
~oes com doses elevadas de nitrogenio, por ocasiao do transplan 

teo 

o fornecimento de nitrogenio parceladamente, pelo m2 

do testado, nao foi 0 mais adequado para as cultivares utiliza 

das e nas condi~oes em que 0 ensaio se desenvolveu. 

* * * 

FAGtRIA, N.K. Deficiencia hidricaem arroz de sequeiro e res 

posta ao fosforo. EMBRAPA/CNPAF - Caixa Postal. 179 - 74000 

- Goiania - GO. 

Aproximadamente 70% do arroz de sequeiro produzidono 

Brasil e proveniente das regioes centrais, envolvendo grandes 

partes dos Estados de Goias, Minas Gerais e Mato Grosso. A pr2 

du~ao de arroz nestas regioes sofre, no entanto, grandes osci

la~oe& de ano para ano, devido, principalmente,as' condi~oes 

climaticas. 0 risco, ocasionado pela ocorrencia de periodos s~ 

cos, nao permite aos produtores usar aplica~oes pesadas de fer 

tilizantes, para suprir as deficiencias nutricionais do solo; 

Nao existem dados de pesquisa com rela~oes a deficien 

cia hidrica e a aplica~ao de fertilizantes em arroz de sequei

roo 0 objetivo do presente estudo, portanto, foi avaliar 0 

efeito da deficiencia hidrica e a aplica~ao de fosfato, sobre 

o rendimento e componentes do rendimento do arroz de sequeiro' 

cultivado em condi~oes de campo. 
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Ern 1976/77, foi conduzido. um experimento de campo na 

Fazenda Capivara, ern Goiania e, ern 1977/78, dais outros forarn 

conduzidos na Fazenda· Capivara e na Sede do CNPAF, ern Goiania. 

Ern 1976/77, houve 32 cornbinagoes de tratamentos num fatorial 

corn quatro niveis de fosforo (0, SO, 100 e lSOkg P 20 S/ha), qu~ 

tro niveis de zinco (0, S, 10 e lS kg Zn/ha) e dais niveis de 

calcaria (0 e 4 t/ha). Nos anos 1977/78, as niveis de fosfo 

ro e zinco foram as mesmos dos anos 1976/77, mas as de calca 

rio foram 0, 1,5 e 3 t/ha. Durante 1976/77, 0 ultimo periodo 

de deficiencia hidrica foi cerca de 40 dias, comegando ern 01 

de fevereiro de prolongando ate 10 de margo. Este· periodo cor 

responde a cerca de S dias antes da iniciagao do primordio flo 

ral e 7 dias antes da floragao. No ana 1977/78, ocorreram 20 

dias de deficiencia hidrica, durante a fase vegetativa. Neste 

ano, ern urn experimento foi aplicada irrigagao suplementar para 

criar condigoes normais. A evapotranspiragao real foi calcula

da .pela formula: 

ETa = ETP x KC 

onde: 

ETP = Evapotranspiragao real ern rnrn/dia 

KC = Coeficiente de cultura. ° consumo de agua foi 

obtido pel as valores integrados da ETa. 

Os resultados de tres experimentos mostram que a 

agua e 0 fator mais lirnitante na produgao de arroz de sequeira. 

Quando a agua nao e fator limitante, a deficiencia de fosforo e 
o fator limitante. Ern condigoes normais, a aplicagao de fosfo-
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ro ate lSO kg P20 s/ha aumenta a produ~ao significativamente. 

Quando a agua e limitante, a aplica~ao de fosforo nao aumenta a 

produ~ao. ° arroz consome a maxima quanti dade de agua, aprox2, 

madamente, uma semana antes da flora~ao. Ern rela~ao ao consumo 

total de agua, 0 arroz consome 30% durante a fase vegetativa, 

55% durante a fase reprodutiva e 15% durante a fase de matura 

~ao. Deficiencia hidrica durante a fase reprodutiva aumenta a 

esterilidade, decresce 0 peso dos graos e diminui a produ~ao. 

* * * 

FAG:e:RIA, N.K. Sele~ao de cultivares de arroz para toleranciaa 

toxidez de aluminio ern solu~ao nutritiva. EMBRAPA/ CNPAF -

Caixa Postal 179 - 74.000 - Goiania - GO. 

A toxidez de aluminio e importante fator limitante da 

produ~ao agricola ern solos de cerrado. A baixa produtividade e 

mesmo a baixa resposta de muitos desses solos a fertiliza~ao p£ 

dem ser em grande parte atribuidas ao alurninio presente ern ni 

veis taxicos. ° aluminio trocavel, alem de ser urn elemento no 

civo ao desenvolvimento do sistema radicular, interfere na ab 

sor~ao e movimenta~ao do P, Ca, S, Mg, contribuindo para a fi 

xa~ao co P. As raizes se tornam grossas e curtas. As anomalias 

e danos causados ao sistema radicular ocasionam explora~ao de 

-menor volume do solo pelas plantas, resultando nao so ern defi 

ciencia na absor~ao de nutiientes, bern como, 0 que pode ser 
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