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INTRODU~AOJ AVALIA~AO E UTILIZA~AO DE GERMOPLASMA
DE ARROZ nA REGIAO DA TRANSAMAZÔNICA

João Roberto Viana corrêa*

E;duardo Jorge M. Carvalho*

No Estado do Pari, o cultivo de arroz de sequeiro está sendo,
esenvolvido com maior i~tensidade ao longo da Rodovia Transamazôni
a, em mõdulos que varian de 1 a 10 hectares, sendo que 05 princi
ais municípios produtores são atualm~nte Altamira e Santarem, que
et~m cerca de 10% da produção estadual.

Na região da Transamazônica, os parceleiros proprietários de
[otes de 100 hectares aproximadamente, através .d~ projeto de coloni
ação do INCRA, nestes dez primeiros anos de. exploração agrícola, ti
eram. como melhor alternativa pari obte~ção d~ rendaimediat~, a cul
ura do arroz, em condição de sequeiro.

Apesar da orizic~ltura se constituir em uma das alternativas
a1S importantes de desenvolvimento do setor agrícola des~a reg1ao,
presen tando-s e com uma at ivi dade cap,az de con tribui r de nodo s19n2:.
ice';ivo na sua formação econômica, vale ressaltar, que o sistema de
ultivo adotado pelo produtor é bastante deficiente, devido princi
almente a utilização de semeadura de cultivares com baix2 produtivi

dade e má qualidade de grãos, aliada a técnicas rudimentares, concor
I endo para que se obtenha um índice de produtividade em tnrno 'd~
.500kg/ha, inferior e não representativp do potencial desta região.

Eng9 Agr9 Pesquisadore$ da EMBRAPA-UEPAE/ALTAMIRA, Caixa
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Com a finalidade de minimizar estes problemas, ano apos ano,
a UEPAE/Altamira vem desenvolvendo um trabalho contínuo e dinâmico
de introdução de cultivares de arroz, pois as novas cultivares
cionadas permanecem em uso durante um número variável de anos
por sua vez serem substituidas por outras melhores.

sele
para

Encontram-se em andamento três Ensaios Integrados de Arroz
de Sequeiro (EIA-S), que fazem parte do programa nacional de melhora
ento coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão

(CNPAF) visando integrar em programa único, as pesquisas deste Cen
tro e aquelas desenvolvidas a nível regional.

Os principais objetivos dos ensaios integrados sao os segu~~
tes: testar material melhorado sob diferentes condições ecológicas
expor o material a d~ver-sos rrstr~ss", tais como pragas e doenças, de
iciências nutricionais, a nível local; fornecer um meio ,de compar~
ão com as-cultivares em uso local; economizar tempo, pela diminui
ao de anos de repetiçãc e pela rápida divulgação dos resultad~s por
egião. --.•..; .

Os ensaaos foram instalados em janeiro do corren t e. ano,_ nos
ampos Experimentais do km 23, km 101, sentido Altamira/Itaituba e
m 35, sentido Altamira/Marabá, respectivamente nas seguintes unida
es pedológicas: Podzólico Vermelho-Amarelo, Terra Roxa _.Estruturada
Latosol Amarelo.

O preparo do solo foi executado obedecendo o sistema tradi
ional da região, nao processando o destocamento e durante o andamen,
o dos ensaios, ~ãojserão aplicados fertilizantes.

O delineamento estatístico adotado ê o de blocos ao
om três.repetiçoesi apresentando cada parcela uma área útil

2 . .
10m, sendo as cultivares semeadas no espaçamento de O,30m

ileiras e plantas •

acaso
de

entre
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Os ensa~os são conpostos de "Cultivares/linhagens fixas" o

..
muns ~ todos locais, incluindo uma cultivar considerada
geral IAC-47 e de duas cultivares de uso local: IAC-1246 e
ga.

testemun a

Cultivares/linhagens fixas:

01 - IAC-4-7 10 - CNA x 790827
02 - IAC-25 11 - CNA x 793833
03 - IAC-165 12 - CNA 791001
04 - IAC-164 13 - CNA x 790821
05 - IAC-5544 14 - CNA 795994
06 - CNA x 793835 15 - CNA 795993
07 - D'our ado Precoce 16 - CNA x 791041
08 - Pratão Precoce 17 - CNA x 791048
09 -- GNA:-x 790825 . 18 - CNA x 791059
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