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PESQUISA 
EM 
ANDAMENTO 

OOLETA, COOSERVAÇÃO E CARACTERIZAÇl\.O DE GEOOPLASMA. NATIVO IE ARROZ 

(OJr.ljza .õa.ti.va L.) 

Com o ,objetivo de ampliar a diversidade genética de germoplasma nativo 

de arroz, o Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF) vem, desde maio 

de 1979, realizando coletas de germoplasma tradicional nos diversos estados e te r 

ritórios brasileiros. As expediçÕes contam com a colaboração do CENARGEN, 

UEPAEs, EMATERs e de Empresas Estaduais de Pesquisa. são visitados, de preferê!! 

cia, os locais onde se concentram pequenas lavouras de produtores que visam o 

auto-consumo, utilizam mão-de-obra familiar e geralmente plantam sementes pr~ 

prias, guardadas ano apos anca A coleta consiste em reunir, no campo, panículas 

de várias plantas, de modo que a amostragem represente melhor a variabilidade g~ 

nética da população. Quando se identificam plantas com alguma característica de 

interesse específico, as panfculas são colhidas e embaladas separadamente, são 

anotados o nome do produtor, a localidade, o município, o nome da cultivar, o 

sistema de cultivo e outros dados de interesse. 

Excepcionalmente, são coletadas também, em feitas, mercados e mercea 

rias dos municípios percorridos, sementes do produto já colhido nas fazendas,ne~ 

se caso, o peso da amostra varia de 100 a 200 gramas de sementes, 
-No CNPAF, as coletas sao trilhadas manualmente, expurgadas com Phosto 

xin, e registradas no BAG, onde cada amostra recebe um número de a'cesso. Post e 

riormente, o germoplasma é dividido em três partes, ficando 40% no Centro, para 

avaliação e caracterização, 30% são remetidos ao CENARGEN,para conservaçao a lon 

go prazo, e os 30% restante sao destinados ao IRRI - Filipinas, para a coleção 

mundial. No CNPAF, o material é conservado a temperatura de lOoC e umidade rela 

tiva de 30%. 

1 EngÇl AgII.ÇI, M. Se.., PuqlÚMdaJr. do Ce.n.tJr.o Nac<.onlLC de. PuqtU.óa de. ANLoz e. Fújáo 
(CNPAF) - EMBRAPA, Ca.i.x.a PO.6.ta.e. 179 74000 GOIÃNIA, GO 
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Para avaliação pela equipe multidisciplinar,cada entrada é plantada em 

três linl1as de 5 m com a colocação de 60 sementes/mo Quando se dispõem de po.':'. 

cas sementes, o plantio é feito em apenas uma linha de 5 m ou menos, conservan 

do-se a densidade de 60 sementes Im. são observados, a campo, os seguintes carne 

teres botânicos e agronômicos: cor da folha, altura da planta; pubescência la-mí 

nar e lateral da folha; altura do colmo; comprimento e largura da folha; dat a 

da floração; presença de arista no grão; cor do apículo na maturação; cor do co 

lar, lígula e aurícula; habito, tipo e exerçao da panícula; resistência do col 

mo; resistência a doenças (~rusone); resistência ao acamamento; resistência a de 

granação, número de panículas/m
2

; diâmetro do colmo e ciclo da cultivar. são de 

terminados, em laboratórios: comprimento, largura e espessura do grão com e sem 

casca; cor das glumelas; pubescência das glume las; cor dos grãos sem casca; p."'. 

so de 1000 grãos e coloração do ap ículo. No total, saQ anotados 36 desclritores. 

gstas características são utilizadas no pLOgrama de ~lhoramento de arroz de se 

queira da entidade. 

Jtté hoje, já foram co1etadas 7aS amostras <li' ==, cuja distrilxli""o 

por es tado € território pode ser observada no Quadr~ 1. ALQm dessas, tarnhém fo 

ram coletadas, por técnicos das g~~TgRs de vârios estados do Brasil, e remeti das 

ao CNPAF, nos anos de 19 77 e 1978, ce rca de 500 amostras dQ arroz, que estao sen 

do avaliadas e caracterizadas pela equipe . 
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QUADRO 1 - Especie e numero de amostras de arroz co1etados pelos pesquisadores do 

CNPAF, nos es t ados e territór i os hrasileiros, desde rnaio/79 a junho/82. 

~pecies 
EstadoS/Territó~ 

çfUjza .6at-Lva L. OJujza sp. Total 

Maranhão 419 419 
Amazonas 44 02 46 
Minas Gerais 130 130 
Espírito Santo 56 56 
Acre 73 73 
Roraima 59 59 
Rondônia 01 01 
Goiás 03 03 
Piauí 01 01 

T O T A L 786 02 788 _ . 

. RF/cas . 
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