
la qual foram cbnsideradas" acei taveispara produtores .. que . nao 

ofere<;:amumbom. manejo a cultura. A cultivar HIbrido, apesar de 

possuir graos de 6timaqualidade,; apresentouas maisbaixas"pr£ 

dutividades de graos ... Nas .cultivares. tradicionais, observaram.,. 

se ciclos semi-tardios e .. tardios; porte ,alto ,e suscetibilidade 

ao acamamen to. A cul ti var IAC·: 4 35 . apresentou porte: alto e aca 

mamento moderado.,. ao contrario das ·demais cultivares e' linha 

gens introduzidas, de ciclo medio ,e semi...,tardio,· . porte ·baixo 

e resistencia ao acamamento. 

* * * 

PEDROSO,B.A.*, CARMONA, P.S.*"';TERRES,A.L.S.**, GALLI,J.**, 

RIBEIRO, A.S.**; GONt;:ALO; J.F.P.**; CARDOSO, M.J.***, MATOS, 

M.A. de 0.***; BARROS L.C.G.****; SOARES, S.F.****; SANTOS 

FILHO,D.C.dos****; TEIXEIRA,·A.M .. N.A; de P. *****. Progr~ 

rna integrado de melhoramentode arroz ·com duas· gera<;:oes par 

ano. *IRGA - Caixa Posta 1927 -90.000 - Porto Alegre. - RS, 

**Convenio EMBRAPA/UFPel- Caixa Postal 354 - 96.100 - Pelo 

tas - RS; ***UEPAE/Teresina - Caixa Postal 01 - 64.000.-Te 

resina - PI, ****EMBRAPA/UEPAE Penedo - Caixa.Postal 68 

57.200 - Penedo -AL. ***** EMBRAPA/CNPAF - Caixa Postal 

179 - 74.000 - Goiania - GO, 

Amelhor tecnifica<;:aodalavoura de arroz no Rio Gran 

de do Sul, verificada no fim, da dec ada de 19.60, fez com que os 
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programas de melhoramento com arroz existentes fossem intensifi 

cados. As entidades que possuem programa de pesquisa com arroz 

no Estado, Instituto Riograndense do Arroz e Empresa Brasilei-

ra de Pesquisa Agropecuaria - Convenio EMBRAPA-UFPel, uniram 

as recurs as disponfveis e estabeleceram um programa de melhora 

mento, com duas gera~oes par ana, para mais rapido atender a 

demanda da lavoura e do consumidor, que exigia arroz de melhor 

qualidade. Inicialmente, foram feitas introdu~oes de cultiva-

res comerciais, linhas puras e de material segregante de ou-

tros centros de pesquisa. Muitas cultivares foram obtidas des 

sas introdu~oes e ainda estao sendo cultivadas comercialmente. 

No programa de hibrida~ao controlada, essas introdu 

~oes foram envolvidas em centenas de cruzamentos simples, mul 

tiplos e retrocruzamentos, procurando transferir as cultivares 

comerciais bem adaptadas existentes no Estado, principalmente 

produtividade, qualidade, precocidade e resistencia a doen~as. 

Para acelerar a uniformidade genetica dos hfbridos 

obtidos desses cruzamentos, realizaram-se gera~oes de inverno, 

durante a perf ado entressafra, em outras regioes do vale (no 

Centro-Oeste, Goiania, e Nordeste, Teresina e Penedo) devido , 

a ocorrencia de baixas temperaturas no RS, limitantes para a 

cultura do arroz. 

Os cruzamentos do programa conjunto sao realizados em 

Pelotas, e a material FI multiplicado no Centro Nacional de 

Pesquisa Arroz, Feijao, em Goiania, em casa de vegeta~ao. o 

F 2 obtido e semeado em "bulk", no Rio Grandedo SuI. A partir 
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do F
3

, 0 material e conduzido em linhas individuais com contro 

Ie de "pedigree". Uma ou duas dessasgerac;::oes segregantes fo 

ram realizadas em condic;::oes de campo, no Nordeste, UEPAE ~ Tere 

sina, em 1963/66e, atualmenteesta sendo feita na UEPAE -Pene 

do,onde se faz selec;::ao para as condic;::oes locais. Atualmente 

o programa dispoe de centenas de linhagens hibridas, com uni 

formidade genetica acelerada, grac;::as as gerac;::oes de inverno, 

sendo que algumas ja se encontram nos ensaiosregionais, com 

possibilidades de serem lanc;::adas nos proximos anos. Alem' disso, 

outras linhagens segregantes" introduzidas, submeti das a ger~ 

c;::aode inverrto, anteciparam sua terminac;::ao, sendo que uma, a 

P790-B4-4-lT, ja fbi lanc;::ada com a denominac;::ao de BR/IRGA-409, 

e outra,' a P798-B4-4~lT, apresenta caracterist:l.cas bastante pr~ 

missoras. TambeIh ,ensaios' de competic;::aoreali zado no' Nordeste 

indicam que ha cuI ti vares gauchas com boa adaptac;::ao naquela re 

giao, como a IRGA-408. 

* * * 

RANGEL, P.H.N; *; GALVAO, J.D. ** &S:ILVA" J.C.*** Coeficientes 

detrilha; em cultivares de' arroz lQJtljza '<la>t-i.vaL.) 

*EMBRAPA/CNPAF-Caixa Postal 179 - 74.000 - Goi§.nia - GO;** 

UFV - Departamento de Fitotecnia 36.'570' 'Vic;::osa - MG;*** 

UFV Dep'artamento de Biologia Geral'- 36.570" -Vic;::os'a MG. 

, A correlac;::ao entre :carac'i:eres 'agronomicos, apesar,de 
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