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As várzeas amapaenses, apesar de pouco exploradas, apresen 

tam potencial para nelas s.e desenvolver uma rizicultura intensiva, com 

um mínimo de insumos, graças à deposiço natural dos detritos mine 

rais e orgánicos, transportados pelos rios de água barrenta em suas 

inundaç6es periõdicas. No entanto, a falta de cultivares adaptadas a 

essas formaç5es eco1691cas, associada ao baixo nível tecnológico do 

produtor, são alguns dos fatores responsáveis pelos baixos rendimen 

tos obtidos com essa cultura. 

Com o objetivo de avaliar as caracterTsticas p-rodutivas de 

diversas cultivares e linhagens de arroz, selecionadas em 	ensaios 

preliminares, foi conduzido no Campo Experimental de Mazagáo, 	sob 

condiçóes de várzea úmida, um experimento onde foram estudados, em 

delineamento experimental do tipo blocos ao acaso com quatro repeti 

çes, os materiais mostrados na Tabela 1. O trabalho foi 	instalado 

em solo do tipo Giey Pouco Húmico com 5,8 de p11, 24pprn de P, 	27ppm 

de K, 2,lme%de Ca+Mg, 0,4me* de AI, 4% de areia grossa, 5% de areia 
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fina, 21% de arHa e70% de silte. A semeadura fo • i feita em sulcos 

espaçados de 30cm, numa densidade de 10 sementes Øor metro linear. 

Para o célculo das médias obtidas e apresentadas na Tabela 

1. foram considerados os dados de tr&s repetiçóes, em decorrancia de 

falhas registradas nos "stands" fez-se necesséria a utilizaçio deum 

bloco para fornecimento de mudas para transplantio. 

Apesar da ocorréncia de chuvas ter sido pequena e irregular 

no decorrer do ciclo da cultura, observou-se que mais de 80* dos ge 

nótipos testados apresentaram desempenho produtivo bastante signifi 

cativo para as :ondições de vérzeas do Amap, haja vIsta terem apre 

sentado produti idades que superaram a média local,que éde 1.500k9(ha 

para e'ssas condç3s ecológicas, de no minímo 30% e no míximo de180%. 

Os resultados mestramque, mais de 50% dos materiais testados apre 

sentaram produtividades mais altas que a obtida com a cultivar Apu 

ra (testemunha), cuja média foi 2.540kg/ha. Este rendimento foi cer 

ca de 11* mais baixo que o da linhagem L 4440 (2.807kg/tia) e aprox! 

madarnente 65% m is baixo que o CNA 266-B-BM-2 (4.194k9/tia). 

Os genitipos em competiçío apresentaram ciclos vegetativos, 

correspondentes até a floraço média, que variaram de 76 a 99 dias, 

sendo que a cultivar Lebonet e a linhagem GA 3469 foram as mais pre 

coces, enquanto que a Apura e Alupi foram as mais tardias. 

A altura média dos materiais testados variou de 97 a 157cm, 
sendo que a de nenor desenvolvimento em altura foi a IR 841-63-5-1-9-33 

e a de maior a Alupi. Os genótipos testados, de modo geral, no apre 

sentaram problemas de acamamento, com exceção do GA 3469 que apresen 

tou todas as plantas acamadas e GA 1051, CNA 266-8-BM-3, KN 9, CA 810023 e 

IR 841-63-5-1-9-33, que apresentaram nfvels intermediírios de acama 

mento. Os genótipos CNA 266-B-Bpj-2, Cica 6 e IET 1785, apesar 	das 

excelentes produtividades, apresentaram problemas de qualidade de 

grãos, com um Tnd ice médio de 2,7 de mancha branca. 
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TABELA 1. Resultados btldos no ensaio "Competição de cultivares de 

arroz em irea de varna do Arnapã/1983". Mazago,AP, 1983. 

Mãdas de três repetiçes. 

Cultivares/ 	 Ciclo 	 Altura 	 Produtividade" 
1 irhagens 	 (dias) 	 (cm) 	 (kg/ha) 

CNA 266-B-BM-2 77 105 4.194 

Cica 	6 84 113 3.757 

GA 	1051 81 112 3.446 

BG 	374-1 89 108 3.399 

IET 	1785 87 107 3.399 

GA 3464 92 103 3.328 

CNA 266-8-BM-3 78 107 3.205 

014 	1 79 107 3.010 

KN9 90 128 2.972 

IR 	2035 87 103 2.949 

GA 3469 76 128 2.895 

L 4440 94 102 2.807 

Apura 99 142 2.540 

Awini 93 108 2.269 

ZET 	2881 87 108 2.137 

IR 	26 91 102 .2.114 

Lebonet 76 102 2.032 

Alupi 98 157 1.957 

IR 	841-63-5-1-9-33 80 97 1.273 

CA 810023 84 107 928 

* Com umidade corrigida para 13%. 


