
ro ate lSO kg P20 s/ha aumenta a produ~ao significativamente. 

Quando a agua e limitante, a aplica~ao de fosforo nao aumenta a 

produ~ao. ° arroz consome a maxima quanti dade de agua, aprox2, 

madamente, uma semana antes da flora~ao. Ern rela~ao ao consumo 

total de agua, 0 arroz consome 30% durante a fase vegetativa, 

55% durante a fase reprodutiva e 15% durante a fase de matura 

~ao. Deficiencia hidrica durante a fase reprodutiva aumenta a 

esterilidade, decresce 0 peso dos graos e diminui a produ~ao. 

* * * 

FAG:e:RIA, N.K. Sele~ao de cultivares de arroz para toleranciaa 

toxidez de aluminio ern solu~ao nutritiva. EMBRAPA/ CNPAF -

Caixa Postal 179 - 74.000 - Goiania - GO. 

A toxidez de aluminio e importante fator limitante da 

produ~ao agricola ern solos de cerrado. A baixa produtividade e 

mesmo a baixa resposta de muitos desses solos a fertiliza~ao p£ 

dem ser em grande parte atribuidas ao alurninio presente ern ni 

veis taxicos. ° aluminio trocavel, alem de ser urn elemento no 

civo ao desenvolvimento do sistema radicular, interfere na ab 

sor~ao e movimenta~ao do P, Ca, S, Mg, contribuindo para a fi 

xa~ao co P. As raizes se tornam grossas e curtas. As anomalias 

e danos causados ao sistema radicular ocasionam explora~ao de 

-menor volume do solo pelas plantas, resultando nao so ern defi 

ciencia na absor~ao de nutiientes, bern como, 0 que pode ser 
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mais nocivo, ern deficiencia no aproveitarnento da agua do solo. 

A dificuldade decorre da necessidade de se corrigir 

a acidez nociva, pela aplica9ao de calcaria abaixo da carnada 

aravel e da conveniencia de as raizes penetrarem nessa regiao 

para assegurar 0 suprimento de agua, especialmente ern solos cuI 

tivados sem irriga9ao e nos de menor capacidade de reten9ao de 

agua. Tambem constitui importante auxilio para a ocupa9ao de 

solos de regioes pouco abundantes ern materiais corretivos ou 

por nao haver a infra-estrutura suficiente para assegurar 0 

seu transporte e distribui9ao a baixo custo. Sob estas condi 

90es, a alternativa que oferece maiores possibilidades de exi 

to para 0 aproveitarnento agricola de solos que apresentarn pr~ 

blema de aluminio, favorecendo 0 aurnento de produtividade, e a 

cornbina9ao do melhorarnento genetico de plantas corn a pratica 

usual de COrre9aO da acidez dos solos. Sob tais condi90es, p~ 

de ser mais pratico identificar materiais geneticos tolerantes 

a altos niveis de aluminio. Estes materiais podem ser usados 

diretarnente ou incorporados as suas caracteristicas de toleran 

cia ao alurninio a outras cultivares agronomicarnente promiss~ 

ras, mas sensiveis a toxidez de aluminio. Oobjetivo imediato 

deste estudo foi determinar 0 grau de tolerancia ao alurninio en 

tre cultivares de arroz. 0 objetivo a longo prazo e desenvolver 

plantas corn genotipos melhor adaptados a acidez do solo, que 

nao pode ser economicarnente corrigida. 

Qua tro cuI ti vares de arro z CEEA 304, S UVALE I, IRGA 

408 e CICA 4) foram selecionadas ern solu9ao nutritiva para to 

262 



lerancia ao aluminio, ern concentra<;:oes de 0, 10, 20, 40 e 60 

ppm de AI. Todas as injurias foram caracterizadas pelos sinto 

mas visuais de toxidez e pela medida de peso seco da parte ae 

rea e raizes, altura da planta e comprimento da raiz. Uma tole 

rancia diferencial ao Al foi encontrada entre as cultivares. A 

cultivar EEA 304 foi considerada tolerante ao alurninio, enqua~ 

to as outras forarn suscetiveis, na ordem SUVALE 1 < 408 < IRGA 

CICA 4. 

* * * 

FAG:t:RIA, N.K. & BARBOSA FILHO, M.P. Avalia<;:ao de cultivares de 

arroz para maior eficiencia na absor<;:ao de fosforo. EMBRA 

PA/CNPAF - Caixa Postal 179 - 74.000 - Goiania - GO. 

A adapta<;:ao das plantas para condi<;:oes adversas de 

arnbiente tern crescido.de importancia nos ultimos anos. Isto se 

deve, principalmente, aos custos cada vez maiores para a prod~ 

<;:ao de alimentos, como tarnbem a explora<;:ao de areas menos fer 

teis ou areas problema. Desta forma, tem-se dado enfoque, ta~

to para a mudan<;:a das plantas para 0 solo, como do solo para as 

plantas, como era feito anteriorrnente. 0 prograrna de avalia<;:ao 

e utiliza<;:ao genetica, iniciada pelo IRRI, para a cultura do 

arroz, tern urn enfoque organizado internacionalmente para obten 

<;:ao destes objetivos. Recentes atividades dos cientistas na 

agricultura para identifica<;:ao ou desenvolvimento de cultiva 
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