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A cultura do arroz tem lugar de destaque na agricultura piauiense, £
cupando, em 1985, 0 lQ lugar em valor de produ~ao e 0 3Q lugar em area co1hi
da. Contudo, por ser uma cultura preponderantemente de sequeiro, tem apresent~
do uma baixa produtividade, ou seja, uma media de apenas 922 kg/ha, no perlodo
de 1975 a 1985. U1timamente porem, tem ocorrido um grande incremento na area
irrigada do Estado, principalmente, em rela~ao a cultura do arroz. Segundo a
£MATER-PI a area irrigada no Estado passou de 1.200 ha em 1979 para 15.000 ha
em 1987. dos quais 77% com a cultura do arroz. Este incremento no cultivo irri
gada possibilitou um aumento na produtividade da orizicultura estadual, fazen
do com que no ana agricola 1985/86, 0 arroz irrigado, embora tenha participado
com 4,98% da area colhida, tenha representado 12,60% da producao.

A eXistencia de programas oficiais de iL~entivo a irriga~ao (PrOVa!
zeas, Proine. etc.), bem como, as grandes perdas na atividade agricola em de

! correncia das secas ou ma distribuicao de chuvas, tem feito com que os produt£
res se v01tem para 0 cultivo irrigado. 0 Piau! tem um grande potencial para ir
rigacao, composto por seis sub-bacias do rio Parnaiba, onde ocorre uma area ir
rigavel de 532.000 ha (DNAEE/DCRH) e por aguas subterraneas, cuja vazao e esti
mada em 10 bi1hoes m3/ano.
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produtivo e adaptados as condic;oes ecologicas do Estado do Piau£' Atrave5 de
ensaios de avaliacao de cultivares/llnhagens de arroz irrigado. foi testada a
partir de 1983, nos mun~cipi(js de Teresina (microrregiao do Medio Parnaiba),
Parnaiba e Buriti dos Lopes (microrregiao do Baixo Parnaiba Piauiense) e Eli
zeu Martins (microrregiao de Floriano). a cultivar Metica I, que produziu em
media 15,88% mais que a CICA Y ~ 6,13% mais que a CICA 8 (Tabela 1).

Hedia1
(kg/ha)

Rendimento
Re1ativo

(%)

Metica 1 8.608 6.611 6.417 6.226 7.236 6.801 115.88
CICA 8 6.549 6.338 ).894 6.763 6.791 6.408 109,18
ClCA 9 4.403 6.700 6.503 5.869 100.00

iMedia de 11 ensaios.

A cultivar Metiea 1 e procedente da Colombia, foi obtida pelo Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) e pe10 Instituto Co10mbiano do A!
roz (lCA) atraves de cruzamentos mu1tiplos envolvendo as cultivares / linhagens
LR 930-53. IR 579-160, IR 930-31-10, IR 22, IR 662 e Colombia 1. tendo sido in
croduzida no Brasil em 1981, pela EHBRAPA/CNPAF.

A planta tem arquitetura moderna, e resistente ao acamamento e tem
porte medio, com altura em torna de 100cm e perfilhos semi-eompactos. As £olhil5
~ao curtas. eretas, pubescentes e de coloracao verde normal. A floraCao ocorre
ernmedia aos 77. 90 e 105 dias apcs a germinacao, para as mierorregioes do Me
dio ParnaIba, Baixo Parnaiba Piauiense e Floriano. respectivamente, oeorrendo
d maturacao comp1eta dos graos, geralmente, 30 dias apcs a f10racao. As panicu
Las sac exsertas, compactas (cerca de 140 espiguetas/pan!cula), com aproximad~
mente 20 em de comprirnento. Os graos sao longos e finDs. glumelas poueo pubeE.
centes, de co10racao amarelo-palha, podendo apresentar aristas. Comercialmente
os graos tem boa aceicacao, tendo bornrendimento de graos inteiros, baixa in



tensidade de centros brancos. boa aparencia apos 0 cozimento e boa expansao de
volume (Tabela 2).

Comprimento (mm)l
Largura (mm)l
Relacao comprimento/largural
Peso de 100 graos (g)
Rendimento no beneficiamento
- Inteiros

6)49
2)16
3)00
2)68

- Total
Centro Branco (0-5)2

59)00
66)00

0,60

IGraos beneficiados.
20 = graos translucidos; e 5 = graos gessados.

Esta cultivar e reeomendada para 0 Estado do Piau!, em cultivo sob
regime de irriga~ao por inundacao continua, usando-se uma densidade de plantio
de 400 sementes(m2 e um espacamento de 0,2Om entre fileiras. Deve ser feita a
dubac;a.oem func;aoda analise de fertilidade do solo) ap1icando-se 1/3 do adubo
nitrogenado em fundacao e as 2/3 restantes em cobertura) na iniciacao do pr!
mordios florais, que oeorre) geralmente) aos 45 dias apes a semeadura. 0 con
trole de ervas daninhas e fundamental) principalmente nos primeiros 20 a 30 di
as apes a semeadura, para evitar a concorrencia por agua) luz e nutrientes. No
Estado ainda nao fol obser~ada a incidencia de doencas na cultivar ~etica 1:
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