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o experimento teve por objetivo estabelecer as associa~oes en 
tre algumas caracterlsticas agronomicas e morfofisiologicas, e a 
produtividade do arroz em condi~oes de varzea umida, visando est~ 
belecer criterios para a escolha de progenitores e sele~ao em g~ 

ra~oes segregantes. 
Foram utilizadas 49 cultivares em urn delineamento reticulado 

quadro 7 x 7 com du~s repeti~oes. Dentre as cultivares, 18 eram 
tradicionais, compreendendo as mais utilizadas regionalmente, que 
possuem porte alto, limitado perfilhamento e panlculas longas 
(grupo 1). As demais, introduzidas, se dividiam em duas categori 
as, de porte intermediario (grupo 2) e semi-anas (grupo 3). Foram 
medidos os componentes de rendimento; altura de planta, lndice de 
colheita; lndice de area foliar, angulo, comprimento e largura 
da folha bandeira e das duas folhas que imediatamente a antecede 
ram. 

A compara~ao das medias por contrastes, indicam que as prod~ 

tividades dos grupos 2 (6260 Kg/ha) e 3 (6020 Kg/ha) foram superi 
ores a do grupo 1 (5192 Kg/ha). Este fato indica que, as cultiva 
res tradicionais tern urn menor potencial produtivo em condi~oes de 
varzea umida do que as de tipo de planta melhorado. Isto se deve 
ao menor perfilhamento das cultivares tradicionais pois 0 numero 
de perfilhos e panlculas form as caracterlsticas que mais influe~ 

enciaram a produtividade. 
As associa~oes desenvolvidas com as caract~rlsticas das fo 

lhas nos diferentes grupos indica no entanto que no melhoramento 
de cultivares para varzea umida deve-se reunir 
dos grupos 1 e 2. A cultivar deve possuir porte e 

caracterlsticas 
perfilhamento 

medianos, panlculas longas, folhas superiores eretas, e inferio 
res longas e decumbentes. Alem do maior potencial produtivo essas 
caracterlsticas devem propiciar resistencia ao acamamento e boa 
capacidade de competi~ao com invasoras . 
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