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o arroz (OILIjZa. .6a..tiVd L.) constitui um dos principais produtos
da agricultura piauiense, sendo cultivado em todos os municipios
do Estado. Segundo 0 IBGE, em 1988 esta cultura ocupou 263.294 ha
que foram responsaveis por uma producao da ordem de 407.914 t, c£
locando 0 Piaui em 70 lugar em area cultivada e em 80 em volume
de producao entre todas as unidades da federacao. Nesse contexto,
merece ser destacada a importancia do arroz de sequeiro por repre
sentar cerca de 94% de toda a area cultivada e 84% da producao de
arroz do estado do Piaui.

Explorado tradicionalmente por pequenos produtores, como
cultura de sUbsistencia, 0 arroz de sequeiro vem assumindo posi
cao cada vez mais relevante no cenario agricola piauiense. Nos
iiltimos anos, a area :~ultivada vem aumentando em·decorrencia 4a
ocupacao dos cerrados da regiao sul do Estado, principalmente.
Apesar desse fato, registra-se,em todas as regioes orizicolas do
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piaui, a utilizacao de grande nfrmero de cultivares que ainda apr~
sentam baixos niveis de produtividade e de qualidade de graos.

Em face dessa realidade, a EMBRAPA, atraves da UEPAE de Te
resina, vem desenvolvendo um projeto de melhoramento de arroz de
sequeiro objetivando a identificacao de genetipos com ampla
cidade de adaptacao as condicoes agroclimaticas do Estado e
apresentem produtividade e qualidade de graos superiores as
vares tradicionais.

As cultivares Araguaia e Rio Paranaiba foram testadas no ~
" -

riodo de 1985-1990, em quatorze e oito ensaios, respectivamente,
nas microrregioes homogeneas'de Teresina (municipio de Teresina),
Medio Parnaiba Piaui~nse (Angical do Piaui), Floriano (Eliseu Mar
tins) e Alto Parnaiba Piauiense (Urucui). Na media dos ambientes
estudados, a Araguaia e a Rio Paranaiba produziram 5% e 11%, res
pectivamente, a mais do que a testemunha lAC 165. Em relacao a
testemunha lAC 47, a cultivar Araguaia produziu 3% a menos e a
Rio Paranaiba 2% a mais (Tabela 1).

A cultivar Araguaia foi obtida pela EMBRAPA/Centro Nacional
de Pesquisa de Arroz e Feijao, do cruzamento entre a lAC 47-e a
linhagem nigeriana TOS 2578/7-4-2-3-B2, reunindo a capacidade de
adaptacao do primeiro e a resistencia a brusone do segundo proge

capa
que

culti

Nas condicoes do estado do Piaui, a Araguaia atinge seu ci
clo de florescimento por volta dos 80 dias apes a emergencia, po
dendo ser colhida aos 110-115 dias. A altura media da planta e de
115 em e nao apresenta acamamento. As folhas sac glabras, de colo
racao verde-escura, mais estreitas, mais curta~ e eretas do que
as da cultivar lAC 47. Apresenta paniculas -bem excertas, com com
primento em torno de 25 cm. Os graos desta cultivar sac longos,
muticos, com casca lisa e de coloracao amarelo-palha. Benefici~
dos, os graos da Araguaia se aproximam do padrao longo e fino
(agulhinha), de melhor cotacao no merc~no~ ~p=esentam alto rendi
mento de engenho e graos translucidos, com rara ocorrencia de ce~
tro branco (Tabela 2). Apes 0 cozimento, exibem textura solta, e~
pansao de volume, aroma e sabor"normais.

A cultivar Rio Paranaiba, tambem obtida pela EMBRAPA/CNPAF,



e originaria do cruzamento entre a lAC 47 e a linhagem senegalesa
63-83.

No Piaui, a Rio ParanaIba floresce por volta dos 80 dias
apos a emergencia podendo ser colhida aos 110-115 dias. A altura
media da planta atinge 125 cm. Apresenta folhas inferiores decum
bentes, glabra~ e de coloracao verde-clara. As paniculas sao bem
expostas - cerca de 25 cm de comprimento -, com graos longos, glu
melas lisas e de coloracao amarelo-palha,podendo apresentarmi
croaristas. Apresenta graos mais longo~ do que os da lAC 47 e al
to rendimento de graos inteiros no beneficiamento (Tabela 2), c~
racteristicas que the conferem preferencia por parte do, consumi
dor. Ademais, os graos da Rio Paranaiba apresentam endosperma
translucido (com insignificante presenca de centro branco) e ex~
lente aspecto apes 0 cozimento, com textura solta, expansao de vo
lume, aroma e sabor normais.

As cultivares Araguaia e Rio Paranaiba sao recomendadas p~
ra 0 estado do Piaui, para cultivo em regime de sequeiro, usando-
se uma densidade de semeadura de 120 sementes viaveis/m2• A aduba
cao deve ser administrada em funcao dos resultados da anali$e de
fertilidade do solo. Quando necessario, recomenda-se a aplicacao
de todo 0 fosforo, potassic e 1/3 do nitrogenio em fundacao. Os
2/3 restantes do nitrogenio devem ser aplicados par ocasiao·· do
inicio da formacao da panicula, 0 que, para as cultivares em apr~
co, nas condicoes do Piaui, tem ocorrido ao redor dos 45 dias de
pois da emergencia.



'IABELA 1., r<'C11d imento medio (kg/ha) e re1ativo de graos das cui tivares de arroz Araguaia e
Rio Paranaiba em re1acao as cu1tivares lAC 47 e lAC 165, no periodo de 1985-
1990, no estado do Piaui.

Araguaia
Rio Parana{ba
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1'ABELA 2. Caracteristicas agronornicas das cultivares de arroz Araguaia e Rio Paranaiba ern
cornpara~ao com lAC 47 e lAC 165.

Aeama Peso de Rend. engenho(%) Centro2 Dimensao de graos(descascado~C1asse- -1 - ------- ....;;;..- ---,_
F1ora~ao Altura mento 100 graos Inteiros Total braneo Compo Larg. eap. Rela~ao d~

(dia) (em) (1-9) (8) (0-5) (mm) (mm) (mm) CIL grao

Araguaia 80

Rio Parana{ba 80

.lAC 47 (Test.) 80

lAC 165 (Test.) 65

1Escore variando de 1
2 Escore variando de 0
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(ausencia d~ aEa~amento) a 9 (acamamento maximo).
(graos trans1~i~os) a 5 (graos gessados).
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