
329

1Universidade Federa de Pelotas, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Capão do Leão, RS, Brasil, 
E-mail:dejalmoprestes@yahoo.com.br 
2 Embrapa  Clima Temperado. Br 392, Km78, C.P.403, Pelotas, Rs. e-mail:daniel@cpact.embrapa.br 

Avaliação do Número de Perfilhos em Relação aos 
Grãos Gessados em Cultivares de Arroz Irrigado

Dejalmo Nolasco Prestes1, Angélica Markus Nicoletti1, 
Josiane Bartz1, Manoel Artigas Schirmer1, Daniel 
Fernandez Franco2, Alvaro Gerra Dias1.

RESUMO

O objetivo desse trabalho foi avaliar grãos de arroz polido, no que se refere ao 
defeito gessado e originados do colmo principal (CP) e dos perfilhos (PF) de diferentes 
cultivares. Foram utilizadas amostras de grãos de arroz da classe longo fino, cultivar 
BR IRGA 409 e da cultivar híbrida de arroz irrigado AVAXI CL. Quanto ao número 
de perfilhos a BR IRGA 409 teve a média de 3,59 perfazendo 69,2 % e AVAXI CL 
7,58 % representando 79,0 % da produtividade de cada planta. Constatou-se que há 
diferenças entre genótipos quanto ao gessamento de grãos. Os resultados indicam 
que os percentuais do defeito gessado dos grãos dos perfilhos foram maiores do 
que os grãos do colmo principal. O AVAXI CL foi o genótipo que apresentou maior 
teor de gessamento e os menores para BR IRGA 409.

 
Palavras- chave: Orysa sativa L; barriga híbrido; centro branco, grão quebrado,
grão gessado

INTRODUÇÃO

 As pesquisas dos melhoristas na busca pela maior produtividade de grãos 
de arroz têm como um dos focos de avaliação o número de perfilhos da planta, 
fator este geralmente considerado como principal influencia na expressão da 
produtividade (WANG & LI, 2011). A quantidade de perfilhos de arroz, que 
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determina o número de panícula por planta, é uma importante característica 
agronômica na produção de grãos (LI, et al. de 2003).

Os grãos de arroz do colmo principal e dos diferentes perfilhos, se encontram 
com maturidade e grau de umidades diferentes no momento da colheita. Essa 
variação no grau de maturação dos grãos reflete na percentagem de grãos 
gessados, elevando-se na medida em que a heterogeneidade no teor de água 
dos mesmos aumenta.

O processo de gessamento dos grãos, caracterizado por áreas opacas no 
endosperma, também denominadas centro branco e barriga branca, (SMIDERLE, 
DIAS, 2008) são decorrentes do arranjo entre os grânulos de amido e proteínas, 
(FRITZGERALD, et  al., 2008). O percentual de grãos gessados interfere na 
qualidade do arroz produzido, uma vez que a busca do consumidor consiste na 
preferência por grãos de arroz translúcidos, os quais além do sabor resultam em 
uma cocção com soltabilidade.

Sendo assim, na escolha da cultivar se requer variedades que, produzam 
grãos com o menor índice de defeitos, dessa forma garantindo atributos 
tecnológicos desejáveis, os quais são fundamentais para atrair a decisão de 
compra do consumidor e estabelecer o preço pago, pela indústria, ao produtor.

Neste contexto objetivou-se com esta pesquisa avaliar grãos do CP e PF de 
dois genótipos de arroz irrigado, no que se refere ao índice de defeito gessado.

MATERIAL E MÉTODOS

     O trabalho foi conduzido na Estação Experimental de Terras Baixas, da 
Embrapa Clima Temperado, localizada no município de Capão do Leão-RS e 
situados na encosta do Sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul, 31°52’ 00” 
de latitude sul e 52°21’ 24” longitude oeste. O ensaio de campo foi conduzido 
durante o ano agrícola de 2010/2011, com semeadura realizada em 10/11/2010, 
nesta área o solo é classificado como Planossolo hidromórfico e pertence à 
unidade de mapeamento Pelotas.

Foram utilizados dois genótipos de arroz irrigado, sendo uma cultivar 
convencional, BR IRGA 409, e AVAXI CL, produzidos em sistema irrigado. A 
densidade de semeadura, espaçamento entre linhas e manejo da cultura foram 
conduzidas de acordo com as recomendações técnicas, da subcomissão de 
Manejo da Cultura e dos Recursos Naturais (SOSBAI, 2011).

O delineamento utilizado foi completamente casualizado, com quatro 
repetições, totalizando 20 parcelas. O tamanho das parcelas foi de nove linhas, de 
quatro metros de comprimento cada, espaçadas de 17,5 cm entre si perfazendo 
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uma área total de 6,2 m². Foi determinada a área útil de cada parcela (3,15 
m2), descartando 50 cm nas bordas onde foram colhidos os grãos provenientes 
do colmo principal e dos perfilhos devidamente identificados. Os grãos foram 
colhidos manualmente quando atingiram de 25 a 18% de umidade. A seguir 
foi realizada a secagem das panículas em câmara com circulação forçada de 
ar, à temperatura ambiente. Após procedeu-se a trilha e separação da palha 
dos grãos de forma manual, sendo esta última com o auxilio de uma peneira. 
Os grãos de cada parcela pré-limpa foram embalados em saco de algodão, 
identificados, e armazenados em ambiente climatizado a 15°C, até o inicio das 
avaliações laboratoriais.

O preparo do solo foi realizado através de aração e gradagens, em área 
previamente sistematizada. A adubação de base utilizada foi de 300 kg ha-1 da 
formula 5-20-20. Na adubação em cobertura foram utilizados 150 kg ha-1 de ureia, 
aplicados em duas frações iguais correspondentes ao início do perfilhamento e 
da diferenciação da panícula. A semeadura foi realizada mecanicamente.

O controle de invasoras foi realizado com a utilização de Clomazone (300 
gramas. h-1) mais Penoxsulam (45 gramas. ha-1) aplicado em pré-emergência. 
Em pós-emergência foi aplicado Quinclorac na dose de na dose de 500 gramas 
de principio ativo por hectare, um dia antes da entrada da água. Vinte e dois 
dias após a emergência foi iniciada a irrigação por, mantendo-se até a colheita. 

A avaliação do número de perfilhos e produção por planta, foi realizada 
no momento da colheita, quando realizou-se uma amostragem de cinco plantas 
por parcela, para contagem dos perfilhos e avaliação do peso dos grãos das 
panículas dos colmos principais e dos perfilhos, com o objetivo de determinar a 
participação de cada um na produtividade. A pesagem foi realizada logo após 
a colheita e expressa para umidade de 13 ºC. O grau de umidade dos grãos de 
arroz foi determinado pelo método de estufa a 105 ± 3°C, com circulação natural 
de ar, por 24 horas, de acordo com o método oficial preconizado pelo Ministério 
da Agricultura (BRASIL, 2009). Foram utilizadas três repetições, com 10 g, para 
cada amostra.

O estudo da qualidade física de grãos foi realizado no Laboratório de Grãos, 
da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da UFPEL. As amostras de arroz 
foram descascadas e polidas em engenho de provas modelo ZACCARIA, PAZ-
1-DTA. A umidade de colheita dos grãos de arroz foi determinada pelo método 
de estufa a 105 ± 3°C, com circulação natural de ar, por 24 horas, de acordo 
com o método oficial preconizado pelo Ministério da Agricultura (BRASIL, 2009). 
Foram utilizadas três repetições, com 10 g, para cada amostra. A determinação 
do percentual de grãos gessados foi realizada manualmente em mesa de 
classificação, de acordo com escala de identificação de centro branco em grãos 
de arroz proposta por MARTINEZ E CUEVAS (1989). 
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Os dados experimentais foram analisados segundo modelo completamente 
casualizado, com quatro repetições. Foi realizada a análise de variância e a 
comparação de médias pelo teste de Tukey, ambas a 5% de significância (p < 
0.05), através do programa Statistica 6.0 (STATSOFT, 2004). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1. Número de perfilhos, massa de grãos (g) e percentagem de participação 
do colmo principal e dos perfilhos na produção da planta de genótipos de arroz, 
safra 2010/2011. Pelotas,RS.

Genótipos 
Colmo principal (CP) Perfilhos (PF) CP+PF 

(g) % (nº) (g/PF) (g) % (g) 

BR IRGA 409 2,87 aA* 30,8a 3,59 b 1,82 aB 6,24 69,2b 9,13 b 

AVAXI CL 3,32 aA 21,0b 7,58 a 1,83 aB 12,74 79,0a 16,06 a 


* Médias aritméticas simples sucedidas por letras minúsculas distintas na mesma coluna e por letras 
maiúsculas distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Observa-se que a massa de grãos das panículas do colmo principal é superior 
a dos perfilhos, tomados individualmente. Já a massa de grãos das panículas entre 
genótipos não apresentaram diferenças significativas. 

O número de perfilhos por planta do cultivar híbrido de arroz irrigado 
AVAXI CL foi maior ao da cultivar BR IRGA 409 os perfilhos participaram 
com uma maior porcentagem na produção por planta, atingindo 79,0 e 69,2% 
respectivamente. Esse comportamento demonstra que os maiores números 
de perfilhos apresentados pelo cultivar híbrido propiciaram uma produtividade 
maior por planta, superior do que a cultivar BR IRGA 409.

O número de perfilhos úteis encontrado no ensaio foi abaixo do encontrado 
por KHUSH (1995). Este afirma que algumas cultivares de arroz irrigado 
apresenta de 20 a 25 perfilhos por planta, cultivos em vasos, mas somente 14 
a 15 produzem panículas, enquanto os restantes permanecem improdutivos, 
competindo por assimilados, energia solar e nutriente.

Observa-se na tabela 2 que a umidade é maior nos grãos dos perfilhos (PF) 
do que no colmo principal (CP). O comportamento da umidade dos grãos oriundos 
das diferentes estruturas da planta (CP e PF) sofre influência da cultivar.

SRINIVAS & BHASHYAM (1985), relataram que as diferenças no conteúdo de 
água dos grãos na colheita podem ser influenciadas pelo processo de perfilhamento, 
que apresenta duração de três a seis semanas, dependendo da população de 
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plantas, fertilidade do solo, clima, cultivar entre outros fatores. Isso justifica as 
diferenças de umidade da colheita encontradas entre o colmo principal e perfilhos 
nos genótipos estudados.

Tabela 2. Grau de umidade dos grãos de arroz de genótipos na colheita, safra 
2010/2011. Pelotas, RS.

 Umidade (%, b.u.)1/ 

Genótipos Colmo Principal(CP) Perfilho (PF) CP-PF 

BR IRGA 409 22,67 aB 25,70 aA 3,03 

AVAXI CL 20,23 aB 23,23 abA 3,00 

1/ Base úmida; * Médias aritméticas simples sucedidas por letras minúsculas distintas na mesmacoluna 
e por letras maiúsculas distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância.

Tabela 3. Percentual de gessamento em grãos arroz de genótipos na colheita, safra 
2010/2011. Pelotas, RS.

Genótipos * 100% ( grau de gessamento) 

  CP PF 

BR IRGA 409 0,8 baA* 1,0baA 

AVAXI CL 1,1 aA 1,5 aA 

1/ Colmo principal; 2/ Perfilhos; * Médias aritméticas simples sucedidas por letras minúsculas distintas 
na mesma coluna (genótipos) e por letras maiúsculas distintas na mesma linha (CP e PF) diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Na tabela 3 pode-se observar que os percentuais de área gessada 
dos grãos dos perfilhos foram maiores do que nos grãos do colmo principal. 
Comparados entre si, observa-se que os perfillhos apresentaram os maiores 
percentuais de gessamento. Dentre os genótipos o AVAXI CL foi o genótipo 
que apresentou o maior teor de gessamento.

O maior teor de gessamento dos perfilhos deve-se provavelmente a maior 
desuniformidade de maturação comparados com o colmo principal, sendo as 
diferenças genéticas bastante evidenciadas com os resultados do experimento. 
Para a legislação (MAPA, 2009) grãos gessados são os que apresentam 100% 
de área gessada, Entretanto, se consideramos percentuais de gessamento da 
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área do grão, os genótipos se comportaram de forma diferenciada, o que pode 
acarretar em diferenças de aceitação do produto pelo consumidor. 

Os resultados condizem com FRANCO, et al (2011), que também observou 
diferença na qualidade do grão de arroz do colmo principal e dos perfilhos. O 
pesquisador verificou que os grãos dos perfilhos apresentaram maior incidência 
de grãos com centro branco e gessado.

Estudos realizados por SOFIATTI, et al.(2006) e SMIDERLE & DIAS (2008) 
demonstram que a translucidez é um aspecto importante relacionado com a 
qualidade do grão de arroz, e é interrompida por áreas opacas no endosperma 
denominadas centro branco, barriga branca ou gesso, e que pode reduzir a qualidade 
e a translucidez nas amostras. 
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