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Índices fisiológicos e eficiência do uso da 
radiação para cultivares de arroz de terras altas
José Antonio de Paula Oliveira1, Anna Cristina Lanna2, Alexandre Bryan Heinemann3

Devido à concorrência por água nos setores industrial, agrícola e urbano, 
a expansão do sistema de produção de arroz irrigado é limitada. Assim, 
com a necessidade de incrementar a produtividade do arroz de terras altas 
é importante entender a fisiologia dessa espécie cultivada em ambientes 
de sequeiro. O desenvolvimento da cultura é resultante da interação dos 
determinantes fisiológicos, características do genótipo e das condições 
ambientais; por isso, avaliar essas interações permite compreender a 
capacidade produtiva dos diferentes genótipos, bem como a influência das 
práticas agronômicas e o efeito de fenômenos ecológicos e de competição. 
O objetivo deste estudo foi comparar três cultivares de arroz de terras altas 
com características contrastantes de fases fenológicas, por meio de índices 
fisiológicos e da eficiência de uso da radiação solar, em cinco diferentes 
datas de semeadura. O experimento consistiu da semeadura das cultivares 
BRS Primavera, BRSMG Curinga e Douradão nas datas: 11/09/12, 22/10/12, 
28/11/12, 21/12/12 e 27/2/13, no campo experimental da Embrapa 
Arroz e Feijão, município de Santo Antônio de Goiás/GO, com irrigação 
suplementar. As datas de emergência, iniciação da panícula, florescimento e 
maturação fisiológica foram observadas e computadas, medida da radiação 
fotossinteticamente ativa (RFA, 400 – 700 nm) e cálculo da eficiência do uso 
da radiação (EUR, g MJ-1), por meio do coeficiente angular da regressão linear 
entre a matéria seca total acumulada e a radiação fotossinteticamente ativa 
acumulada, foram realizadas para obtenção dos determinantes fisiológicos 
como taxa de desenvolvimento relativo da cultura, partição da biomassa total 
e área específica foliar. Até o presente momento observou-se que as datas de 
semeadura 11/09/12 e 27/2/13 apresentaram os valores mais baixos de EUR 
para as três cultivares estudadas. Para as cinco datas de semeadura, a cultivar 
Douradão apresentou a menor variabilidade nos valores de EUR. A semeadura 
tardia das cultivares BRSMGCuringa e Douradão antecipou o ciclo de ambas as 
cultivares. A obtenção desses dados tem por finalidade suprir informações para 
a parametrização de modelos de simulação de crescimento, desenvolvimento e 
produtividade da espécie, além de avançar no conhecimento morfofisiológico de 
cultivares comerciais.
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