1996), o 

que torna difícil encontrar genótipos com traços de tolerância à seca. Diante disso, 

faz-se necessário procurar características de tolerância à seca em genótipos 

tradicionais, ou também, chamados de crioulos, que são pouco cultivados, ou 

mesmo deixaram de ser, no entanto, apresentam maiores diversidades, e são 

importantes fontes de genes para programas de melhoramento (ZENG et al., 2007). 

A identificação de genótipos com características de tolerância poderá ser uma 

alternativa aos programas de melhoramento, para uso racional dos recursos 

naturais, sobretudo no uso da água na orizicultura, tanto em sistema de produção 

irrigado quanto em terras altas, reduzindo a demanda hídrica sem prejuízo aos 

rendimentos e à produção. 

Assim, o presente estudo teve como objetivos: 1 - avaliar a evapotranspiração 

potencial e calcular o coeficiente da cultura de dois genótipos de arroz de terras 

altas, um caracterizado como moderno e outro, como tradicional, numa tentativa de 

verificar diferenças na tolerância à seca; 2 - com a mesma intensão, avaliar a 

relação do coeficiente da cultura dos genótipos com seus respectivos índices de 

área foliar; 3 - avaliar o efeito da deficiência hídrica em características morfológicas e 

bioquímicas dos genótipos; 4 - e avaliar o efeito da deficiência hídrica com posterior 

reidratação nas características produtivas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  A importância do arroz  

 

O arroz é cultivado em vários locais do planeta, sendo encontrado desde a 

latitude 50 Norte até a latitude 40 Sul (YAN et al., 2010). Os países maiores 

produtores de arroz são, nesta ordem, China, Índia, Indonésia, Vietnã, Tailândia, 

Blangadesh, Myamar, Filipinas, Brasil e Japão, sendo, portanto, a China e a Índia 

juntas responsáveis por quase metade do arroz total produzido no mundo. No Brasil, 

o arroz é o terceiro cereal mais produzido, atrás somente da soja e do milho e teve, 

em 2013, produção total de 11.758.873 toneladas (IBGE, 2014). Porém, mais de 

90% de todo arroz do mundo é cultivado e consumido na Ásia, local onde 60% da 

população mundial vivem (KHUSH, 2005). 

Evidências arqueológicas indicam que o arroz está presente na vida do 

homem há pelo menos 8.000 anos a. C. e, desde então, vem acompanhando-o nas 

atividades agrícolas (SWEENEY; McCOUCH, 2007). Atualmente é uma importante 

fonte de renda para aproximadamente dois milhões de agricultores (ZOLIN; 

ANDREOSSO-O’CALLAGHAN, 2012). Em 2010, o arroz gerou como produção 

líquida mundial um valor de 174.746.524 mil dólares. No Brasil, para este mesmo 

ano, a renda líquida foi de 3.089.811 mil dólares (FAOSTAT, 2012).  

O arroz é cultivado no Brasil por grandes e pequenos produtores em todos os 

estados da federação, abrange dois grandes sistemas de produção: o de terras altas 

ou de sequeiro, com ou sem irrigação suplementar; e o de várzeas, neste, estando 

representadas as áreas de arroz irrigado por inundação controlada, em várzeas 

sistematizadas ou em várzeas não sistematizadas (PRABHU; FILIPPI, 2006). O 

estado que se destaca como maior produtor de arroz é o Rio Grande do Sul, o qual 

responde por mais de 50% da produção nacional. Já a outra metade corresponde 

aos estados de: Santa Catarina, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins (CONAB, 

2009). 

O arroz destaca-se não somente por ser importante fonte de alimento para 

mais da metade da população mundial, mas também, por apresentar qualidade 

nutricional, auxiliando na manutenção da saúde, por ser excelente fonte de energia, 

proteínas, vitaminas e minerais. Em países que o arroz é o principal alimento da 

dieta, onde, o consumo encontra-se em torno de 715 kcal per capita por dia, ele é 
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responsável por fornecer, em média, 27% dos carboidratos, 20% das proteínas e 3% 

dos lipídios da alimentação (WALTER et al., 2008). É considerado como alimento 

mais importante para a segurança alimentar do mundo, pois além de fornecer um 

excelente balanceamento nutricional é uma cultura extremamente rústica, o que faz 

dela a espécie de maior potencial de aumento de produção para o combate da fome 

(BARATA, 2005). 

 

2.1.1 O arroz de terras altas 

 

Durante o processo evolutivo do arroz surgiram diversos genótipos que se 

adaptaram a diferentes condições do ambiente (GARRIS et al., 2005). Hoje, o arroz 

é encontrado em muitos locais do mundo, onde pode ser cultivado em ecossistema 

de várzeas, em sistema irrigado por inundação controlada ou em sistema de terras 

altas (GUIMARÃES et al., 2006). 

O arroz cultivado sob o sistema de terras altas pertence ao grupo japonica 

tropical ou também conhecido como javanica (SWEENEY; McCOUCH, 2007). Esse 

grupo foi primeiramente domesticado, provavelmente, em áreas montanhosas do 

Sudeste da Ásia, de onde foi distribuído, de forma antropogênica, para locais onde 

atualmente é mais cultivado, como o Brasil e alguns países africanos (KHUSH, 

1997). No Brasil, desde meados da década de noventa, novas cultivares originadas 

de cruzamentos entre os grupos indica e javanica têm sido lançadas, no sentido de 

se obter plantas com melhor estatura e tipo de grão (PINHEIRO, 2006). 

Existe um número amplo de genótipos de arroz de terras altas, que, em certo 

grau, apresentam variabilidade fenotípica (NASCIMENTO et al., 2011). Porém, boa 

parte das cultivares, principalmente as comerciais, são muito semelhantes em 

algumas características, devido aos programas de melhoramentos terem realizados 

seleções de forma convergente (SILVA et al., 2011). Este tipo de seleção, onde 

ocorre perca de características genéticas muitas vezes importantes, gera grandes 

problemas que tendem a se acentuarem, à medida que cada país vai se 

desenvolvendo (ISHIKAWA et al., 2002). No entanto, geralmente cultivares 

tradicionais ou também conhecidas como crioulas possuem maior diversidade 

genética e são, sem dúvida, importantes reservatórios de genes que podem ser úteis 

em programas de melhoramento genético (ZENG et al., 2007). 
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Com objetivos de conhecer a variabilidade genética usada e distribuída pelo 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), e identificar as razões porque 

parte dessa variabilidade genética é eliminada, Guimarães et. al., (1996) concluíram 

que, somente uma limitada quantia de variabilidade genética usadas em 

cruzamentos no CIAT é disponível para Programas Nacionais na região, e a alta 

intensidade de seleção visando características agronômicas como tipo de planta e 

resistência à brusone foi responsável pela eliminação anual de 17,6 a 69,0 % dos 

materiais segregantes nas gerações iniciais. 

O arroz de terras altas (também conhecido como arroz de sequeiro) tem como 

principal característica ser dependente da água provinda da chuva, sendo, portanto, 

plantado na época mais chuvosa do ano (ISHIKAWA et al., 2002). No Brasil este 

sistema é responsável por 55% da área cultivada com arroz, porém sua produção 

corresponde a 25% da produção total brasileira. Resultado baixo quando comparado 

ao sistema do arroz irrigado, com 75% da produção total brasileira em 43% da área 

total cultivada com arroz no país (SANTOS; RABELLO, 2008). 

A região central do Brasil é a mais importante no cultivo tradicional 

mecanizado de arroz de terras altas. Nesta região dos Cerrados, as propriedades 

agrícolas são caracterizadas por apresentarem áreas bastante extensas, em que o 

cultivo tradicional do arroz de terras altas vem sendo utilizado desde o início dos 

anos setenta, considerando o estímulo das políticas governamentais para a 

produção de alimentos (FORNASIERI FILHO; FORNASIERI, 2006; GUIMARÃES et 

al., 2006). 

No ecossistema Cerrado, durante a estação chuvosa é muito comum a 

ocorrência do fenômeno denominado ‘veranico’, caracterizado pela ausência 

temporária de chuvas dentro do período chuvoso (SETTE, 2005). O arroz de terras 

altas, pelo fato de na maioria das vezes ser conduzido sem irrigação suplementar, 

pois, em grande parte é cultivado apenas para subsistência por pequenos 

agricultores que aplicam poucos recursos na cultura (RABELLO et al., 2008; BORBA 

et al., 2009), tem como uns dos principais fatores abióticos limitantes de sua 

produtividade a deficiência hídrica (HEINEMANN et al., 2008). A deficiência hídrica 

proporcionada pelos veranicos pode desencadear uma série de problemas 

metabólicos e fisiológicos, como aumento da temperatura interna da planta e 

deficiências nutricionais, acarretando perdas na produtividade (WU et al., 2011). 
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Pouco progresso se tem conseguido em programas de melhoramento 

genético quando se tem em foco a resistência à seca, uma vez que, características 

relacionadas possuem base genética complexa, dominada por vários genes 

(BERNIER et al., 2008). Portanto, a identificação de genótipos com características 

de tolerância à seca, muitos desses podendo ser tradicionais, pois, são decorrentes 

em maior parte da seleção natural proporcionada pelo ambiente, é de fundamental 

importância em programas de melhoramento genético que visam à produção de 

cultivares tolerantes a períodos de deficiência hídrica. 

 

  

2.2  Relações água-solo-planta-atmosfera 

 

A importância de se estudar as relações entre a água, o solo, as plantas e a 

atmosfera, se deve à diversidade de funções bioquímicas, fisiológicas e ecológicas 

que a mesma exerce sobre o meio e sobre as plantas. A água presente no solo se 

movimenta por meio de difusão para o interior da planta, e da planta para a 

atmosfera, num processo contínuo solo-planta-atmosfera. Em estado líquido, a água 

entra pelas raízes da planta e se desloca pelo seu interior até chegar à superfície da 

folha, onde é liberada à atmosfera por meio de aberturas microscópicas presentes 

nas folhas chamadas de estômatos. Nesse momento, a água se vaporiza passando 

para o estado gasoso (WILLIAMS et al., 1996). 

A água serve como veículo de transporte de nutrientes do solo para as 

plantas, as quais os extraem para o seu desenvolvimento. O movimento de difusão 

da água do solo para as raízes da planta se dá, pelo fato, do solo apresentar maior 

potencial hídrico do que a planta, ou seja, a água sai do local em que se encontra 

com maior quantidade para o local com menor quantidade (JACKSON et al., 2000). 

Portanto, a planta somente pode retirar água do solo se suas raízes mais finas 

apresentarem um valor de potencial hídrico menor que o do solo em contato com a 

rizosfera (região de abrangência das raízes) (LARCHER, 2000). Geralmente, as 

raízes apresentam valores de potencial hídrico mais negativos em relação ao solo 

com que mantém contato (alguns décimos de MPa-Mega Pascal), mas é o suficiente 

para retirar a maior parte da água capilar do solo (LARCHER, 2004). 

O movimento da água da planta para a atmosfera também ocorre devido à 

diferença de potencial hídrico. Com a perda de água para a atmosfera, ocorre uma 



 31 

redução do potencial hídrico da planta, que se torna mais negativo que o solo, 

criando um gradiente que forma um fluxo de água do solo para as raízes, das raízes 

para as folhas e das folhas para a atmosfera (PIMENTA, 2004).   

A perda de água em forma de vapor da planta para a atmosfera é chamada 

de transpiração (MEINZER, 2002). A transpiração faz com que a planta perca 

juntamente com a água energia na forma de calor (KLAR, 1991). O calor é gerado 

por processos metabólicos no interior da planta, e a passagem da água pelos seus 

tecidos faz com que essa energia seja dissipada para a água e da água para fora da 

planta. Esta liberação de calor para atmosfera, que se dá juntamente com a 

liberação de água, possibilita, o interior da planta, manter temperatura ideal para o 

funcionamento do metabolismo celular, o qual é responsável por processos que 

levam ao crescimento e desenvolvimento da planta (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

Para entender o transporte da água através do solo, células das plantas, 

atmosfera, etc., é necessário medir a energia livre da água em relação à sua 

quantidade unitária (1 mol). A quantidade de energia livre por mol é conhecida como 

Energia Livre Molal Parcial de Gibbs (Gw), podendo ser referido como potencial 

químico da água (µw), ou mesmo, potencial hídrico, representado pela letra grega 

psi (Ψ). O potencial hídrico (Ψw) é o potencial químico da água (µw) no sistema, 

comparado com o potencial químico da água pura (µºw), sob pressão atmosférica e 

mesma temperatura, sendo o resultado expresso em unidade de pressão 

(PIMENTA, 2004). Para definir o estado de energia da água em determinado ponto 

do solo, é necessário considerar vários componentes de força como gravitacional, de 

pressão, osmótica, matricial, etc., e fazer um somatório desses. Não considerando 

forças externas atuando sobre o meio, a água pura, sem sais e sem partículas, tem 

seu potencial máximo igual à zero, pois não há forças negativas ou positivas 

atuando, sendo este valor, o potencial de referência da água (KLAR, 1991). No 

entanto, o potencial da água num sistema quase sempre é negativo (PIMENTA, 

2004). 

Quando o ar atmosférico está mais seco, seu potencial hídrico é reduzido, 

fazendo com que, a água presente nos tecidos foliares das plantas seja dissipada 

com mais velocidade para a atmosfera. A planta, dessa forma, aumenta a 

transpiração, aumentando também a demanda de água contida no solo. Se o 

conteúdo de água no solo não é reposto, este solo será desidratado até determinado 

ponto, em que, a planta não consegue mais absorver água. A habilidade dos 



 32 

estômatos em controlar a taxa transpiratória, como também, a capacidade da planta 

reduzir a perda de água para a atmosfera é extremamente importante para sua 

sobrevivência em ambientes mais secos (MANZONI et al., 2013; TOGNETTI et al., 

2009). 

À medida que o solo perde água, seu potencial hídrico é reduzido. Com 

menor conteúdo de água no solo maior será a força exercida pelas plantas para sua 

absorção. A maior distribuição das raízes no solo, de forma a abranger maior 

volume, facilita a retirada de água dos colóides. Contudo um maior volume radicular 

é fundamental para a sobrevivência das plantas em solos mais secos (SCHNEIDER 

et al., 2010). 

 

2.3  Evapotranspiração 

 

Dos componentes do ciclo hidrológico, a evapotranspiração é um dos 

principais e se refere ao total de perda de água para a atmosfera, da superfície do 

solo e das plantas, pela combinação simultânea da evaporação com a transpiração 

(SEDIYAMA, 1998).  

Quando se tem por objetivo planejar, dimensionar e manejar qualquer sistema 

de irrigação de forma correta, um dos principais parâmetros é a determinação da 

quantidade de água necessária para a cultura. Esta quantificação é realizada 

fazendo-se o balanço hídrico da camada do solo ocupada pelo sistema radicular da 

cultura, o qual tem, na evapotranspiração e na precipitação pluviométrica, seus 

principais componentes (BERNARDO, 1995). 

O termo “Evapotranspiração” foi utilizado por Thornthwaite no início da 

década de 40, no intuito de expressar esta ocorrência simultânea dos processos de 

evaporação da água no solo e da transpiração das plantas (MENDONÇA et al., 

2003). Ela é controlada pelo balanço de energia, pela demanda atmosférica e pelo 

suprimento de água do solo às plantas. Pereira et al., (1997), definem a 

evapotranspiração como um elemento climatológico fundamental, que corresponde 

ao processo oposto da chuva, também expressa em milímetros. 

Com a finalidade de padronizar a evapotranspiração de comunidades 

vegetais, foram fixadas as condições nas quais sua medida deve ser feita. Definiu-se 

então, a evapotranspiração potencial de referência (ET0) como sendo a quantidade 

de água evapotranspirada na unidade de tempo e de área, por uma cultura de baixo 
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porte (grama ou alfafa), verde, cobrindo totalmente o solo, de altura uniforme e sem 

deficiência de água (REICHARDT; TIMM, 2012).  

A evapotranspiração pode ser determinada ou estimada de diferentes 

maneiras, podendo ser mensurada utilizando métodos diretos ou estimada por meio 

de informações climáticas (MIRANDA et al., 2001). No primeiro grupo, entre outros, 

estão incluídos os diferentes tipos de lisímetros e o balanço de água no solo; 

enquanto no segundo, estão enquadrados os métodos teóricos e empíricos, como 

os de Penman (1948), Thornthwaite (1948), Blaney e Criddle (1950), Jensen e Haise 

(1963), Priestley e Taylor (1972), Hargreaves (1977) e evaporímetros como o tanque 

“Classe A” (SENTELHAS, 2003), dentre outros.  

Na ausência de medidas diretas, como as obtidas por meio dos lisímetros, a 

evapotranspiração pode ser estimada por medidas indiretas utilizando diferentes 

metodologias. Entretanto, os métodos mais empregados, quer pela simplicidade ou 

pelo grau de confiabilidade, são: Thornthwaite, Camargo, Hargreaves-Samani, 

Priestley-Taylor e Penman-Monteith (SENTELHAS, 2001).  

Para a determinação da ET0 utiliza-se o método de Penman-Monteith-FAO 

(PM-FAO), sendo este considerado internacionalmente o mais apropriado para a 

estimativa da ET0, adotado como padrão. Neste método a cultura de referência 

utilizada é uma cultura hipotética, cujas características se assemelham, à ET da 

grama. Isto permite que tais características (valores numéricos) mantenham-se 

como parâmetros constantes adotados no cálculo da ET0. Estes parâmetros, para a 

cultura hipotética, são: altura de 0,12 m, albedo igual a 0,23 e resistência da cultura 

ao transporte de vapor d’água igual a 69 s.m-1. Logo, a ET0 é um elemento indicativo 

da demanda hídrica das culturas de um determinado local e período (CARVALHO et 

al., 2011), sendo necessários dados de temperatura do ar, umidade relativa, 

radiação e velocidade do vento, diários, semanais, decenais ou mensais. 

A máxima perda de água de uma cultura, em qualquer estádio de 

desenvolvimento em condições de nenhuma restrição de água é definida como 

evapotranspiração da cultura, denominadas como ETc, quando existem ótimas 

condições de umidade e nutrientes no solo, de modo a permitir a produção potencial 

desta cultura no campo (CARVALHO et al., 2011). 

A evapotranspiração varia de cultura para cultura como também nos 

diferentes estádios de desenvolvimento delas. Dentre estes fatores pode se 

considerar, em parte, à arquitetura foliar, as características das folhas, além da 
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duração do ciclo e época de plantio. Em projetos de irrigação, o conhecimento da 

ETc é fundamental, pois ela representa a quantidade de água que deve ser reposta 

ao solo para manter o crescimento e desenvolvimento em condições ideais. Dentre 

as abordagens disponíveis para a estimativa do consumo de água pelas plantas, se 

destaca o uso de coeficientes de cultura (Kc) associados a estimativas da ET0 

(MENDONÇA et al., 2007). O coeficiente da cultura foi proposto inicialmente por 

Jensen em 1968, o qual é obtido pela razão entre ETc e ET0, determinados 

experimentalmente. Os valores de kc para diferentes culturas podem ser 

determinados pelo método de aproximação, utilizando o coeficiente da cultura (kc) 

em função do seu estádio de desenvolvimento (estádio inicial, secundário ou de 

desenvolvimento vegetativo, intermediário ou de produção e final ou de maturação), 

de modo que se permita traçar um gráfico de variação do kc ao longo do ciclo da 

cultura (BERNARDO et al., 2006; MANTOVANI et al., 2006). 

Uma padronização dos valores de kc é difícil, pois variam de acordo com o 

método de estimativa da ET0 empregado (Penman-Monteith, Penman, Radiação 

Solar, Tanque Classe “A”, Hargreaves, Linacre, Thorntwaite, etc.); de acordo com as 

variedades ou cultivares, em função do tempo (alguns trabalhos apresentam valores 

de Kc obtidos em períodos médios de 5 dias, 10 dias, 15 dias ou mensal; outros em 

dias após o plantio ou dias após a semeadura) ou mesmo quando os ciclos 

fenológicos ou estádios de desenvolvimento para uma mesma cultura são 

apresentados de maneira diferenciada; alguns autores apresentam os valores de Kc 

em função dos ciclos fenológicos, conforme apresentado por Doorenbos e Kassam 

(1994) ou em estádios de desenvolvimento, como em Doorenbos e Pruitt (1977). 

O coeficiente de cultura para o arroz pode variar durante seu ciclo. O 

desenvolvimento do arroz de terras altas pode ser dividido em quatro períodos: na 

emergência até o afilhamento o (Kc) se localiza em torno de 0,58. Do afilhamento 

até a emissão da panícula o (Kc) aumenta para 0,72. Da emissão da panícula até 

grão pastoso o (Kc) observado é de 1,34 e para a fase final grão pastoso à 

maturação fisiológica (Kc) diminui para 0,67 (STONE et al., 2006). Steinmetz(1986) 

apresentou valores do coeficiente de cultura (Kc) para o arroz de terras altas, de 

acordo com o desenvolvimento da cultura. Para a cultivar com ciclo de 130 dias, 

adotaram-se os seguintes valores: 0,70 (8-18 dias); 0,90 (18-40 dias); 1,24 (40-110 

dias) e 0,90 (110-130 dias). Por outro lado, Reichardt (1987) observou que a 

necessidade de água para o arroz varia de 450-700 mm por ciclo, dependendo do 



 35 

clima e cultivar, e que o coeficiente da cultura quando irrigada por inundação é 1 a 

1,2 durante todo o ciclo e, em solos drenados, o Kc varia de 0,30-0,40 de 0 a 20 

dias; de 0,70-0,80 de 20 a 50 dias; de 1,05-1,2 de 50 a 110 dias; de 0,65-0,70 de 110 

a 160 dias e de 0,20-0,25 até a colheita. 

 

2.4  Deficiência hídrica 

 

As plantas durante seu ciclo de vida frequentemente passam por períodos de 

baixa disponibilidade hídrica no solo que reduzem o conteúdo de água de seus 

tecidos. A partir do momento que uma planta passa a absorver menor quantidade de 

água do que perder para o ambiente, e tendo assim, seu conteúdo relativo de água, 

potencial hídrico e turgor das células reduzidos, ela se encontra em deficiência 

hídrica (TEZARA et al., 1999). 

A deficiência hídrica na natureza acontece quando ocorre o fenômeno seca. A 

seca é uma condição causada por um período de estiagem suficientemente 

prolongado que causa escassez de recursos hídricos e, possivelmente, danos nas 

plantas, causando estresse (BEARD, 1989). Os efeitos deletérios da seca variam em 

consequência da sua intensidade, frequência e estágio de desenvolvimento das 

plantas, ou seja, os prejuízos causados pela deficiência hídrica dependem da 

demanda específica em cada estádio fenológico e da disponibilidade da água no 

solo (RANGEL, 2008). 

Do ponto de vista fisiológico, entende-se por estresse a resposta das plantas 

às diferentes situações, ou seja, é a flexibilidade de seu metabolismo que permite 

desenvolver respostas às mudanças ambientais (SHAO et al., 2008). O termo 

estresse também é definido como “desvio das condições ótimas para o crescimento, 

desenvolvimento e sobrevivência das plantas” (LARCHER, 2004). 

A redução da fotossíntese é uma importante consequência do estresse 

hídrico, que ocorre devido ao decréscimo de ATP, de ribulosebifostato e de abertura 

dos estômatos, correlacionado com menor assimilação de CO2 (TEZARA et al., 

1999). Sob condições de estresse hídrico, os estômatos diminuem sua abertura, 

sendo isso, em duas fases: a primeira quando ocorre perda de turgor das células 

guardas (responsáveis pela abertura e fechamento dos estômatos) devido à sua 

desidratação; e a segunda, quando a planta identifica menor disponibilidade de água 

no solo e, portanto, as raízes enviam sinais químicos para a parte aérea para reduzir 
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a abertura dos estômatos e, consequentemente, diminuir a perda de água (CHAVES 

et al., 2009).  

Com a redução da abertura estomática, ocorre menor assimilação de CO2, 

afetando a atividade fotossintética. O estresse hídrico também implica na atividade 

fotossintética, devido à redução da atividade da Ribulose-1,5-bifosfato 

caboxilase/oxigenase – Rubisco (enzima responsável pela assimilação de CO2 na 

fase bioquímica da fotossíntese), devido à presença de inibidores de ligação 

(PARRY et al., 2002). 

Além de ocasionar efeitos significativos na fotossíntese, o estresse hídrico 

também promove o aumento da temperatura interna da planta e deficiência 

nutricional (WU et al., 2011), devido, com baixa disponibilidade hídrica a planta 

perde menos calor através da transpiração (KLAR, 1991), e pelo fato, que é 

necessária a presença da água para absorção de nutrientes (SIMUNEKA; 

HOPMANS, 2009). Nas características morfológicas, o estresse hídrico promove 

efeitos como redução no comprimento e diâmetro do caule, na área foliar, no peso 

seco e fresco da parte aérea (SHAO et al., 2008). 

O arroz é altamente dependente da oferta de água durante praticamente todo 

ciclo, maiores demandas são observadas no período reprodutivo da cultura, sendo 

considerado período crítico, compreende cerca de 55% de toda oferta de água à 

cultura (MEDEIROS et al., 2005). Nas fases iniciais do desenvolvimento, o estresse 

de seca pode causar retardamento da floração. Já na fase de diferenciação floral ou 

emborrachamento, pode aumentar o índice de esterilidade de espiguetas. A 

elevação das temperaturas nesta fase, também contribui para a redução na 

fertilidade, que, por ocorrência de distúrbios fisiológicos na formação dos grãos de 

pólen, torna-os estéreis, impossibilitando a fecundação e formação dos grãos 

(WADE et al., 1999). O arroz de terras altas possui demanda hídrica entre 450 a 700 

mm durante todo ciclo, comportamento dependente do material e do solo a ser 

utilizado para o cultivo (RODRIGUES et al., 2004). 

A escolha de cultivares estáveis e adaptados às condições edafoclimáticas 

proporcionam incrementos no rendimento da cultura. As cultivares de arroz 

apresentam diferenças na eficiência e demanda hídrica, sendo distintos na resposta 

fisiológica a estresses abióticos e o melhoramento genético visa desenvolver 

materiais mais tolerantes à deficiência hídrica, portanto é de suma importância 
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conhecer a fisiologia e as respostas destes materiais ao ambiente (MACHADO, 

1996). 

 

2.4.1 Respostas da planta ao estresse 
 

As respostas das plantas ao estresse têm início após a sua percepção. As 

plantas percebem os sinais ambientais e os transmitem ao mecanismo celular para 

ativar respostas adaptativas (XIONG et al., 2002). As respostas da planta à 

deficiência hídrica são complexas, podendo envolver mudanças de características 

adaptativas ou deletérias, e sob condições de campo, estas respostas podem ser 

sinergicamente ou antagonicamente modificadas pela imposição de outros estresses 

(CHAVES et al., 2002). 

Com a percepção do sinal ambiental, um caminho de transdução de sinal 

genérico se inicia, sendo seguidos pela geração de mensageiros secundários, que 

podem modular o nível de Ca+2 intracelular, muitas vezes, iniciando uma cascata de 

fosforilação de proteínas que resultam em proteínas alvos, estas diretamente 

envolvidas na proteção ou no controle de fatores de transcrição de grupos 

específicos de genes reguladores de estresse, e seus produtos podem participar na 

geração de moléculas regulatórias, como hormônios vegetais (ácido abscísico, 

etileno e ácido salicílico) (XIONG et al., 2002). 

Muitos sensores são esperados para a aquisição dos diversos sinais de 

estresse, no entanto, nenhum sensor de estresse da planta tem sido bem 

confirmado (XIONG et al., 2002). O estresse hídrico induz influxo transitório de Ca+2 

dentro da célula, indicando que canais responsáveis por esse influxo pode 

representar um tipo de sensor. O estresse hídrico, assim também como outros 

estresses, tipo por baixas temperaturas e por alta salinidade estimulam a 

acumulação de osmólitos compatíveis e antioxidantes, que no caso, em leveduras e 

em animais são produzidas por vias de proteína quinasemitógeno-ativada (MAPK), 

que são ativadas por sensores receptores como proteínas tirosina quinases, 

receptores acoplados de proteína-G e dois componentes histidina quinase 

(inequivocamente encontrada em plantas) (XIONG et al., 2002). 

Sob condições de estresse, na planta, muitos genes são responsáveis pela 

resposta ao estresse. Genes induzidos sob baixas condições de água funcionam na 

proteção da célula à deficiência hídrica, produzindo, por exemplo, proteínas de 
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canais de água envolvidas na alteração do potencial hídrico celular, enzimas 

requeridas para a biossíntese de vários os protetores como açúcares, prolina e 

betaína, dentre outros diversos compostos de respostas ao estresse (SHINOZAKI; 

YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 1996). 

Em consequência da deficiência hídrica e como resposta ao estresse, 

maiores níveis de ácido abscísico (ABA) são sintetizados, os quais promovem o 

fechamento dos estômatos, ou mesmo, redução de sua abertura, de forma a diminuir 

a perda de água por transpiração, mantendo os tecidos das plantas hidratados por 

um período maior de tempo. Porém, como resultado do fechamento estomático tem-

se o aumento da temperatura interna da folha, que pode ser agravada conforme 

demais fatores ambientais como a intensidade da radiação solar nas folhas e o 

coeficiente de transferência de calor para o ar (HSIAO, 1973). O fechamento 

estomático, por sua vez, também pode induzir menor absorção de CO2, gerando 

efeitos negativos sobre a taxa fotossintética e, consequentemente, reflexos 

indesejáveis sobre o vigor e a altura da planta, fertilidade do grão de pólen e 

produtividade, dentre outros (BOTA et al., 2004). A resistência da parede celular 

quanto à perda de água é um fator não estomático que pode reduzir a transpiração 

(HSIAO, 1973). 

Ao longo de sua evolução, as plantas desenvolveram mecanismos de 

adaptação, possibilitando certas espécies a se adaptar em ambientes estressantes 

de seca, absorvendo água do solo em condições onde outras espécies não 

conseguiriam absorvê-la e utilizá-la de forma mais eficiente (TERRA, 2008). Para 

Nguyen et al., (1997), os mecanismos fisiológicos de tolerância à seca estão 

relacionados ao uso moderado da água pela planta, redução da área foliar, controle 

da perda de água pelas folhas e habilidade das raízes em explorar camadas mais 

profundas do solo. 

Quanto à absorção mais eficiente de água, algumas espécies de plantas 

desenvolveram um sistema radicular bastante profundo e/ou denso, o que possibilita 

buscar água em regiões mais profundas do solo (LARCHER, 2000), como é o caso 

de muitas espécies da caatinga e do cerrado (TERRA, 2008). Outras, porém, 

conseguem sintetizar sais em suas raízes, criando potencial osmótico menor, 

aumentando, assim, a possibilidade de entrada de água. O comprimento da raiz, a 

densidade de raízes e o número das raízes grossas são parâmetros importantes 

para a utilização da água limitada a partir do solo. Aumento da relação raiz-caule 
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pode facilitar a manutenção do balanço hídrico sob condições de estresse 

(ZAMBORI et al., 2008). 

Quanto ao controle de perda de água pelas folhas, o aumento da espessura 

da cutícula é uma das características, em que, na maioria das plantas, as células 

epidérmicas são cobertas por uma camada praticamente impermeável à água, 

denominada cutícula (FERRI, 1985). Quando a cutícula é espessa, a perda de água 

ocorre quase exclusivamente pelos estômatos. As plantas ao serem submetidas à 

deficiência hídrica podem tornar a cutícula mais espessa, reduzindo, assim, a perda 

de água para a atmosfera, o que pode ser reforçado pelo fechamento estomático 

devido à ação do fitormônio ácido abscísico (ABA) (TERRA, 2008). 

A redução da área foliar também é uma característica importante no controle 

da perda de água. Com estresse de seca, o teor de água na planta diminui, 

resultando em menor pressão de turgor, e na subsequente maior concentração de 

solutos nas células, o que dificulta a perda de água, pois nesta condição existe um 

potencial osmótico menor. Esse ajuste osmótico nas células auxilia na manutenção 

do balanço hídrico na planta. As mesmas podem ainda promover a abscisão foliar, 

devido à síntese do fitormônio etileno, reduzindo a sua superfície transpirante (TAIZ; 

ZEIGER, 2004). 

Algumas espécies de plantas desenvolveram meios para estocar água, em 

órgãos como caules, raízes, bulbos e outros, e utilizá-la quando houver maior 

demanda na planta e deficiência hídrica no solo. Plantas com mecanismo 

fotossintético C4 e MAC apresentam melhor controle transpiratório, reduzindo, 

consideravelmente, a perda de água para a atmosfera (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

 

2.4.2 Respostas antioxidativas das plantas sob deficiência hídrica 
 
 

O estresse promovido pelo ambiente representa o fator limitante mais 

importante para a produtividade vegetal e o rendimento das culturas. No que diz 

respeito ao estresse oxidativo, este estimula a biossíntese e aumenta a atividade de 

enzimas antioxidantes. Contudo, no início do estresse, pode haver redução de 

algumas atividades antioxidantes, contribuindo para um aumento de espécies 

reativas de oxigênio (EROs). Enzimas que protegem as células e compartimentos 

sub celulares vegetais dos efeitos citotóxicos das EROs influenciam diversas 

reações envolvidas na sinalização de defesa vegetal. Suas concentrações e 
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atividades relacionam-se a muitos processos fisiológicos envolvidos em mecanismos 

de sinalização celular na defesa vegetal ou no estresse oxidativo (SOARES; 

MACHADO, 2007), sendo crucial não só para compreender os processos 

metabólicos oxidação-redução das plantas como, também, as relações entre a 

homeostase celular e, o crescimento e desenvolvimento destas (FOYER; NOCTOR, 

2009). 

As EROs são formadas em etapas de redução univalente a partir do oxigênio 

molecular. O primeiro passo na redução de O2 é produzir radicais de vida 

relativamente curta, os superóxidos. Estas incluem os radicais superóxido (O2), 

peróxido de hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (OH) e oxigênio "singlet" (1O2). Sob 

condições normais, estes são gerados pelo metabolismo dos organismos aeróbicos, 

principalmente através da fotossíntese e respiração, porém mantidos em níveis 

basais através de sistemas antioxidantes de defesa (GRATÃO et al., 2005). Em 

condições adversas como seca, salinidade, alta temperatura, radiação ultravioleta, 

presença de metais pesados e patógenos a produção de EROs pode aumentar 

(POLLE, 2001). Quando esse aumento é maior que a capacidade antioxidante da 

célula, caracteriza-se o processo de estresse oxidativo (PANDHAIR; SEKHON, 

2006). 

O estresse oxidativo pode ativar a morte celular devido à peroxidação lipídica 

de membranas, oxidação de proteínas, inibição enzimática e danos ao DNA e RNA. 

Por outro lado, as EROs também podem agir como sinalizadoras em vários 

processos intrínsecos de crescimento e desenvolvimento adaptativos (PITZSCHKE 

et al., 2006), além de atuarem como mensageiros secundários envolvidos na 

ativação de genes de resposta ao estresse e rotas de defesa (KNIGHT; KNIGHT, 

2001).  

As proteínas são afetadas diretamente pela oxidação da cadeia de 

aminoácidos produzindo grupos carbonil na molécula protéica, as quais podem 

expor regiões hidrofóbicas, produzindo agregados (ROMERO-PUERTAS et al., 

2002). Vários mecanismos são utilizados pelas plantas para desintoxicar a célula 

das EROs produzidas, interrompendo as cascatas de oxidação descontrolada 

(GRATÃO et al., 2005). Entre os principais mecanismos temos a síntese de 

compostos antioxidantes não-enzimáticos e enzimáticos, cujo aumento da atividade 

sob condição de déficit hídrico já foi demonstrado para diversas culturas como feijão 

(TÜRKAN et al., 2005), arroz (GUO et al., 2006), milho (KELLOS et al., 2008), entre 
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outras. O mecanismo antioxidante enzimático inclui as enzimas superóxido 

dismutase (SOD), ascorbato peroxidase (APX), glutationa redutase (GR), guaiacol 

peroxidase (GPOX), catalase (CAT), entre outras. 

Em relação às duas principais enzimas APX e GR já foram demonstrados que 

a atividade destas enzimas é aumentada durante o estresse hídrico em plantas de 

arroz (SHARMA; DUBEY, 2005). Na literatura há relatos de produção de plantas 

transgênicas tolerantes ao estresse abiótico com superexpressão de diferentes 

SODs. Plantas de arroz transgênico com superexpressão de OsMT1a demonstraram 

tolerância à seca reforçada (YANG et al., 2009). Os protoplastos com a 

superexpressão Mn-SOD demonstraram menos danos oxidativos, maior teor de 

H2O2 e aumento significativo nas atividades da SOD e GR sob o stress fotooxidativo 

(MELCHIORRE et al., 2009). Chakraborty & Pradhan (2012) observaram que a 

acumulação de H2O2 diminuiu durante o estresse hídrico prolongado em variedades 

de trigo.  

Em folhas da planta de arroz, stress salino preferencialmente sabe-se que, há 

um aumento do teor de H2O2, bem como as atividades das enzimas SOD, APX, e a 

GPOX, que é induzida com a redução de atividade da catalase. Por outro lado, o 

estresse salino tem pouco efeito sob os níveis de atividade de GR (LEE et al., 2001). 

Shah et al., (2001) observaram que o aumento no nível de Cádmo em plântulas de 

arroz levou ao aumento acentuado da atividade da SOD e da atividade da 

peroxidase. Ainda sobre estresse salino, Vaidyanathan et al., (2003) estudando o 

efeito do estresse salino em duas cultivares de arroz, tolerante e resistente, 

observaram que na cultivar tolerante “PK” houve uma maior atividade da enzima 

CAT e aumento nos níveis de antioxidantes como o ácido ascórbio e glutationa, 

quando comparado com a cultivar sensível. O nível de SOD foi menor na cultivar 

tolerante, que apresentou uma menor extensão de danos da membrana 

(peroxidação lipídica) e menores níveis de H2O2 do que a cultivar sensível. Os altos 

níveis de atividade da enzima catalase indicam limpeza eficiente de H2O2, o qual é 

mais produzido por meios não enzimáticos do que através da SOD na cultivar 

tolerante.  

A peroxidação lipídica e oxidação de proteínas são constantemente utilizadas 

como indicadores de estresse oxidativo. A peroxidação lipídica caracteriza-se pelo 

ataque aos ácidos graxos, ou a um lado específico da cadeia, por qualquer 

substância química que tenha reatividade suficiente para abstrair um H+ da cadeia 



 42 

do ácido graxo, sendo os ácidos graxos poliinsaturados mais sensíveis a 

peroxidação (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). Esta afeta severamente a 

funcionalidade e integridade celular e pode produzir danos irreversíveis à célula, 

resultado do aumento na permeabilidade da membrana plasmática, que provoca o 

extravasamento de íons K+ e outros solutos (CHAOUI et al.,1997), enquanto que os 

danos às membranas intracelulares podem afetar a atividade respiratória nas 

mitocôndrias e a fotossíntese nos cloroplastos (SCANDALIOS, 2005). 

O conteúdo de malondialdeído (MDA) produzido pela peroxidação lipídica da 

membrana celular é frequentemente utilizado como um indicador de estresse e de 

danos oxidativos (MANDHANIA et al., 2006). Chutipaijit et al., (2012) observou um 

aumento de MDA nas folhas de arroz quando as plantas foram submetidas a 

estresse hídrico. Li et al., (2011) também observou aumento de MDA em plântulas 

de arroz quando submetidas ao estresse hídrico.  

O aumento do nível de peroxidação lipídica em plantas submetidas ao 

estresse hídrico também foi observado em espécies do gênero Avena. Neste estudo, 

Pandey et al., (2010) observaram ainda que taxa de aumento da peroxidação lipídica 

ocorre independentemente do estágio da planta. Espécies de Avena que mostraram 

alto nível de conteúdo MDA, indica maior peroxidação lipídica e mais permeabilidade 

da membrana e são comparativamente mais suscetíveis ao déficit hídrico do que 

aqueles que produzem menos conteúdo de MDA, em maior magnitude do estresse 

hídrico dessas espécies têm melhor capacidade de estresse hídrico tolerância.  

O nível de MDA nas raízes de duas cultivares de arroz submetido ao estresse 

salino foi observado por Demiral and Türka (2005), neste estudo eles observaram 

um aumento do nível de MDA nas raízes da cultivar sensível (IR-28), mas não se 

observou nenhuma mudança na cultivar resistente (Pokkali). Vários trabalhos 

reportam resultados semelhantes (DIONISIO-SESE; TOBITA, 1998; MORADI; 

ISMAIL, 2007).  

Estresses abióticos são muitas vezes os principais impedimentos para o 

crescimento de plantas e a produção das culturas (JENKS; HASEGAWA, 2006). A 

adaptação e a aclimatação das plantas ao estresse ambiental resultam de eventos 

integrados que ocorrem em vários níveis de organização, incluindo o celular, o 

bioquímico e o molecular (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

Acredita-se que as enzimas do sistema antioxidativo estejam envolvidas com 

os principais mecanismos de tolerância das plantas a estresses ambientais. Por isso, 
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a ação das enzimas antioxidantes é de grande importância para evitar danos a nível 

celular. Plantas tolerantes possuem a capacidade de reduzir a produção de EROs, 

ou aumentar a desintoxicação ou reparação de danos provocados pelas EROs. 

Quando a geração de EROs ultrapassa a capacidade de eliminação das mesmas 

mediantes as defesas celulares envolvidas, então ocorre o estresse oxidativo 

(MEHDY et al., 1996), podendo inclusive levar a célula à morte (BUCHANAN et al., 

2000). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Caracterização da área experimental e condução dos experimentos 

 

a) Área experimental  

 

Três experimentos foram conduzidos no ano de 2013, em casa de vegetação 

coberta com plástico transparente anti-UV, na Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” - Esalq/USP, localizada no município de Piracicaba - SP, à 22º43' de 

latitude sul e 47º38' de longitude oeste, e altitude aproximada de 547 metros. O 

clima do município é classificado como subtropical úmido com estiagem no verão 

(Cwa). Os dados climáticos de temperatura e umidade relativa do ar coletados na 

área experimental por termo-higrômetro digital são demonstrados na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 - Umidade relativa média do ar (UR méd, %), temperatura máxima (T máx, 
ºC) e temperatura mínima (T min, ºC) durante os dias de condução do 
experimento (DATA) 

 

b) Genótipos de arroz de terras altas utilizados, semeadura e transplante 

 

Para o experimento foram utilizados dois genótipos de arroz de terras altas: 

‘Batatais’, arroz tradicional, e ‘BRS-Primavera’, arroz moderno (Tabela 1). O arroz 

‘Batatais’ foi semeado no dia 21 e o arroz ‘BRS-Primavera’ no dia 23 de dezembro 
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de 2012, em bandejas de isopor contendo substrato agrícola comercial, e ambos 

transplantados no dia 04 de janeiro de 2013, em vasos contendo 9 kg de solo seco, 

com volume de 6.221 cm3 e área superficial de 615,7 cm2. Os genótipos foram 

semeados em datas diferentes para que os mesmos germinassem em data 

aproximada e tivessem tamanho semelhante na época do transplante. 

 

Tabela 1 - Descrições das características dos genótipos de arroz de terras altas, 
Batatais e BRS-Primavera 

CARACTERÍSTICAS BATATAIS BRS-PRIMAVERA 

DIAS ATÉ O FLORESCIMENTO 58 - 115 64 - 84 

ALTURA (cm) 57 - 131 88 - 124 

ANO DE LANÇAMENTO - 1997 

ANO DE COLETA 1995 - 

GENITORES - IRAT10/LS85-158 

Nº DE PERFILHOS/METRO ~ 117 ~ 197 

Nº DE PANÍCULAS/METRO ~ 104 ~ 181 

PRODUTIVIDADE (Kg ha-1) 555 - 6057 1090 - 5500 

% INTEIROS 43 - 67 43 - 68 

% PROTEÍNAS 7,19 7,93 

Fonte: Embrapa Arroz e Feijão 

 
 
 
c) Características do solo 

 

As características físicas e químicas do solo utilizado nos vasos estão 

dispostos na tabela 2. 
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Tabela 2 - Análise física e química do solo utilizado no experimento 

Areia Argila Silte 
 

M.O. pH (CaCl2) 
P 

(Resina*) 

%  g.dm-3 
 

mg.dm-3 

87,0 10,6 2,4  6,0 5,0 4,0 

K Ca Mg  H+Al Al V 

 mmolc.dm-3 % 

1,0 6,0 3,0  18,0 0 36 

M.O, matéria orgânica; V, saturação de bases. *Método resina trocadora de íons 
(AMER et al., 1955). 

 

 

d) Adubação, calagem, controle de pragas e plantas daninhas 

  

A calagem foi realizada de acordo com o resultado da análise de solo, 

utilizando o método de saturação de bases, conforme equação: 

 

 

  

Onde: NC= necessidade de calagem (t.ha-1), T= Capacidade de troca 

catiônica total (mmolc.dm-3), Ve= Saturação de bases desejada (%) e Va= Saturação 

de bases real do solo (%). 

A quantidade de calcário calculada é indicada para um hectare incorporada à 

profundidade de 0,2m, portanto, sabendo-se o volume do solo do vaso, pôde-se 

calcular a quantidade indicada em g.vaso-1, sendo então utilizados 1,8 g.vaso-1 de 

calcário filler. 

Para adubação de plantio foi utilizado 2,5 g.vaso-1 do formulado NPK 28-08-

16 + 2 g.vaso-1 de Yoorin. 

Para o controle de pragas foi utilizado Deltametrina 25CE, na dosagem de 40 

ml para 100 L de água, aplicados em momento de ataque de lagartas. 

O controle de plantas daninhas era feito manualmente à medida que as 

mesmas foram surgindo. 
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e) Manejo da irrigação 

 

Nos vasos com solo seco adicionou-se água até serem saturados e 

começarem a drenar. A partir desse instante, esperou-se cessar o escoamento e, 

quando o peso de cada vaso se manteve constante, determinou-se a sua 

capacidade máxima de retenção de água do solo (capacidade de vaso), utilizando 

balança digital de duas casas decimais com precisão de 5 g. 

Realizou-se diariamente a irrigação, com o uso de uma proveta graduada 

para repor, em volume, a quantidade de água perdida por evapotranspiração, que foi 

constatada através da diferença do peso na capacidade de vaso e o peso do vaso 

no dia. Ao longo do ciclo da cultura, seis vasos reservas, três de cada genótipo, 

foram coletados para obter o peso das plantas de arroz e corrigir a quantidade de 

água, pois, o peso da planta, ao longo do tempo, influenciava no peso de referência 

do vaso (capacidade de vaso), uma vez que, ao passo que as plantas foram 

crescendo, aumentava seu valor na relação do peso do solo seco + água + planta, o 

que reduzia a quantidade de água que devia ser reposta para manter o solo na 

capacidade de vaso. 

Para atender aos objetivos, o estudo foi dividido em três experimentos 

distintos, sendo o primeiro com objetivo de avaliar as diferenças da 

evapotranspiração potencial da cultura, conduzida em vaso e em casa de vegetação 

(pois em campo, em estação chuvosa, torna-se difícil o controle da irrigação) dos 

genótipos escolhidos de arroz de terras altas, determinar seus coeficientes da 

cultura (Kc) e avaliar o coeficiente da cultura em função do índice de área foliar. O 

segundo experimento teve o objetivo de avaliar a influência da deficiência hídrica 

nas características morfológicas e bioquímicas dos genótipos e terceiro, teve como 

objetivo de avaliar as características de produção dos genótipos submetidos à 

deficiência hídrica com posterior reidratação. 

 

3.2 Experimento 1: Evapotranspiração potencial da cultura (ETc, mm.dia-1) 

conduzida em vaso, coeficiente da cultura (KC) dos genótipos de arroz de terras 

altas e relação Kc x IAFest (índice de área foliar estimado). 
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a) Evapotranspiração potencial da cultura (ETc, mm.dia-1): 

  

Para avaliar a evapotranspiração da cultura, doze vasos delineados em 

blocos casualizados foram utilizados, sendo dois genótipos e seis repetições. 

Durante todo período de condução do experimento os vasos foram pesados 

diariamente pela manhã e quantificada a quantidade de água perdida para a 

atmosfera, pela diferença do peso na capacidade de vaso e o peso constatado no 

dia. A diferença de água convertida em volume (1 g de água = 1 ml) dividida pela 

área da superfície do solo no vaso, resultou na evapotranspiração da cultura em 

milímetros. Os valores de ETc foram corrigidos, descontando o peso diário das 

plantas, os quais foram estimados, a partir dos pesos reais dos vasos cultivados 

paralelos, constatados nos estádios (R2, R5 e R9) utilizando a equação: 

 

 

  

Onde: MPest= massa fresca estimada da planta; MF1= massa fresca inicial da 

planta (ou primeiro valor de massa da planta coletado, quando refere-se ao dia do 

transplante, a massa da planta foi considerado igual a zero, pois era insignificante 

em relação ao peso total do vaso e não quantificável pela balança, (que apresentava 

precisão de 5 g); MF2= massa fresca final da planta (ou segundo valor coletado de 

massa fresca da planta); D1= dia inicial do ciclo (ou dia da primeira coleta); D2 = dia 

final do ciclo (ou dia da segunda coleta); e d = dia desejado do ciclo para a referida 

massa estimada da planta. 

Dos dados de ETc diários corrigidos do peso das plantas, foram feitas médias 

semanais, para que um valor de ETc (mm.dia-1) representasse cada semana, de 

forma a reduzir as variações e simplificar as análises. Portanto, no total do ciclo dos 

genótipos foram determinados doze valores de ETc, um para cada semana. 

  

b) Evapotranspiração de referência (ET0, mm.dia-1): 

 

A evapotranspiração de referência foi estimada utilizando dois métodos: 
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i. Método de Thornthwaite (1948), através das equações: 

 

  para  0 ≤ Tn ≤ 26°C 

   para Tn > 26°C 

 

Tn= Temperatura média do mês n; 

I= Índice que expressa o nível de calor disponível na região, calculado pela 

seguinte fórmula: 

 

 

 a= Índice térmico regional, função de I, calculado pela fórmula: 

 

   

 

O valor de ET0 calculado por este método representa o total mensal de 

evapotranspiração em dias com fotoperíodo de 12 horas. Para se obter a ET0 do dia 

correspondente de fotoperíodo N, esse valor de ET0 foi corrigido dividindo o 

resultado pelo número real de dias do mês e multiplicado pelo fator de correção 

(cor): 

 

 

 

 em que: 

 

 

hn= Hora do nascer do sol: 

 

 

 

Φ= Latitude 

δ= Declinação solar: 
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NDA= Número do dia juliano do dia em questão 

 

Os resultados de ET0 foram referentes à evapotranspiração diária. Destes 

valores foram feitas médias semanais, ou seja, uma valor de ET0 diário que 

representasse a semana. 

 

ii. Método de Hargreaves e Samani (1985), através da equação: 

 

  

 

Qo= Irradiância solar extraterrestre, expressa em mm de evaporação 

equivalente. 

 

  

   

 

 

Os resultados são em mm.dia-1. Da mesma forma do método de Thornthwaite, 

foi utilizado um valor médio de ET0 diário para representar uma semana. 

 

c)  Determinação do coeficiente da cultura (Kc)  
  

A partir dos valores médios obtidos da evapotranspiração da cultura (ETc, 

mm.dia-1) e a partir dos valores estimados da evapotranspiração de referência (ET0, 

mm.dia-1), foi possível determinar o coeficiente da cultura (Kc). Foram calculados 

dois coeficientes da cultura para cada genótipo, um para cada método de estimativa 

da ET0 utilizado, através da equação: 
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d) Coeficiente da cultura (KC) x índice de área foliar estimado (IAFest) 

 

Para avaliar o índice de área foliar (IAF) foram utilizados dados de seis 

plantas de cada genótipo cultivadas separadamente em três repetições, uma planta 

de cada repetição, em três estádios de desenvolvimento da cultura (R2, R5 e R9). 

 Determinou-se primeiramente a área foliar das plantas de arroz, usando o 

método dos discos foliares, em que, as plantas foram coletadas e nas folhas foram 

realizadas perfurações com perfurador em forma de disco com área conhecida. Os 

discos retirados das folhas foram levados para secagem em estufa por três dias a 70 

°C e depois pesados em balança de precisão, com quatro casas decimais. Assim 

como os discos foliares, todas as folhas das plantas também foram levadas à 

secagem a 70 °C por três dias e depois pesadas em balança de precisão. A área 

foliar foi calculada através da equação: 

 

 

  

Onde: MSF = massa seca foliar total (g); AD= área do disco (cm2); MSD= 

massa seca do disco (g).  

Posteriormente, com a relação entre a área foliar e a área da superfície do 

solo do vaso, calculou-se o índice de área foliar (IAF), para ter conhecimento da área 

total das folhas em relação à área do solo do vaso em que as mesmas estavam 

cobrindo: 

 

 

 

Onde: AF = área foliar da planta de arroz (cm2); AS = área da superfície do 

solo do vaso (cm2). 

 

Os valores de IAF calculados são dependentes da área superficial do vaso, 

que não, necessariamente, representa a área em que uma planta de arroz ocuparia 

no campo. Portanto, qualquer alteração na área do vaso, tem-se alteração nos 
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valores de IAF, o que impossibilita a comparação com IAF obtidos em campos. 

Porém, no atual experimento, tornou-se útil para comparar os genótipos avaliados. 

Com o propósito de obter valores de índice de área foliar em cada dia do ciclo 

dos genótipos, os valores de IAF foram estimados a partir dos valores reais 

coletados dos três estádios referidos (R2, R5 e R9), para todos os dias do ciclo da 

cultura, determinando o primeiro dia (dia do transplante) como o dia 0 (zero) com IAF 

= 0 (zero), e supondo que o crescimento do IAF do dia 0 até a primeira data de 

coleta (estádio R2) ocorreu de forma linear, e de R2 até R5, e de R5 até R9, também 

ocorreu de forma linear, foi possível calcular o índice de área foliar estimado (IAFest) 

através da seguinte equação: 

 

 

 

Onde: IAFest = índice de área foliar estimado; IAF1 = índice de área foliar 

inicial (ou primeiro valor de IAF coletado, no caso do dia 0, dia do transplante, o IAF1 

= 0); IAF2 = índice de área foliar final (ou segundo valor de IAF coletado); D1 = dia 

inicial do ciclo (dia do transplante ou dia da primeira coleta em R2); D2 = dia final do 

ciclo (ou dia da coleta em R5, quando se deseja calcular o IAF para os dias entre R2 

e R5, ou entre R5 e R9); e d = dia desejado do ciclo para o referido índice de área 

foliar estimado (IAFest). 

Os valores médios semanais do índice de área foliar estimados (IAFest) de 

cada genótipo foram relacionados em função com os valores médios do coeficiente 

da cultura calculados (Kc1, utilizando ET0 estimada pelo método de Thornthwaite e 

Kc2, utilizando ET0 estimada pelo método de Hargreaves e Samani). 

 

e) Análise estatística 

 

Os dados de evapotranspiração potencial da cultura, coeficiente da cultura e 

coeficiente da cultura em função do índice de área foliar foram submetidos à análise 

de regressão. 
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3.3 Experimento 2: Deficiência hídrica nas características morfológicas e 

bioquímicas dos genótipos de arroz de terras altas em estádio reprodutivo 

 

a)  Delineamento experimental 
 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em 

esquema fatorial 2x3, sendo dois genótipos de arroz de terras altas e três 

tratamentos, com cinco repetições, totalizando 30 vasos. Os tratamentos foram: AS - 

plantas dos genótipos coletadas para análises antes da suspensão da irrigação e 

início do período com deficiência hídrica; CD - tratamento com deficiência hídrica 

após três dias de suspensão da irrigação; e SD - tratamento sem deficiência, o qual 

foi mantido a irrigação durante os três dias em que a irrigação foi suspensa no 

tratamento CD. 

 

b)  Variáveis avaliadas 
   

i. Área foliar (AF, cm2) – Determinada conforme metodologia empregada no 

experimento I. 

 

i.  Massa seca foliar (MSF, g) - Todas as folhas de cada planta, de cada genótipo, 

foram coletadas e colocadas para secar em estufa a 70 °C durante três dias, e após, 

pesadas em balança de precisão, determinando assim, a massa seca das folhas. 

 

ii. Massa seca dos colmos (MSC, g) - Todos os colmos de cada planta, de cada 

genótipo, foram coletados e colocados para secar em estufa a 70 °C durante três 

dias, e após, pesadas em balança de precisão, determinando assim, a massa seca 

dos colmos. 

 

iii. Massa seca da panícula (MSP, g) – As panículas das plantas foram coletadas e 

secadas em estufa a 70°C durante três dias e pesadas em balança de precisão. 

 

iv. Massa seca radicular (MSR, g) - As raízes das plantas coletadas foram lavadas 

e secadas em estufa a 70 °C durante três dias e pesadas para determinar a massa 

seca das raízes. 
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v. Massa seca total (MST, g) - Determinada a partir da somatória de MSF, MSC, 

MSP e MSR. 

 

vi. Conteúdo hídrico foliar (CHF, %) - A capacidade de acúmulo máximo e mínimo 

de água do mesmo tecido foi determinada através da relação entre a massa fresca, 

massa túrgida e massa seca de três pedaços de folhas, e seus valores dados em %. 

Cada pedaço foi cortado e imediatamente pesado em balança de precisão com 

quatro casas decimais para determinar a massa fresca em gramas (g). Após a 

pesagem, cada pedaço de tecido foliar foi acondicionado em recipientes plásticos 

fechados contendo 100 ml de água deionizada, onde ficaram embebidos por um 

período de 24 horas no escuro e a uma temperatura de 4ºC. Após o período de 

embebição, cada pedaço de tecido foi pesado para determinação de sua massa 

túrgida. Após a determinação da massa turgida, os pedaços de tecido foram levados 

para secagem em estufa a 70 ºC por um período de três dias, para a determinação 

de sua massa seca. O conteúdo hídrico foliar (CHF) foi calculado através da 

equação: 

 

 

Onde: MMF = Média da massa fresca; MMT = Média da massa túrgida; MMS 

= Média da massa seca. 

  

vii. Umidade volumétrica do solo (θ, cm3.cm-3) 

  

A avaliação da umidade volumétrica do solo foi realizada através da pesagem 

dos vasos dos tratamentos SD e CD, descontando o peso do solo seco e o peso das 

plantas, quantificando assim somente o peso da água existente no vaso, 

considerando 1g = cm3. Após quantificados os volumes de água no vaso, fez-se a 

relação com o volume de solo, tendo assim, o volume de água por unidade de 

volume de solo (θ, cm3.cm-3). 
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c) Análises bioquímicas 

 

1. Coleta das amostras 

  

Das seis repetições existentes de todos os genótipos (em cada repetição 

havia uma planta), foram selecionadas aleatoriamente cinco repetições, e dessas 

coletadas duas folhas, logo abaixo da folha bandeira, por planta de cada genótipo de 

arroz de terras altas. As folhas foram enroladas em papel alumínio e imediatamente 

congeladas em nitrogênio líquido presente em uma caixa de isopor. Em seguida 

foram levadas para armazenagem em freezer com temperatura de -80°C.  

  

2. Preparo das amostras para análises 

  

As amostras foram retiradas do freezer e conservadas em caixa de isopor 

contendo nitrogênio líquido durante o preparo das mesmas.  

As amostras foram maceradas em nitrogênio líquido até formar um pó 

homogêneo e colocadas em tubos Falcon, que imediatamente foram colocados no 

isopor contendo nitrogênio líquido. 

Das amostras maceradas foram retiradas 0,2 g e colocadas em cadinho 

congelado, e misturados 10% de polivinil-polipirrolidona (PVPP) e 2 mL de ácido 

tricloroacético (TCA 0,1%). A mistura foi colocada em tubo eppendorf de 2 mL e 

levada para centrifugar, com rotação de 10.000 rpm, temperatura de 4°C, durante 10 

min. 

 

3. Peroxidação de lipídeos (MDA) 

  

Após a centrifugação, para a extração de MDA (malondialdeídio), retirou-se 

250 µl do sobrenadante e adicionou-se em tubo rosca juntamente com 1 mL de 

solução de TCA 20% + TBA 0,5% (ácido tiobarbitúrico), posteriormente colocados 

em banho-maria a 95°C por 30 minutos. Após 30 minutos em banho-maria, a 

amostra foi colocada em cubeta plástica e deixada estabilizar por pelo menos 15 

minutos à temperatura ambiente e protegida da luz. Juntamente com a amostra foi 
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preparada uma amostra branca (sem amostra vegetal) para referência, com 250 µl 

de água deionizada e 1 mL da solução TCA 20% + TBA 0,5%. 

Após estabilizada as leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 535 e 

600 nm e os resultados expressos em nmol de MDA.g-1 de matéria fresca. 

  

4. Peróxidos de hidrogênio (H2O2) 

  

Em tubo eppendorf foi adicionado 200 µl do sobrenadante da mesma amostra 

utilizada para a extração de MDA, 800 µl de iodeto de potássio 1M e 200 µl de 

tampão de fosfato de potássio (0,1 M, pH 7,5), misturados por inversão e incubados 

no gelo por 1 hora, protegido da luz. Para a amostra branca, utilizou-se somente 800 

µl de iodeto de potássio 1M e 200 µl de tampão de fosfato de potássio (0,1 M, pH 

7,5), juntamente com 200 µl de água deionizada. 

Após 1 hora retirou-se do gelo e deixou-se em temperatura ambiente por pelo 

menos 15 minutos ao abrigo da luz. Após 15 minutos, a mistura foi colocada em 

cubetas de quartzo e avaliadas em espectrofotômetro a 390 nm. Os resultados 

dados em µg de H2O2 por g de matéria fresca. 

 

5. Extração e quantificação de proteínas 

 

Para a extração de proteínas, nas amostras maceradas adicionou-se tampão 

de extração 100 mM fosfato de potássio (pH 7,5), contendo K2HPO4 (fosfato de 

potássio dibásico) e KH2PO4 (fosfato de potássio monobásico), 3 mM de DDT 

(ditiotreitol) e 1 mM de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético), na proporção 1:3 

(peso da amostra/volume do tampão). Em seguida, a mistura foi centrifugada a 

10.000 rpm, por 30 minutos a 4 °C. Por fim, coletou-se o sobrenadante e quantificou-

se a concentração de proteína solúvel total foliar (mg.ml-1) em espectrofotômetro a 

595 nm, de acordo com a metodologia de Bradford (1976), utilizando albumina de 

soro bovino (BSA) como padrão. 

 

d) Análise estatística 

As variáveis avaliadas foram submetidas à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 
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3.4 Experimento 3: Deficiência hídrica aplicada em estádio reprodutivo, com 

posterior reidratação das plantas dos genótipos de arroz de terras altas. 

 

a) Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, em 

esquema fatorial 2x2, sendo dois genótipos e dois tratamentos, com cinco 

repetições, totalizando 20 vasos. Os tratamentos foram os seguintes: CD - 

tratamento com deficiência hídrica após três dias de suspensão da irrigação iniciada 

em estádio reprodutivo (R5), seguido de reidratação e com a irrigação mantida até o 

final do ciclo; e SD - tratamento sem deficiência, o qual foi mantida a irrigação até o 

final do ciclo. 

  

b)  Variáveis avaliadas 

 

i. Área foliar (AF, cm2), massa seca foliar (MSF, g), massa seca do colmo 

(MSC, g), massa seca radicular (MSR, g): Avaliadas conforme metodologia 

descrita anteriormente. 

 

ii. Altura de plantas (ALT, cm) - As plantas de cada vaso de cada genótipo foram 

medidas com fita métrica, da base da planta rente ao solo ao topo da panícula. 

 

iii. Número de perfilhos por planta (Nº PERF) - Foram contadas as perfilhações 

existentes de cada planta em cada vaso de cada genótipo. 

 

iv. Número de panículas por planta (Nº PAN) - Foram contadas as panículas 

existentes de cada planta em cada vaso de cada genótipo. 

 

v. Peso de cem grãos (P100, g) - Foram contados cem grãos cheios de cada 

planta de cada genótipo e pesados em balança de precisão com quatro casas 

decimais. 

 

vi. Número total de grãos cheios por planta (GC TOTAL) - Foi contada a 

quantidade de grãos cheios existentes por planta de cada genótipo. 
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vii. Número de grãos cheios por panícula (GC/PAN) - O número total de grãos 

cheios por planta foi dividido pelo número de panículas por planta. 

 

viii. Número total de grãos vazios por planta (GV TOTAL) - Foi contada a 

quantidade total de grãos vazios existentes por plantas de cada genótipo. 

 

ix. Número total de grãos por planta (G TOTAL) - Obtido através do somatório de 

grãos cheios e vazios existentes por planta de cada genótipo. 

 

x. Esterilidade das espiguetas (EST, %) - Obtida através da equação: 

 

 

 

 

 

Onde: GV= nº total de grãos vazios por planta; e GT= nº total de grãos por 

planta. 

  

c) Análise estatística 

 

As variáveis avaliadas foram submetidas à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Experimento 1: Evapotranspiração potencial da cultura (ETc, mm.dia-1) 

conduzida em vaso, coeficiente da cultura (KC) dos genótipos de arroz de terras 

altas e relação Kc x IAFest (índice de área foliar estimado). 

 

O ciclo do arroz Batatais e do arroz BRS-Primavera foi em torno de 90 dias, 

desde a emergência até a colheita. Ambos cultivares apresentaram semelhança no 

ciclo, com variação aproximada de dois dias, onde ‘BRS-Primavera’ foi mais rápido, 

porém, para padronização, esperou-se que a maioria das plantas de ambos 

cultivares estivessem na mesma fase fenológica, para que se realizassem a coleta 

para avaliações.   

Aos 47 dias após o transplante (DAT) as plantas de ambos os cultivares 

encontravam-se em fase fenológica R2, que corresponde à formação do colar da 

folha bandeira e emborrachamento. Aos 66 DAT estavam em fase de enchimento de 

grãos (R5) e aos 84 DAT apresentavam os grãos maduros (R9) (COUNCE et al., 

2000). Menezes et al., (2011) registrou para o arroz BRS-Primavera 60 dias após a 

emergência (DAE) para o florescimento (quando pelo menos 50% das panículas 

estão totalmente emergidas) e 93 DAE para o ponto de colheita, tempo aproximado 

ao registrado no atual estudo. Em experimento para caracterizar morfologicamente 

cultivares de arroz de terras altas, Bonow et al., (2006) observaram que o arroz 

BRS-Primavera apresentou 40 dias para a emissão da panícula. Os autores 

relataram que a alta temperatura no interior da casa de vegetação pode ter resultado 

no encurtamento do ciclo. 

 

a)  Evapotranspiração potencial (ETc) e determinação do coeficiente da 

cultura (Kc) 

 

Foram observados maiores valores de ETc para o arroz Batatais, diferindo do 

arroz BRS-Primavera, na 8ª semana após o transplante (SAT) (Figura 4). A maior 

evapotranspiração de ‘Batatais’ pode estar relacionada com seu maior IAF, pois, em 

ambientes com condições sem limitação hídrica, quanto maior a área foliar, maior é 
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a superfície transpirante da planta e maior é a perda de água (DUCHEMIN et al., 

2006; TYAGI et al., 2000). 

O ponto máximo de evapotranspiração (ETc) foi na nona semana após o 

transplante (SAT), com valores médios semanais de 10 mm.dia-1 para ‘Batatais’ e 

9,2 mm.dia-1 para ‘BRS-Primavera’ (Figura 2). Chan e Cheong (2001) observaram 

evapotranspiração de até 12,4 mm.dia-1 em plantas de arroz cultivadas em calhas 

plásticas dentro de estufa. 

O modelo de regressão que melhor se adequou aos dados de ETc foi o 

polinomial de terceiro grau, com R2 de 88,72% para ‘Batatais’ e 86,29% para ‘BRS 

Primavera’, demonstrando leve decréscimo da 1ª até a 2ª semana após o 

transplante (SAT), aumento da 2ª até a 9ª SAT e a partir dessa, decréscimo até o 

final do ciclo da cultura. O maior valor de ETc da 1ª SAT em comparação à 2ª SAT 

pode ser resultado da evaporação do solo por causa da maior exposição da sua 

superfície ao sol (LILLEY; FUKAI, 1994), que na 2ª SAT apresentava-se mais 

sombreada devido ao desenvolvimento da planta. A elevação da evapotranspiração 

da cultura a partir da 2ª SAT é devido ao desenvolvimento da planta e seu 

consequente acréscimo de índice de área foliar (IAF), que aumenta o consumo de 

água disponível no solo do vaso (ABDULLAHI et al., 2013; ALBERTO et al., 2011). 
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Figura 2 - Valores de médias semanais de evapotranspiração da cultura (ETc, 
mm.dia-1) de cultivares de arroz de terras altas, ‘Batatais’ (B) e ‘BRS 
Primavera’ (P), em função do tempo (t, semanas após o transplante) 

 

Os valores estimados de Evapotranspiração de Referência (ET0) 

apresentaram oscilações ao longo do tempo indicadas na Figura 3, que seguem as 

variações da temperatura. Os valores mais altos de ET0 foram observados para o 

método de Hargreaves e Samani (1985), com médias variando de 4,7 a 7,5 mm.dia-

1. O método de Thorthwaite (1948) apresentou médias variando de 3,7 a 5,7 mm.dia-

1. Praveen et al., (2012) comparando vários métodos de estimativa da 

evapotranspiração de referência, também observou maiores valores para o método 

de Hargreaves e Samani, quando comparado com os métodos de Priestly-Taylor, 

Penmam-Monteith, Kimberly-Penmam, e outros. Comparando equações empíricas 

para estimativa da evapotranspiração de referência na Bacia do Rio Jacupiranga, 

Borges e Mendiondo (2007), também observaram maiores valores para o método de 

Hargreaves e Samani quando comparado com o método de Thornthwaite, como 

também, foi o método que melhor se correlacionou com o método de Penman-

Monteith, com índice de confiança superior a 0,995, o que resultou no método 

melhor recomendado para a região na ausência de variáveis necessárias para uso 

do método de Penman-Monteith (FAO, 1991). Lu et al. (2005) registraram maiores 

valores de ET0 para o método de Hargreaves e Samani e os menores valores para o 
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método de Thornthwaite na região sudeste dos Estados Unidos, porém, o método de 

Thornthwaite melhor se correlacionou com a evapotranspiração atual do referente 

estudo. A diferença existente entre os métodos pode ser devido à região a qual o 

método foi desenvolvido (LU et al., 2005). 

O uso do método de Penman-Monteith (FAO, 1991), recomendado pela 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), foi 

impossibilitado neste trabalho devido à ausência de dados fundamentais à 

estimativa, como velocidade do vento e radiação solar líquida incidente no local. 

 

 

 
Figura 3 - Valores de médias semanais da evapotranspiração de referência (ET0, 

mm.dia-1) estimada pelos métodos de Thornthwaite (1948) (TH) e 
Hargreaves e Samani (1985) (HS), e temperatura média semanal (T, ºC), 
ao longo do tempo (t, semanas após o transplante) 

 

Após estimada ET0 foi possível calcular o coeficiente de cultura (Kc). Devido à 

diferença entre cultivares na ETc, o Kc foi calculado para cada cultivar, utilizando 

ET0 estimada pelos dois métodos, Thornthwaite (1948) e Hargreaves e Samani 

(1985) (Figura 4). Os valores de Kc, em geral, procederam de acordo com a ETc, 

apresentando seus menores valores nas primeiras semanas após o plantio (SAT) e 

seus maiores valores da 8ª à 11ª SAT. Para o arroz ‘Batatais’, os menores valores 

de Kc foram de 0,5 e 0,3 (2ª SAT) e os maiores de 2,0 e 1,6 (9ª SAT), para os 

métodos de Thornthwaite (1948) e Hargreaves e Samani (1985), respectivamente. 

No arroz BRS-Primavera, os menores valores de Kc foram de 0,5 e 0,3 e os maiores 

de 1,9 e 1,6, para os métodos de Thornthwaite (1948) (9ª e 10ª SAT) e Hargreaves e 

Samani (1985) (11ª SAT), respectivamente. 
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O modelo de regressão polinomial de terceiro grau foi o que melhor se 

adequou à distribuição dos valores de Kc ao longo do ciclo da cultura para ambos 

genótipos e métodos (Figura 4). O coeficiente de determinação (R2) foi de 90,9% e 

87,4% para ‘Batatais’ e ‘BRS-Primavera’, respectivamente, utilizando ET0 estimado 

pelo método de Thornthwaite (1948) (Figura 4, 1), e de 92,08% e 87,77% para 

‘Batatais’ e ‘BRS-Primavera’, respectivamente, utilizando ET0 estimada pelo método 

de Hargreaves e Samani (1985). Benli et al., (2006) também adotou o modelo de 

terceiro grau que melhor se ajustou à disposição dos dados de coeficiente da cultura 

da alfafa. 
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Figura 4 - Valores médios semanais do coeficiente da cultura (Kc), de cultivares de 
arroz de terras altas, Batatais (B) e BRS-Primavera (P), utilizando 
evapotranspiração de referência estimada pelos métodos de 
Thornthwaite (1948) (gráfico 1), e Hargreaves e Samani (1985) (gráfico 
2), em função do tempo (t, semanas após o transplante) 
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b)  Coeficiente da cultura (Kc) em função do índice de área foliar estimado 

(IAFest) 

 

A média dos valores observados de índice de área foliar foram: 5,9 para 

‘Batatais’ e 4,4 para ‘BRS-Primavera’, em estádio R2 (47 dias após o transplante – 

DAT); 7,4 para ‘Batatais’ e 5,2 para ‘BRS-Primavera’, em estádio R5 (66 DAT); e 7,2 

para ‘Batatais’ e 5,2 para ‘BRS-Primavera’, em estádio R9 (84 DAT). Em plantas de 

arroz o IAF varia conforme o genótipo. Guimarães et al., (2008) avaliando cultivares 

com divergência fenotípica observaram valores de IAF que variaram de 2,9 a 6 

m2.m-2. Ying et al., (1998) observaram IAF de 5,7 a 8,2 m2.m-2, em ambiente tropical, 

e de 6,7 a 10,4 m2.m-2, em ambiente subtropical, para mesmos genótipos. Vale 

lembrar que o cálculo do IAF é dependente da área da superfície o qual a planta 

está disposta, portanto, qualquer alteração no tamanho da área da superfície do 

solo, há uma alteração no valor de IAF. 

Os valores observados no atual experimento são maiores que os observados 

por Alvarez et al., (2012), onde os máximos valores de IAF, aos 83 dias após a 

emergência, foram de 5,8 m2.m-2, para o arroz tradicional Caiapó, e de 4,3 m2.m-2 de 

terreno para o arroz BRS-Primavera. O IAF também pode variar para uma mesma 

variedade conforme as condições do ambiente de cultivo. Avaliando o desempenho 

do IAF do arroz de terras altas IAC 47 em doze experimentos, Pinheiro e Guimarães 

(1990) observaram valores que variaram de 1,5 a 8,3. Elevado IAF resulta em 

elevada evapotranspiração (ALBERTO et al., 2011), porém, maior IAF não indica 

superioridade em produtividade. Analisando o crescimento e produtividade de 

cultivares de arroz de terras altas, Alvarez et al., (2012) constataram que a maior 

produtividade da cultura está relacionada mais com a fertilidade das espiguetas e 

massa de mil grãos, do que com o índice de área foliar. Além do mais, os autores 

também associaram à maior produtividade, a maior massa seca da panícula e a 

maior taxa de assimilação líquida. 

A partir dos valores observados de IAF calculados os valores de IAF 

estimados, os quais foram relacionados com os valores de Kc. O modelo de 

regressão linear foi o que melhor se adequou aos valores de Kc em função do IAF 

estimados, tanto para o arroz Batatais e BRS-Primavera (Figura 5). Para ‘Batatais’ 

os valores de R2 foram de 77,97% e 74,37% e para ‘BRS-Primavera’ foram de 85% 
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e 85,15%, utilizando como métodos de estimativa da ET0, Thornthwaite (1948) e 

Hargreaves e Samani (1985), respectivamente. Stone e Pereira (1994) também 

observaram relação linear entre Kc e IAF para cultivares de arroz de terras altas, 

com valores de R2 variando de 0,91 a 0,99.  

 

 

Figura 5 - Valores de médias semanais do coeficiente da cultura (Kc) calculado 
usando evapotranspiração de referência estimada pelos métodos de 
Thornthwaite (1948) (gráfico 1) e Hargreaves e Samani (1985) (gráfico 2), 
de cultivares de arroz de terras altas, Batatais (B) e BRS-Primavera (P), 
em função dos valores médios semanais de índice de área foliar 
estimados (IAFest) 
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Adotando índice de área foliar (IAF) baixo de 0,5 no modelo de regressão 

linear, o arroz BRS-Primavera apresentou Kc 8,77% e 8,51% maior que o Kc do 

genótipo ‘Batatais’, utilizando os métodos de estimativa da ET0 Thornthwaite (1948) 

e Hargreaves e Samani (1985), respectivamente. Com IAF intermediário de 3,5, 

‘BRS-Primavera’ apresentou Kc 10,38% e 12,02%, valor este maior que o observado 

para o ‘Batatais’, utilizando os métodos de Thornthwaite (1948) e Hargreaves e 

Samani (1985), respectivamente. Com IAF de 6,5, ‘BRS-Primavera’ apresentou Kc 

10,83% e 12,79% maior que ‘Batatais’, utilizando os métodos de Thornthwaite 

(1948) e Hargreaves e Samani (1985), respectivamente. Estes resultados 

demonstram que, por unidade de índice de área foliar, o arroz ‘BRS-Primavera’ 

possui maior perda de água. A quantidade de água perdida pela planta para a 

atmosfera está relacionada com a densidade, tamanho, posição, abertura e 

fechamento dos estômatos (HETHERINGTON; WOODWARD, 2003). Avaliando a 

condutância estomática, densidade de estômatos e comprimento da célula-guarda 

do estômato em 64 acessos de arroz de um conjunto de germoplasma de uma 

coleção de pesquisa de diversidade de arroz e em três cultivares altamente 

produtivos, Ohsumi et al., (2007) relataram considerável variância entre o conjunto 

de germoplasma quanto à condutância estomática e comprimento dos estômatos, 

devido à diversidade de espécies e suas características individuais, porém, 

observaram que a condutância estomática foi maior nos cultivares altamente 

produtivos que nas demais variedades, pois apresentavam maior densidade 

estomática. Os autores também observaram que a densidade estomática não 

necessariamente se correlacionou com a condutância estomática, e que se 

correlacionou negativamente com o comprimento do estômato, em que, os cultivares 

altamente produtivos, que exibiram maior densidade estomática, possuíam os 

estômatos levemente menores que os demais cultivares. 

As características dos estômatos podem estar relacionadas com a origem da 

cultivar. Em estudo com linhagens resultadas do cruzamento entre a variedade 

Indica IR72 e a variedade Japonica tropical IR69093-41-3-2-2, Laza et al., (2010) 

observaram que a variedade Indica aumentou a densidade de estômatos e a 

variedade Japonica tropical aumentou o tamanho dos estômatos nos seus 

derivados. Para a Japonica tropical, os autores observaram que a densidade 

estomática foi de 579 e 653 estômatos.mm-2, e tamanho médio de 23,2 e 22,3 µm, 

para adaxial e abaxial respectivamente, e para Indica, 635 e 750 estômatos.mm-2 e 
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tamanho médio de 22,2 e 21,2 µm, para adaxial e abaxial respectivamente. 

Comparando com outras espécies anuais, folhas de arroz possuem maior número de 

estômatos por área foliar que folhas de milho, que apresentam em torno de 70 e 100 

estômatos.mm-2 na parte adaxial e abaxial, respectivamente (DRISCOLL et al., 

2006), que folhas de trigo, que possuem cerca de 85 e 60 estômatos.mm-2 na parte 

adaxial e abaxial, respectivamente (MEHRI et al., 2009) e, que folhas de soja, em 

torno de 100 e 220 estômatos.mm-2 na parte adaxial e abaxial, respectivamente 

(BUTTERY et al., 1993). 

Quanto à posição dos estômatos, a quantidade em folhas de arroz é similar 

tanto na superfície adaxial quanto na abaxial (OHSUMI et al., 2007). No entanto, a 

densidade de estômatos responde a fatores ambientais (ISHIMARU et al., 2001). Em 

estudos com concentrações de CO2 no ambiente, Rowland-Bamford et al., (1990) 

constataram que em concentração de CO2 de 330 µl.L-1, a densidade encontrava-se 

em torno de 300 e 341 estômatos.mm-2 nas superfícies abaxial e adaxial, 

respectivamente, porém, em concentração alta de CO2 (900 µl.L-1), a quantidade de 

estômatos aumentou para próximo a 490 e 440 estômatos.mm-2 para as superfícies 

abaxial e adaxial, respectivamente. Portanto, plantas que são conduzidas em 

condições sem limitações hídricas podem apresentar maior densidade estomática 

que plantas que evoluíram em ambientes com instabilidade climática. 

A menor perda de água por área de folha do arroz Batatais, pode ser devido 

este ser material oriundo de coletas realizadas em locais onde seu cultivo é 

realizado há diversos anos, passando por diversas variações climáticas e adquirindo 

tolerância de forma natural. Enquanto o arroz BRS-Primavera é material 

desenvolvido por programa de melhoramento genético, visando prioritariamente a 

produtividade e qualidade de grãos, sem passar por condições extremas do 

ambiente e sem limitação hídrica (ALVAREZ et al., 2012). 

 

4.2 Experimento 2: Deficiência hídrica nas características morfológicas e 

bioquímicas dos genótipos de arroz de terras altas em estádio reprodutivo 

  

 

 

 

 



 71 

a) Características morfológicas 

A análise de variância evidenciou diferenças significativas existentes entre 

genótipos para as variáveis: área foliar (AF), massa seca foliar (MSF), massa seca 

do colmo (MSC), massa seca da panícula (MSP) e massa seca total (MST), e entre 

tratamentos para massa seca do colmo (MSC), massa seca radicular (MSR), massa 

seca da panícula (MSP) e massa seca total (MST) (Tabela 3). 

Ocorreram diferenças significativas entre genótipos, nos tratamentos sem 

(SD) e com (CD) deficiência hídrica para as variáveis, área foliar (AF), massa seca 

foliar (MSF) e massa seca do colmo (MSC), em que o genótipo Batatais apresentou 

maior valor que o genótipo BRS-Primavera (Tabela 4). A menor AF em ‘BRS-

Primavera’ foi por causa da senescência das folhas devido ao estresse hídrico. A 

maior MSF e MSC em ‘Batatais’ é devido à maior produção de fotoassimilados e 

acúmulo de matéria nas folhas e no colmo, mesmo com a redução da água 

disponível no solo. Entre os tratamentos, para AF e MSF não foram observadas 

diferenças em nenhum dos genótipos, enquanto, para MSC houve um decréscimo 

em seu valor no tratamento CD, diferindo significativamente em comparação ao 

tratamento antes da suspensão da irrigação (AS), porém não houve diferença do 

tratamento SD. Devido às plantas de arroz estarem em estádio reprodutivo, existe 

uma demanda, por parte da panícula, de fotoassimilados armazenados no colmo, 

que reduz a massa do colmo e aumenta a da panícula (FALQUETO et al., 2009). Tal 

atividade ocorreu para o genótipo BRS-Primavera em ambos tratamentos, SD e CD 

(o que explica a ausência de diferenças na MSC do tratamento SD e CD), no 

entanto, com a redução do conteúdo hídrico do solo, a translocação de 

fotoassimilados pode ter sido acentuada, diferenciando CD de AS. 
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Tabela 3 - Valores de quadrado médio (QM) da área foliar (AF), massa seca foliar (MSF), massa seca do colmo (MSC), massa 
seca radicular (MSR), massa seca da panícula (MSP), massa seca total (MST) e conteúdo hídrico foliar (CHF) dos 
genótipos de arroz de terras altas, Batatais e BRS-Primavera, nos tratamentos: antes da suspensão da irrigação (AS), 
sem deficiência hídrica (SD) e com deficiência hídrica (CD) 

    QM 

FV GL AF MSF MSC MSR# MSP MST CHF 

GENÓTIPO 1 7,04x106 ** 104,57 ** 691,10 ** 0,0216 323,40 *** 442,75 * 0,0187 

TRATAMENTO 2 1,4x106 8,55 253,34 * 0,1646 ** 57,44 * 1809,15 *** 0,0452 

GENÓTIPO*TRAT 2 1,18x106 14,4 2,03 0,0219 4,62 190,66 0,2734 

BLOCO 4 1,98x106 8,14 19,46 0,013 24,55 126,89 0,0845 

RESÍDUO 20 7,56x105 8,99 46,46 0,0215 10,75 95,6 0,0943 

CV (%)   21,21 19,46 21,36 11,14 27,33 11,9 2,98 

FV, fonte de variação; GL, grau de liberdade; * diferença significativa (P≤0,05); ** diferença significativa (P≤0,01); *** diferença 
significativa (P≤0,001). # análise estatística realizada com valores transformados por Log(10). 
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Tabela 4 - Valores médios de área foliar (AF, cm2), massa seca foliar (MSF, g), massa seca do colmo (MSC, g), massa seca 
radicular (MSR, g), massa seca da panícula (MSP, g), massa seca total (MST, g) e conteúdo hídrico foliar (CHF, %) de 
genótipos de arroz de terras altas, Batatais e BRS-Primavera, nos tratamentos: antes da suspensão da irrigação 
(ANTES), sem deficiência hídrica (SD) e com deficiência hídrica (CD) no estádio R5 

GENÓTIPOS TRAT AF MSF MSC MSR# MSP MST CHF 

BATATAIS ANTES 4408,43 aA 16,40 aA 41,24 aA 27,64 aA 7,98 bA 93,28 aA 90,15 aA 

PRIMAVERA ANTES 4221,44 aA 15,43 aA 32,59 aA 30,43 aA 14,41 aA 95,68 aA 86,35 aA 

BATATAIS SD 4933,65 aA 18,45 aA 36,83 aA 24,50 aA 10,69 bA 90,49 aA 87,24 aA 

PRIMAVERA SD 3704,47 bA 13,49 bA 27,14 bAB 18,54 aAB 18,68 aA 77,86 aB 85,85 aA 

BATATAIS CD 4413,37 aA 16,98 aA 32,07 aA 17,70 aA 7,46 bA 74,22 aB 82,02 bA 

PRIMAVERA CD 2922,16 bA 11,70 bA 21,62 bB 15,32 aB 12,74 aA 61,39 bC 89,73 aA 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula e minúscula não diferem entre tratamentos e genótipos, respectivamente. # análise 
estatística realizada com valores transformados por Log(10). 
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Na massa seca radicular (MSR) não houve diferenças significativas entre os 

genótipos em nenhum dos tratamentos, porém, entre tratamentos, o genótipo BRS-

Primavera apresentou menor valor no tratamento CD, que diferenciou 

significativamente do tratamento AS. Tal resultado pode ser devido à degradação de 

raízes após a suspensão da irrigação e o início da deficiência hídrica (PRICE et. al., 

2002). Algumas plantas, quando em situação de deficiência hídrica, principalmente 

em fase reprodutiva, podem priorizar o fornecimento de fotoassimilados para órgãos 

de produção, reduzindo o suprimento das raízes, uma vez que, na ausência de água 

no solo, a função do sistema radicular fica limitada, e assim, a translocação de suas 

reservas, como também, a redução de água em seus tecidos promovem 

degeneração das raízes (SHAO et al., 2008). 

Na massa seca da panícula (MSP), o genótipo BRS-Primavera apresentou 

maior valor que o genótipo Batatais, diferindo significativamente em todos os 

tratamentos. O maior valor de MSP do ‘BRS-Primavera’ pode ser em razão de sua 

maior capacidade produtiva. 

Na massa seca total (MST), no tratamento com deficiência hídrica (CD), o 

genótipo Batatais teve maior valor, diferindo significativamente do BRS-Primavera. 

Entre os tratamentos, ‘Batatais’ apresentou menor valor de MST no tratamento CD, 

enquanto, ‘BRS-Primavera’ diferiu entre todos os tratamentos, apresentando maior 

valor no AS e menor valor no CD. No tratamento CD, quando comparado com 

‘Batatais’ e com os demais tratamentos, o menor valor de MST em ‘BRS-Primavera’ 

é devido ao seu menor valor de MSF e MSC, como também à sua senescência de 

raízes quando submetido à deficiência hídrica. Asch et al., (2005) observaram 

redução na altura de planta, área foliar, massa seca total, massa seca de raiz e 

relação entre raiz e colmo que o arroz, quando submetido ao estresse hídrico em 

período reprodutivo. 

Quanto ao conteúdo hídrico foliar (CHF), entre genótipos, ‘BRS-Primavera’ no 

tratamento CD, apresentou maior valor que ‘Batatais’, porém, entre os tratamentos 

não houve diferenças em nenhum dos genótipos. Apesar dos tratamentos não 

alterarem significativamente o CHF de nenhum dos genótipos, ‘BRS-Primavera’, no 

tratamento CD demonstrou ter maior quantidade de água nas folhas que ‘Batatais’, 

podendo isto ser devido ao fechamento dos estômatos, como também, de ajuste 

osmótico, que manteve elevada a quantidade de água nas células das folhas mais 

que ‘Batatais’ (BIANCH et al., 2005).  
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A análise de variância do volume de água no solo (θ, cm3.cm-3) demonstra a 

existência de diferenças significativas entre genótipos e entre tratamentos (Tabela 

5). 

 

Tabela 5 -Valores de quadrado médio (QM) da análise de variância do volume de 
água no solo (θ, cm3.cm-3) de genótipos de arroz de terras altas, Batatais 
e BRS-Primavera, nos tratamentos sem (SD) e com (CD) deficiência 
hídrica 

FV GL QM 

GENÓTIPO 1 0,0016 ** 

TRATAMENTO 1 0,1065 *** 

GENÓTIPO*TRAT 1 0,0005 

BLOCO 4 0,0001 

RESÍDUO 12 0,0001 

CV (%)   7,69 

FV, fonte de variação; GL, grau de liberdade; ** diferença significativa (P≤0,01); *** 
diferença significativa (P≤0,001). 
 

O tratamento sem deficiência hídrica (SD) apresentou maior umidade 

volumétrica no solo (θ, cm3.cm-3) que o tratamento com deficiência (CD), para 

ambos os genótipos avaliados (Figura 6). Entre genótipos, no tratamento CD, ‘BRS-

Primavera’ apresentou maior valor que ‘Batatais’, diferindo significativamente. 

Diferenças entre genótipos não foram observadas no tratamento SD. 

Os menores valores de θ no tratamento com deficiência hídrica (CD) ocorreu 

em razão da suspensão da irrigação e do consumo de água pelas plantas de arroz, 

o que, de fato, reduziu a quantidade de água no solo. A diferença existente entre 

‘BRS-Primavera’ e ‘Batatais’ é devido ao maior consumo de água promovido por 

‘Batatais’ em relação à ‘BRS-Primavera’, demonstrando que, este último perdeu 

menos água, provavelmente por causa da sua menor área foliar, da sua degradação 

de raízes e do fechamento estomático, em consequência da deficiência hídrica, que 

diminuiu a evapotranspiração e, consequentemente, a absorção de água do solo 

(BERNIER et al., 2008; CHAVES et al., 2002). 
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Figura 6 - Valores médios do volume de água no solo (θ, cm3.cm-3) dos genótipos 
de arroz de terras altas, Batatais (B) e BRS-Primavera (P), nos 
tratamentos sem (SD) e com (CD) deficiência hídrica. Médias seguidas 
de mesma letra maiúscula e minúscula não diferem entre tratamentos e 
genótipos, respectivamente, ao nível de 5% de significância pelo teste de 
Tukey. 

 

A capacidade do genótipo Batatais em manter maior consumo de água, 

mesmo em condição de limitação hídrica, pode ser resultado da manutenção do 

sistema radicular e conservação da superfície de contato da raiz com o solo 

(GOWDA et al., 2011). Como também, pode ser devido que ‘Batatais’ permanece 

por mais tempo com os estômatos abertos, assimilando CO2 e em consequência 

perdendo água, enquanto, ao contrário, ‘BRS-Primavera’ em deficiência hídrica, 

fecha os estômatos, mantendo as células das folhas hidratadas por mais tempo, 

porém, limita a captura de CO2, o que reduz, portanto, a fotossíntese. O resultado 

corrobora com o observado por Lorençoni (2013) onde, o genótipo Batatais sob 

deficiência hídrica (40 kPa) apresentou maior condutância estomática (trocas 

gasosas) que o genótipo BRS-Primavera, revelando que a deficiência hídrica não 

afetou a condutância estomática de ‘Batatais’, que manteve seus estômatos abertos, 

transpirando e assimilando CO2 mesmo com menor disponibilidade hídrica, 

consequentemente, realizando fotossíntese. 
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b) Respostas bioquímicas  
 

A análise de variância demonstra a existência de diferenças significativas 

entre genótipos para as variáveis peroxidação lipídica (MDA) e peróxido de 

hidrogênio (H2O2), entre tratamentos para a variável quantificação de proteínas 

(PROT) e, na interação genótipo x tratamento, para a variável peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (Tabela 6). 

 

Tabela 6 -  Valores de quadrado médio (QM) da análise de variância da peroxidação 
lipídica (MDA), peróxido de hidrogênio (H2O2) e quantificação de 
proteínas (PROT) dos genótipos de arroz de terras altas, Batatais (B) e 
BRS-Primavera (P) nos tratamentos: antes da suspensão da irrigação 
(AS), sem deficiência hídrica (SD) e com deficiência hídrica (CD) 

 

FV 

 

GL 

QM 

MDA H2O2 PROT 

GENÓTIPO 1 0,0235 * 15001,32 *** 0,0024 

TRATAMENTO 2 0,0259 * 935,8 3,4105 *** 

GEN * TRAT 2 0,0152 2879,45 ** 0,4458 

BLOCO 4 0,0071 54,02 0,1442 

RESÍDUO 20 0,005 479,2 0,1488 

CV (%)   14,84 27,53 14,32 

FV, fonte de variação; GL, grau de liberdade; * diferença significativa (P≤0,05); ** 
diferença significativa (P≤0,01); *** diferença significativa (P≤0,001). 

 

Na análise da peroxidação lipídica (MDA), nos tratamentos antes da 

suspensão da irrigação (AS) e sem deficiência hídrica (SD) ocorreram diferenças 

significativas entre os genótipos, onde ‘Batatais’ apresentou maior valor que ‘BRS-

Primavera’ (Figura 7). Já no tratamento com deficiência hídrica (CD), não houve 

diferença entre os genótipos. O tratamento CD não influenciou em MDA no genótipo 

Batatais, no entanto, aumentou significativamente para o genótipo BRS-Primavera. 

O resultado demonstra que ‘Batatais’ em condições normais apresenta maior 

peroxidação lipídica que ‘BRS-Primavera’, porém, não sofre alteração quando 

submetido à deficiência hídrica, enquanto, ‘BRS-Primavera’, ao contrário, aumenta a 

peroxidação de lipídeos. 
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Figura 7 - Valores médios de peroxidação lipídica (MDA) dos genótipos de arroz de 
terras altas, Batatais (B) e BRS-Primavera (P) nos tratamentos: antes da 
suspensão da irrigação (AS), sem deficiência hídrica (SD) e com 
deficiência hídrica (CD). Médias seguidas de mesma letra maiúscula e 
minúscula não diferem entre tratamentos e genótipos, respectivamente, 
ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey 

 

O aumento da peroxidação lipídica está relacionado com o aumento do 

estresse oxidativo da célula, que ocorre devido à quantidade de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) ser superior à capacidade antioxidante da planta (PANDHAIR; 

SEKHON, 2006), causando a degradação das membranas e morte celular 

(PITZSCHKE et al., 2006). 

Na análise do peróxido de hidrogênio (H2O2), o genótipo Batatais apresentou 

diferenças significativas do genótipo BRS-Primavera, com maior valor, nos 

tratamentos AS e SD, enquanto, no tratamento CD não foi observada diferença entre 

os genótipos (Figura 8). Os tratamentos não influenciaram nos valores de H2O2 em 

‘BRS-Primavera’, porém, o tratamento CD apresentou menor quantidade de H2O2 

em ‘Batatais’, quando comparado com o tratamento AS, no entanto, não diferiu do 

tratamento SD. 
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Figura 8 - Valores médios de peróxidos de hidrogênio (H2O2 - µg.g-1 de matéria 
fresca) dos genótipos de arroz de terras altas, Batatais (B) e BRS-
Primavera (P) nos tratamentos: antes da suspensão da irrigação (AS), 
sem deficiência hídrica (SD) e com deficiência hídrica (CD). Médias 
seguidas de mesma letra maiúscula e minúscula não diferem entre 
tratamentos e genótipos, respectivamente, ao nível de 5% de 
significância pelo teste de Tukey 

 

Assim como na peroxidação lipídica, ‘Batatais’, sob condições normais, sem 

deficiência hídrica, também apresentou maiores valores de peróxidos de hidrogênio 

(H2O2), porém, seus valores são reduzidos com o tratamento CD, quando 

comparado ao tratamento AS. Apesar da ausência de diferenças estatística entre SD 

e CD, o tratamento CD tende a apresentar menor valor que o tratamento SD. A 

redução de H2O2 está relacionado ao aumento da atividade de enzimas que inibem a 

atividade de radicais livres que degradam as membranas celulares, evitando ou 

mesmo reduzindo danos às células das plantas (GUO et al., 2006). 

O genótipo BRS-Primavera sofreu alterações na quantidade de H2O2 em 

função dos tratamentos, no entanto, sofreu aumento da peroxidação lipídica (MDA) 

quando submetido ao tratamento com deficiência hídrica (CD). Dessa forma, a 

degradação de membranas ocorridas em ‘BRS-Primavera’, ocasionadas pelo 

estresse hídrico, não foram decorrentes do radical livre H2O2, mas, portanto, de 

outros radicais livres. 
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Figura 9 -  Valores médios de proteínas (mg.mL-1) dos genótipos de arroz de terras 
altas, Batatais (B) e BRS-Primavera (P) nos tratamentos: antes da 
suspensão da irrigação (AS), sem deficiência hídrica (SD) e com 
deficiência hídrica (CD). Médias seguidas de mesma letra maiúscula e 
minúscula não diferem entre tratamentos e genótipos, respectivamente, 
ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey 

 

Não ocorreram diferenças significativas entre os genótipos, em nenhum dos 

tratamentos avaliados, quanto à quantidade de proteínas (Figura 9). Entre os 

tratamentos, para o genótipo Batatais, foi observado maior valor no tratamento CD, 

diferindo significativamente dos tratamentos AS e SD. O genótipo BRS-Primavera 

apresentou maior valor no tratamento CD, que diferenciou significativamente de AS, 

porém, não de SD. 

O genótipo Batatais apresentou aumento na quantidade de proteínas quando 

submetido à deficiência hídrica, com consequente estabilidade na peroxidação 

lipídica e redução de peróxidos de hidrogênio. O aumento na produção de proteínas 

podem ter resultado no aumento de enzimas antioxidantes, que reagem, 

combatendo radicais livres como o H2O2, evitando assim, a degradação da 

membrana celular (GRATÃO et al., 2005). 
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4.3 Experimento 3: Deficiência hídrica aplicada em estádio reprodutivo, com 

posterior reidratação das plantas dos genótipos de arroz de terras altas. 

 

A análise de variância demonstra diferenças significativas existentes entre 

genótipos nas variáveis: área foliar (AF), altura de planta (ALT), número de panículas 

por planta (Nº PAN) e número de perfilhos por planta (Nº PERF) (Tabela 7). 

Não foram observadas diferenças significativas entre genótipos para as 

variáveis, massa seca do colmo (MSC), massa seca foliar (MSF), massa seca 

radicular (MSR) e número de panículas por planta (Nº PAN) (Tabela 8).  
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Tabela 7 - Valores do quadrado médio (QM) da análise de variância da massa seca do colmo (MSC), da massa seca foliar (MSF), 
da massa seca radicular (MSR), da área foliar (AF), da altura da planta (ALT), do número de panículas por planta (Nº 
PAN) e número de perfilhos por planta (Nº PERF) dos genótipos de arroz de terras altas, Batatais e BRS-Primavera, 
submetidos aos tratamentos com (CD) e sem (SD) deficiência hídrica 

    QM 

FV GL MSC MSF # MSR # AF ALT Nº PAN Nº PERF 

GENÓTIPO 1 38,19 0,072 0,013 10,23x106** 238,05 * 26,45 * 22,05 * 

TRATAMENTO 1 35,21 0,014 0,079 2,59x106 1,25 0,05 4,05 

GENÓTIPO*TRAT 1 52,03 0,001 0,00002 1,54x105 4,05 0,05 8,45 

BLOCO 4 11,9 0,011 0,023 5,34x106 85 23,8 11,82 

RESÍDUO 12 30,61 0,02 0,032 7,89x105 31,7 4,43 2,72 

CV (%)   23,59 11,89 13,34 21,23 4,44 19,05 13,59 

FV, fonte de variação; GL, grau de liberdade; * diferença significativa (P≤0,05); ** diferença significativa (P≤0,01). # análise 
estatística realizada com valores transformados por Log(10). 
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Tabela 8 -  Valores médios* de massa seca do colmo (MSC, g), massa seca foliar (MSF, g), massa seca radicular (MSR, g), área 
foliar (AF, cm2), altura da planta (ALT, cm), número de panículas por planta (Nº PAN) e número de perfilho por planta 
(Nº PERF) dos genótipos de arroz de terras altas, Batatais e BRS-Primavera, submetidos aos tratamentos com (CD) e 
sem (SD) deficiência hídrica 

GENÓTIPO TRATAMENTO MSC MSF # MSR # AF ALT Nº PERF Nº PAN 

BATATAIS SD 25,12 a A 16,75 a A 20,91 a A 4451,62 a A 130,40 a A 13,40 a A 12,20 a A 

PRIMAVERA SD 19,13 a A 12,96 a A 19,49 a A 3196,35 b A 122,60 b A 10,00 b A 9,80 a A 

BATATAIS CD 24,54 a A 19,80 a A 28,36 a A 5347,34 a A 130,00 a A 13,00 a A 12,20 a A 

PRIMAVERA CD 25,01 a A 15,65 a A 27,29 a A 3740,65 b A 124,00 a A 12,20 a A 10,00 a A 

*Médias seguidas de mesma letra maiúscula e minúscula não diferem entre tratamentos e genótipos, respectivamente. # análise 
estatística realizada com valores transformados por Log(10). 
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Na área foliar (AF) o genótipo Batatais apresentou maior valor, diferindo 

significativamente do genótipo BRS-Primavera. No número de perfilhos por planta 

(Nº PERF) e altura de planta (ALT), ‘Batatais’ apresentou maiores valores no 

tratamento sem deficiência hídrica (SD), diferindo significativamente de ‘BRS-

Primavera’. Apesar de não existir diferença significativa no número de perfilhos entre 

os tratamentos sem e com deficiência hídrica, ‘BRS-Primavera’ tende a apresentar 

menos perfilhos que ‘Batatais’. 

Entre tratamentos, não foram observadas diferenças significativas em 

nenhuma das variáveis (MSC, MSF, MSR, AF, ALT, Nº PERF e Nº PAN) para 

nenhum dos genótipos (Batatais e BRS-Primavera), demonstrando que o período de 

suspensão hídrica não afetou estas variáveis. 

Nas características de produção dos grãos, a análise de variância revela 

diferenças existentes entre genótipos para as variáveis: peso de cem grãos (P100), 

número de grãos cheios por panícula (GC/PAN), número total de grãos vazios por 

planta (GV TOTAL), número total de grãos por planta (G TOTAL) e esterilidade das 

espiguetas (EST) e, entre tratamentos, para a variável esterilidade das espiguetas 

(EST) (Tabela 9). 

O genótipo Batatais diferiu significativamente, com maior valor, do genótipo 

BRS-Primavera quanto ao peso de cem grãos (P100) tanto no tratamento sem (SD) 

como no tratamento com (CD) deficiência hídrica (Tabela 10). Cultivares modernos 

de arroz de terras altas são produtos de programas de melhoramento genético, que 

têm também como objetivo o formato do grão, longo e fino, para atender a demanda 

do mercado (SILVA et al., 2011), diferentemente de cultivares tradicionais, como no 

caso de ‘Batatais’, que apresenta grãos mais largos, o que possivelmente pode 

concentrar mais amidos resultando em maior massa por grão. 
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Tabela 9 -  Valores do quadrado médio (QM) da análise de variância do peso de cem grãos (P100), do número de grãos cheios por 
panícula (GC/PAN), do número total de grãos vazios por planta (GV TOTAL), do número total de grãos por planta (G 
TOTAL) e da esterilidade das espiguetas (EST) dos genótipos de arroz de terras altas, Batatais e BRS-Primavera, 
submetidos aos tratamentos com (CD) e sem (SD) deficiência hídrica 

  QM 

FV GL P100 GC/PAN GV TOTAL # G TOTAL EST 

GENÓTIPO 1 2,79 ** 10801,02 ** 426,11 ** 1,89x106** 10,65 ** 

TRATAMENTO 1 0,03 2500,29 109,06 30186,45 4,78 * 

GENÓTIPO*TRAT 1 0,0005 2208,36 30,09 312,05 1,42 

BLOCO 4 0,02 641,42 8,7 44810,8 0,47 

RESÍDUO 12 0,01 691,86 23,88 1,27x105 0,77 

CV (%)   5,26 22,21 27,45 21,13 16,68 

FV, fonte de variação; GL, grau de liberdade; * diferença significativa (P≤0,05); ** diferença significativa (P≤0,01). # análise 
estatística realizada com valores transformados por raiz quadrada. 
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Tabela 10 -  Valores médios* de peso de cem grãos (P100, g), número de grãos cheios por panícula (GC/PAN), número total de 

grãos vazios da planta (GV TOTAL), número total de grãos da planta (G TOTAL) e esterilidade das espiguetas (EST, 
%) dos genótipos de arroz de terras altas, Batatais e BRS-Primavera, submetidos aos tratamentos com (CD) e sem 
(SD) deficiência hídrica 

GENÓTIPO TRATAMENTO P100 GC/PAN GV TOTAL # G TOTAL EST 

BATATAIS SD 3,01 a A 95,88 b A 146,40 b A 1340,40 b A 11,24 b A 

PRIMAVERA SD 2,26 b A 163,37 a A 372,20 a B 1964,00 a A 18,74 a B 

BATATAIS CD 2,92 a A 94,54 a A 212,6 b A 1426,00 b A 14,38 b A 

PRIMAVERA CD 2,17 b A 120,00 a B 714,40 a A 2033,80 a A 34,60 a A 

*Médias seguidas de mesma letra maiúscula e minúscula não diferem entre tratamentos e genótipos, respectivamente. # análise 
estatística realizada com valores transformados por raiz quadrada. 
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Quanto ao número de grãos cheios por panícula (GC/PAN), ‘BRS-Primavera’ 

apresentou maior quantidade que ‘Batatais’ no tratamento SD, porém, no tratamento 

CD não ocorreram diferenças entre os genótipos, demonstrando que, em condições 

sem deficiência hídrica, ‘BRS-Primavera’ é mais produtivo em quantidade de grãos, 

porém, em deficiência hídrica, não difere de ‘Batatais’. 

No número total de grãos vazios por planta (GV TOTAL) e esterilidade das 

espiguetas (EST) o genótipo BRS-Primavera apresentou maiores valores, diferindo 

significativamente do genótipo Batatais em ambos tratamentos, SD e CD. O 

tratamento CD aumentou GV TOTAL e EST do genótipo BRS-Primavera, diferindo 

significativamente do tratamento SD. Tais resultados revelam que o período de 

suspensão hídrica afetou as características produtivas do genótipo BRS-Primavera, 

enquanto não afetou as características produtivas do genótipo Batatais, 

evidenciando a maior tolerância desse genótipo, tradicional, ao déficit hídrico e a 

maior suscetibilidade do genótipo moderno BRS-Primavera. Heinemann e Stone 

(2009) também observaram redução do número de grãos por panícula e aumento na 

esterilidade das espiguetas no genótipo BRS-Primavera quando submetido à 

deficiência hídrica. Os autores também não observaram redução da massa de grãos 

em nenhum dos genótipos avaliados, justificando a não influência da deficiência 

hídrica nesta característica, pelo fato desta ser uma característica genética. 

Boonjung e Fukai (1996) também não observaram redução da massa de grãos em 

cultivares de arroz sob condição de deficiência hídrica. 

No número total de grãos cheios por planta (GC TOTAL) não foram 

observadas diferenças significativas entre os genótipos e entre os tratamentos. O 

número total de grãos por planta (G TOTAL) não foi influenciado pelos tratamentos, 

no entanto, em ambos tratamentos, o genótipo BRS-Primavera apresentou maior 

quantidade que o genótipo Batatais, com diferença significativa. 

A deficiência hídrica afetou o potencial produtivo do genótipo BRS-Primavera, 

aumentando a sua esterilidade de espiguetas (EST). Avaliando o efeito da 

deficiência hídrica em cultivares de arroz de terras altas, Heinemann e Stone (2009) 

observaram perda de rendimento produtivo para ‘BRS-Primavera’ de 85%, quando 

submetido à condição de estresse hídrico. 

A consequência do período de deficiência hídrica nas características 

produtivas do genótipo BRS-Primavera pode estar relacionada com o aumento da 

peroxidação lipídica, por causa do aumento do estresse oxidativo causado por 
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espécies reativas de oxigênio (EROs) (CHAKRABORTY; PRADHAN, 2012), que 

provavelmente limitou as trocas gasosas das folhas, uma vez que, sob estresse as 

plantas fecharam os estômatos, reduzindo a assimilação de CO2, prejudicando a 

fotossíntese, com consequentes perdas na produção (CHAVES et al., 2009). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Experimento 1: 

 

O genótipo de arroz de terras altas Batatais apresentou maior 

evapotranspiração, na 8ª semana após o plantio, que o genótipo BRS-Primavera. 

Devido à diferença existente na evapotranspiração potencial entre os 

genótipos foram calculados coeficientes da cultura (Kc) para cada genótipo de arroz 

de terras altas avaliado. 

Conforme a relação do coeficiente da cultura e o índice de área foliar 

estimado, o genótipo BRS-Primavera apresentou maior evapotranspiração por índice 

de área foliar. 

 

Experimento 2: 

 

Tanto ‘Batatais’ quanto ‘BRS-Primavera’ apresentaram redução na massa 

seca total da planta devido à deficiência hídrica. 

Durante o período de suspensão da irrigação, ‘Batatais’ perdeu mais água 

para a atmosfera que ‘BRS-Primavera’. 

A deficiência hídrica não afetou a peroxidação de lipídeos em ‘Batatais’, 

porém, aumentou em ‘BRS-Primavera’. 

A deficiência hídrica não influenciou na quantidade de peróxidos de 

hidrogênio em ‘BRS-Primavera, porém tendeu a reduzi-la em ‘Batatais’. 

‘Batatais’ em condição de deficiência hídrica aumentou a síntese de proteínas 

em relação à condição sem deficiência hídrica. 

 

Experimento 3: 

 

A deficiência hídrica aumentou a esterilidade das espiguetas de ‘BRS-

Primavera’ o que reduziu o número de grãos cheios por panícula, 

consequentemente limitando a produtividade. 
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Nas condições do experimento, com simulação de período de deficiência 

hídrica, pode-se concluir que ‘Batatais’ apresentou-se com maior tolerância à 

deficiência hídrica que ‘BRS-Primavera’. 
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