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RESUMO. As pesquisas em sementes de arroz no Centro Nacional de Pesquisa de 
Arroz e Feijao, da EMBRAPA objetivam : a. 0 conhecimento da qualidade da 
semente de arroz utilizada no Brasil, b. a melhoria da qualidade da semente pelo 
desenvolvimento de melhores tecnologias de secagem, armazenamento, epoca de 
colheita e pel a purificayao vruietal e formayao de estoques geneticos das cultivares 
recomendadas e em uso; c. 0 registro, a conservayao, a renovayao e a multiplicayao 
de germoplasma de arroz. Sao relacionados os projetos de pesquisa em sementes 
programadas e em execuyao no Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao e em 
11 outras unidades/instituiyoes do Sistema Cooperativ~ de Pesquisa Agropecuaria 
Coordenado pela EMBRAP A. 

Termos para indexayao: projetos de pesquisa, levantamento da qualidade da se
mente, manutenyao de cultivares, purificayao varietal. 

RICE SEED RESEARCH 

ABSTRACT. Rice seed research at EMBRAP A's Rice and Beans Nacional Research 
Center aims to: a. determine the quality of rice seed in use in Brazil; b. improve 
seed quality by developing better drying and storage techniques, harvesting at 
proper time, and purifying varieties to produce genetic seed of reccommended 
cultivars in use. c. register, preserve, renewing and multiplying rice germplasm. 
Programmed and underway seed research projects at the Rice and Bean National 
Research Center and 11 other units/institutions of the Cooperative System of 
Agricultural Research coordinated by EMBRAP A, are listed. 

Index terms : research projects, drill box survey, varietal purification, cultivar 
maintenance. 
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INTRODUCAo 

Constituindo 0 principal produto d~ economia de 'muitos Estados e Territo.. 
rios e devido a sua ampla capacidade de adaptayao a diferentes tipos de clima e solo, 
o arroz e cultivadc de norte a sul do pais. Seu tipo de cultivo e bern diferenciado 
nas diversas regiOes e de acordo com a necessidade hidrica, e classificado em quatro 
sistemas de produyao distin tos : 
Sistema I: terras baixas com irrigayao controlada 
Sistema IT: terras baixas com irrigayao nao con trolada 
Sistema III: terras baixas sem irrigayao - vatjoes 
Sistema IV: terras fhmes sem irrigayao - sequeiro .. 

as sistemas Il. e III sao poueo representativos na orizicultura nacional. a 
sistema I concorreu com 20% da produyao, enquanto que 0 sistema IV com cerca 
de 70%, na safra 75/76. 

Conforrne CNPAF (1975), 0 baixo fndice de utilizayao de sementes melho
radas, dentre outros problemas considerados prioritarios, principalmente no sistema 
IV, e caracterizado como urna das principais causas da baixa produtividade orizi
cola. Torna-se entao evidente a necessidade de se enfatizar pesquisas nesta area, 
urna vez que a semente e urn fator de baixo custo e que concorre de maneira deci
siva para 0 aumento da produtividade. 

PESQUISA EM SEMENTES 

De acordo com CNPAF (1975), existe principalmente dentro do sistema IV, 
a falta de disponibilidade de sementes de qualidade e quantidade suficiente. A 
maior parte dos agricultores usa semente propria ou adquirida de outros sem a 
utilizayao de testes que assegurem alto poder germinativ~, pureza ffsica e genetica, 
teor de umidade adequado. £ grande tambem a falta de infra-estrutura de secagem 
em muitas regiOes e a pouca capacidade de armazenamento do produto. 

A perda das caracteristicas geneticas de origem das cultivares atualmente em 
uso no pais, sugere a necessidade de trabalhos de identificayao e purificayao varietal 
com a consequente formayao de estoques gentWcos de alta qualidade. 

Em sua programayao de pesquisa .em arroz, 0 CNP AF vern desenvolvendo 
subprojetos de pesquisa em sementes, objetivando: 
• conhecimento detalhado da qualidade da semente de arroz produzida no Brasil 

no que tange a condiyoes fitossanitarias (nematoides e fungos), gerrninayao, 
pureza, peso hectolitrico e rendimento no beneficiamento . 

•. estudo de tecnicas que possibilitem a melhoria da qualidade do produto, atraves 
de tra~alhos de pesquisa em secagem, armazenamento e epocas de colheita. 
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• melhoria da semente das cultivares em uso e recomendadas pela pesquisa, atraves 
de trabalhos de purificac;:ao varietal e formac;:ao de estoques geneticos. 

• apoio ao melhoramento, com avaliac;:ao da qualidade de grao de cultivares e 
linhagens em uso. Os testes de qualidade referem-se a teor de oleo, teor de 
amilose, anilise qualitativa de aminoacidos disponiveis, tecnologia de cozi
mento, rendimento de engenho e uniformidade de graos. 

• registro, conservac;:ao, renovac;:ao e multiplicac;:ao de germoplasma de arrez. 

SUBPROJETOS OE PESQUISA EM SEMENTES DE ARROZ 

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA - ARROZ, FEIJAO 

• Avaliac;:ao da qualidade de sementes de arroz produzidas no Brasil. 
• Influencia da epoca de colheita no rendirnento, dormencia, vigor e germinac;:ao 

de sementes de arrez. 
• Secagem e armazenamento de arrez em silos secadores, usando aquecimento 

solar ou suplementar. 
• Purificac;:ao varietal em cultivares de arrez. 
• Avaliac;:ao da qualidade de graos em cultivares de arrez. 
• Banco ativo de germoplasma de arroz. 

INSTITUTO BIOLOGICO DE sAO PAULO 

• Sanidade de sementes de arroz. 
• Controle do nemat6ide Aphelenchoides besseyi Christie , 1942, atraves do trata

mento de sementes. 

EMCAPA 

• Estudos sobre a perda natural de dormencia em cultivares de arroz. 
• Levantamento da qualidade das sementes utilizadas pelos agricultores no Estado 

do Espfrito Santo. 

UEPAE/PELOTAS 

• Teor de oleo e condic;:oes de conservac;:ao de farelo para industrializac;:ao de culti
vares de arroz da regiao. 

• Avaliac;:ao da qualidade de cocc;:ao de cultivaresde arroz. 
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• Obten~ao de. cultivares de arroz para 0 Rio Grande do Sul. 
• Experimento III - Multiplica~ao e purifica~ao de semente genetica. 

PESAGRO 

• Produ~ao de semente genetic a de arroz. 

IRGA 

• Influencia do ponto de colheita sobre 0 rendimento e qualidade de graos. 
• Purifica~ao de sementes das principais cultivares de arroz irrigado em cultivo 

no Estado. 

IAPAR 

• Produ~ao de sementes genetic as de arroz de sequeiro. 
• Controle de sanidade de sementes de arroz. 
• Determina~ao da danifica~ao das sementes na colheita mecanizada do arroz. 

EMPASC 

• Estudos de rendimento industrial de cultivares de arroz. 
• Purifica~ao e produ~ao de sementes de cultivares de arroz. 

EPAMIG 

• Purifica~ao e manuten~ao da produ!ividade de cultivares de arroz. 

UEPAE/PENEDO 

•. Efeitos da epoca de colheita e do nivel de aduba~ao nitrogenada sobre a pro
duc;ao,e rendimento no beneficiamento de arroz transplantado. 
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EMAPA 

• Purificayao de cultivares A 19, lAC 5100, lAC 1246 e Zebu Branco na Estayao 
Experimental de Ararl e Bacabal no Maranhao. 

UEPAE/PONTA GROSSA 

• Formayao de semente genetica de cultivares de arroz. 
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