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Nos ultimos anos a cultura do arroz irrigado no Estado
do Piaui vern se expandindo, passando de 3.418 ha, em 1973, para
12.637 ha, em 1987 e, segundo levantamento do DNAEE/DCRH, existe~
nos vales dos principais rios do Estado, urna disponibilidade de 'a
rea de 532.000 ha para irrigacao. No ana agricola de 1986/87,0 ar
roz irrigado apresentou urn percentual de area colhida de 5,58%, r~
presentando 33,14% da producao total da cultura, com urn rendimen
to medio de 4.261 kg/ha, bastante significativo quando comparado
com a produtividade media do arroz de sequeiro do Estado, que foi
d~ 922 kg/ha, no periodo de 1975 a 1985.

A EMBRAPA/UEPAE de Teresina vem desenvolvendo pesquisa
na area de melhoramento vegetal com 0 objetivo de identificar ge
notipos de alto potencial produtivo e adaptados as condicoes eda.
fo-climaticas do Estado do Piaui, visando obter novas cultivares.
Este trabalho faz parte do Programa Nacional de Pesquisa de Arroz ,
coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao.
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A partir de 1983 foram desenvolvidos ensaios de avalia
cao (~e cuI tivares/ linhagens de arroz irrigado nos munic~p~os de
Ter~sina (microrregiao do Medio Parnaiba), Parnaiba e Buriti dos
~)opes (microrregiao do Baixo Parnaiba Piauiense) e Elizeu Martins
(microrregiao de Floriano). Os resultados destes ensaios indicam
a MG 1 como mais uma alternativa para 0 cultivo irrigado no PiauL
Esta cultivar apresenta uma floracao media igual a da CICA-9 e se
te dias mais precoee que a CICA-8. Uma reducao de uma semana na
floracao signifiea economia de agua, luz, mao-de-obra, etc. Soma-
se tambem a vantagem de urn rendimento re~ativo de 10,60% superior
a cultivar CICA 9 (Tabe1a 1).

TABELA 1. Rendimento medio (kg/ha) e relativo (RR) de graos da eu1
ti'Jar MG 1 em relacao as cultivares CICA-8 e CICA-9.

Culti Rendimento medio Medial RR Floracao
mediavares 1983 1984 1985 1986 1987 (kg/ha) (%) (dias)

MG 1 6260 6431 5909 7098 6930 6490 110,60 78
CICA-8 6549 6338 5894 6763 6791 6408 109,20 85-
CICA-9 4403 6700 6503 5869 100,00 78

IMedia de 11 ensaios.

A eultivar MG 1 e proeedente da Colombia e sua intrfdu
ir,;/ -

cao no Brasil se deu atraves do Centro Naeiona1 de Pesquisa de'Ar
roz e Feijao. Esta eUltivar foi obtida pe10 Centro Internaciona1
de Agrieu1tura Tropical (CIAT) a partir do eruzamento P 1217 x P
1232.

A p1anta tern arquitetura moderna, porte medio,
de aproximadamente 1,00m, fo1has curtas e eretas,
coloracao verde normal e resistente ao aeamamento
normais de cu1tivo.

As panieulas tern aproximadamente 0,25m de comprimento,
os graos sac 10ngos, trans1ueidos e com poueo intensidade de cen

pubeseentes, de
em eondicOes



tros brancos e de coloraCao amarelo-palha, podendo ou nao apresen
tar aristas. A cultivar apresenta urnbom rendimento de graos in
teiros (Tabela 2) e boas caracteristicas culinarias.

TABELA 2. Caracteristicas medias dos graos beneficiados, da culti
var MG 1.

Comprimento (rom)
Largura (rom)
Espessura (mm)
Relacio Comprimento/Largura
Peso de 10~ graos (g)
Rendimento no beneficiamento (%)
- Graos inteiros
- Total

7,36
2,41
1,84
3,05
3,06

46,40
62,90

A cultivar MG 1 e recomendada para 0 Estado 40 Piaui,
em cultivo sob regime de irrigaCao par inundacio continua, usan
do-se uma densidade de semeadura de 400 sementes/ma• Aadubacao de
ve ser feita em funCao da analise quimiea do solo. Nosensaios con
duzidos nao foi observada a incideneia de doencas nesta cultivar.


