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Tolerância do Arroz de Terras Altas (Oryza sativa L.) ao Declínio da 
Produção de Grãos Provocado por Cultivos Sucessivos 

Autora: Sílvia Sobral Costa 

Orientador: Dr. Emílio da Maia de Castro 

RESUMO 

O arroz de terras altas apresenta uma queda severa de produção de 

grãos quando plantado sucessivamente na mesma área, fenômeno atribuído pelos 

agricultores à “terra cansada”. As causas deste declínio de produção podem ser variadas, 

(redução da fertilidade, doenças, pragas, redução nos teores de matéria orgânica, etc.) mas 

a literatura tem apontado como componente mais importante as relações alelopáticas do 

arroz, em especial a autotoxidez. O pouco conhecimento técnico deste fenômeno tem 

levado os agricultores a prejuízos sistemáticos, pelo plantio de arroz sucessivamente na 

mesma área por vários ciclos, ou pelo retorno da cultura a mesma área sem aguardar o 

tempo necessário para o desaparecimento das substâncias alelopáticas. Por outro lado, 

ainda é comum, especialmente na região norte do país, o sistema de cultivo com a 

derrubada e queima da biomassa nativa, para contornar a situação da terra cansada, 

procedimento este não autosustentado e agressor ao meio ambiente. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar um grupo representativo 

do germoplasma brasileiro do arroz japônica tropical em relação a sua tolerância aos 

efeitos do plantio sucessivo na mesma área, e avaliar a possibilidade de atenuar este 

problema via melhoramento genético. 

Para tento instalou-se ensaios experimentais em três áreas com 

diferentes históricos de cultivo: 

Sistema 1: primeiro ano de arroz após quatro anos de plantio de milho; 

Sistema 2: segundo ano de arroz após três anos de plantio de milho; 



Sistema 3: quarto ano de arroz após um ano de milho. 

Foram utilizadas 95 cultivares/linhagens de arroz japônica tropical, 

divididas em três grupos: 

Grupo 1: 17 cultivares comerciais; 

Grupo 2: 17 cultivares tradicionais; 

Grupo 3: 61 linhagens. 

As diferenças entre os sistemas foram altamente significativas com 

uma redução média de 43% na produção de grãos devido ao monocultivo na condição mais 

severa (sistema 3). As cultivares comerciais produziram, na média, tento quanto as 

linhagens, porém 47,34% e 32,88% a mais que as tradicionais nos sistemas 1 e 3, 

respectivamente. O plantio sucessivo na mesma área (sistema 3) alongou o ciclo das 

plantas em uma semana e reduziu sua altura em 11 cm. As diferenças observadas entre e 

dentro de grupos bem como sua interação com os três sistemas demonstram haver 

variabilidade genética e que os genótipos não reagem ao monocultivo de maneira 

semelhante. Com a herdabilidade média entre os grupos de 0,67 e uma intensidade de 

seleção de 30% foi possível estimar ganhos médios de 24,45% entre os genótipos no 

sistema de plantios sucessivos. Esses parâmetros genéticos demonstram a possibilidade de, 

através do melhoramento genético, obter-se cultivares com melhor desempenho nas 

condições de plantio sucessivo. 

 

 

 

 

 



 

Upland rice (Oryza sativa L.) tolerance to grain production decline 

due to monocrop 

Authoress: Sílvia Sobral Costa 

Adviser: Emílio da Maia de Castro 

SUMMARY 

Upland rice presents great yield reductions when cultivated as a 

monocrop. This phenomenon is considered by traditional rice growers as a result of tired 

soils. The reasons for reduced grain production, however, may be of several causes (low 

soil fertility, diseases, pests, decline in organic matter content, etc.) but the most important 

of them emphasized in the related literature refers to the allelopatic reaction by the rice 

crop, mainly to the autotoxicity. The lack of knowledge about this subject in Brazil, has 

been the source of systematic economic damage. On one hand by continuous crop 

establishment in the same area for several years and, on the other, by returning the rice 

crop to the old area before allowing sufficient  time to the soil to recuperate. Additionally, 

it is common, especially in the northern states, the traditional crop system of slash burn, on 

a migratory way to avoid soil sickness. This is a non sustainable and poluent way to 

explore the field. 

The objective of this study was to evaluate a representative germplasm of 

the japonica tropical rice for its tolerance to monocrop system and analyze the possibility 

to reduce the problem by breeding procedure. The tests were established in the three areas 

with different antecedents.  

System 1 -  rice after four years of maize; 

System 2 – two years of rice after three years of maize; 



System 3 – Four years of rice (monocrop) after one year of maize. 

The 95 genotypes tested were divided into three groups: 

Group 1- 17 commercial varieties; 

Group 2 – 17 traditional varieties; 

Group 3 – 61 advanced lines. 

Highly significant differences were observed among the systems, with a 

decline in production of 43% due to monocrop on its most severe condition (system 3). 

The commercial  varieties yielded as much as the advanced lines, but 47,34% and 32,88% 

more than traditional ones, respectively on systems 1 and 3. The monocrop system 

increased plant cycle up to one week, on the average, and reduced plant height in 11 cm. 

The observed differences among and within genotype groups, as well as its interactions 

with the crop systems show the existence of genetic variability and the genotypes do not 

react to monocrop on the same way. With the average heritability among groups of 0,67 

and with a selection intensity of 30% it was possible to estimate an average gain of 24,4% 

on the system 3. These genetic parameters show the possibility to attain a better agronomic 

behavior of rice in monocrop through breeding approach.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- INTRODUÇÃO 

 

 

A origem e domesticação do arroz ocorreram em ambiente aquático. Ao 

longo dos tempos seu cultivo foi efetuado basicamente em várzeas úmidas ou tabuleiros 

inundados, onde a planta crescia em solos com grande disponibilidade de água. Há séculos, 

o arroz passou também a ser cultivado no ecossistema de terras altas, tendo que se adaptar 

a ele com alterações morfológicas e fisiológicas. Esta adaptação, aliada ao processo de 

melhoramento fez com que o arroz de terras altas atingisse elevada produtividade e 

qualidade de grãos. Apesar deste sistema de cultivo constituir uma proporção relativamente 

pequena da área total plantada no mundo, na América Latina e na África Ocidental é o tipo 

predominante de cultivo. No Brasil, a maior área plantada com arroz é em terras altas 

(aproximadamente 60% do total), sendo o país um dos maiores produtores mundiais neste 

sistema. 

Dentre os problemas do cultivo de arroz de terras altas, a autotoxidez, 

junto com a deficiência hídrica, pode ser considerado como um dos mais importantes. 



Sabe-se hoje que o fenômeno referido como “terra cansada” não é apenas o resultado da 

exaustão da fertilidade do solo pelo cultivo contínuo do arroz, mas, entre outras causas, 

tem-se os fenômenos alelopáticos. Este processo se caracteriza pela diminuição drástica do 

crescimento e produtividade de grãos das plantas nos plantios consecutivos na mesma área. 

A toxidez observada tem sido atribuída ao efeito da ação de substâncias liberadas pelas 

plantas vivas; à ação de micro-organismos do solo de alguma forma associados às plantas 

de arroz. Ou, ainda, à decomposição dos restos culturais no solo ou, provavelmente, à 

associação de todos estes fatores. 

A alelopatia contribui para que a cultura se torne migratória, 

normalmente instalada em áreas recém-desmatadas. Entretanto, a sociedade não tolera 

mais uma agricultura não sustentada, na qual após dois anos de cultivo a terra torna-se 

“cansada” e, o plantio continua a partir da derrubada e queima de novas áreas de vegetação 

nativa, com poluição e destruição do meio ambiente. Além disso, as fronteiras agrícolas 

brasileiras estão se esgotando e a agricultura tem que se adaptar à nova realidade, a qual 

exige o uso eficiente da terra. Na América Latina, o Brasil destaca-se como o único país a 

plantar arroz de terras altas em outro sistema que não o de lavoura de subsistência, tendo 

inclusive, extensas áreas mecanizadas, mostrando o potencial que a cultura possui. A 

profissionalização das lavouras arrozeiras passa pela tecnificação e especialização do 

agricultor, e também pela entrada do arroz em sistemas de rotação de culturas, visando 

uma maior produtividade e estabilização da produção de grãos. Para que este objetivo seja 

atingido é necessário o conhecimento e o domínio de tecnologias capazes de solucionar ou 

contornar as consequências da alelopatia na cultura. 

Ao longo do tempo a base da alimentação no Brasil é o duo arroz e 

feijão. Para que o arroz, base energética da alimentação do brasileiro, estivesse sempre 



disponível para o consumo, diferentes formas de plantio foram praticadas. Esta constância 

no cultivo fez com que se desenvolvesse em nosso país um “pool gênico” próprio do arroz 

japônica tropical. Esta variabilidade vem sendo conservada e estudada, principalmente pela 

Embrapa Arroz e Feijão. Apesar do estudo a variação gênica em relação à autotoxidez é 

ainda desconhecida, pois trabalhos a este respeito não foram efetuados no país, deixando 

uma grande lacuna nos conhecimentos acumulados sobre esta espécie. 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a variabilidade genética de 

um grupo representativo do germoplasma brasileiro do arroz japônica tropical em relação à 

sua tolerância aos efeitos de plantios sucessivos na mesma área. A autotoxidez tem sido 

considerada o componente principal deste decréscimo geral de viabilidade da planta, 

principalmente de produtividade de grãos. Ao se detectar a presença de variabilidade 

genética para a tolerância, avaliar a possibilidade de atenuar este problema via 

melhoramento genético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Alelopatia 

Segundo Almeida (1988) e Börner (1960) alelopatia é um termo criado 

por Molisch, em seu trabalho publicado em 1937, a partir das palavras gregas alleton 

(mútuo) e pathos (prejuízo), e engloba todas as interferências desencadeadas entre plantas, 

entre plantas e micro-organismos e em micro-organismos entre si, provocadas pela 

liberação de substâncias químicas por eles elaboradas, através de tecidos vivos ou mortos. 

Abrange, portanto, efeitos benéficos e prejudiciais provocados por um organismo (doador) 

sobre outro (receptor). 

Bewick et al. (1994) corroborando com Molich definiram sinteticamente 

alelopatia como efeitos inibidores e estimulantes de um vegetal (desde micro-organismos 

às plantas superiores) sobre outro, através da produção de uma ou mais substâncias 

químicas que atuam em seu desenvolvimento. Almeida (1987), de forma similar, definiu 

alelopatia como qualquer efeito causado, direta ou indiretamente, por um organismo sobre 

outro, através da liberação no meio ambiente de produtos químicos por ele elaborados. 



Outra definição bastante interessante é a apresentada por Purvis (1990) em que alelopatia é 

definida simplesmente como a ecologia química das plantas. O autor chama a atenção para 

o fato de que outros tipos de ecologias químicas, como a das interações entre plantas e 

insetos, ou entre plantas e micro-organismos são facilmente aceitas, já o papel das 

substâncias químicas vegetais na determinação das estruturas de suas comunidades tem seu 

estudo negligenciado. Isso talvez se deva à equivocada suposição de que pelo fato das 

plantas serem imóveis, elas não se influenciariam reciprocamente. Estas considerações nos 

levam a crer que, com o agravamento dos problemas causados por alelopatia entre plantas, 

e o surgimento de alta demanda por controle biológico, este quadro tende a ser revertido. 

Bullock (1992) observa que certas plantas contêm substâncias que 

estimulam ou inibem o crescimento e/ou desenvolvimento de outras plantas. Os vegetais 

podem sintetizar mais de uma substância tóxica e estas, terem mais de uma função. Não se 

sabe se estas substâncias são o produto final de metabolismos celulares, ou se são 

sintetizadas pelas plantas com funções específicas. Também não se conhecem todos os 

produtos químicos com propriedades alelopáticas, nem tampouco a forma com que são 

sintetizados (Almeida, 1987). Os mais comuns pertencem aos grupos dos ácidos fenólicos. 

Entre os mais encontrados podem ser citados: os ácidos fenólicos, as cumarinas, os 

terpenóides, os flavonóides, os alcaloides, os glicosídios, os cianogênicos, os derivados do 

ácido benzoico, os taninos, as quinonas complexas (Almeida, 1997; Lopes et al. 1987; 

Almeida, 1988 e Purvis, 1990), os esteróis (Almeida, 1988 e Purvis, 1990), os fenóis 

simples, os glucosinolatos (Purvis, 1990), os aminoácidos (McCalla e Hastins, 1964 e 

Purvis, 1990), os óleos essenciais (McCalla e Hastins, 1964), os gases tóxicos, os ácidos 

orgânicos, os aldeídos, os ácidos aromáticos e as lactonas simples e insaturadas (Almeida, 

1988). Muitas substâncias identificadas como alelopáticas estão, simultaneamente, 



envolvidas em funções de proteção ou defesa da planta contra o ataque de micro-

organismos e insetos (Almeida, 1987). Utilizando-se o conceito mais amplo de alelopatia, 

não se pode deixar de citar os micro-organismos do solo, que produzem muitas substâncias 

orgânicas, que são tóxicas para as plantas em crescimento. Pode-se destacar os ácidos 

orgânicos e os aminoácidos, numerosos antibióticos e substâncias como a giberelina. 

Compostos inorgânicos tóxicos, como os nitritos, e orgânicos como o dióxido de carbono, 

também são produzidos por micro-organismos (McCalla e Hastins, 1964). 

O simples fato da liberação de substância tóxicas no solo não acarreta 

alelopatia. Esta só ocorre, segundo Dalton et al. (1983), se estes compostos, na solução do 

solo, apresentarem concentração apropriada para modificações no crescimento das plantas. 

Outro fator que influencia na atividade alelopática de uma substância é, segundo Li et al. 

(1992), a condição geral da planta atingida, pois deficiências nutricionais e estresses 

aumentam a capacidade do sistema radicular absorver substâncias, incluindo aleloquímicos 

e íons inorgânicos do solo. Almeida (1988), analisando por outro ângulo, encontrou que o 

estres hídrico ou nutricional aumentam a produção de substâncias alelopáticas. Estes 

fatores sugerem que a alelopatia é um fator adaptativo das plantas e importante na 

dinâmica das populações vegetais. Pode-se inferir a partir destas observações que, diante 

da escassez de nutrientes ou água, a alelopatia torne-se uma poderosa aliada na luta pela 

sobrevivência, influindo no comportamento das plantas mais próximas e possíveis 

competidoras pelos escassos recursos existentes. Tais considerações abrem novas portas 

para o estudo da adaptabilidade e da evolução dos vegetais.  

Existem diversas formas de liberação destas substâncias no meio. Dalton 

et al.  (1993), Almeida (1987), Lopes et al. (1987) e Purvis (1990) citaram os seguintes 

tipos principais: 



- Substâncias lixiviadas de sementes. As sementes se apresentam como fontes 

de substâncias alelopáticas que podem ser liberadas em diferentes situações: quando 

mortas (liberação através da lixiviação de substâncias dos tecidos quando as mesmas não 

conseguem germinar), vivas e ativas (durante o metabolismo próprio das sementes antes da 

germinação), das sementes em germinação (produção de substâncias durante o processo de 

germinação), ou das radículas (a exsudação a partir dos tecidos radiculares iniciais). A 

exsudação das sementes, em diferentes situações, indica a utilização das substâncias 

alelopáticas como estratégia adaptativa. 

- Substâncias liberadas de células em deterioração. Os aleloquímicos podem 

ser liberados em resposta ao frio, ou deterioração das células das cascas ou outros tecidos 

perdidos naturalmente ou de forma acidental, mostrando que as plantas também utilizam a 

alelopatia como resposta a acidentes. 

- substâncias liberadas de tecidos ou órgãos das plantas estabelecidas. Neste 

processo a liberação de toxinas faz parte do metabolismo normal da planta, ocorrendo de 

forma ativa ou passiva, pela exsudação e lixiviação, respectivamente, a partir de algumas 

ou de todas as partes da planta. 

- Substâncias liberadas por processos naturais de decomposição de plantas 

mortas. Este processo parece ser o mais comum em arroz, ou seja, o processo natural de 

decomposição de plantas mortas por micro-organismos dá origem, entre inúmeras 

substâncias,  a compostos fitotóxicos. 

- Substâncias liberadas por volatilização. As plantas podem influenciar o meio 

em que vivem a partir da volatilização de compostos aromáticos das folhas, flores, caules e 

raízes. Estes compostos liberados passam a fazer parte, então, do ambiente de outras 

plantas. 



As inúmeras formas de liberação das substâncias alelopáticas indicam a 

variabilidade de tipos e funções que estas substâncias exercem, podendo ter como objetivo 

desde o ataque às folhas de plantas vizinhas atingindo-as com os compostos aromáticos 

voláteis, a redução do crescimento ou desenvolvimento de vegetais competidores pela 

exsudação de substâncias no solo, até mesmo a busca de garantia de espaço para seus 

descendentes através de substâncias alelopáticas liberadas na decomposição de seus tecidos 

mortos. 

Segundo Patrick (1955) citado por Börner (1958) e Olofsdotter et al. As 

substâncias químicas liberadas por vegetais, podem ser fitotóxicas “per se”, ou se tornarem 

fitotóxicas após uma transformação microbiana. É importante lembrar que todos os 

compostos produzidos por plantas podem, em alguma situação particular, causar um efeito 

alelopático em outra planta. Estes processos aleloquímicos ainda não são plenamente 

conhecidos, mas é sabido que o efeito primário é no processamento metabólico e no 

sistema regulador de crescimento das plantas superiores (Einhellig, 1986, citado por 

Olofsdotter et al., 1995). 

De acordo com Börner (1958), resíduos culturais apresentam a maior 

probabilidade de serem os principais causadores da alelopatia. Isto ocorre, pois sua 

decomposição libera uma grande quantidade de diferentes substâncias no solo. O efeito 

inibitório das palhas de algumas plantas daninhas na germinação e crescimento de outras 

ervas é frequentemente observado na natureza (Almeida, 1987). Esta constatação de 

Börner, supracitada, apresenta indícios do por que os resultados do plantio direto em 

algumas culturas, principalmente o arroz, apresentem-se tão inconstantes. Uma das 

explicações mais prováveis para o problema é que algumas espécies produzem palhadas 

que ao se decomporem liberam substâncias que apresentam efeito fitotóxico sobre a cultura 



plantada a seguir. Existem, inclusive, especulações a respeito de um possível efeito 

deletério causado por palhadas de milho em um plantio de arroz subsequente. 

Apoiado em trabalhos de Putnan & Duke (1974), de Fay & Duke (1977) 

e Swain (1977), Almeida (1988) concluiu que os produtos secundários alelopáticos são 

produzidos na célula, com finalidade específica, e sua síntese obedece às leis da genética. 

As atividades ocorrem em cultivares tradicionais e melhoradas, envolvendo muitas reações 

e substâncias químicas diferentes, o que leva a suposição de que o potencial alelopático 

possui características poligênicas não correlacionadas com genes de produção (Dilday et 

al., 1991, Fujii, 1992 e Hassan et al., 1994, citados por Olofsdotter et al., 1995). 

Olofsdotter (1995) observou que os genes para a alelopatia podem ou não estar ligados a 

genes responsáveis por outras importantes características agronômicas. Putnan & Duke 

(1974) sugerem que, não obstante, a natureza não tenha selecionado as plantas pela sua 

potencialidade alelopática sobre as competidoras, esta seleção pode ser realizada pelo 

homem, em relação às espécies cultivadas, através de manipulação genética, da mesma 

forma como tem feito com outros produtos secundários envolvidos na proteção contra 

insetos e fungos. Esta sugestão de Putnan & Duke deve ser analisada com cautela, pois um 

fato tão importante como a alelopatia deve possuir valor adaptativo para as plantas que a 

empregam. Estes trabalhos dão sustentação ao objetivo buscado por este estudo, pois tendo 

as substâncias autotóxicas um controle gênico, muito provavelmente são passíveis de 

serem trabalhadas através dos métodos convencionais de melhoramento, tanto para tolerar 

a presença do fenômeno, quanto para produzi-lo menos intensamente. 

 

 

 



2.2. Autotoxicidade 

Em campos cultivados com diferentes culturas uma severa redução de 

produção de grãos é observada devido a sua monocultura (Chou et al., 1977). Este efeito é 

conhecido como “soil sickness” (solo doente), ou autotoxidez. Os agricultores brasileiros 

conhecem este fenômeno pelo nome de “terra cansada”. Tal epíteto é dado para diferentes 

culturas, mas principalmente para o arroz, o que leva os produtores a plantar esta cultura 

sempre em áreas recém abertas. Savory (1966), citado por Mulder (1974), concluiu através 

de suas pesquisas em campo que a maçã, a cereja, o pêssego e citros são espécies que 

também apresentam o fenômeno da autotoxicidade, pois ocorreu diminuição na produção 

de frutos quando em monocultivo, mesmo que as condições de cultivo (adubação, tratos 

culturais, etc.) foram mantidas constantes. Ventura et al. (1984) observaram que cultivos 

contínuos reduziram o crescimento das culturas de arroz, feijão mung e caupi. O milho 

também foi significativamente afetado, já o sorgo não se mostrou sensível. Por outro lado, 

Leon (1976), citado por Almeida (1988), observou que o plantio sucessivo do sorgo em 

áreas arenosas levou a uma redução na produção de grãos, não chegando a uma conclusão 

final sobre a causa deste fenômeno. A sequência trigo-trigo apresentou quebras na 

produtividade no segundo plantio, no trabalho de Almeida (1988). 

O primeiro trabalho científico feito para demonstrar a existência da 

autotoxicidade foi realizado por Schreiner & Sullivan (1969) e citados por Almeida (1988). 

Estes autores comprovaram que a redução no desenvolvimento do feijão miúdo (Vigna 

unguiculata), cultivado sucessivamente na mesma área ocorria devido à presença de uma 

substância química, não identificada, produzida pela cultura. Uma vez que esta substância 

era extraída do solo e o feijão miúdo novamente plantado, seu desenvolvimento e produção 

de grãos ocorreu normalmente. 



Nas culturas já observadas, a inibição do crescimento das plantas inicia-

se no segundo plantio sucessivo, e vai se agravando à medida que novos plantios vão sendo 

instalados na mesma área. Em arroz, o desenvolvimento e produtividade da cultura tendem 

a se manter, após ter alcançado um nível muito baixo. (Ventura, et al., 1984). Nishio & 

Kusano (1978) e Ventura & Watanabe (1974) relatam que o declínio na produção de grãos 

nos cultivos contínuos ocorre devido à interação de vários fatores como um 

desenvolvimento rápido de populações de patógenos do solo, incentivados pela oferta de 

alimentos, diminuição de certos nutrientes, mais demandados pela cultura, e da matéria 

orgânica, bem como estruturas adversas do solo das lavouras e acumulação de substâncias 

tóxicas (alelopatia). Ventura & Watanabe (1974) citam ainda, que substâncias tóxicas 

podem ser produzidas e lixiviadas da cobertura vegetal ou da decomposição dos resíduos 

culturais. Estas dúvidas são muito pertinentes e suas respostas precisam ser encontradas 

pois serão de extrema importância para se entender melhor os processos que ocorrem e 

podem atrapalhar ou inviabilizar o plantio direto. 

Crookston & Kurle (1989), citados por Bullock (1992), argumentam que 

o solo reage como um corpo vivo, e quando as raízes os invadem micro-organismos 

produzem “anticorpos” que afetam as culturas subsequentes. A validade desta sugestão 

precisa ser provada, pois este argumento, “a priori”, se mostra válido apenas para algumas 

culturas. Bullock (1992), em seu trabalho, notou que compostos inibitórios produzidos pelo 

milho são responsáveis pelo efeito deletério no plantio subsequente da própria cultura. A 

manifestação do efeito deletério só ocorre quando a palhada é incorporada ao solo, como 

no sistema tradicional de preparo de solo, não se manifestando quando esta permanece 

sobre o solo, como no plantio direto. Talvez esta seja a razão para a observação prática de 

que o feijão produza melhor em sucessão ao milho, quando seus restos culturais não são 



incorporados. A teoria de Crookston & Kurle causa bastante controvérsia. A palhada do 

milho poderia, ao se decompor, ser a fonte primária das substancias tóxicas, mas de acordo 

com a teoria de Patrick (1955) e Olofsdotter et al. (1995), a palhada incorporada poderia 

levar o solo a reagir produzindo substâncias tóxicas a esta cultura. De acordo com esta 

teoria os micro-organismos presentes no solo seriam os responsáveis pela síntese dos 

compostos fitotóxicos. Esta hipótese necessitar ser apreciada com bastante cautela, tendo 

em vista que as culturas não são iguais, e possuem sensibilidade particular à monocultura. 

Muitas substâncias alelopáticas produzidas pelas plantas são autotóxicas. 

Para não se intoxicarem com seus próprios produtos, algumas plantas dispõem de 

mecanismos de defesa contra eles. Muller (1966), citado por Almeida (1988), descreve 

alguns deles. Uma das formas é manter estas substâncias biologicamente inativas. É o caso 

de cristais insolúveis e das gomas que se acumulam nas células sem interferirem em seus 

processos vitais. As substâncias somente são liberadas durante o processo de 

decomposição das plantas. Outra forma é a de isolá-los em compartimentos no interior das 

células, como ocorre com as enzimas e as antienzimas, o que os impede de interferir no 

metabolismo da célula. Quando um traumatismo quebra a compartimentalização, o produto 

se torna tóxico para a própria célula. A volatilização dos metabólitos tóxicos, como é o 

caso dos terpenos, é outra forma frequente de escape dos autotoxicantes, sem grande perda 

de energia para os organismos que os produziram. 

Os efeitos adversos da decomposição dos restos culturais de plantas 

precedentes da mesma espécie há muito tempo é considerado como a causa do pequeno 

crescimento e produtividade, não só do arroz, mas também de outras culturas (Collison & 

Conn, 1925, e Patrick et al., 1963, citados por Cannel & Lynch, 1994; McCalla & Haskins, 

1964). 



2.3. Autotoxicidade em arroz 

Dentre as diversas culturas atingidas pela autotoxicidade, o arroz é uma 

das mais prejudicadas, especialmente no ecossistema de terras altas, onde as quedas de 

produtividade são muito acentuadas.  

O “solo doente” em arroz de terras altas ocorre quando a espécie é 

cultivada continuamente no mesmo campo, ano após ano, sendo um sério problema para a 

agricultura intensiva. Mesmo quando o fornecimento de água, nutrientes, as doenças, 

pragas e o pH do solo são  adequadamente controlados, manter a produção de grãos em 

níveis elevados em plantios contínuos de arroz de terras altas é muito difícil (Nishio & 

Kusano, 1979 e Ventura & Vatanabe, 1978). Estudos com as análises químicas do solo e as 

respostas à aplicação de fertilizantes indicam que o nível nutricional não é uma das causas 

do problema (Ventura et al., 1984). Estudos sobre o “solo doente” em arroz de terras altas 

indicam que provavelmente o problema não é causado por um agente único, mas pela 

interação de uma infinidade de agentes, como as fitotoxinas excretadas pelas plantas, ou 

lixiviadas de seus restos culturais, fitotoxinas excretadas por nematoides patogênicos e 

fungos, que podem ser variáveis em diferentes localidades (Nishio & Kusano, 1975, 1977 e 

1979; Ventura e Watanabe, 1978; Ventura et al., 1984). 

Chou et al. (1977) e Nishio & Kusano (1979) descreveram o “solo 

doente” em arroz de terras altas como possuindo o seguinte conjunto de sintomas: redução 

do crescimento (da parte aérea e do sistema radicular) em todos os estágios de 

desenvolvimento da planta; escurecimento das raízes (aspecto ressecado, tostado) e 

diminuição acentuada de produtividade de grãos. Em vários casos este decréscimo chega 

de 50 a 70% da produtividade em campos controlados no Japão. Chou (1992)  relatou que 

de acordo com os dados de produção de arroz em Taiwan, de 1910 até 1975, os plantios de 



segunda safra (de agosto a dezembro) produzem geralmente 25% a menos do que os de 

primeira safra (de março a julho) e que esta quebra na produtividade de grãos se apresenta 

mais intensa em áreas com menor disponibilidade de água. 

Chou (1992), em seus estudos sobre o tema, verificou que a 

fitotoxicidade se apresenta máxima em temperaturas médias entre os 20 e 25o C e decresce 

tanto para temperaturas maiores como para menores. 

Almeida (1988), relata em seu estudo, que o processo de decomposição 

do material vegetal produzido pela cultura é variável e depende da quantidade e qualidade 

dos tecidos, tipos de solo e condições climáticas. Isto faz com que mesmo resíduos 

produzidos pela mesma espécie de planta, deem origem a compostos diferentes, com 

efeitos biológicos e toxicidade diversos. A disponibilidade de oxigênio parece ser, porém, 

um dos fatores mais importantes no processo. Em condições aeróbias os compostos 

orgânicos são degradados rapidamente pelos micro-organismos presentes no solo, que os 

utilizam em seu metabolismo. Esses, porém, exsudam produtos secundários que entram por 

sua vez na dinâmica química do solo.  Quando o oxigênio se encontra ausente ou em 

quantidade insuficiente, cessa a formação do material de origem microbiana, sendo então 

metabolizados produtos que tem se evidenciado como fitotóxicos em condições 

experimentais de laboratório. Estas condições anaeróbias ocorrem principalmente em 

culturas conduzidas em solos encharcados ou inundados. A primeira situação 

(decomposição da palhada em condição aeróbica) é a mais esperada em plantios de terras 

altas, com a autotoxicidade sendo consequência direta da palhada anterior e dos micro-

organismos. Chou & Lin (1976), citados por Chou et al. (1977), mostraram que resíduos de 

arroz enterrados no solo revelaram-se fitotóxicos e diminuíram o crescimento de plantas de 

arroz sob condições submersas. Cannel & Lynch (1984) afirmam que os micro-organismos 



podem metabolizar uma larga escala de tipos de substancias potencialmente tóxicas para as 

plantas, mas a maioria delas raramente se acumula nos solos aeróbicos pois são 

rapidamente metabolizadas por outros micro-organismos presentes. Em solos anaeróbios, 

entretanto, onde os parâmetros bioquímicos fermentativos são mais comuns e o 

catabolismo é restrito ou modificado, os metabólitos podem alcançar concentrações 

tóxicas. Em solos de arrozais, ricos em matéria orgânica, sintomas associados ao 

enraizamento pobre podem ser atribuídos a substâncias redutoras do crescimento, presentes 

nas condições extremamente reduzidas dos solos inundados. No entanto, segundo Nishio & 

Kusano (1977), sabe-se que o arroz de terras altas é afetado pela autotoxidez quando é 

plantado continuamente na mesma área. No Brasil, o arroz no ecossistema de várzea é 

predominantemente plantado em condições aeróbicas, sendo a lâmina d’água colocada 

normalmente de 30 a 40 dias após o plantio. Neste período pode estar ocorrendo um efeito 

limitante do crescimento, à semelhança do que ocorre nas terras altas. Estes diferentes  

trabalhos sugerem que a autotoxicidade ocorra em ambos os sistemas de cultivo, sendo 

provavelmente mais intensa nos plantios de terras altas, tendo em vista que os prováveis 

causadores do “solo doente” são os micro-organismos decompositores aeróbicos. 

Em seu trabalho publicado em 1975, Nishio & Kusano relatam que os 

organismos aeróbios são indicados como agentes causais do “solo doente”, pois a pré 

esterilização e homogeneização dos resíduos culturais eliminou o problema. Em 1979, os 

mesmos autores citam que vários estudos anteriores indicam serem os organismos 

aeróbicos os principais agentes causais, baseados no não aparecimento do “solo doente” 

quando este é esterilizado. A esterilização não elimina as fitotoxinas dos resíduos de raízes, 

mas acaba com os organismos aeróbicos, justificando as conclusões mostradas 

anteriormente. A especulação de que os organismos aeróbios podem ser os agentes causais 



do “solo doente” se fortalece perante o fato de que o arroz inundado, que cresce em 

condições anaeróbicas de solo, é menos atingido pelo problema. Ventura et al. (1984) em 

seus estudos observaram que ao se colocar solo proveniente de plantio anterior de arroz em 

vasos e conduzir as plantas irrigadas durante todo o ciclo por inundação, estas 

desenvolvam significativamente melhor que as testemunhas plantadas com outro tipos de 

irrigação (simulando o fornecimento normal de água através de chuva). Após este cultivo, 

o solo foi novamente plantado sob o regime de sequeiro e apresentou problemas mais 

acentuados. 

Ventura et al. (1984) observaram que a atividade fúngica presente nas 

parcelas em monocultivo se diferenciou da atividade fúngica das parcelas controle, mas 

inoculações e tratamentos com fungicidas indicaram que os fungos não foram a causa 

primária do “solo doente” levando a crer que o problema não é causado por um único 

grupo de micro-organismos. A importância dos micro-organismos, entretanto, não pode ser  

desconsiderada, tendo em vista que, ao se fazer e esterilização completa do solo resolve-se 

o problema. Nishio et al. (1980) chegaram a conclusão que o “solo doente” em arroz de 

terras altas nos campos do IRRI, nas Filipinas, tem entre suas causas os fungos, e estes são 

de espécies diferentes das que causam o problema no Japão. Esta comparação sugere que 

também no Brasil os micro-organismos causadores da autotoxidez possam não ser os 

mesmos das Filipinas e/ou do Japão. Estudos para se estabelecer a natureza destes micro-

organismos no Brasil necessitam ser feitos.    

Ventura et al.(1984) mostraram que a solução aquosa de raízes não 

esterilizadas reduziu significativamente a produção de arroz, e esta redução não ocorreu 

quando a solução foi previamente esterilizada. A adição de fungicidas não modificou o 

quadro. Plantios em campo e em vasos apresentaram os mesmos resultados. Segundo 



Ventura & Watanabe (1979), a esterilização parcial do solo melhora o crescimento das 

plantas, mas este efeito ocorreu até mesmo em solos de pousio usados como controle. 

Resíduos de raízes não esterilizados foram adicionados ao solo e o resultado não 

apresentou diferença de quando os resíduos foram esterilizados, mostrando que o problema 

é causado por substâncias das raízes que não são atingidas pelo calor ou pela 

decomposição destas por micro-organismos que se encontram no solo. É especulado que o 

arroz de terras altas, nas Filipinas, os micro-organismos têm um efeito indireto na 

acumulação de compostos de substâncias tóxicas resultantes da monocultura. 

Nishio & Kusano (1979) e Nishio et al. (1980) afirmam que, embora o 

fenômeno do “solo doente” de arroz de terras altas ser há muito conhecido no Japão e estar 

em estudo nas Filipinas, ele não está claramente relatado em outras partes do mundo. 

Existe a suspeita de que os agentes causais da autotoxidez dos dois países não sejam os 

mesmos. Este é um problema interessante e merecedor de diversificados estudos para a 

comparação do “solo doente” em arroz de terras altas em diferentes países, climas, tipos de 

solo e sistemas agrícolas.  

Sabe-se, segundo Nishio & Kusano (1975) e (1979), que resíduos de 

raízes de arroz que permaneceram no solo, do outono à primavera, no Japão, continuaram 

reduzindo o crescimento das plantas. Chou et al. (1977) relataram que a rápida diminuição 

de rendimentos na produção de grãos no segundo plantio se deve parcialmente a produção 

de fitotoxinas resultantes da decomposição do sistema radicular do arroz no solo. 

Olofsdotter et al. (1995) relataram em seu artigo que a quantidade de restos da cultura de 

arroz no solo, tanto em decomposição aeróbica quanto anaeróbica, determinam a 

magnitude da atividade fitotóxica e consequente redução no crescimento da radícula, sendo 

a primeira mais prejudicial, concordando com o que se observa na prática. A supressão do 



crescimento da radícula é máxima nas quatro semanas iniciais da decomposição, e declina 

lentamente a partir daí. Nishio & Kusano (1975) concluíram que resíduos de arroz 

especialmente de raízes, são o principal, fator alelopático do solo, sendo que Ventura & 

Watanabe (1985) chegaram também à mesma conclusão, pois ao removerem as raízes do 

solo o problema não foi observado.  

Em seu trabalho, publicado em 1975, Nishio & Kusano relatam que os 

resíduos produzidos a partir das raízes de arroz de terras altas, que permaneceram no 

campo por sete meses, contaminaram uma solução aquosa com substâncias tóxicas em 

quantidade suficiente para reduzir o crescimento de plantas de arroz. Chou & Lin (1976), 

citados por Chou et al. (1977), mostraram que o crescimento dos campos de arroz são 

grandemente reduzidos quando os resíduos de plantas de arroz são misturados ao solo e 

este é utilizado em menos de um mês. O poder fitotóxico máximo é atingido no estágio 

primário de decomposição (primeiro mês após a incorporação ao solo), e declina 

lentamente a partir daí. Os extratos aquosos extraídos dos solos de arrozais, também se 

mostraram fitotóxicos. Tal fato foi confirmado mais tarde por Chou (1992) que 

demonstrou em seu trabalho que extratos de solos normais não se apresentaram fitotóxicos, 

entretanto, extratos de solos com resíduos de arroz provocaram mais de 70% de inibição. 

Extratos retirados após uma e quatro semanas continuaram a se apresentar fitotóxicos. 

Após 16 semanas a taxa de inibição se encontrava em torno de 40%. 

O “solo doente não foi observado em rotação arroz – feijão mung 

(Ventura et al., 1984; Ventura & Watanabe, 1978 e Nishio & Kusano, 1977). Em um 

ensaio envolvendo três variedades de arroz (IR 2061-464-2-4, IR 747-B2-6-3, IR 5 e IR 

52) observou-se que todas foram afetadas pela autotóxidez. Em cinco plantios 

consecutivos, nas Filipinas, a produção de grãos da linhagem IR 61-464-2-4 caiu de 



aproximadamente 2,4 t/ha para aproximadamente 0,3 t/ha, chegando a não produzir no 

nono plantio sucessivo (Ventura et al., 1984). A mesma cultivar estudada por Ventura & 

Watanabe (1978), produziu 2,36 + 0,52 t/ha no primeiro plantio, caindo drasticamente para 

0,5 + 0,32 t/ha no terceiro plantio sucessivo. Após isso, ocorreram quedas leves até o 

oitavo plantio, que produziu 0,37 + 0,08 t/ha. A variedade IR 747-B2-6-3 teve produção 

inicial de 1,77 + 0,56 t/ha no primeiro plantio. A produção declinou continuamente até o 

sexto plantio consecutivo, no qual a produção de grãos foi de 0,09 + 0,09 t/ha. O efeito 

prejudicial ocorreu tanto em plantios no campo como em casa de vegetação, sugerindo que 

os agentes causais foram distribuídos durante  o preparo do solo para os vasos. 

Chou (1987), citado por Chou (1992), sugere que o padrão de redução de 

tamanho e produção de grãos das plantas de arroz é um tipo de autoinibição adaptativa. 

Entretanto, reduções médias de 25% de produtividade de grãos na segunda safra são bem 

significativas e foram interpretadas pelo autor como um mecanismo de auto regulação do 

consumo de energia, quando a planta de arroz está sob condições de estresse, ou seja, é 

basicamente uma autoinibição adaptativa produzida durante a decomposição de resíduos  

vegetais da mesma espécie no solo. Chou ainda acredita que, com a diminuição do número 

de descendentes, as plantas garantiriam menos competição em gerações futuras e a 

perpetuação mais segura da espécie. Tal ideia ainda está em discussão e merece maiores 

estudos. 

Estudos do “pool gênico” brasileiro de arroz de terras altas ainda não 

foram efetuados. O que sabemos na literatura, a nível mundial, foi publicado na sua grande 

maioria na década de 1970. A partir destes períodos novos estudos foram feitos de uma 

maneira menos intensa. Este fato se deve a errônea suposição de que o arroz inundado é 

imune ao problema, bem como a desatenção dada a novos estudos relacionados ao arroz de 



terras altas, que apesar dos problemas em seu cultivo apresenta um enorme potencial 

produtivo. Visando conhecer melhor o comportamento das linhagens e variedades em 

relação à autotoxidez foi feito um estudo de uma amostra do “pool gênico” brasileiro de 

arroz de terras altas. Estas plantas foram testadas para quantificar a queda da produção de 

grãos, e de outros parâmetros de importância agronômica, e determinar, caso haja, 

diferentes intensidades de perdas, para se saber se existe alguma forma de resistência ou 

tolerância ao problema, que possa ser futuramente empregada em programas de 

melhoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Histórico da área utilizada  

Com a finalidade de avaliar a tolerância e/ou resistência de diferentes 

cultivares e linhagens de arroz de terras altas a fitotoxidez causada por seu monocultivo, 

bem como seus diferentes graus de reações, foi implantado um ensaio na fazenda Capivara 

da Embrapa Arroz e Feijão, localizada no município de Santo Antônio de Goiás (LAT. 16o 

20’ – LONG. 49o 17’ – ALT. 824 m), no ano agrícola de 1995/96. Para a implantação do 

trabalho utilizou-se talhões oriundos de um experimento de métodos de prepara de solo e 

rotação de culturas. Foram escolhidas três áreas dentro do referido experimento com 

diferentes históricos quanto aos cultivares anteriores, conforme especificado no Quadro 1. 

Assim, este ensaio correspondeu ao quarto, segundo e primeiro anos de plantio de arroz 

sucessivos, após o cultivo anterior com cultura milho por um, três e quarto anos 

respectivamente. Estas situações encontradas permitiram avaliar o comportamento do arroz 

em monocultivo por quatro anos, dois anos e sem monocultivo, sendo que estes sistemas 

serão referidos neste trabalho como sistemas 3, 2 e 1, respectivamente. 



Quadro 1: Culturas anteriores utilizadas nas áreas onde se implantou o ensaio de tolerância 

do arroz de terras altas ao declínio da produção, causado pelo seu plantio 

sucessivo. Embrapa Arroz e Feijão, 1991/95. 

ANO/ÁREA ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 

91/92 MILHO MILHO MILHO 

92/93 ARROZ MILHO MILHO 

93/94 ARROZ MILHO MILHO 

94/95 ARROZ ARROZ MILHO 

     

3.2. Linhagens e cultivares testadas 

A seleção das linhagens/cultivares no ensaio foi feita no sentido de se ter 

uma amostra representativa do germoplasma do arroz Japônica Tropical (arroz de terras 

altas),  que é o mais plantado no país, e o número de 95 materiais foi definido através de 

um balanceamento entre o tamanho mínimo da parcela e a área disponível para a 

implantação do experimento. Foram utilizadas 17 cultivares comerciais e 17 linhagens do 

programa de melhoramento da Embrapa Arroz e Feijão identificadas no Quadro 2 e 

variedades locais originárias de coletas feitas pela referida instituição. As variedades locais 

foram assim distribuídas: 12 obtidas no Maranhão, 12 em Minas Gerais, 10 em Goiás, 10 

em Mato Grosso e cinco em Roraima. A relação das cultivares locais apresentadas, bem 

como suas origens estão no Quadro 3. As testemunhas usadas, no total de cinco, foram 

definidas entre as demais variedades comerciais, levando-se em conta o seguinte critério: 

uma variedade escolhida entre as comerciais (Mearim), três dentro do germoplasma 

proveniente de coleta (Iguapé com Arista, Cacho de Ouro, Arroz Vermelho) e uma entre as 

linhagens em ensaio (IAC 1204). Este critério visou manter a proporção do experimento 

também entre as testemunhas.  

 



Quadro 2: Variedades melhoradas e linhagens utilizadas no ensaio de tolerância do arroz 

de terras altas ao declínio da produção de grãos causado pelo plantio sucessivo, 

instalado no ano agrícola de 1995/96, na Embrapa Arroz e Feijão 

VARIEDADES 
MELHORADAS  E 

LINHAGENS 

CRUZAMENTO ORIGEM / 
GENEALOGIA 

Rio Paranaíba IAC 47 / linh. 6383 Goiás 

Guarani IAC 25 / linh. 6383 Goiás 

Caiapó IRAT-13 / Beira Campo / CNA x 

104-13-18-Py-B2 / Pérola 

Goiás 

Araguaia IAC 47 / TOS 2578 / 7-4-2-2-B2 Goiás 

Cuiabana IAC 47 / SR-2041-51-1 Goiás 

Rio Verde Colômbia 1 / M312 A IRAT / África 

IAC 25 Dourado Precoce / IAC 1246 São Paulo 

IRAT 112 IAC 25 / IRAT 132 IRAT / Maranhão 

Carajás IREM 293-B / IAC 81-176 Goiás 

IAPAR 9 IAC3-5 / Batatais Paraná 

IAC 47 IAC 1246 / IAC (39) São  Paulo 

Progresso (Col. 1 x M 312 A) / IRAT 124 / 

RHS 107-2-1-2TB-IM 

CIAT / Colômbia 

Uruçuí IAC 165 / PL-9 São Paulo 

Mearim TOM-1-3 Nigéria 

Cabaçu Linh. 63-83 IRAT / Guiana Francesa 

Guaporé IAC 47 / IRAT 13 Goiás 

IAC 1246 Pratão / Pérola São Paulo 

CNA 6975-2 IREM 293 – B / IAC 81-176 CNA x 1762R-64-4-2 

IAC 1204 LEMONT / IAC 25 - - - 

CNA 7864 A8-204-1 / CNA x 511-9-B-5-2 CNA x 

IAC 1367 LA BELE / IAC 81 – 209 - - - 

CNA 8061 GUAPORÉ / LEBONET CNA x3031-38-1-1-1 

CNA 8070 IRAT 10 / LS 85-158 CNA x3808-6-1-2-1 

CNA 8069 IRAT 10 / LS 85-158 CNA x3808-6-1-1 

CNA 7460 TO x 1010-45-1 / COL 1 x M 312 A 

// TOX 1780-2-1-1P-3 

CT6943-2-3-3-1-B 

CNA 7926 CNA x 551-1B-30 /BR IRGA 410 CNA x1701-17-2-1-1-B 



   

Quadro 2: continuação 

VARIEDADES 
MELHORADAS  E 

LINHAGENS 

CRUZAMENTO ORIGEM / 
GENEALOGIA 

CNA 8301 IAC 164 / TOM 1-3 // A 12-282-1-1 CNA x 3624-6-8-B-1-M 

CNA 8303 TO x 1010-24-6-1B / COL 1 x M 312 

A // TO x 1768-1-1-2 

CT 8390-4-1-1-1-1-Br 1-M 

L 92-61 L 80-110 x L8164 - - - 

CNA 8172 CT 7244-9-2-1-54-1 / CT 7232-5-3-

7-2-1P // CT 6196-33-11-1-1AP 

CT11614-1-4-1-M 

CNA 8154 P 5589-1-1-3P-5 // CT 6241-19-2-1-2 

/ CT 6196-31-5-4P-4 

CT 10586-6-2-M-3-1-M 

CA 94031 MEARIM / CT6196-33-11-2-3-B CNA x 3933-129-1-B-1 

CA 94004 CNA 6186 / CNA x 1235-8-3 CNA x 4849-146-21 

CA 94050 IREM 257 / IRAT 336 CNA x 4447-3-1-B-3 

 

Quadro 3: Variedades tradicionais oriundas do banco de germoplasma da Embrapa Arroz e 

Feijão utilizadas no ensaio de avaliação para tolerância do arroz de terras altas 

ao declínio da produção de grãos causada por seu plantio sucessivo. 1995/96 

VARIEDADE ORIGEM VARIEDADE ORIGEM 

Palha Murcha Maranhão Come Cru Maranhão 

Arroz de Revenda Maranhão Poupa Preguiça Maranhão 

Zebú Branco Maranhão Buriti Maranhão 

Pingo D’água Maranhão Verdadeiro Maranhão 

Nenenzinho Branco Maranhão Sagrimão Maranhão 

Canela de Ferro Maranhão Toró Vermelho Maranhão 

Guapinha São Paulo Corte São Paulo 

Agulha Branca São Paulo Santa América São Paulo 

Iguapé São Paulo Bambu São Paulo 

Cateto Bico Preto São Paulo Precoce Ferrão Preto São Paulo 

Precoce 100 Dias São Paulo Jaguarí São Paulo 

Campininha São Paulo Cateto Amarelo São Paulo 

Maçarico Minas Gerais Arroz Preto Minas Gerais 



Quadro 3: Continuação 

VARIEDADE ORIGEM VARIEDADE ORIGEM 

Rabudo Minas Gerais Iguapé Sem Arista Minas Gerais 

Japonês Minas Gerais Uberabinha Minas Gerais 

Cana Roxa Minas Gerais Quebra Cacho Minas Gerais 

Arroz do Campo Minas Gerais Bico de Curió Minas Gerais 

Tomba Morro Minas Gerais Bico Ganga Minas Gerais 

Levanta Homem Goiás Campinho Goiás 

Conquista Goiás Grão de Ouro Goiás 

Zigo Ganetos Goiás Canta Galo Goiás 

Fernando Goiás Puteca Goiás 

Ferrinho Goiás Carijó Goiás 

Caninha  Mato Grosso Arroz Avião Mato Grosso 

Arroz da Região Mato Grosso Arroz Rajadinho Mato Grosso 

Mirandeiro Mato Grosso Arroz Boliviano Mato Grosso 

Agulha da Terra Mato Grosso Milingote Mato Grosso 

Barão do Milgaço Mato Grosso Arroz Flecha Mato Grosso 

Vermelhão Roraima Agulha Branco Roraima 

Lajeado Roraima Agulhinha Branco Roraima 

Desconhecido Chatão Roraima - - -  - - - 

 

3.3. Implantação e manejo do experimento 

O ensaio foi conduzido com uma estratégia que permitisse detectar os 

efeitos de diferentes níveis de monocultivo de arroz sobre diferentes cultivares/linhagens 

de arroz de terras altas, bem como as interações destes efeitos. Os níveis de plantio 

sucessivo avaliados foram: monocultivo de arroz por quatro anos, arroz de segundo ano e 

arroz de primeiro ano (sem monocultivo). 

Durante o período em que o experimento esteve no campo (plantio em 13 

de novembro de 1995 e colheita final em 29 de abril de 1996) ocorreram problemas com as 



precipitações hídricas normais. Para evitar períodos de déficit hídrico foram efetuadas duas 

irrigações, usando para esta operação o pivot central instalado na área, aplicando-se 

lâminas de 8,6 mm à cada aplicação. A precipitação total deste período foi de 869,32 mm 

(852,12 mm de chuvas regulares acrescidos de 17,2 mm providos por irrigação). 

Os tratamentos foram avaliados em duas repetições, sendo que, em 

função da área disponível, não foi possível evitar as diferenças de manejo do solo havidas 

anteriormente entre elas, preparo de solo com grade aradora em uma e com arado de aiveca 

em outra. 

Cada repetição de cada um dos três sistemas foi implantada em um 

delineamento experimental independente e com sorteio específico. O delineamento 

experimental utilizado foi o de Blocos Aumentados de Federer.  

Neste delineamento utilizaram-se cinco testemunhas para correção dos 

efeitos de blocos, situação melhor do que a de látice que usualmente utiliza apenas uma. 

As parcelas foram compostas por três linhas de dois metros de cumprimento, sendo que os 

dados foram obtidos na linha central e as linhas laterais foram usadas como bordaduras. 

Foi utilizado espaçamento de 0,40 metros entre linhas com a densidade de 60 sementes por 

metro linear. Cada repetição foi constituída por cinco blocos, sendo que cada um foi 

composto por 17 tratamentos mais as cinco testemunhas (num total de 22 entradas por 

blocos). Cada parcela constitui-se de 2,40 m2, e o experimento ocupou uma área útil de 

1584 m2.  

Procedeu-se uma adubação mecânica no sulco de plantio com 400 kg/ha 

da fórmula 4-30-12 + Zn (NPK + Zn). Cinco dias após o plantio, visando o controle de 

plantas invasoras, foi aplicado Ronstar (Oxadiazon) na dose de 2,0 l/ha. Durante o ciclo da 

cultura, ocorreu uma reinfestação de plantas invasoras, principalmente de tiririca (Cyperus 



sp. L.) em pontos isolados, demandando três capinas manuais nas fases de pré-

florescimento, florescimento e início de enchimento dos grãos. Ocorreu também, 

incidência de brusone (Pyricularia grisea Sacc.) que foi parcialmente controlada por 

aplicações sistemáticas de Bim (Benzotiazol) e Benlate (Benomyl) nas dosagens de 400 

ml/ha e 500 g/ha, respectivamente. Foram feitas duas aplicações de Bim e três de Benlate.  

 

3.4. Caracteres avaliados 

Com o objetivo de avaliar a tolerância/resistência de diferentes 

germoplasmas de arroz de terras altas foram avaliados, além de produção de grãos, os 

seguintes caracteres: 

a) Doenças: Na avaliação das doenças utilizou-se uma escala visual, variando de 1 a 9, 

elaborada pelo IRTP (The International Rice Testing Program – International Rice 

Research Institute – 1980). Foram avaliadas as seguintes doenças: 

- Brusone da folha (Pyricularia oryzae) 

Nota Situação da Parcela útil 

1 Menos de 1% da área foliar atacada 

3 1 a 5% da área foliar atacada 

5 5 a 25% da área foliar atacada 

7 25 a 50% da área foliar atacada 

9 Mais de 50% da área foliar atacada 

- Brusone no pescoço (Pyricularia oryzae) 

Nota Situação da Parcela útil 

1 Menos de 1% das panículas atacadas 

3 1 a 5% das panículas atacadas 



5 5 a 25% das panículas atacadas 

7 25 a 50% das panículas atacadas 

9 Mais de 50% das panículas atacadas 

- Mancha dos grãos (dados tomados após a colheita)  

Nota Situação dos grãos colhidos 

1 Menos de 1% dos grãos manchados 

3 1 a 5% dos grãos manchados 

5 5 a 25% dos grãos manchados 

7 25 a 50% dos grãos manchados 

9 Mais de 50% dos grãos manchados 

 

b) Vigor Geral: Para se obter este dado as parcelas foram avaliadas através de notas dadas 

visualmente, na fase vegetativa das plantas. Foi utilizada a seguinte escala desenvolvida 

pelo CIAT (Centro Internacional da Agricultura Tropical – 1983): 

Nota Situação da Parcela útil 

1 Plantas ótimas 

3 Plantas boas 

5 Plantas regulares 

7 Plantas fracas 

9 Plantas péssimas 

 

c) Data de Florescimento. Este dado foi tomado em número de dias após o plantio. Foi 

feito o acompanhamento contínuo do experimento e a anotação ocorreu no dia em que 50% 

das plantas da parcela apresentavam-se floridas. 



d) Altura Média das Plantas: A altura média das plantas foi estimada através da medição 

de dez plantas da área útil da parcela. A altura foi obtida medindo-se do solo à extremidade 

da panícula do colmo principal. A unidade de medida empregada foi o centímetro. Este 

dado foi obtido na época da colheita. 

e) Produção de Grãos por Parcela. A colheita e a trilha foram feitas manualmente. A 

produção foi pesada e transformada em produtividade (kg/ha). Foi colhida apenas a linha 

central, sendo as laterais consideradas bordaduras. As produções das parcelas foram 

medidas em condições ambientais de laboratório para terem suas umidades equilibradas 

com o ambiente e entre si, por período superior a trinta dias, e então pesadas.  

 

3.5. Análise de variância e testes de média 

As análises estatísticas foram efetuadas utilizando o procedimento GLM 

do pacote estatístico SAS, atendendo o seguinte modelo: 

Yijklm = µ + Rj + Si + (RS)ij + ß/ R/S ijk + Gl + V/Glm + (GS)il + (V/G)Silm + eijklm 

onde: 

Yijklm  Observação relativa a m-ésima variedade do l-ésimo grupo no bloco R da 

repetição j do i-ésimo sistema 

µ  Constante associada a todas as observações 

Rj   Efeito da j-ésima repetição; j=1, 2; fator aleatório 

Si  Efeito do s-ésimo sistema; s=1, 2 

(RS)ij  Efeito da interação da r-ésima repetição com o i-ésimo sistema 

ß/ R/S ijk   Efeito do R-ésimo bloco dentro da repetição j dentro do sistema s; k=1, 2, ..., 

4 e ß: fator aleatório.  

Gl  Efeito do l-ésimo grupo; l = 1, 2, g; g = 3 (fator fixo) 



V/Glm  Efeito da m-ésima variedade do grupo l; ml = 1, 2, ..., vl; v1 = 17; v2 = 55 e 

v3= 17 (fator aleatório).  

(GS)il  Efeito da interação do grupo l com o sistema i. 

(V/G)Silm  Efeito da interação da m-ésima variedade do grupo l com o sistema i. 

eijklm Erro associado a observação Yijklm, considerado normal e 

independentemente distribuído, com média nula e variância comum. σ2e, ou 

seja, eijklm~N/D (0, σ2e). 

No Quadro 4 é apresentado o esquema de análise de variância realisada, 

bem como a esperança do quadrado médio. Observa-se que o teste F para rejeição ou 

aceitação da nulidade dos efeitos de grupo, variedade / grupo, grupo x sistema e de 

(variedade / grupo) x sistema é estabelecido analisando-se a estrutura dos respectivos 

quadrados médios. Para sistema, entretanto, não é possível estabelecer combinações 

convenientes de quadrados médios que permitam se obter inferências sobre a significância 

de σ2s, uma vez que, para um mesmo componente de variância, os coeficientes (c) relativos 

a diferentes quadrados médios são distintos, ao contrário do que pode ser observado em 

experimentos balanceados. 

Para se avaliar a significância dos contrastes entre médias marginais de 

sistema, e entre as de grupos, bem como as médias de grupos dentro de cada sistema ou 

entre as de sistemas ao nível de cada grupo, estimou-se para os caracteres avaliados, as 

respectivas matrizes de covariância, pela expressão: 

�	����� = ��′�� �′�� ���í���, onde: 

����  Vetor de médias ajustadas de grupos, sistemas e de grupos/sistemas. 

C Matriz de coeficientes convenientemente estabelecida, tal que ���� = ���, 

sendo  ��o vetor das soluções  dos parâmetros. 



�′��  Inversa generalizada da matriz �′�, fornecida pelo procedimento GLM do 

SAS. X é a matriz de coeficientes dos parâmetros do modelo estatístico 

adotado.   

�� ���í��� Estimador do quadrado médio do resíduo. 

Partindo-se da matriz �	����� , procedeu-se a comparação entre médias 

empregando o Teste de Tukey, pela seguinte fórmula: 

�� � = �[������ /2]�/� onde: 

q Amplitude total “studentizada”, considerando, em todos os casos, o número de 

médias a comparar igual a três e o número de graus de liberdade do resíduo 

fornecido pela análise de variância do caráter em questão. 

������  Estimador da variância do contraste �� para um contraste qualquer ��= � �� −

	� �� , sua variância fr’ estimado por: 

��(�)� = ��(� �)� + 	��(� �)� − 2���� �� �� , � �� �, extraídas da matriz �	����� . 

 Uma vez detectada, em análise prévia, a significância pelo teste F 

(p<0,01) para V/G e para a interação S x V/G, procedeu-se o desdobramento das somas de 

quadrado (SQ) destes respectivos graus de liberdade (GL) em SQ’s e GL’s devido a 

variedades dentro de cada grupo em cada sistema. 

 

3.6. Herdabilidade 

Dentro de cada grupo l, no sistema i, a estimativa do coeficiente de 

herdabilidade (h2
ie) foi obtida por: 

ℎ��
� = (�� ����� ���í���)

�� ��
,  

sendo QMie o estimador do quadrado médio ajustado de variedades do grupo l no sistema i. 

 



3.7. Respostas esperadas à seleção 

A estimativa da resposta esperada à seleção foi obtida por: 

� = ℎ��,  

Sendo que D representa o diferencial de seleção. 

Ao selecionar um caráter x, estimou-se também a resposta correlacionada 

obtida indiretamente em outro caráter y, designado por RI(y/x), pela expressão: 

��(�/�) = ��(�/�)ℎ�
�, onde 

��(�/�)       diferencial de seleção indireto observado em y, dado que a seleção foi em x. 

ℎ�
�              herdabilidade do caráter y. 

 

3.8. Correlações genéticas 

A nível de grupo l no sistema i, a estimativa da correlação genética entre 

os caracteres x e y foi obtida por: 

� �(�,�) = ���(�)�
��(�)�

����(�/�)

�(�)
�, onde: 

������ 	              Estimador do desvio padrão genético do caráter x. Para o grupo l no sistema 

i, 

������  é dado por: 

��(�)� = ��� ����� ���í���
���

�
�/�

, 

Sendo cie o coeficiente do componente σ2
V/Gl/Si na esperança do quadrado médio, QMIl, do 

caráter x. 

��(�)�    Obtida de forma análoga a ������ . 

R(x)      Resposta direta a seleção em x. 

RI(y/x)   Resposta indireta em y, utilizando a mesma intensidade de seleção direta feita em x. 





 

 

 

 

 

 

 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Efeitos do monocultivo em características varietais 

4.1.1. Produção e vigor 

Os resultados deste trabalho mostram que o efeito do monocultivo em 

arroz ocorre no Brasil no ecossistema de terras altas com magnitudes similares ao 

observado no Japão e nas Filipinas. A produção de grãos caiu em torno de 43% em função 

do plantio sucessivo por quatro anos consecutivos de arroz, em relação ao sistema em que 

o precedente cultural foi milho por quatro anos agrícolas, na média de 87 genótipos 

(Quadro 6). Essas diferenças pelos sistemas de cultivo foram altamente significativas e do 

ponto de vista prático, mesmo no sistema dois em que o arroz foi plantado após um ano de 

arroz, ocorreu uma redução de 17% na produtividade, o que compromete substancialmente 

a lucratividade, porem o sistema três inviabilizou economicamente a cultura. 

A produtividade media alcançada no experimento (1351 kg/ha) mostrou-

se baixa em relação à média dos experimentos de arroz conduzidos na região (em torno de 

4000 kg/ha). Tal fato pode ser parcialmente explicado pela presença no experimento de 



grande número de linhagens tradicionais (mais da metade das entradas) que possuem, no 

geral, menor potencial produtivo se comparado aos germoplasmas melhorados.  Além 

disso, existe a suspeita, baseada em observações de campo e nos trabalhos de Ventura et al. 

(1982) e de Bullock (1992) da ocorrência de um certo grau de toxidez que atinge o arroz ao 

ser plantado após o milho. Este fato indica que as plantas no sistema controle do presente 

experimento (após quatro anos de milho e supostamente sem a presença de substâncias 

fitotóxicas no solo) também estariam sendo prejudicadas por outra forma de toxidez. Pelo 

manejo que se deu ao solo e às plantas, com adubação, irrigação e controle de pragas e 

doenças, conforme referido na metodologia, esperava-se produtividade entre 4000 e 5000 

kg/ha, entretanto, mesmo no sistema 1 a produção média de grãos das variedades 

comerciais foi apenas de 1935 Kg/ha (Quadro 6). Tal situação leva a crer que diferenças 

muito maiores, na produção de grãos entre os sistemas, poderiam ter ocorrido se as 

produtividades no sistema controle tivessem sido as esperadas. 

O efeito de repetição ficou confundido com o método de prepara de solo, 

entretanto, embora não comprovado por análise estatística (Quadro 5), percebeu-se  no 

ambiente em que se fez a aração profunda com arado de aiveca que a produção de grãos foi 

maior, independentemente do sistema de sucessão de culturas. Esta observação sinaliza 

para o fato já comprovado em outros trabalhos do efeito positivo para a produção de arroz 

deste tipo de preparo de solo. 

O germoplasma avaliado neste ensaio (95 entradas) teve um 

comportamento bastante variável no campo, como era esperado frente à variabilidade dos 

genótipos participantes, alguns deles apresentaram ciclo tão longo que não puderam ser 

colhidos, sendo considerados perdidos. Por esta razão e outros problemas de campo, oito 

genótipos não constam nesta análise. 



Para conhecer melhor o comportamento dos diferentes germoplasmas os 

mesmos foram divididos em três grupos:  

1- Variedades comerciais (17 germoplasmas); 

2- Variedades tradicionais (61 germoplasmas) 

3- Linhagens (17 germoplamas). 

Os grupos diferiram ao nível de 1% de significância para a produtividade 

de grãos, conforme demonstrado no Quadro 5. Ao se comparar as médias dos sistemas, no  

 

Quadro 5: Resumo da análise de variância para produção (Prod.), data de florescimento 

(Flor.), altura das plantas (Alt.), vigor (Vig.), brusone nas folhas (B.F.), 

brusone no pescoço (B.P.) e mancha dos grãos (M.G.) do ensaio tolerância do 

arroz de terras altas ao declínio da produção provocado pelo seu plantio 

sucessivo. 

Fonte de 

Variação 

G.  

L. 

Quadrado Médio 

Prod. Flor. Alt. Vig. B.F. B.P. M.G. 

Repetição (R) 1 66806,50 1135,82 83,82 14,56 0,19 0,18 6,88 

Sistema (S) 2 7926085,88 834,20 1628,66 43,74 34,75 8,01 1,65 

R x S 2 654269,27 13,11 47,66 2,75 14,56 9,79 15,02 

Bloco / R / S 24 100890,39 26,41 54,60 0,59 1,57 1,59 1,61 

Grupo (G) 2 5973811,25** 2613,45* 1664,91* 4,64* 66,20** 4,59ns 66,57** 

Variedade (V) / 

G 

86 603899,46** 733,53** 544,24** 1,49** 10,37** 5,31** 14,17** 

G x S 4 433182,97** 37,49ns 20,73 ns 1,55 ** 0,96 ns 2,50 ns 0,65 ns 

(V / G) x S 172 103863,40** 23,43 ns 24,30 ns 0,42** 0,77 ns 1,21 ns 1,38 ns 

Erro - 75677,47 24,83 29,92 0,32 0,66 1,54 1,49 

G.L. Resíduo - 264 304 296 303 303 302 298 

C.V. (%) - 24,3 4,3 6,5 11,5 23,7 39,3 27,0 

Onde: *   diferença significativa ao nível de 5% pelo teste F. 
          ** diferença significativa ao nível de 1% pelo teste F. 
          ns  diferença não significativa pelo teste F.  
 



Quadro 6, nota-se que as linhagens e variedades melhoradas (grupos 1 e 3) não diferiram 

entre  si,  mas   ambas  diferiram  de   forma  significativa   do  segundo   grupo   

(variedades tradicionais coletadas). Este  resultado  indica  a eficiência  do melhoramento 

atual de plantas,  

pois os germoplasmas que foram melhorados (Variedades Comerciais e Linhagens) 

apresentaram diferenças significativas, em quase todos os quesitos (menos brusone no 

pescoço), em relação as linhagens tradicionais coletadas. Mesmo não apresentando 

diferenças estatisticamente significativas, as linhagens melhoradas apresentaram-se mais 

produtivas que as comerciais. Este resultado sugere que o melhoramento mesmo não 

apresentando ganhos tão grandes como os apresentados no início do processo, continua 

sendo eficiente. 

Pela interação altamente significativa entre os grupos e sistemas (Quadro 

5), quando analisada em detalhes pelas médias dos efeitos no Quadro 6, constata-se que a 

mesma ocorreu principalmente porque dentro das variedades tradicionais a redução da 

produtividade causada pelo plantio sucessivo foi de menor magnitude. Entretanto, fica uma 

dúvida sobre a causa real deste efeito, não se podendo concluir que tal grupo resista mais 

ao plantio sucessivo que os demais. Pode-se especular, por outro lado, que a redução na 

produção só não foi similar ou maior, porque no sistema de plantios sucessivos a produção 

das variedades tradicionais foi muito baixa. 

A diferença significativa encontrada entre os genótipos dentro dos grupos 

indica que a variabilidade genética do arroz de terras altas é bastante grande, ocorrendo 

inclusive entre as variedades melhoradas. Este dado é de suma importância pois esta alta 

variabilidade demonstra a possibilidade de se fazer melhoramento genético visando a 

diminuição dos efeitos da autotoxicidade. Além das diferenças entre os genótipos dentro  



Quadro 6: Produção, altura das plantas, florescimento, vigor, brusone das folhas e do 

pescoço e mancha dos grãos dos diferentes grupos de genótipos e sistemas de 

monocultivo do ensaio tolerância de arroz de terras altas ao declínio da produção 

provocado por seu cultivo sucessivo 

Grupos / sistemas  1- Comerciais 2-Tradicionais 3- Linh. dos Ensaios Médias dos sistemas 
Produção 
(kg/ha) 

1 1935,33a    A 1048,36  b  A 2045,82a     A 1676,50   A 

2 1646,86a    A   938,94 b  AB 1717,18a        B 1434,33      B 

3   991,12a       B   718,64 b     B 1117,58a          C   942,45       C 

Média do Grupo 1524,44a   901,98 b 1626,86a 1351,09 
Altura das 
plantas 
(cm) 

1     81,49a    A     92,65  b  A 80,59a     A    86,58    A 

2     81,15ab  A     86,70a       B 76,73  b   A    81,53        B 

3     72,51a    A     83,02  b       C 71,67a       B    75,73           C 

Média do Grupo     80,05a     87,46  b 76,33a    81,28 
Florescim
ento 
(dias*) 

1   103,84a    A   116,26  b  A   101,70a    A  107,27    A 

2   108,72a       B   119,25  b    B   105,67a    A  111,21       B 

3   111,79a       B   125,13  b       C   107,07a    A  114,05          C 

Média do Grupo   108,12a   120,21  b   104,81a  111,05 
Vigor das 
plantas (1 
a 9**) 

1       4,21a    A 4,43a    A      3,47  b   A      4,04    A 

2       4,10a    A 5,12  b    B      4,88  b      B      4,70       B 

3       5,22a       B 5,91  b       C      5,87ab          C      5,65          C 

Média do Grupo       4,51a 5,15  b      4,74a      4,69 
Brusone 
nas folhas 
(1 a 9***) 

1 3,27a     A 4,78  b  A 1,73    c  A 3,26    A 

2 2,34a       B 3,86  b    B 0,94    c  AB 2,38      B 

3 1,94a       B 2,79  b       C 0,73    c     B 1,82      C 

Média do Grupo 2,52a 3,81  b 1,13a 2,49 
Brusone 
no pescoço 
(1 a 9***) 

1 3,08a    A 3,57a    A 2,95a      A 3,20    A 

2 3,00a    A 3,52a    A 1,85ab    A 2,79    AB 

3 2,44a    A 2,44a      B 2,65a      A 2,51      B 

Média do Grupo 2,84a 3,18a 2,48a 2,83 
Mancha 
de grãos 
(1 a 9***) 

1 2,95a    A 5,35  b  A 2,83a      A 3,71    A 

2 2,77a    A 5,24  b  A 2,61a      A 3,54    A 

3 3,21a    A 5,07  b  A 3,25a      A 3,84    A 

Média do Grupo 2,98a 5,22  b 2,90a 3,70 
Onde: *      Florescimento de metade das plantas da parcela, em dias após o plantio. 
          **    1- Plantas ótimas; 3- Plantas boas; 5- Plantas regulares; 7- Plantas ruins e 9- Plantas péssimas. 
          ***  1- Menos de 1% de ataque; 3- 1 a 5% de ataque; 5- a 25% de ataque; 7- 25 a 50% de ataque e  
                  9- mais de 50% de ataque 
         Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na vertical e minúscula na horizontal não diferiram pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade para cada variável. 
 



dos grupos, suas interações com sistemas foram altamente significativas (Quadro 5), 

sendo um importante indicativo de que os genótipos, não reagindo uniformemente ao 

efeito do plantio sucessivo, podem ser objeto de seleção na busca daqueles menos reativos 

(Quadro 8). O efeito das  variedades  dentro  dos  grupos  nos  diferentes  sistemas  foi 

altamente  significativa para produção de grãos, excetuando-se entre as variedades 

tradicionais, no sistema três, onde os efeitos foram apenas significativos.  

 

Quadro 7: Resumo da análise estatística com desdobramento do experimento conduzido na 

Embrapa Arroz e Feijão no ano agrícola 1995/96, com o objetivo de estudar a 

tolerância do arroz de terras altas ao declínio da produção provocado por seu 

plantio sucessivo para os caracteres de produção e vigor. 

Fonte de Variação Graus de 
Liberdade 

Quadrado Médio 
Produção Vigor 

Repetição (R) 1 66806,50 14,56 
Sistema (S) 2 7926085,88 43,74 
R x S 2 654269,27 2,75 
Bloco / R / S 24 100890,39 0,59 
Grupos (G) 2 5973811,25** 4,64** 
G x S 4 433182,97** 1,55** 
Variedades (V) / G 86 603899,46** 1,49** 
(V / G) x S 172 103863,40** 0,42** 

V / G1 / S1 16 731522,11** 0,49ns 

V / G2 / S1 54 211308,40** 0,83** 
V / G3 / S1 16 598693,03** 1,22** 
V / G1 / S2 16 503587,26** 0,65** 
V / G2 / S2 54 145338,95** 0,46* 
V / G3 / S2 16 380360,25** 0,29ns 

V / G1 / S3 16 144518,87** 0,92** 
V / G2 / S3 54 103888,83** 1,21** 
V / G3 / S3 16 284011,42** 1,05** 

Resíduo  262 75667,47 0,32 
Total 555 - - 
Onde: Produção em kg/ha; Vigor: nota de 1 a 9 para o vigor das plantas (1- Plantas ótimas; 3- Plantas boas; 
5- Plantas intermediárias; 7- Plantas fracas e 9- Plantas ruins). 
*   Significativo ao nível de 5% pelo teste F. 
** Significativo ao nível de 1% pelo teste F. 
ns  Não significativo pelo  teste F. 



 

Os grupos se comportaram de maneira diferente dentro de cada sistema 

para a produção  de  grãos  e  vigor,  e  de  maneira  similar  para  o  restante  das  

variáveis. Para a  

produção, o grupo 1 apresentou uma queda de 15% do primeiro para o segundo sistema e 

de 49% do primeiro para o terceiro sistema. Já o grupo 2 apresentou uma queda inicial 

(sistema 1 para 2) de 12% e final (sistema 1 para 3) de 32%. O grupo 3 do sistema 1 para o  

 

Quadro 8: Cinco variedades/linhagens mais produtivas (em ordem decrescente de 

produtividade), dentro de cada grupo e sistema obtidas no ensaio como 

objetivo de estudar a tolerância do arroz de terras altas ao declínio de 

produção provocado por seu plantio sucessivo. 

Grupo das variedades comerciais 
Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

Caiapó Caiapó Rio Paranaíba 
Guarani Rio Paranaíba Araguaia 

Rio Paranaíba Guarani Rio Verde 
Cabaçu Araguaia Caiapó 
Uruçuí IAPAR 9 IAPAR 9 

Grupo das variedades tradicionais 
Sistema 1 Sistema 1 Sistema 1 

Arroz do Campo Bico de Curió Carijó 
Mirandeiro Cateto Bico Preto Bico de Curió 

Cateto Bico Preto Cateto Amarelo Cateto Bico Preto 
Santa América De Abril De Abril 
Grão de Ouro Jaguarí Santa América 

Grupo das linhagens 
Sistema 1 Sistema 1 Sistema 1 
CNA 7926 CNA 7926 CNA 7460 
CNA 7864 IAC 1367 CNA 6975-2 

CNA 6975-2 CNA 8301 CNA 7926 
CNA 8301 CNA 6975-2 CNA 8301 
IAC 1367 CA 90004 CA 94031 

 



2 caiu em 16% e do sistema 1 para o 3 46%. Estas variações não fizeram com que 

ocorressem mudanças na ordem de produtividade (sempre o grupo das linhagens foi o mais 

produtivo, seguido pelas cultivares comerciais e por fim pelas linhagens tradicionais), mas 

as diferenças entre as formas   de   reação  foram   suficientemente   intensas  para   que  os   

testes  estatísticos   as detectassem. Os grupos, em relação ao vigor, também variaram de 

forma diferenciada. Os grupos comercial e tradicional apresentaram variações menores e 

relativamente similares, já as linhagens apresentaram uma grande perda de vigor do 

sistema 1 para o 2 e para o 3. 

No vigor geral das plantas, avaliado visualmente na fase vegetativa, 

observaram-se efeitos muito similares aos observados para a produção de grãos sendo, da 

mesma forma, altamente significativos (Quadros 5 e 6). Somente quando se desdobraram 

os efeitos de variedades, dentro de grupos em cada sistema, algumas diferenças puderam 

ser notadas em relação à produção: os efeitos entre variedades no grupo 1 e no 3 não foram 

significativos nos sistemas 1 e 3 respectivamente.  

4.1.2. Floração e altura 

A floração e a altura apresentaram reação similar, com efeito 

significativo para sistemas, grupos de variedades e variedades dentro de grupos (Quadro 

5). Entretanto as interações de variedades dentro de grupos com sistemas não foram 

significativas, bem como a de grupos com sistemas. Isto é um indicativo de que o efeito do 

monocultivo afeta de maneira sistemática os genótipos, independentemente a que grupo 

pertençam ou de que genótipo seja. Os genótipos, portanto, tiveram seu ciclo aumentado e 

sua estatura reduzida uniformemente pelo efeito dos sistemas (Quadro 6). Não foi 

detectada a possibilidade de relação para genótipos que se diferenciaram quanto à sua 

reação ao efeito do plantio sucessivo, para estas características, em relação aos demais.  



4.1.3. Doenças 

O sistema de monocultivo a brusone, a qual foi tanto menor quanto maior 

o efeito do plantio sucessivo neste ensaio (Quadro 6). Também ocorreram diferenças 

significativas entre os grupos, sendo que, para brusone da folha, as variedades tradicionais 

foram mais sensíveis que as comerciais e estas mais sensíveis que as linhagens. Para 

brusone no pescoço esta mesma tendência foi observada, sendo que as comerciais e as 

linhagens se mostraram similares entre si. Tal fato poderia ser explicado pela relação 

existente entre a quantidade de nitrogênio na planta e o ataque da doença. As plantas do 

experimento que foram atingidas pela autotoxidez eram consideravelmente mais fracas, 

possivelmente apresentando uma menor concentração de nitrogênio, sendo portanto, 

menos “atrativas” para a brusone. 

Interações não foram significativas, logo as linhagens não apresentaram 

comportamento diferenciado para o efeito de plantio sucessivo. 

Para a mancha de grão não se detectou efeito do monocultivo (Quadro 6). 

Os grupos foram diferentes assim como as variedades dentro de grupos. O grupo das 

tradicionais foi inferior aos demais e as interações não foram significativas. 

 

4.2. Aspectos evolutivos 

Pelo comportamento do arroz de terras altas observado neste ensaio, 

pode-se considerar que o arroz não foi domesticado com plantios sucessivos na mesma 

área, dado a forte redução de produção que ainda se verifica nas cultivares atuais. O 

processo de domesticação não levou em consideração os efeitos alelopáticos, a não ser que 

se possa pressupor que a necessidade de competição com plantas invasoras, assim como 



selecionou plantas mais competitivas, também tenha selecionado plantas com maior 

capacidade de produção de substâncias alelopáticas. 

Aparentemente, a autotoxidez é um fenômeno que tende a fazer com que 

a espécie seja prejudicada na sua sobrevivência. Para se tentar explicar o porquê deste 

comportamento intrigante, pode-se supor duas hipóteses: a da alta concentração de 

aleloquímicos no ambiente aquático e do controle populacional.  

O arroz é uma planta de origem aquática, logo ao se desenvolver a 

capacidade de produzir substâncias alelopáticas, a espécie tornou-se mais adaptada e 

melhor competidora por espaço neste ambiente relativamente limitado (beira de lagos e 

rios onde existe a presença de águas rasas). Para que estas substâncias produzam efeitos 

nas plantas competidoras é necessário que se tenha uma concentração adequada; em 

ambientes aquáticos esta concentração só é alcançada com uma intensa produção de 

aleloquímicos, que provavelmente atingia seu máximo no fim do ciclo da planta para 

manter a área limpa para a próxima geração. 

Durante o processo de domesticação, o homem retirou a espécie das 

áreas alagadas e iniciou cultivo em terra firme. Neste ecossistema, a quantidade de 

aleloquímicos que atingia uma concentração ideal em ambientes aquáticos se torna 

excessivamente alta, prejudicando o próprio arroz, e principalmente suas gerações 

subsequentes. Os domesticadores não selecionaram contra esta característica e se limitaram 

a plantar o arroz sempre em novas áreas, contornando o problema. 

Outra teoria a ser levantada é a de que o arroz possuiria esta característica 

como um mecanismo de controle da densidade populacional. Uma densidade muito alta de 

plantas num determinado nicho pode comprometer a reprodução da espécie em função de 

uma extrema competição entre as plantas. É possível que as espécies tenham desenvolvido 



mecanismos evolutivos para manterem suas populações com um número de plantas dentro 

de limites satisfatórios. A produção de substâncias autotóxicas dificilmente pode ser 

explicada para o controle da população de plantas. Não se pode aceitar plantas ou espécies 

suicidas. 

Quanto maior o número de plantas em um nicho, tanto maior será a 

concentração dos princípios autotóxicos até o limite em que novas plantas não se 

estabeleceriam. Com um menor número de plantas, menos substância tóxica, algumas 

plantas poderiam se estabelecer. 

 

4.3. Implicações genéticas e perspectivas de melhoramento 

As herdabilidades estimadas para produção de grãos, principalmente no 

sistema 1, foram bastante altas (quadro 9), contrariando essa característica que geralmente 

tem baixas herdabilidades. Esta magnitude se deve parcialmente ao fato desta ter sido 

estimada a partir de médias e não de valores individuais. A presença destas herdabilidades 

altas, 67% dela acima de 0,64, indica a possibilidade de realização de um eficiente 

melhoramento genético para a característica em questão. Pode-se perceber, no Quadro 9, 

que no grupo 2 e no sistema 3, estas foram menores. Tal fato pode ser explicado pelo 

comportamento diferenciado das plantas neste grupo e neste sistema em relação aos 

demais. O grupo 2, por ser o grupo das variedades tradicionais, com maior plasticidade em 

relação ao ambiente, apresentou uma menor variação de produção. Esta menor variação em 

relação à média do grupo faz com que a estimativa da herdabilidade seja menor. A mesma 

explicação pode ser usada para o terceiro sistema (quarto ano de monocultivo), onde 

ocorreram diferentes interações e variações de produção.  



Quadro 9:  Herdabilidade para produção de grãos de arroz estimada para diferentes grupos 

de genótipos e sistemas de monocultivo, no ensaio de tolerância do arroz de 

terras altas ao declínio da produção causado por seu cultivo sucessivo. 

Grupos Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Média 

Grupo 1 0,8966 0,8497 0,4764 0,7409 

Grupo 2 0,6419 0,4794 0,2716 0,4643 

Grupo 3 0,8736 0,8011 0,7336 0,8028 

Média 0,8074 0,7107 0,4735 - 

 

No Quadro 10, temos as herdabilidades da altura de planta, floração, 

vigor e doenças apenas para o terceiro sistema (quarto ano de plantio sucessivo), por ser o 

comportamento das plantas neste sistema o principal objeto de estudo deste ensaio. Como 

era de se esperar em características com maior penetrância gênica, a altura de plantas e a 

floração apresentaram altas herdabilidades. Para brusone, tanto da folha quanto do 

pescoço, as estimativas no terceiro grupo mostraram-se nulas. Estas estimativas podem ser 

justificadas pela pequena variação encontrada neste caráter para este grupo. Por serem 

linhagens que se encontram em testes, a resistência à brusone é boa. 

 

Quadro 10: Herdabilidade para altura de planta, número de dias do plantio até a data da 

floração de metade das plantas da parcela, vigor, brusone da folha (B. F.), 

brusone do pescoço (B. P.) e mancha de grãos (M. G.) de arroz estimada para 

diferentes grupos do sistema 3 de cultivo (quarto ano de plantio consecutivo de 

arroz), no ensaio de tolerância do arroz de terras altas ao declínio da produção 

causado por seu cultivo sucessivo. 

Grupos Altura Floração Vigor  B. F. B. P. M. G. 

Grupo 1 0,7812 0,9556 0,3469 0,9223 0,4417 0,7496 

Grupo 2 0,8645 0,8574 0,6145 0,8663 0,5711 0,8003 

Grupo 3 0,8767 0,9231 0,7377 --- --- 0,4776 

Média 0,8408 0,9120 0,5663 0,8943 0,5064 0,6758 



 

Estimaram-se os ganhos de seleção direta e indireta para a produção de 

grãos nos diferentes grupos e sistemas (Quadro 11). Pode-se perceber que estes ganhos são 

de grande magnitude. Quando a estimativa de seleção foi calculada no sistema 1, os ganhos 

diretos para os três grupos estudados estiveram entre 26,5% e 28,4% e os ganhos indiretos 

no sistema 3 (quarto ano de monocultivo) foram de 4,6% a 21,3%. Em números reais, 

pode-se obter ganhos de até 500 kg/ha, nas variedades melhoradas no sistema 1. Mas o que 

realmente pode ser destacado neste trabalho são os ganhos no sistema 3. Ao se selecionar 

neste sistema, têm-se ganhos estimados de até 33%. Estes ganhos são bastante 

promissores, incentivando trabalhos de melhoramento, mostrando ser possível atenuar os 

problemas causados pela autotoxidez via melhoramento genético. Para se obter melhores  

Quadro 11: Ganho por seleção (em kg/ha e em %), para a produção de grãos em diferentes 

grupos de genótipos, obtidos por seleção direta em um dos sistemas de cultivo 

e os ganhos indiretos nos dois outros, obtidos no ensaio de tolerância do arroz 

de terras altas ao declínio da produção causado por seu cultivo sucessivo. 

Grupos / sistemas Sistema 1* Sistema 2 Sistema 3 

Grupo 1 550,07 28,42% 247,17 15,01% 65,06 6,56% 

Grupo 2 284,19 27,11% 78,90 8,40% 33,56 4,64% 

Grupo 3 542,37 26,51% 367,66 21,41% 238,29 21,32% 

Grupos / sistemas Sistema 1 Sistema 2* Sistema 3 

Grupo 1 382,22 19,75% 373,61 22,69% 105,56 10,65% 

Grupo 2 107,14 10,22% 163,35 17,40% 53,99 7,51% 

Grupo 3 397,87 19,45% 388,82 22,64% 209,69 18,76% 

Grupos / sistemas Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3* 

Grupo 1 303,77 15,70% 324,33 19,71% 279,63 28,21% 

Grupo 2 135,66 12,94% 115,94 12,35% 84,78 11,80% 

Grupo 3 287,19 14,04% 283,16 16,49% 372,69 33,35% 
* Os ganhos por seleção direta estão destacados em negrito para cada conjunto de grupos de variedades. 

 



resultados em menor tempo, e considerando as interações significativas entre variedades 

dentro de grupos com os sistemas, e ainda os ganhos diretos para produção de grãos em   

plantios sucessivos, muito superiores aos indiretos, seria conveniente que o melhoramento 

genético fosse feito em monocultivo e a seleção ser efetuada em materiais já melhorados, 

pois além de apresentarem melhores características agronômicas iniciais, propiciam a 

possibilidade de maiores ganhos que as linhagens tradicionais. 

As correlações genéticas foram estimadas para o sistema de monocultivo 

e se encontram no Quadro 12. Percebe-se que as correlações são muito variáveis de acordo 

com cada grupo de genótipos. Não foi possível estimar as correlações para todas as 

variáveis, pois se esbarrou na impossibilidade de se estimar algumas herdabilidades 

(Quadro 10). As correlações que envolvem dados tomados por notas (vigor, brusone da 

folha e do pescoço e mancha de grãos) devem merecer atenção especial pois a sequência 

de notas usadas pode levar a uma interpretação errônea dos dados. No grupo 3, por 

exemplo, a correlação entre produção e vigor (variável tomada por notas) foi de -56,40. 

Este número negativo indica que a correlação foi negativa entre a produção e a escala de 

nota de vigor, ou seja, quanto maior a produção menor a nota de vigor. Como a escala 

utilizada para se medir vigor foi de 1 a 9, sendo 1 para plantas ótimas e 9 para plantas 

péssimas, percebe-se que quanto maior for o vigor, menor e a nota, e a correlação entre 

produção e vigor foi positiva. 

Pelo que se observa no Quadro 12, quando a correlação genética entre 

produção e altura foi alta, também o foi para as avaliações com vigor, e deste com altura. 

Por outro lado, quando a produção e altura não se relacionaram, também não se observou 

valores importantes de correlação entre vigor e altura e de ambos com produção de grãos. 

O grupo das linhagens apresentou maior uniformidade para porte de plantas e as mais altas  



 

Quadro 12: Correlações genéticas entre caracteres em sistema de monocultivo (sistema 3), 

nos três grupos, multiplicados por 100, obtidos no ensaio de tolerância do arroz 

de terras altas ao declínio da produção causado por seu cultivo sucessivo. 

Grupo 1 Produção1 Altura2 Floração3 Vigor4 B. F.5 M. G.6 

Produção1 100,00 01,62 02,70 -00,43 -07,24 -12,73 

Altura2 --- 100,00 13,53 06,04 60,28 27,31 

Floração3 --- --- 100,00 -59,56 37,70 38,88 

Vigor4 --- --- --- 100,00 26,35 10,99 

B. F.5 --- --- --- --- 100,00 34,78 

M. G.6 --- --- --- --- --- 100,00 

Grupo 2 Produção1 Altura2 Floração3 Vigor4 B. F.5 M. G.6 

Produção1 100,00 00,34 -18,89 -07,46 -15,32 -12,07 

Altura2 --- 100,00 34,89 -17,70 47,63 03,29 

Floração3 --- --- 100,00 41,43 33,13 27,55 

Vigor4 --- --- --- 100,00 36,62 13,76 

B. F.5 --- --- --- --- 100,00 26,47 

M. G.6 --- --- --- --- --- 100,00 

Grupo 3 Produção1 Altura2 Floração3 Vigor4 B. F.5 M. G.6 

Produção1 100,00 42,03 05,55 -56,40 --- 12,96 

Altura2 --- 100,00 -09,89 -45,90 --- 02,59 

Floração3 --- --- 100,00 -47,76 --- 54,84 

Vigor4 --- --- --- 100,00 --- -34,08 

B. F.5 --- --- --- --- --- --- 

M. G.6 --- --- --- --- --- 100,00 
1  Em kg/ha. 
2  Em cm. 
3  Em dias após o plantio – florescimento de 50% das plantas da parcela. 
4  Nota de 1 a 9 para o vigor das plantas (1- Plantas ótimas; 3- Plantas boas; 5- Plantas intermediárias; 7- 

Plantas fracas e 9- Plantas ruins). 
5  Brusone na folha. Nota de 1 a 9 (Menos de 1% de ataque; 3- 1 a 5% de ataque; 5- a 25% de ataque; 7- 25 a 
50% de ataque e 9- mais de 50% de ataque). 
6  Brusone no pescoço. Nota de 1 a 9 (Menos de 1% de ataque; 3- 1 a 5% de ataque; 5- a 25% de ataque; 7- 

25 a 50% de ataque e 9- mais de 50% de ataque). 
 



se destacaram em função de seu maior vigor, o que certamente explicaria as associações 

positivas entre produção de grãos, vigor e altura de plantas. Vale a pena resaltar que os 

genótipos mais altos e os de ciclo mais longos foram mais suscetíveis a brusone e 

especialmente os de ciclo mais longos mancharam muito seus grãos, conforme se pode 

observar no Quadro 12. 

Ao se utilizar o melhoramento genético como uma alternativa na busca 

de solução ou atenuação dos  problemas causados pela autotoxidez, não   se deve 

interpretar este melhoramento como forma de se adaptar o arroz ao monocultivo, mas a 

busca de soluções para uma gama de problemas direta ou indiretamente relacionados à 

autotoxidez. Pequenos produtores continuam fazendo derrubadas e queima de áreas com 

vegetação nativas com o objetivo de se plantar arroz. Com a possibilidade de se cultivar 

por mais de dois anos, o “rodízio” de áreas se tornaria possível, inclusive dentro de 

pequenas propriedades, e o arroz continuaria exercendo seu papel social de alimento básico 

da população brasileira. 

Não é só o pequeno produtor que enfrenta problemas com a autotoxidez 

apresentada pelo arroz. Com o advento do plantio irrigado por aspersão, surgiu uma nova 

situação de cultivo, onde não se fala mais em rotação de cultura entre os anos, mas dentro 

dos anos. Com a possibilidade de se obter até três safras por ano, o arroz encontra-se 

impossibilitado de entrar neste sistema pois somente poderia ser novamente plantado após 

nove cultivos intermediários (os três anos de intervalo recomendados para um novo 

plantio). Com o lançamento no mercado de novas cultivares com excelentes características 

de qualidade de grãos, o arroz vem se tornando uma ótima opção para áreas irrigadas na 

safra de verão. Esta tendência esbarra, como já foi mostrado, no problema da autotoxidez. 



A cultura vem apresentando problemas para se adaptar ao plantio direto. 

Isto se deve, ao menos parcialmente, a sua sensibilidade a aleloquímicos liberados no solo 

pela decomposição de restos culturais, principalmente de gramíneas. Plantas mais 

resistentes a autotoxidez provavelmente apresentariam melhor resistência também a 

aleloquímicos liberados no processo de decomposição das palhadas. 

Como visto a questão da autotoxidez transcende o monocultivo e vem se 

tornando um dos principais problemas do arroz de terras altas no país. Com o lançamento 

de novas variedades, o plantio da cultura neste ecossistema tende a se expandir e este 

problema urge ser solucionado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- CONCLUSÕES 

Para as condições em que este ensaio foi conduzido pôde-se concluir que: 

1- O plantio sucessivo do arroz na mesma área provocou significativa redução na 

produtividade de grãos, sobretudo no quarto plantio seguido; 

2- O “pool gênico” nacional de arroz japônica tropical apresentou variabilidade 

genética para a tolerância a autotoxidez, com destaque para o grupo de linhagens; 

3- O plantio sucessivo do arroz por quatro anos na mesma área alongou o ciclo e 

reduziu a altura da planta; 

4- Os diferentes genótipos de arroz japônica tropical reagiram de forma 

diferenciada a autotoxidez provocada por seu plantio sucessivo, indicando a possibilidade 

de seleção dos menos reativos; 

5- As herdabilidades para a produção de grãos e a estimativa de ganho por seleção 

no quarto ano de plantio sucessivo do arroz na mesma área confirmam a possibilidade de 

seleção para a resistência e/ou tolerância aos efeitos desta condição.  
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