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Neste trabalho procurou-se avaliar 0 comportarnento 

das cultivares mais prornissoras para a cultura do arroz de se 

queiro, atualmente disponlveis ern Minas Gerais, ern condiqoes 

arnbientais contrastantes, principalmente ern termos de solos. 

Forarn conduzidos quatro ensaios nos seguintes locais: 

na Fazenda Experimental de Uberaba (2 ensaios), Fazenda Exper~ 

mental de Patos de Minas e no Centro de Experimentaqao, Pesqu~ 

sa e Extensao do Triangulo Mineiro, ern Capinopolis, os quais 

forarn instal ados ern: 27.10.78, 04.12.78, 14.11. 78 e 26.10.78 , 

respectivarnente. 

As analises qUlmicas dos solos revelararn as seguintes 

condiqoes, nos ensaios de Uberaba (ensaio 1 e 2), Patos de Mi 

nas e Capinopolis, respectivamente: pH (ern agua) = 5,0, 5,9, 

5,6 e 6,0,· Al+++ (mE/100 em3 ) 0 2 2 0 1 ++ = "0,, , 1 eO, ; Ca + 
++ 3 + 

Mg (mE/100 ern ) = 1,4, 2,0, 1,6 e 5,6; K (ppm) = 81, 91, 28 

e 125;P (ppm) = 6, 2, 36 e 96; M.O. (%) = 0,87, 2,56,1,8 e 

2,17. 

As cultivares avaliadas forarn: lAC 47, lAC 1131, lAC 

1246, lAC 5032, lAC 5100, lAC 5128, lAC 5544, lAC 165, lAC 164, 

Dourado Preeoce e Pratao Precoce. 

Utilizou-se 0 delineamento experimental de blocos ao 

aeaso, corn 12 tratarnentos e seis repetiqoes, exeeto 0 ensaio 1, 
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de Uberaba, que ficou com cinco repeti~oes. 

Todos os ensaios receberam a seguinte aduba~ao: blo 

cos I e II (nao foram adubados), blocos III e IV (aplicaram-se 

15-30-20kg/ha de N, P20 5 e K20, respectivamente) e, nos,blocos 

V e VI (aplicaram-se 30-60-40 kg/ha dosmesmos elementos cita 

dos anteriormente) ,sendo que 1/3 donitrogenio foi aplicado 

no sulco de plantio, e os 2/3 restantes em cobertura, aos 45 

dias apos a semeadura(exceto no ensaio de Capinopolis, em que 

nao houve aduba~aO nitrogenada em cobertura). Os fertilizantes 

empregados foram sulfato de amc5nio, superfosfato simples e clo 

reto de potassio. 

Nao houve deficiencia de chuvas nos locais dos en 

saios durante 0 periodo de condu~ao dos trabalhos. 

As menores produg6es foram obtidas em Uberaba, com 

uma media geral de 1.424 kg/ha, no ensaio 1, e 2.045 kg/ha, no 

ensaio 2. Em Patos de Minas e Capinopolis, onde os solos dos 

locais dos ensaios sao mais ferteis, as produ~oes foram bern 

mais elevadas, registrando-se uma media geral de rendimento de 

graos de 3.678 kg/ha e 3.820 kg/ha, respectivamente. 

No ensaio 1, de Uberaba, a maior produ~ao foi exibi

da pela IAC 47 (testemunha), com 1. 851 kg/ha., porem, esta me 

dia nao diferiu significativamente das medias apresentadas p~ 

las cultivares IAC 164, IAC 5128, IAC 5032 e IAC 25. As menos 

produtivas foram IAC 5544 e Dourado Precoce, com 1.155 kg/ha 

e 1.003 kg/ha, respectivamente; as demais ficaram numa posi~ao 

intermediaria. 
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A IAC 165 foia mais produtiva,no ensaio 2 de Ubera 

ba, com 2.565 kg/ha,inc1usive diferiu estatitiscamente das 

restantes.Por outro1ado, aIAC 5100 e IAC 5544- foram as me 

nos produtivas,com 1.785 kg/ha e 1.155 kg/ha, respectivamente, 

ficando as demais cu1tivares numa posigao intermediaria. Neste 

ensaio, a IAC 47 (testemunhalocupou a quinta posigao em ter 

mos de produtividade, com uma media de 2.088 kg/ha. 

Em P atos de Minas, a tes temunha (IAC 47 " com uma 

produgao de 3.725· kg/ha, perdeu em produtividadepara as cu1ti 

vares IAC 164 (4.185 kg/hal, IAC 165 (3.972 kg/hal, IAC 1131 

(3.886 kg/hal, Pratao Precoce (3.843 kg/hal e IAC 25 (3.837 kg/ 

hal, mas estas medias nao diferiramentre si. As menores prod~ 

goes, de 3.317 kg/ha e 3.262 kg/ha, foram obtidas, respectiva

mente, pe1a IAC 1246 e IAC 5032. 

No ensaio de Capinopo1is,. a IAC 47 (testemunhal , com 

um rendimento de graos de 3.995 kg/ha, foi superada pe1as se 

guintes cu1tivares: IAC 5032 (4.855 kg/hal, IAC 5128 (4.757 kg/ 

hal, IAC 5100 (4.613 kg/hal, IAC 1131 (4.377 kg/hal e IAC 1246 

(4.354 kg/hal, inclusive estas cu1tivares diferiram significa

tivamente da testemunha (IAC 47l. A IAC 165 e IAC 5544 foramas 

que apresentaram menor produgao de graos, com uma media de 

2 .. 609 kg/ha e 2.105 kg/ha, respectivamente. As demais cu1tiva 

res se situaram numa posigao intermediaria. 

Observou-se que, nos dOis ensaios de Uberaba, nenhu

ma cu1tivar apresentoup1antas acamadas. Em Patos de Minas,ap~ 

nas a IAC 165 exibiu um 1igeiro acamamento. Ja em Capinopo1is, 
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a situa9ao foi bern diferente, pOis somente a cultivar Pratao 

Precoce nao acamou; as demais apresentaram urn acamamento consi 

deravel, que variou de 25% a 100% da parcela com plantas acama 

das. Dentre estas cultivares, a lAC 5100 foi a que demonstrou 

maior suscetibilidade ao acamamento. 

Notou-se que a altura da planta (media dos quatro en 

saios) foi semelhante para todas as cultivares estudadas, va 

riando de 100 a 150 cm. 

Verificou-se que, das molestias de ocorrencia mais 

comum, na cultura do arroz de sequeiro, Brusone, Helminthospo

riose e Cercosporiose, apenas a ultima foi constatada no en 

saio 1 de Uberaba; nos demais ensaios, estas doen9as nao se rna 

nifestaram. Com rela9ao a Cercosporiose, no ensaio 1 de Ubera 

ba, observou-se que apenas as cultivares lAC 164 e lAC 165 e 

Pratao Precoce nao apresentaram sintomas da doen9a. As 

suscetfveis foram a lAC 25 e lAC 5100. 

mais 

Quanto a Escaldadura (na folha), constatou-se ataque 

leve da doen9a (menos de 5% da area foliar atacada), apenas no 

ensaio de Patos de Minas, e nas seguintes cultivares: lAC 5032, 

lAC 5100, lAC 1246, Pratao Precoce e lAC 5544. As demais mos 

traram-se tolerantes a esta doen9a. 

* * * 

SOARES, P.C. & MORAIS, O.P. de. Competi9ao regional de culti

vares de arroz irrigado. EPAMIG - Caixa Postal 216 - 36.570 

- Vi90sa - MG. 
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