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UMA REVOLUçAO TECNOLOGICA: 0 ARROZ DE SEQUEIRO DE QUALIDADE NOS 

TROPICOS ÛMIDOS - PERFORMANCES REPRODUTÏVEIS RUMO AS DO TRIGO, EM 
CLIMA TEMPERADO 
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RE.SUMO 

O s tr6picos umidos representam no Brasil, uma vasta reserva de terras inexploradas , especialmente 
os cerrados de solos acidos das frentes pione iras do Oeste e do Nordeste, que podem ser regiôes 
privilegiadas, onde a rizicultura de sequeiro pode permitir a fixaçào de uma agricultura sustentavel a 
partir de sistemas de cultura diversificados, estaveis e lucrativos. 

Os trabalhos de pesquisa conduzidos entre 1978 e 1995, pela CIRAD-CA e seus parceiros brasile iros 
da pesquisa e da extensào, mostram os caminhos que constmiram a progressào da rizicultu ra de 
sequeiro graças a um enfoque sintético integrando o melhoramento varietal nos sistemas de cu ltura 
para, corn os produtores, e nas suas fazendas. 

Produtividade elevada, estavel, e qualidade de grào superior, tipo agulhinha, sào os objetivos 
principais perseguidos para valorizar o arroz de sequeiro e estabiliza-lo. Foram criadas variedades de 
fen6tipo pr6ximo do tipo irrigado. Estas respondem aos objetivos fixados e permitem produzir e 
reproduzir, nos melhores sistemas em lavoura comercial, mais de 5 000 Kg/ ha, corn piques de 
rendimentos acima de 6 000 Kg/ ha ; os custos de produçào variam entre 500 e t 600 US$/ ha, ou seja 
menas da metade dos do a rroz irrigado de mesma qualidade. 

Tanta na ecologia dos cerrados, quanta na de flo restas, modos de gestào dos solos e <las culturas, 
fosfatagens peri6dicas corn termofosfato, e variedades corn alto potencial de 6tima qualidade de gràos, 
sào os componentes que garantem a estabilizaçào da cultura de soja corn ait.a produtividade e um 
grande futuro a limentar para a rizicultura de ~equeiro no,Brasil e na América Latina. Esta expe riência 
merece ser repetida nos tropicos umidos da Africa e da Asia. 

Palavras chaves : zonas pedoclimaticas f avorecidas, modos de gestào dos solos, sistemas de cultura, 
melhoramenw, economia dos sistemas, arroz de sequeiro de alt,o potencial, termofosfat.o, qualidade de gràos. 

SUMMARY 

A TECHNOLOGICAL REVOLUTION : HIGH GRAIN QUALITY UPI.AND RICE IN THE HUMID 
TROPICS - CONSISTENT PERFORMANCES APPROACHING THOSE OF TEMPERATE CLIMATE 
WHFAT 

The humid tropics represent a vast and inexplored land reserve in Brazil, especially the acid soil savannahs 
in the frontie r areas of West and Norù1 West Brazil, which could be privileged regions, where upland 1ice 
could allow the fixation of sustainable ag1iculture based on diversified, stable and profitable cropping 
systems. 

Research carried out between 1978 and 1995 by CIRAD-CA and their Brazilian partners in research and 
extension, shows the paths cont.ributing to the progress in upland rice technology due to an on-farm system 
approach, integrating va1ietal improvement with cropping systems for farmers. 

High and stable yield coupled with superior long-grain quality are the objectives pursued to raise the 
returns of upland lice and stabilize the crop. Phenotypes close to irrigated vatieties were created. These 
respond to the goals set mit a1,d allow consistent production under top commercial management of over 
5.000 Kg/ ha with maxima of over 6.000 Kg/ ha; production costs vary between US$ 500 and US$ 600/ h , less 
than hàlf th ose of comparable quality irrigated rice. 

Both in the savannah and forest ecological zones, soi! and crop management, periodic applications of 
the1mophosphate, and high-yielding, high grain-qualityvarieties components guarantee thestabilityofhigh 
soybean yields and a big future infoodsecurityforupland rice culture in Brazil and the restofLatinAmerica. 
This experience merits testing in the humid tropics of Africa and Asia. 

Key words and phrases : pedoclimatic zones, soil management, cropping systems, varieud improvement, systems 
economy, high yielding upland rice varieties, thermophosphate, grain quality. 
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I - INTRODUÇÂO - 0 arroz 
de sequeiro, uma cultura deci
siva para o desafio alimentar do 
ano 2000 

Numa extensào total de apro
ximadamente 145 milhôes de 
hectares cultivados corn arroz no 
mundo, quase 20 milhôes de 
hectares estào ocupados por ar
roz de sequeiro. Na América 
Latina, num total de 8,2 milhôes 
de hectares, 5,9 sào cultivados 
em condiçôes de sequeiro, sendo 
78% da area total [IRAT 1984 
(5), GONZALES, et al. 1985 
(3)]. 0 Brasil, sozinho, produz 
em tomo de 10 milhôes de tone
ladas por ano dos quais, quase 
40%, em condiçôes de sequeiro; 
corn um crescimento demografico 
de 2% ao ano, no Brasil, a pro
duçào de arroz em casca deveria 
chegar a 15 milhôes de toneladas 
para satisfazer um consumo mé
dio de 43 kg/habitante/ano, sendo 
um aumento de 50% das dispo
nibilidades em relaçào à média 
atual; numa hip6tese provavel de 
aumento do consumo de arroz per 
capita, a produçào brasileira 
devera duplicar a fim de manter o 
nivel de auto-abastecimento atual 
roEL VILLAR, P.M.; 1994 (8)] . 
Às areas orizicolas dos estados 
do Sul s6 podem progredir de 20 
a 30% em relaçào ao nive! atual; 
e da mesma forma, as aberturas 
de novas terras desmatadas, tra
dicionalrnente cultivadas em ar
roz, estào se restringindo cada 
ano mais; o acréscimo das dis
ponibilidades em arroz, para 
responder a demanda interna 
previsivel, s6 podera provir da 
melhoria dos rendimentos médios 
e das importaçôes (do mercosul) . 
Se a produtividade média do 
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arroz irrigado é de 4,3 t/ha nos 
estados do Sul (Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina), ela oscila, 
ao contrario, para o arroz de 
sequeiro entre 1,2 e 1,6 t/ha, 
sejam rendimentos médios bai
xissimos, facilrnente melhoraveis 
[(SÉGUY, L.; BOUZINAC, S. et 
al. 1982(14), 1993 (27), 1994 
(28)]. Os custos de produçào do 
arroz irrigado giram em volta de 
1.340 US$/ha (IRGA, 1991 (6)), 
o que corresponde, levando em 
conta os preços pagos, a uma 
produçào de equilibrio perto de 
5.000 kg/ha de arroz de qualida
de, contra 540 a 600 US$/ha de 
custos de produçào para o arroz 
de sequeiro de alta tecnologia, o 
que exigiria uma produçào de 
2.000 a 2.250 kg/ha para cobrir 
os custos, corn um arroz de mes
ma qualidade e preço.<1> 

Corn uma superficie atual de 
4,3 milhôes de ha, dos quais mais 
de um milhâo estào em condiçôes 
pedoclimaticas favoraveis, o 
arroz de sequeiro pode se tornar 
um produto de qualidade igual ou 
superior a do arroz irrigado, para 
estimular os produtores corn 
preços remuneradores e estaveis, 
que perrnitirào integrar definiti
vamente esta cultura como par
ceira a altura da soja nos siste
mas de cultura das regiôes favo
raveis dos tr6picos urnidos (frente 
pioneiras do Oeste e do Norte do 
Brasil) . 

Neste trabalho, nos propuse
mos descrever as etapas desta 
integraçâo do arroz de sequeiro, 
como componente remuneradora 
fundamental na estabilidade eco
nôrnica dos sistemas de cultura 
das frentes pioneiras urnidas, 
ressaltando a necessidade para a 
pesquisa no seu enfoque, de criar 
cultivares de alta qualidade den
tro de sistemas de cultura c.apa 

zes de expressar seu potencial e 
garantir sua estabilidade econô
nuca. 

II - AS REGIÔES PEDO
CLIMATICAS FAVORAVEIS 
À ESTABILIZAÇÂO DA RI
ZICUL TURA DE SEQUEIRO 
= Oeste, Noroeste e Norte do 
Brasil 

As regiôes prediletas para o 
cultivo do arroz de sequeiro sâo 
as ecologias corn baixo risco 
climatico. Os trabalhos de 
Steinrnetz (1988) estabelecem um 
indice de produtividade esperada 
(IPE), igual ao produto da pro
dutividade potencial do cultivar 
(IV AR) pelo menor indice de 
satisfaçâo das necessidades em 
agua da planta durante o periodo 
mais critico (ETr/ETm) . PC. 
IPE = IV AR x ETr (ciclo) x 
ETr/ETm (PC). Em funçâo do 
indice de satisfaçâo das necessi
dades em agua, Steinmetz et al. 
[19 8 8, (31)] cartografaram as 
aptidôes para rizicultura de se
queiro do territ6rio brasileiro, em 
5 grandes regioes agro
climaticas: altamente favoreci
das(AF), favorecidas (F), inter
mediarias (1), desfavorecidas (D), 
altamente desfavorecidas (AD) 
(Vide Mapas 1 e 2). Tomando 
como reserva d'agua util no solo, 
50 e 90 mm, os rnapas 1 e 2 evi
denciam que as regiôes pedocli
rnaticas mais favoraveis à rizicul
tura de sequeiro estào situadas 
nas zonas corn forte pluviometria 
dos estados do Oeste, do Norte e 
do Noroeste que correspondem, a 
grosso modo, aos cerrados urni
dos e florestas da bacia amazôni
ca e seu contomo pr6ximo. 

(Il Na medida em que sua comercializaçào esteja organizada, principalmente para as grandes capitais pr6ximas dessas regiôes favorecidas (Oeste, Centro 
Oeste e Norte), que estào atualmente abastecidas corn arroz de qualidade procedente dos estados do Sul, na maioria dos casos, distantes de mais de 3.000 
km. 
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Esta representaçâo teérica s6 
tem sentido para sua aplicaçâo, 
se as técnicas utilizadas, sob cada 
regime pluviométrico, sào capa
zes de fornecer à cultura, nos 
periodos mais criticos, essas 
reservas de agua, e se estas técni
cas culturais sâo aplicaveis e 
reprodutiveis no meio real corn os 
agricultores. 

Dentre as regiôes altamente 
favorecidas, os estados do Mara
nhâo e do Mato Grosso sâo os 
maiores produtores de arroz de 
sequeiro atualmente no Brasil. 
No Maranhào, a rizicultura de 
sequeiro é praticada em mais de 
1. 000. 000 de hectares pelos pe
quenos agricultores (na maioria 
dos casos, sem terras) ap6s 
queima e sem insurnos = mais de 
360.000 familias estâo interessa
das por essa produçào, <las quais 
98% em areas inferiores a 10 
hectares [Teixeira, S.M. et al. 
1991 (33)]. Mais de 500.000 ha 
estâo classificados na regiâo 
altamente favorecida para a cul
tura de arroz de sequeiro 
[EMBRAPA, 1992 (2)]. 

No Estado do Mato Grosso, a 
rizicultura de sequeiro dominante 
é praticada desde o inicio dos 
anos 1970, por grandes agriculto
res em sistema mecanizado, tanto 
como cultura de abertura <las 
terras, quanto, mais recentemen
te, como cultura de rotaçâo para 
soja fSéguy L.; Bouzinac, S. et 
al. 1~93 (27), 1994 (28)1. Mais 
de 200.000 ha estâo cuftivados 
nas regiôes altamente favorecidas 
(EMBRAPA, 1992 (2)). 

Os solos dominantes debaixo 
dessas al tas pluviometrias 
(superior a 1.800 mm) sâo latos
solos acidos (oxisols, ultisols) 
dos tr6picos umidos de cerrados 
ou de floresta. 0 potencial <las 
areas ainda inexploradas no 
Brasil ainda é enorme na ecologia 
dos cerrados<l) no Mato Grosso, 
Acre, Rondônia e Maranhâo. 

Nas regiàes onde o risco 
climatico é maior, as culturas de 
soja principalmente, mas tam-
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bém de mi/ho e sorgo apresen
tam aptidoes melhores do que o 
arroz de sequeiro, corn produti
vidades superiores e melhor 
organizaçào dos mercados, cri
térios de estabilidade que o ar
roz de sequeiro nào podia ofere
cer no inicio dos anos 1980. 

III - 0 LUGAR DO ARROZ 
DE SEQUEIRO NOS SISTE
MAS DE CUL TURA, NAS 
FRENTES PIONEIRAS DO 
OESTE BRASILEIRO E 
NAS " REGIÔES PRÉ
AMAZONICAS DO NORTE -
uma descriçio simplificada dos 
principais sistemas tradicionais 
e da evoluçio atual da cultura 

A tradiçilo do Norte: os sistemas 
de cultura itinerantes 

Nas regiôes favorecidas do 
estado do Maranhào (Cocais, 
pré-Amazônia), o arroz é prati
cado tradicionalmente ap6s 
queima da capoeira de 5 a 10 
anos de Babaçu (Orbygnia mar
tiana) na regiâo dos Cocais, e 
ap6s queima da floresta no Oeste 
e Sudoeste. A rizicultura é prati
cado, em 90% dos casos, por 
pequenos produtores nào proprie
târios em areas de menos de 10 
ha; 70% da produçào de arroz é 
procedente de sistemas de cultu
ras consorciadas: Arroz + Milho 
+ Mandioca. 0 solo nunca é pre
parado; nâo se usa nem adubos, 
nem herbicidas. As estruturas de 
assistência e abastecimento em 
insumos estâo rnuito limitadas. 
Os cons6rcios a base de arroz sâo 
praticados durante 2 a 3 anos 
ap6s desmatamento, e em segui
da, os campos sâo abandonados 
para um novo periodo de pousio, 
ern razâo da queda de produtivi
dade e da proliferaçâo <las inva
soras no decorrer do tempo. Os 
rendimentos rnédios de arroz de 
sequeiro nestes sistemas, passam 
de 1.500-2.500 kg/ha no primeiro 
ano ap6s desrnatamento, para 
rnenos de 1. 000 kg/ha no terceiro 

ano; as produçôes de milho e 
mandioca sâo de aproximada
mente 400 e 7. 000 kg/ha respec
tivamente ap6s queima, e decres
cern ern seguida rapidamente 
[Séguy L. et al. 1982 (14). Tei
xeira S.M. et al. 1991 (33)]. 

Os trabalhos de pesquisa -
desenvolvimento conduzidos pelo 
CIRAD-CA e a EMAP A Cl> entre 
1978 e 1982, evidenciaram que 
era possivel fixar essa pequena 
agricultura itinerante na regiâo 
dos Cocais, sern introduçâo de 
mecanizaçâo, a partir dos siste
mas melhorados de cons6rcio, 
praticados ern plantio direto, nas 
unidades de paisagem sistemati
zadas contra a erosào por cor
dôes anti-erosivos plantados corn 
culturas de renda diversificadas, 
tais corno cana-de-açucar, bana
nas, abacaxi, citrus, maracuja, 
pimenta do reino, debaixo dos 
babaçus explorados para 6leo, 
construçâo e artesanato (Séguy 
L. et. Alii 1982 ( 13 ), Séguy L. 
1982 (12)). Os resultados agro
econômicos obtidos no meio real, 
nas propriedades dos produtores 
ap6s 3 anos de fixaçào, rnostram 
que em relaçâo ao sisterna itine
rante tradicional, sem insurnos, 
os melhores sistemas fixados 
muito estâveis acarretam (vide 
Tabelas 1, 2 e 3): 

- sem adubos, aumento de 
produtividade de mais de 50% 
nos produtos arroz e milho, mar
gens e valorizaçào do dia de tra
balho 2 ou 3 vezes superior, corn 
um calendario cultural menos 
carregado. 

- corn adubos, os aumentos 
de produtividade dos produtos 
arroz<3>, mi~o e cau~i sâo 2 a 3 
vezes supenores, assun corno as 
margens e a valorizaçào do dia de 
trabalho. 

. A otimizaçâo dos afolhamen
tos, ap6s 3 anos de resultados, 
levando em conta a utilizaçâo 
6tima da mào de obra, leva a 

(1) Existem milMes de hectares disponiveis no Brasil. Na América Latina, os cerrados de solos acidos ocupam 243 milhôes de ha, 
concentrados principalmente no Brasil, na Colombia e na Venezuela; areas extensas aptas para alimentar a humanidade no pr6xi
mo século. 
Cl> Orgào estadual de pesquisa agropecufui.a do Maranhào - Sào Luiz-MA 
<
3
> As produtividades ~ melhores cultivares de arroz de sequeiro no meio real, ja ultrapassava em 1981 , em média, mais de 3.000 

kg/ha, até em consorciaçào de culturas. Os melhores sistemas propostos corn adubos e herbicidas pennitem alcançar mais de 700 
US$/ha de margens brutas, resultados invejaveis hoje, para qualquer agricultura modema do primeiro mundo. 
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TABELA1. 
PRODUTIVIDADE DO ARROZ DE SEQUEIRO NOS SISTEMAS DE CULTURAS, EM DOIS POVOADOS EM 1981 - REGIAO DO CO-
CAIS - MARANHÀO 

Arroz em cons6rclo 
Local de apllca- Variedade 
çào tradlcional IRAT 10 

0 A+H H A+H 
. Brejlnho 
( 18 produtores) 
Traçào animal 1 395 2 237 2 137 3 232 
(9 produtores) 

Manual 2 249 2 962 2 018 3 010 
(9 produtores) 

. Flnnlno 
( 11 produtores) 
Manual 1 488 2 503 1414 2 146 

... ~rejlnho 1 710 2 567 1 856 2 796 X + 
Flnnlno 

Produtividade 100 150 108 163 
relativa % 

H = Herbicida; A = Adubaçilo; 0 = Sem adubos, nern herbidida. 
Fonte: Séguy L., Bouzinc, S. et al. 1982 (14). 

IRAT 101 
H A+H 

2 776 3 986 

2 470 3 465 

2 498 2 890 

2 581 3 447 

151 201 

TABELA2. 

Arroz em culture pura 
Variedade tra-

dkional IRAT 10 IRAT 101 
H A+H H A+H H A+H 

908 1404 2 456 3 356 2 919 5 219 

2404 2 721 3 098 4 500 2 721 3 722 

1 528 2 064 1 536 2 334 2 763 3 174 

1613 2 063 2 363 3 396 2 801 4038 

94 121 138 199 164 236 

PERFORMANCES ECONÔMICAS DOS SISTEMAS DE CULTURAS APLICADOS EM DOIS POVOADOS EM 1981 -
REGIAO DO COCAIS - MARANHÀO 

Consorcio 
Local Dados Varledades IRAT 10 

econômicos tradicional 
0 A+H H A+H 

. Brejinho Saldo/ha 433 406 843 1.050 
( 18 produtores) VDT 5,9 5,8 9,7 10,0 

NDT 73 69 87 105 

. Firmino Saldo/ha 370 389 249 312 
( 11 produtores) VDT 4,3 5,0 4,1 4,4 

NDT 86 78 60 70 

X b!',jinho Saldo/ha 406 399 610 773 
VDT 5,3 5,6 7,5 8,5 

Firmino NDT 77 72 81 91 

1ndice das Saldo/ha 100 98 150 190 
permormances VDT 100 105 143 162 
econômicas NDT 100 93 105 135 
O/o 

VDT = Valorizaçào do dia de trabalho (em US$/dia). 
NDT = Nfunero de dias de trabalho/ha. 
Fonte: Séguy, L.; Bouzinac, S.; et al. 1982 (14). 

Culturas puras 
IRAT 101 Variedade IRAT 10 IRAT 101 

tradicional 
H A+H H A+H H A+H H A+H 

723 877 285 249 458 644 492 634 
8,5 8,3 4,8 4,0 6,9 7,8 8,2 8,7 
85 105 59 62 66 82 60 73 

478 458 220 207 222 267 488 448 
6,1 5,5 3,7 3,4 3,7 3,6 6,3 4,8 
78 83 59 62 59 74 77 92 

615 700 258 232 360 493 491 555 
7,4 7,1 4,4 3,7 5,6 6,2 7,4 7,0 
83 98 59 62 64 80 66 79 

151 172 63 57 88 121 120 136 
142 136 83 71 107 117 142 134 
107 127 76 80 83 104 85 102 
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TABELAJ. 
AFOLHAMENTOS OTIMIZADOS SOBRE 3 ANOS - PERFORMANCES AGRO-ECONOMICAS DE ALGUNS Mô 
DULOS DE EXPLORACÀO COMPARADAS COMAS DA TESTEMUNHA ITINERANTE 

Produtividade acumulada Custos de Margens Numero Valorizaçâo 
IModulos x Areasc1> (kw'ha} Produçâo brutas de dias de do dia de 

acumulados acumuladas trabalho trabalho 
Arroz Milho Caupi Mandioca em USS/ha em USS/ha acumulados/ha em USS/ha 

0 1 2 ha 1 
. 0,5 CAT(A+H)M 11 821 1 536 429 33 811 627 3 210 581 5,5 
. 0,5 CAT(O)M 
. 1,0(R-Ma-R)HT 

• 1 1,5 ha ! 
. l ,O(R-Ma-R)HT 9472 746 274 30 912 621 3 648 497 7,3 
. 0,25 CAS(A+H)Mcm 
. 0,25 CAS(A+H)Mcc 

e 1 1,5 ha ! 
. 0,5 CAT(A+H)M 16 605 1 511 519 6 964 1 088 2 800 599 5,6 
. 0,5 CAT(R-R-RXA+H)M 
. 0,25 CAS(A+H)Mcm 
. 0,25 CAS(A+H)Mcc 

0 j 1,75 ha! 
. 0,75 CAT(A+H)M 18 583 2 642 915 9 926 1 322 3 635 610 5,9 
. 0,50 CAS(A+H)Mcm 
. 0,50 CAS(A+H)Mcc 

1 1,5 ha ! 
trestemWlha itinerante 
. CAT (O)T 6 931 1 105 234 - 118 1 213 520 2,3 

<ncAT = Cons6rcios tradiconais; CAS = Cons6rcios sistematizados; R = Arroz; Ma = Mandioca; A = Adubaçào; H = Herbicida; 
M = Variedades melhoradas; T = Variedades tradicionais; cm = ciclo médio; cc = ciclo curto; 0 = sem adubo nem herbicida 
Fonte: Séguy, L., Bouzinac, S. etalii 1982 (14). 



propor m6dulos de exploraçào 
para, 3 anos, extremamente atu
antes, estaveis, diversificados, 
que combinam os melhores sis
temas fixados . 

. Levando em conta as deficiênci
as dos circuitos de abastecimento 
em insumos e as dificuldades de 
crédito, varios m6dulos diferenci
ados, a nivel dos custos de pro
duçào e do uso dos insumos, sâo 
propostos aos produtores e às 
comunidades, para que possam 
aplicar os resultados obtidos, até 
nas situaçôes de assistência mais 
desfavoraveis (Vide Tabela 3). 

. Numerosas variedades de 
arroz de sequeiro melhoradas 
( corn critérios dos pesquisadores 
e dos produtores) sâo colocadas à 
disposiçào dos produtores: 25 
variedades sào propostas e testa
das nesses sistemas; 5 foram 
escolhidas pelos agricultores: 
IRAT 101, IRAT 112, IREM 16-
B, IREM 247, Cabassou. Os 
ciclos variam de 85-90 dias para 
110-120 <lias para melhor escalo
nar a colheita [Séguy L. et al. 
1982 (13) ]. 

. Formulas de adubaçào sào 
propostas para todos os sistemas 
fixados, do 1 ° ao 4° ano de fixa
çào, assim como formulas herbi
cidas e variedades, cada vez mais 
produtivas [Séguy L. et al. 1981-
1982 (12) (13) e (14) - Bouzinac 
S. et al. 1982 (1)). 

. 0 enfoque operacional 
no meio real assim elaborado, 
permitiu a formaçào e a profissi
onalizaçào acelerada dos diversos 
atores do desenvolvimento: pes
quisadores, extensionistas, produ
tores. 

. Experiência extremamente 
rica no piano metodol6gico, pela 
elaboraçào de um método de 
intervençào operacional da pes
quisa, junto aos diferentes atores, 
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no seu meio. Ela evidencia em 
particular: 
+ a complementariedade das 
abordagens sistêmicas e temati
cas, em prol de uma agronomia 
de sintese eficaz, tanto para suas 
aplicaçôes quanto para gerar 
conhecimentos. 

+ ferramentas metodol6gicas 
atuantes para a hierarquizaçào 
permanente dos fatores de produ
çào, no decorrer do processo de 
fixaçào da agricultura. 

. A tradiçdo das /rentes pionei
ras: o arroz, cultura de abertu
ra das terras 

Os agricultores do Sul, no 
final dos anos 1970, começaram 
a colonizar os estados do Centro 
Oeste, e depois, do Oeste e do 
Norte = as fronteiras agricolas. 
Estes colonizadores foram atrai
dos, em primeiro lugar pela espe
culaçào na terra ( alguns hectares 
no sui permitem comprar cente
nas de ha nas fronteiras), e trou
xeram seu sistema de cultura 
tradicional = desmatamento corn 
correntào, enleiramento da vege
taçào arb6rea e queima, e, em 
seguida, ap6s gradagens, plantio 
do arroz de sequeiro que constitui 
a cultura menos exigente face a 
acidez desses solos. Para seu 
cultivo ap6s desmatamento dos 
cerrados, a EMBRAPA (1972) 
s6 recomenda a aplicaçào de 
corretivos calcio-magnesianos 
quando a taxa de saturaçào do 
aluminio trocavel estiver igual ou 
superior a 50%(1). Para objetivos 
de produtividade entre 1. 800 e 
3.000 kg/ha, uma adubaçào solu
vel NPK de tipo lON-60 P20 5 -

70 K20 + Zinco<2> é aplicada 
debaixo da linha de plantio, e 
complementada corn uma cober
tura nitrogenada de 20 kg/ha de 
N. 0 arroz é plantado 2 anos 
sucessivos, e em seguida, tem 2 
opçôes possiveis: ou o arroz é 
plantado em mistura corn pasta
gem (Brachiaria decumbens ), o 
qual sera explorado extensiva-

mente (menos de 0,5 U.A./ha no 
Mato Grosso) durante 10 anos ou 
mais, ou o solo é corrigido<3> corn 
calcario dolomitico, para entrar 
num ciclo ininterrupto de mono
cultura de soja. Corno nos esta
dos do sul, porém, de modo mais 
rapido nessas regiôes quentes e 
umidas, o preparo inadequado do 
solo a base de gradagens conti
nuas, sem restituiçào orgânica 
importante, levou a erosào acele
rada e catastr6fica do capital
solo, acompanhada, nos casos 
mais severos, de falências rapidas 
e abandono das terras [Séguy L., 
Bouzinac S. et. al. 1989 (19), 
1993 (27), 1994 (28)]. 

Nesses 2 grandes sistemas 
tradicionais, até 1985, nas frentes 
pioneiras do centro norte do Mato 
Grosso, o arroz de sequeiro 
constitue meramente uma cultura 
de abertura das terras, deixando 
logo seu lugar ou a soja ou a 
pastagem extensiva. 

Uma inovaçdo ecologica da 
pesquisa<4>: o arroz de sequeiro 
como cultura para reforma, os 
pastos degradados 

Este sistema integra as ativi
dades de produçào de gràos e 
pecuaria (tradicionalmente sepa
radas), como uma alternativa de 
recuperaçào dos pastos degrada
dos, associada a valorizaçào do 
cultivo do arroz de sequeiro nos 
cerrados. 0 sisterna consiste em 
reduzir a populaçào da pastagem 
degradada (Brachiaria sp.) corn 
grade aradora aproximadamente 
30 dias antes do periodo chuvoso; 
no inicio das chuvas, efetua-se a 
araçào profunda corn aivecas, 
erguida e fechada na superficie, 
muito torroada. 0 arroz<S> esta 
plantado simultaneamente corn as 
sementes de pasto, que sào mistu
radas corn o adubo, na dosagem 
de 5 kg/ha. A adubaçào minerai 
na linha do plantio, é calculada 
de tal forma que deixe um resi
dual notavel para a pastagem ( 40 
N - 90 P20 s - 70 K20/ha). A 

<
1
> As necessidades de calcârio dolomitico (N.C.) sào para a cultura de arroz de sequeiro em solos de textura argilosas: N.C. (t/ha) = 2 x Ail+ + (2 - (Ca2• + 

Mg2+)]; em solos arenosos ou areno-argilosos = N.C. (t/ha) = 2 x Ail+ ou N.C. (t/ha) = 2 . (Ca2• + Mg2• ). 

Cl> Para um periodo de 4 a 5 anos de cultivo = Zn : 4 a 6 kg/ha. 
<
3
> Para um teor minimo de saturaçào de base de 40% (Seguy L., Bouzinac S e Alii, 1993) 

<
4
> Sistema criado pelo CNP AF/EMBRAP A graças a técnica de araçào profunda "invertida", elaborada pela CIRAD-CA (Seguy L. et al. 1984 ( 1.5)). 

<5> Sem herbicidas 



aruilise agro-econômica dos resul
tados deste sistema, realizada em 
maio de 1990 no meio real, evi
dencia que, os custos de produ
çâo sâo em torno de 4,5 
US$/saco de 60 kg, contra uma 
receita de 5,8 US$/saco, seja uma 
margem bruta de 27%, para uma 
produtividade média de 2.160 
kg/ha corn a cultivar Guarani. No 
que diz respeito a exploraçâo da 
pastagern ern sucessâo, a carga 
de gado por hectare triplicou até 
na estaçâo seca, a taxa de natali
dade aurnentou significativamente 
e a rnortalidade baixou, assim 
como a incidência de cupins e de 
invasoras rPacheco; A.R. et al. 
1990 (9); 'Kluthcouski, J. et al. 
1991 (7)]. 

Este sistema de reforma de 
pastos degradados, graças a cul
tura de arroz de sequeiro lucrati
va, corn niveis de insumos nào 
poluentes para o ambiente, se 
chamade "SISTEMA BARREI
RÂO", e esta ativamente difundi
do a nivel dos C)rrados, em vas
tas extensôes. E imprescindivel, 
agora, substituir, neste sisterna, a 
variedade de ciclo curto Guarani 
por uma cultivar de mesrno ciclo, 
porérn corn boa qualidade de 
grâos (agulhinha), a fim de au
mentar significativamente a renda 
dos produtoresC1>. 

0 arroz de sequeiro em rotaçdo 
com soja = um casamento por 
interesse, para a fixaçdo de uma 
agricultura sustenttivel nas 
/rentes pioneiras-1986-1992. 

Entre 1986 e 1989, o CIRAD
CA e o CNP AF/EMBRAP A, 
interviram em varias ecologias 
muito diferenciadas no Centro
Oeste, e especialmente nas fren
tes pioneiras ûmidas do Oeste, 
para tentar estabilizar a cultura 
do arroz de sequeiro, partindo do 
sistema rnecanizado de rnonocul
tura de soja, generalizado. As 
pesquisas para alcançar este ob
jetivo foram conduzidas no meio 
real, na fazenda dos produtores, 
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em unidades de pesquisa chama
das de "criaçào-difusâo" de sis
temas de cultura, verdadeiras 
vitrines tecnol6gicas que foram 
construidas a partir de uma dia
gn6stico agro-socio-econômico 
caracterizando a situaçào regio
nal inicial [Séguy L. et al., 1994 
(29)]. 

A partir dos resultados do 
diagn6stico, realiza-se uma mo
delizaçào dos sisternas de cultura, 
traduzida na forma de uma rna
triz sistematizada que cria e ava
lia uma ampla gama de sistemas 
diversificados, tomando o sistema 
de cultura tradicional corno refe
rência permanente. Esta matriz 
de sistemas de cultura é conduzi
da em condiçôes reais de explo
raçào e na escala de uma unidade 
de paisagem representativa 
rséguy L., et a1. 1994 (29)). o 
èlispositivo experimental de com
paraçâo dos sisternas de cultura é 
perenizado para 6 anos, e autori
za a obtençào de um conjunto de 
dados biol6gicos e agronômicos, 
no funcionamento das culturas 
das rotaçôes e dos modos de pre
paro do solo (produtividade, 
componentes do rendimento, 
variabilidade interanual, itinera
rios técnicos, calendario e exe
quibilidade das operaçôes cultu
rais, efeitos cumulativos dos 
sisternas na evoluçâo do estatuto 
de ferti lidade do solo, etc ... ). 

Este conjunto de dados pluri
anuais constitue nossas referênci
as basicas, e oferece possibilida
des de generalizaçâo a partir de 
elementos explicatives = cresci
rnento, desenvolvimento, forma
çào da produtividade nos siste
mas de cultura, estabilidade inte
ranual, etc. 

Os resultados mais significa
tivos, tirados <leste trabalho nos 
sistemas de cultura, provem da 
unidade e,g,erimental da fazenda 
Progressoc (latossolo vermelho
amarelo, 2000 a 3000 mm distri
buido em 7 meses), entre 1986 e 
1992, e sào apresentados nas 

figuras 1, 2 e 3; eles permitern 
tirar as seguintes conclusôes: 

Em termos agronômicos, a 
produtividade do arroz de sequei
ro<3> em rotaçào corn soja é con
dicionada pelo preparo profundo 
do solo corn arado de aivecas. 
Este modo de preparo do solo 
acarreta aumentos de rendimen
tos de 68% em relaçâo a teste
munha gradagem e 86% frente ao 
plantio direto nos residuos de 
colheita: 3093 kg/ha (média de 6 
anos) contra 1.835 e 1.655 kg/ha 
respectivamente (Figura 1). 

No rnesmo periodo, a produ
tividade da soja aumenta signifi
cativamente na rotaçâo corn arroz 
ern relaçâo a rnonocultura e corn 
os novos rnodos de preparo do 
solo (araçâo ou plantio direto 
equivalentes, ambos superiores a 
gradagem): o ganho médio de 
rendimento é de 80% (Figura 2). 

Na soja e no arroz de sequei
ro, culturas mais sensiveis aos 
modos de gestâo do solo e das 
culturas, a melhoria espetacular 
dos rendimentos provocada pelo 
preparo profundo do solo e pelas 
rotaçôes se traduz, à nive! do 
perfil cultural, por um melhora
rnento rnarcante da estrutura do 
solo, sem descontinuidade fisica, 
uma redistribuiçâo das bases e da 
rnatéria orgânica em profundida
de, o que induz dinâmicas radicu
lares potentissimas nos horizon
tes profundos. Pelo contrario, o 
enraizamento dessas rnesmas 
culturas na gradagem esta confi
nado nos 10-20 primeiros centi
metros, proporcionando urna 
capacidade limitada de intercep
taçâo dos fluxes hidricos e mine
rais, expondo as culturas aos 
excessos climaticos (secas ou 
asfixias peri6dicas) [Séguy L., 
1989 (18)]. 

Em termos econômicos, os 
sistemas de rnonocultura de arroz 
e soja levam, ambos, a margens 
liquidas sernpre negativas. Ao 
invés, o sisterna soja-arroz, corn 

en Cultivar do CNP AF do tipo CN A 8172, ou cultivares do CI RAD-CA de 6tima qualidade de gràos (tipo agulhinha ), melhor remunerados no mercado. 
Cl> Experimental, Unidade instalada nas terras cultivadas ha mais tempo na regiào (em 1986, hist6rico da unidade = 11" anos de cultivo dos quais 4 em 
arroz ap6s o desmatamento, seguidos de 7 anos de monocultura de soja praticada corn gradagens). 
<
3
> Variedades utilizadas: 1986/87 = Cuiabana, 1987/88 = Cabassou; 1988 a 1992 = IRAT 216. 
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Fig.1 

PRODUTIVIDADE MÉDIA SOBRE 5 ANOS DO ARROZ DE SEQUEIRO 
EM ROTAÇÂO COM SOJA-FAZ. PROGRESSO - SORRISO/MT- 1986/91 
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Fig.2 EFEITOS MÉDIOS DOS MODOS DE GESTÂO DO SOLO E DAS CULTURAS SOBRE A PRODUTIVIDADE DA 
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Fig. 3 Performances econômicas dos melhores sistemas de culturas 
comparados corn as dos. monoculturas de soJa e arroz-1988/91 
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uma s6 cultura armai, e o siste
ma corn 2 culturas armais em 
sucessào (arroz + sorgo) alterna
do corn soja no ano seguinte, 
propiciam margens liquidas sem
pre positivas, que variam entre 
98 e 375 US$/ha em funçào dos 
preços pagos e dos custos de 
produçào (Figura 3). 

- Portante, o "casamento" das 
2 culturas em rotaçào se toma 
necessario para assegurar as 
melhores produtividades, mais 
estaveis, proveitosas para ambas 
culturas, e para parar logo a 
tendência atual para falência 
econôrnica, causada pela pratica 
continua da monocultura de soja 
combinada as gradagens. 

- As Figuras 4 e 6, que reu
nem as flutuaçôes dos custos de 
arroz de sequeiro e os preços 
pagos aos produtores entre 1988 
e 1995, evidenciam que a intro
duçào, em 1989, da variedade 
IRAT 216, de grào longo fino, e 
formata pr6ximo do arroz irriga
do de qualidade do Sul, trouxe 
em relaçào ao arroz de sequeiro 
comum, uma revalorizaçào ime
diata dos preços pagos aos pro
dutores de 30% cm 1989 que, 
depois, progrediu até o maximo 
de 36% em 1991, e permaneceu 
constante em tomo de 30% até 
1995 (Fig. 6) . 0 ano 1991 cor
responde a difusào espontânea do 
IRAT 216 em 20.000 ha [Séguy 
L.; Bouzinac, S. et al. 1991 
(24) ), corn urna demanda forte do 
mercado. Em 1992, IRAT 216 
foi lançado oficialmente<1>, en
quanto ja cobria mais de 60.000 
ha<2> nas frentes pioneiras do 
Centra-Norte do Mato Grosso, e 
os preços pagos aos produtores 
cairam de 40% (de 14,0 para 
10,0 US$/saco de 60 kg), por 
falta de organizaçào de :-eu bene
ficiamento e comercializaçào 
pelas cooperativas da regiao<3>. 
Portanto, por falta <lesta trans
formaçao local do arroz, observa
se o achatamento do preço do 
arroz: o nivel de qualidade de 
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grào do IRAT 216, nâ'.o perrnite a 
ele competir corn os arroz irriga
dos do Sul, cuja organizaçao 
comercial é bem estruturada. 

- Salienta-se também, que as 
relaçôes dos preços, relativas a 
cada uma das 2 culturas estao 
relativamente pr6ximas para um 
mesmo nive! de insumos, confir
mande o interesse do arroz de 
sequeiro de qualidade como par
ceiro econôrnico à altura, dentro 
do sistema arroz-soja<•> (Vide 
Figuras 4 e 5). 

Enfim, inquéritos realizados 
em 1989 e 199o<S>, em todo o 
Centro-Oeste, perrnitiram medir a 
importância da difusao dos sis
temas de cultura e de seu impacta 
no desenvolvimento. A avaliaçao 
tratou de uma amostra de 42.664 
ha e 116 produtores em 1989, e 
de 17.123 ha e 57 produtores em 
1990. Eles evidenciaram que as 
performances médias dos siste
mas de cultura e sua classifica
çào sào conformes aos da unida
de experimental da fazenda Pro
gressa, demonstrando assim que 
essa tecnologia tem um âmbito 
larguissimo na agricultura me
canizada do Centro-Oeste, e que 
o método de pesquisa-açào usado 
(diagn6stico inicial, em seguida 
criaçào-difusào dos sistemas de 
cultura no meio real, corn os 
atores) é confiavel e constitue 
uma ferramenta metodol6gica 
preciosa para este tipo de desen
volvimento, nesse ambiente 
rséguy, L. ; Bouzinac, S. et al. 
l 989 (17) - 1990 (22)]. 

IV - A ESTABILIZAÇÂO DA 
CULTURA DO ARROZ DE 
&EQUEIRO NOS TROPICOS 
UMIDOS: criaçâo de cultiva
res de alta produtividade e de 
qualidade de grâo superior, 
dentro de sistemas de cultura 
lucrativos e estaveis 

4.1. ESTRATÉGIA E MÉTO
DOS 

- Trabalhar do limite Norte ao 
limite Sul da regiilo f avorecida 

0 trabalho de melhoramento 
foi realizado entre 1990 e 1995, 
pelo CIRAD-CA, nas condiçôes 
mais diferenciadas dentro da 
regiào favorecida do Norte e 
Oeste do Brasil, entre 4° e 14° de 
latitude Sul, nas areas produtoras 
de arroz de sequeiro = Frentes 
pioneiras do Oeste do Mato 
Grosso (cerrados e florestas), 
pré-Amazônia no Maranhao 
(florestas), Noroeste umido do 
estado do Piaui (florestas secun
daria corn Orbygnia martiana) . 
(Vide Mapa 3). 

Os principais critérios de 
seleçào. Sào eles, simultanea
mente: 
• Alta produtividade estavel su
perior a 4.500 - 5.000 kg/ha. 
. Grào longo fino a muito longo 
fi.no, de formata igual ou superior 
ao dos melhores arroz do Rio 
Grande do Sul, unica garantia de 
preços remuneradores no merca
do ( o arroz em casca se compra 
do produtor no Sul 15 a 60% 
mais caro do que nas fronteiras 
agricolas do Mato Grosso - Fonte 
IRGA in Lavoura Arrozeira 
set/out 1992). 
• Resistência ao acamamento, até 
depois da maturidade. 
• Resistência estavel às doenças 
criptogâmicas mais agressivas 
dos gêneras Pyricularia, Phoma, 
Rhynchosporium, Drechslera, 
Tanetophorus. 
• Boa firmeza da planta a sobre
maturidade em condiçôes muito 
umidas (senescência nào total 
corn resistência a degranaçao e 
ao trincamento do grao). 
. Rendimento ao beneficiamento 
superior a 50%. 
• Ciclos curtos de 100 a 110 dias 
para integrar o arroz nas suces
sôes anuais arroz + rnilho, arroz 
+ algodào, arroz + feijao, arroz + 
adubos verdes, e para aproveitar 
os maiores preços no mercado, 
sempre no mês de janeiro antes 
da colheita gaucha. 

0> Pelo CNP AF /EMBRAP A que produz as sementes bâsicas. Ela foi denominada de Rio Verde. 
(ll Dados da EMA TER e dos escritôrios de planejamento agricola da regiào. 
<
3
> IRAT 216 sera produzido e beneficiado por grandes proprietârios - empresârios das frentes pioneiras, que o venderào para os estados do Sul a fim de 

misturâ-lo corn arroz irrigado. 
<•> Exceto em 199 5, quando os custos de produçào se tornam proibitivos, enquanto os preços pagos aos produtores estâo 30% inferiores aos oferecidos nos 
estados desenvolvidos do Sul. Corn taxas de juros anuais de 60% ao ano, a falência da cultura da soja foi decretada nas frentes pioneiras do Centro-Norte 
do Mato Grosso. 
<
5> Enquetes feitas pela EMBRAPA/CNPAF e pelo CIRAD-CA, corn financiamentos do Ministério francês das relaçôes exteriores [Séguy L. et al. 1989 
(17) • 1990 (22)]. 
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TABELA4. 
INCID 
DESE 

NCIA DO MODO DE DESMA T AMENTO NAS PROPRIEDADES QU MICAS DO SOLO NA SENSIBILIDADE DO ARROZ 
UEIRO CULTIVAR IAC47 APYRICULARIA O. E SUA PRODUTIVIDADE-1984. 

pH Ca+ Mg Al P K M.O. Nlimero de Brusone do 
a a me /100 % anicullllllm2 

Nos Lelrôes 
Queimados 

Entre os 

6,2 4,9 0,0 18,8 280,7 3,7 

Lelrôes 4,8 0,5 0,9 0,9 3 1,5 3,2 
(Horizonte 0-10 cm 

arrancado 
(a) Porcentagem de paniculas destruidas 
Fonte: Vales, M .. ; Séguy, L. et al. 1984 - CNPAF - Goiânia 

Fig. 8 

NO PLANO TÉCNICO lntroduçOes + criaçOes varietais 

! 
Seleçao geneal6gica classica 
Selecao recorrente 

® Pressao de seleçao nos 
criterios escolhidos 

161 

102 

13,4 

65,7 

Cerrados ùmidos - MT 
.------------- ----! Floresta amazOnica - MT D Floresta secundâria - MA/Pl 

ColeçOes testadas J ® L CompetiçOes cultivares 

PRODUÇÂO CompetiçOes multilocais 
Go, G 1, G 2 ---- - --- am itinerarios tecnicos e 

sistemas de cultura diversificados 

Discriminantes 
sistemas de cultura 

1 Fazendas de referência j 

[

Cerrados ùmidos - MT 
Floresta amazOnica - MT 
Floresta s undâria - MA/Pl 

lntegraçào nos sistemas 
de cultura regionais 

No piano lnstitucional 
( colaboraçOes) CNPAF - EMBRAPA e EMPAER - MT (1) 

CIRAD-CA (Guiana, sui do Brasil) 

<
1
> CNPAF - Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijào (EMBRAPA) 

Rod. GYN 12 km 10- Cx. Postal 179- 74001-970, Goiânia, GO. 
EMPAER-MT - Orgào de Pesquisa do Estado de Mato Grosso - Cuiaba, MT. 

Produtividade 
/ha 

4.120 

500 



. Ciclos médios de 120 a 130 
dias, visando as sucessôes anuais 
arroz + sorgo ou milheto, e os 
sistemas corn uma sô cultura 
anual. 
• Resistência as pragas mais 
prejudiciais tais como as brocas 
= Elasmopalpus lignosel/us, 
Diatraea saccharalis, os perce
vejos = Tibraca limbativentris, 
Oebalus poeci/us. 

- Selecionar "do sequeiro para 
o irrigado" 

0 material genético procurado 
é prôximo dos fenôtipos irrigados 
a fun de satisfazer aos critérios 
de resistência ao acamamento, 
qualidade do grào e de produtivi
dade. A utilizaçào de variedades 
irrigadas se toma imprescindivel. 
Estas serào selecionadas em 
condiçôes de sequeiro, sob fortes 
pressôes de seleçào para os crité
rios anterionnente definidos. A 
separaçào tradicional "irrigado
sequeiro" atenua-se em proveito 
de um enfoque de criaçào varie
tal, que integra os japônicas e os 
indicas, identificando e selecio
nando genotipos "pontes" entre 
os dois gêneros, a fun de eliminar 
o principal obstaculo, o da ferti
lidade. 

0 material criado em condi
çôes de sequeiro, sob pressôes de 
seleçào muito mais severas do 
que em regime irrigado, poderào 
também servir às condiçôes irri
gadas (usa direto das variedades 
para a produçào, ou coma genito
res) . 

- Selecionar para e dentro dos 
sistemas de cultura 

As interaçôes "genôtipo x 
condiçôes pedoclimaticas x ma
dos de gestào dos solos" sào es
senciais e devem ser levadas em 
consideraçào na montagem do 
dispositivo de criaçào varietal 
para, ao mesmo tempo, a nivel da 
criaçào, dispor de crivos de sele
çào eficientes, e a nivel das apli
caçôes, conhecer melhor os limi
tes de utilizaçào do material vege-
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tal, e portanto ajudar para uma 
difusào eficaz. 

A importância das interaçôes 
"genotipos x modos de gestào do 
meio" é decisiva para a seleçào 
do material corn resistência esti
ve! a Pyricularia oryzae de tipo 
poligênico "horizontal" [Séguy, 
L. ; Notteghem, J.L., et al., 1981 
(10)]. Nos latossolos acidos do 
Brasil, pode se levar em conside
raçào essas interaçôes no dispo
sitivo de seleçào, escolhendo os 
sistemas de culturas mais seleti
vos, que exacerbam a sensibili
dade dos cultivares, ou ao con
trario, minimizam a incidência da 
brusone numa mesma parcela, 
nas mesmas condiçôes climaticas, 
coma os resultados da Tabela 4 e 
Fig. 7 o indicam fSéguy, L. ; 
Bouzinac, S. et al. , l989 (20) -
1991 (24) - 1992 (26)] 

0 esquema operacional de 
criaçào varietal nos sistemas de 
cultura dos trôpicos urnidos 
(Oeste e Norte do Brasil) é apre
sentado na Figura 8. 

Jana geraçào F2 e até a F5, o 
material genético é avaliado nas 
ecologias urnidas do oeste 
(Floresta e Cerrados) e do Norte 
(Floresta secundaria), e é subme
tido a 2 grandes tipos de siste
mas<1> de cultura , dos quais um 
exacerba a sensibilidade ao 
complexa parasitirioc2>, e outro, 
ao contrario, reduz ao minima 
sua incidênciaY> Os dois grandes 
tipos de sistemas correspondem a 
uma realidade de produçào, pois 
ja estào difundidos no meio real : 
portanto, o processo de seleçào 
coincide corn a prâtica da cultura 
a nive! regional. 

A partir da F 5 ( cruzamentos 
entre grupos genéticos prôximos) 
ou da F 6, as melhores linhagens 
entram no caminho classico de 
avaliaçào = coleçôes testadas, em 
seguida competiçôes de cultivares 
multilocais, todavia conduzidas 
nos sistemas de cultura para os 
quais o material vegetal é desti
nado. 0 melhor material a partir 
de F 5, F 6 é transmitido ao 

CNP AF da EMBRAP A a fun de 
ser testado na rede nacional de 
avaliaçào. 

- Ampliar as bases genéticas 
As bases genéticas para a 

criaçào de material de ciclo curto 
estào estreitissimas e sobre
utilizadas por todas as institui
çôes de pesquisa = IAC 25, Dou
rado precoce, Pratào precoce, 
IAC 165, IAC 164. Por conse
guinte, precisa identificar novas 
fontes de materiais corn qualidade 
de grào longo muito longo fino, 
corn resistência estive! a brusone, 
ao acamamento. 

4.2. RESULTADOS 

. PRIMEIRA ET APA = Tria
gem do material existente, para 
criar novos fenotipos de alta 
produtividade, de qualidade de 
grâos proxima da dos arroz 
irrigados do Sul, nos melhores 
sistemas de cultura - 1990-
1994. 

A base de trabalho do melho
ramento varietal foi construida a 
partir da cultivar IRAT 216<4>, de 
linhagens F4 e F6 oriundo do CI
AT f Sarkamung Surapong; Zie
gler, 'R.S., 1982 (32)] nos quais o 
CIRAD-CA acabou a seleçào 
fSéguy, L.; Bouzinac, S. et al. 
l 990 (21) - 1993 (27) l, de varie
dades do Suriname, de diversos 
cruzamentos corn IRAT 216, de 
varias seleçôes a partir de pés 
diferentes identificados dentro de 
variedades irrigadas. Este conjun
to de material vegetal foi penei
rado nas diversas ecologias nos 
dois sistemas de cultura discrimi
nantes. 

As variedades escolhidas, 
diretamente utilizaveis pela ex
tensào, foram apôs 4 anos e 34 
competiçôes multilocais : dentro 
dos Surinamenses = Diwani e 
Ciwini Branco<•>, ambas corn 
ôtima qualidade de gràos, resis
tentes ao acamamento, a Rhyn
chosporium oryzae, e Pyricula 

<•> Exceto no Norte, onde os solos tern rnelhor fertilidade, e a incidência das doenças é rnenor. 
Cl> 0 sisterna que exacerba a sensibilidade do rnaterial vegetal = gradagern x rotaçâo corn cereal tais corno rnilho, sorgo, rnilheto (exceto arroz); duas datas 
de plantio = precoce (outubro) e tardia (dezernbro); adubaçào soluvel PK debaixo da linha (60 a 70 P20i • 60 a 70 K20 + 4 Zn/ha), corn forte adubaçào 
nitrogenada ern cobertura (80 N entre plantio e 60 dias), corn alta densidade e espaçarnento estreito entre linhas (20-25 cm). 
<
3
> 0 sisterna que rninirniza a incidência das rnoléstias (Pyricularia, Phoma) = Preparo profundo do solo, rotaçào ap6s 2 anos de soja, ou ap6s pastagern, 

ap6s desrnatarnento do cerrado, duas datas de plantio (idênticas ao primeiro sisterna), - Fosfatagern: terrnofosfato pulverulente (2000 kg/ha) + gesso (600 
kg/ha), - 60 a 80N - 90 K20lba ern cobertura baixa, densidade de plantio (20 a 60 kglba) corn espaçarnento de 45 cm entre linhas. 
<
4
> Criaçào CIRAD-CA: IRAT 216 = Costa do Marfim; Ciwini Branco = Seleçào CIRAD.CA dentro de Ciwini [Séguy, L.; Bouzinac, S. et al. 1991 

(24) • 1992 (27)], variedade de ciclo curto. 
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TABELA5. 
!PERFORMANCES MEDIAS DAS NOVAS VARIEDADES DE ARROZ DE SEQUEIRO EM COMPETIÇÔES MULTILOCAISm E E 
!LAVOURAS COMERCIAIS NAS FRONTEIRAS AGRÎCOLAS DO OESTE DO BRASIL - 1991-1994 [14 ENSAIOS) 

• ECOLOGIA DOS CERRADOS, EM TERRAS EM CULTIVO CONTINUO DURANTE 18 ANOS 

Produtivtdade média Variedades Produtivtdade Produtivtdade 1992/94 
tinerario Técnico das competiçôes varietals superiores a ___ média ___ em lavoura comerclal 

ke/ha % T. Testemunha ke/ha %T. areafha) ke/ha 
Plantio precoce x NPK(.<l 3059 100 CIRAD285 3717 128 
Testemunha A raguai a) T IRAT 216 3133 108 110 3.240 (l) 

CIAT20 3539 122 

Plantio precoce x CIRAD285 3740 106 
Fosfatagem 3948 129 IRAT216 4221 120 180 3.700 (l) 

CIAT20 4375 124 
Ill ., Cornpet1çi'io de cultivares conduz1das em blocos dispenos, nos s1stemas de cultura, em cond1çôes reais de e,cploraçào ( 600 a 1 OOOrn /vanedade) corn
giementados por competiçoes de cultivares clâssicas em blocos ao acaso corn 4 a 5 repetiçôes nos rnesmos sistemas. 
2> Adubaçào em kg/ha: NPK = 40N - 75 P20, - 75 K20 por ano; Fosflltagem = 2000 termofosfato/3 anos + 96 K20 + 60 a 80N por ano. 
<3>Fazenda Progressa - Lucas do Rio Verde-MT (Oeste do Brasil). 
Fonte: Séguy, L. ; Bouzinac, S. et al. 1991-1994 (24)-(26)-(27)-(28). 

TABELA6. 
PERFORMANCES MEDIAS DAS NOVAS VARIEDADES DE ARROZ DE SEQUEIRO EM COMPETIÇÔES MULTILOCAIS E EM 
LAVOURAS COMERCIAIS NAS FRONTEIRAS AGRÎCOLAS DO OESTE DO BRASIL -1991-1994 [5 ENSAIOS) 

• ECOLOGIA DOS CERRADOS, APÔS PASTOS DEGRADADOS. EXPLORADOS DURANTE 11 ANOS. 
Produtivtdade média Variedades Produtivtdade Produtivtdade 1992/94 

Itinerario Técnico das competlîôes varietals superiores a média em lavoura comercial 
ke/ha % T. Testemunha lw/ha %T. area(ha) l<a/ha 

CIRAD285 3235 116 
CIAT20 3074 110 30 3371 <•> 

Plantlo precoce x NPKco 2990 100 CIRAD 141 3435 123 
(Testemunha Araguaia) T CIRADBSL 3578 129 

CJRADMNl 3616 130 

CIRAD285 5105 108 69 382i3> 
IRAT216 4989 106 

Plantlo precoce x 4964 164 CIAT20 5148 109 237 4685<•> 
Fosfatagem<l> CIRAD 141 5376 114 30 499i3> 

CIRADBSL 5328 113 
CIRADMNI 5040 107 

{IJ ., Compet1çào de culhvares conduz1das em blocos dispersas, nos s1stemas de cultura, em condiçôes rea1s de e,cploraçào (600 a lOOOrn /vanedade) com-
glementados por cornpetiçôes de cultivares clâssicas em blocos ao acaso corn 4 a 5 repetiçôes nos mesrnos sistemas. 

> Adubaçào ern kg/ha: NPK = 40N • 75 P20, - 75 K20 por ano; Fosfatagem = 2000 termofosfato/3 anos + 96 K20 + 60 a 80N por ano. 
<3>Fazenda Progressa - Lucas do Rio Verde-MT (Oeste do Brasil). 
<4>cooPERLUCAS - Lucas do Rio Verde-MT (Oeste do Brasil) 

Fonte: Séguy, L. ; Bouzinac, S. et al. 1991-1994 (24)-(26)-(27)-(28). 



ria o.; todavia, o cultivar Ciwini 
branco apresenta Ullla notavel 
sensibilidade a Cercospora 
oryzae; dentro das linhagens F6 
recebidas do CIA 'J'<1>, foram se
lecionadasCZ>: CIA T 20 (CT 
6196-33-11-1-l-B), CIAT 18 
(CT 6196-33-I l -2P-6-B), CIAT 
24 (CT 6241-19-2-5-2-B), CIAT 
19 (CT 6196-33-11-2-6-B), CI
AT 14 (CT 6196-33-2-9-4-B), 
CIAT 100, CIAT 200, CIAT 
300, CIAT 20-G (dos quais 
origens forarn perdidas); a varie
dade CIRAD 141 foi selecionada 
a partir de Ullla linhagem F 4 den
tro de CT 8390-5-1. 

. Dentro do material do CNP AF, 
difundido em F 4, três variedades 
forarn selecionadas no cruzamen
to Araguaia/Cuiabana = CIRAD 
285, CIRAD 288 e CIRAD 291, 
e Ullla variedade no cruzarnento 
CNA 1232-4-1-4/A-8-204-l = 
CIRAD 183. 

. Dentro dos cruzamentos natu
rais ou mutantes forarn selecio
nados: o cultivar CIRAD MN1<3> 
(identificado no CIRAD 141) e 
CIRAD-BSL (cruzamento iden
tificado no IRGA 410), oriundo 
do sui do Brasil, 30° de latitude 
Sul. 

. Enfim, três variedades arom.ati
cas foram escolhidas, notadamen
te em razào de sua resistência 
estavel a Pyricularia O.: BAS
MATI 900, BASMATI 1099, 
DOK MAL1<•>. 

T odo este material responde 
aos critérios de seleçào citados, 
excetos as variedades aromaticas, 
altamente sensiveis ao acama
mento, e o cultivar CIRAD 183 
muito · sensivel as manchas dos 
gràos, unicame11te na ecologia 
dos cerrados. 

As performances das melhores 
variedades, avaliadas durante 4 
anos nos sistemas de cultura das 
ecologias de cerrados e florestas 
do Oeste e Norte do Brasil, estào 
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expostos nas Tabelas sintéticas 5, 
6, 7 e 8 que evidenciam as con
clusôes seguintes: 
- Na triagem varietal. Em terras 
"velhas", cultivadas ha mais de 
15 anos, em relaçào a testemunha 
Araguaia<S>, as variedades CI
RAD 285, IRAT 216 e CIAT 20 
proporcionarn ganhos médios de 
produtividade de 6 a 28%, sobre 
4 anos. 

T odas elas respondem aos 
critérios de seleçào, corn, todavia, 
uma leve sensibilidade ao aca
mamento para CIRAD 285, na 
presença da fosfatagem. Esta 
cultivar é a mais rustica das 3, e 
alcança a maior produtividade 
média das 3 no nivel baixo de 
adubaçào (NPK). Nas pastagens 
degradadas, durante os 2 primei
ros anos de volta ao cultivo, as 
variedades sempre superiores à 
testemunha Araguaia sâo CIRAD 
285, CIAT 20, CIRAD 141 , 
CIRAD BSL, CIRAD MN 1, corn 
ganhos de rendimentos de 8 a 
30% (média de 2 anos). Corn a 
fosfatagem, o rendimento médio 
dessas cultivares é vizinho de 
5.000 kg/ha tanto nos ensaios 
quanto na lavoura comercial. 

Nas florestas do Oeste, em 
terras recém desmatadas, e nas 
florestas secundarias de Palmei
ras Babaçus no Norte, as mesmas 
variedades se classificam como 
as melhores, junto corn 2 outras: 
CIRAD 183, menos sensivel as 
manchas do grào nessas ecologi
as do que nos cerrados urnidos do 
Oeste, e CNA 6843-1<5

>_ 

- Na pressiio parasitdria. É 
sempre maxima em terras velhas 
dos cerrados urnidos que podem 
sofrer periodicarnente de frentes 
frias procedentes do Sul. Se a 
Pyrtcularia oryzae e Phoma sp. 
sào as duas doenças mais preju
diciais para o rendimento, fungos 
do solo dos gêneros Fusarium e 
Rhizoctonia podem também afe
tar fortemente a produtividade e 
obrigam a um tratamento pre
ventivo das sementes a base de 

Thiabendazole, Thirarn e Carbo
xyn rSéguy, L.; Bouzinac, S. et 
al. l ~93 (27)] 

A pressào fungica sempre é 
minima nos latossolos das flores
tas recem-desrnatadas do Oeste e 
nos solos de florestas secundarias 
do Norte, de maior potencial 
(solos podzolicos na classificaçào 
brasileira) (Vide Tabela 9) . 

- Na influência do estatuto de 
fertilidade do solo sobre o ren
dimento. Os modos de gestào dos 
solos e das culturas sào prepon
derantes na forrnaçào da produ
tividade, em terra de velha cultu
ra nos ce:1"fadOs do Oeste rséguy, 
L.; Bouzmac, S. et al. 1993 (27) 
1994 (28)1. Na presença da adu
baçào NPK soluvel, as terras 
velhas e as terras recém
cultivadas ap6s pasto, propiciam 
o mesmo rendimento médio, 
pr6ximo de 3.000 kg/ha, tanto em 
competiçôes multilocais quanto 
em lavoura comercial sobre esses 
4 anos. 

Este mesmo nive! de NPK 
leva a rendimentos médios de 
30% superiores, nos latossolos 
ap6s desmatamento das florestas 
no Oeste e nos solos de floresta 
secundarias no Norte do Brasil. 

Este resultado pode ser ligado 
corn o estatuto de fertilidade ini
cial dos latossolos de florestas 
ap6s desmatamento, o quai é 
muito superior ao dos solos de 
velhas culturas e dos pastos de
gradados, principalmente na ma
téria orgânica facilmente biode
gradavel (Tabela 10). 

Em terras de velha cultura, 
dois anos de pasto corn Panicum 
maximum<6> bastam para recons
truir Uil1 estoque notavel de rna
téria orgânica no horizonte 0-10 
cm. 

Na presença de fosfatagem 
corn termofosfato, o nivel médio 
de produtividade das melhores 
variedades é sempre maior, mais 
estavel em qualquer ecologia: os 
rendimentos médios reprodutiveis 
sào vizinhos de 4. 000 kg/ha em 

<•> Através da EMPAER-MT = 6rgào de pesquisa agropecuaria do Mato Grosso - Cuiaba-MT. 
<2> Cruzamentos realizados a partir de IRAT 216/IRAT 124//RMS 107-2-1-2-TB-lJM ~ (CIAT 20, CIAT 18, CIAT 19 e CIAT 14) e de NGO
VIEff AIPEI 309// IRAT 216 ~ [CIAT 24) e TOX 24-6-18//IRAT 216//ffOX 1768-1-2-1 ~ [CIRAD 141] 
C3J Cruzamentos naturais selecionados a partir de 1990 (Seguy, L.; Bouzinac, S., Projeto Sulamérica 1989-1993). 
<4> Procedentes da Âsia. 
<5>criadas pelo CNPAF/EMBRAPA 
(6) Sistemas integrados "produçào de gràos - pecuaria" criados pelo C!RAD-CA O sistema radicular do Panicum coloniza o solo até mais de 2,5 m de 
profundidade. Este pasto em rotaçào corn culturas, suporta de 4 a 6 U.A/ha na estaçào chuvosa e, 2,2 U.A/ha na estaçào seca. 
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TABELA 7. 
PERFORMANCES MEDIAS DAS NOVAS V ARIEDADES DE ARROZ DE SEQUEIRO EM COMPETIÇÔES MULTI-
LOCAis<1

> E EM LA VOURAS COMERCIAIS NAS FRONTEIRAS AGRÎCOLAS DO OESTE DO BRASIL. [11 EN-
SAIOS] 

• ECOLOGIA DE FLORESTAS, 1 A 3 ANOS AP6S DESMATAMENTO. 
Produtividade média Variedades Produtividade Produtividade 1992/94 

Itinerario Técnico das comr"ti~ôes varietais superiores a mPdia em lavoura comercial 
ke/ha % T. Testemunha ke/ha 0/o T. area(ha) ke/ha 

CIR.AD 285 3973 125 
CIR.AD 288 4229 133 

Plantio precoce x NPI(<1> 3881 - CIR.AD 291 4335 136 
(Testemunha Araguaia) T CIR.AD 183 3926 123 

CIAT 20 4520 142 

CIAT20 3777 116 188 4436(5) 

Plantio tardio x NPI(<1> 3737 100 CNA 6843-1 3639 112 
(Testemunha /RAT 216) CIR.AD 141 3774 116 40 4500<5) 

CIR.ADMNl 3982 122 
CIR.AD BSL 4691 144 10 4850(5) 

CIAT20 4629 114 
Plantio tardio x CIR.AD 141 4746 117 
Fosfatagem<1J 4658 125 CIR.ADMNl 5856 144 

CIR.ADBSL 5732 141 
(l) . - - ·" -Compettçao de culttvares conduz1das em blocos dtspersos, nos s1stemas de cultura, em cond1çôes rea1s de exploraçao (600 a 1000m /vanedade) corn 
gtementados por competiçoes de cultivares clâssicas em blocos ao acaso corn 4 a 5 repetiçôes nos mesmos sistemas. 
2) Adubaçào em kg/ha: NPK = 40N - 75 P20, - 75 K20 por ano; Fosfatagem = 2000 termofosfato/3 anos + 96 K20 + 60 a 80N por ano. 

<3J Sinop-MT 

Fonte: Séguy, L.; Bouzinac, S. et al. 1991-1994 (24)-(26)-(27)-(28). 

TABELA8. 
PERFORMANCES MÉDIAS DAS NOVAS V ARIEDADES DE ARROZ DE SEQUEIRO EM COMPETIÇÔES MULTI-
LOCA1s<1> E EM LA VOURAS COMERCIAIS, NAS FRONTEIRAS AGRÎCOLAS DO NORTE DO BRASIL. 1991-1993 
[4 ENSAIOS] 

• ECOLOGIA DE FLORESTAS SECUNDARIAS DE PALMEIRAS, BABAÇUS - TERRAS CULTIV ADAS HA 5 ANOS. 

Produtividade média Variedades Produtividade Produtividade 1992/94 
Itinerario Técnico das comeeti~ôes varietais superiores a média em lavoura comercial 

ke/ha Testemunha ke/ha %T. area(ha) ke/ha 
CIAT 20 4103 112 

Plantio precoce x NPI(<1
> CIR.AD 183 3842 105 15 4363(3) 

(Testemunha /RAT 216) T 4022 CIR.AD 141 5423 149 
CIR.ADBSL 4676 128 10 6171 3) 

CIRADMNl 3972 109 
(l ) ,, . CompetJçào de cult1vares conduztdas em blocos d1sperws, nos s1stemas de cultura, em condiçôes reats de exploraçào (600 a 1000m /vanedade) corn 
glementados por competiçôes de cultivares clâssicas em blocos ao acas(' ~om 4 a 5 repetiçoes nos mesmos sistemas. 
2
> Adubaçào em kg/ha: NPK = 40N - 75 P20, - 75 K20 por ano; l<"osfatagem = 2000 termofosfato/3 anos + 96 K20 + 60 a 80N por ano. 

<31Projeto SULANOR • Miguel Alves • PI 

Fonte: Séguy, L.; Bouzinac, S. et al. 1991-1994 (24)-(26)-(27)-(28). 



TABELA9. 

lNTERVALOS DE REAÇÀO DOS MELHORES CULTIVARES PARA AS PRINCIPAIS DOENÇAS E ACAMAMENTO EM 34 COMPETIÇÔES MULTILOCAIS SOBRE 4 ANOS. MT-MA-Pl 

11990/1994 

CERRADOS 

(Oe,,te) 

Variedade,, NPK FOSFATAGEM NPK 

e Bru- Mancba Acama-- Bn&Mne Mancba ACIIID- Bru"""' Manet.a -- - -- -- - -- -- --
Genitores Follar p._ dos grios mmto Follar p.,.~ dol grios monto Follar p-

(1) (l) (S) (4) (1) (l) (S) (4) ( 1) 

. Anguaia 1-4 0-1 5-10 0-2 1 0 0-5 8-10 1-2 

. IRAT216 4-7 0-1 3- 12 0 1-3 0 2-3 0 2-4 

CIRAD285 1-2 0 2-10 0 1-2 0 1-5 2-5 1-2 

. CIAT20 1-2 0-1 8-20 0 1-2 0 5-10 0 1-2 

CIRAD 141 1-2 0 3-7 0 1-2 0 1-5 0 1-2 

CIRADMNl 1-2 0-1 2- 10 0 1-2 0 1-7 0 1-2 

CIRADBSL 2-4 0-1 15-40 0 1-2 0 5-20 0 1-2 

CIRAD 183 1-3 0 30-80 0 1 0 10-40 0 1-2 

.CIAT 18 1-2 0-2 6-16 0 1 0 2-0 0 1-2 

.CIAT24 1-2 0-1 5-15 0 1 0 1-7 0 1-2 

.CIAT 14 1-2 0-1 2-12 0 1 0 2-5 0 1-2 

.CIAT 19 1-2 0-1 3- 14 0 1 0 2-4 0 1-2 

.CIATlOO 1-2 0-1 2-10 0 1 0 1-5 0 1-2 

. CIATJOO 1-2 0-1 3-11 0 1 0 2-7 0 1-2 

. CNA6843-1 1-2 0-1 2-7 0 1 0 1-5 0 1-2 

. Ciwini Blanc 1-2 0-1 30-70 0 1 0 10-20 0 1-2 

. Basmatl 900 1-2 0-1 15-30 1-5 1 0 5-15 10 1-2 

.Ciwinl 1-2 0-1 5-15 0 1 0 3-7 0 1-2 

.Dol<Mall 1-2 0-1 2-10 3 1 0 l-0 10 1-2 

<1> Escala CIRAD-CA - 0 = resistência total, 9 = 100"/o ârea foliar destruida (Pyricularia oryzae) 
(l) Escala 0-10 - 1 = 10% ~os doentcs, 10 = 100"/o (Pyricularia oryzae) 

(l) 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-l 

dol grios 

(S) 

2-6 

2-5 

1-4 

2-10 

2-5 

2-7 

3-15 

2-5 

1-4 

1-3 

1-2 

1-2 

2-6 

2-7 

2-4 

15-25 

6-17 

3-8 

2-0 

())%de gràœ manchados, cm 10 panîculas (Phoma sorghina, Helmilhosporium o,yzae, Cercospora oryzae, etc.) 
<4> Escala O = scm acamamcnto; 1 = 10% de acarnarncnto; 10 = 100"/o 

Fonte: Séguy, L, Bouzinac, S., et al, 1990-1995. 

FLORESTAS FLORESTASSECUNDÀRIAS 

(Oeste) (Norte) 

FOSFATAGEM NPK 

A<llllD- Bnuooo Mancba Acama- Bru,- Mancba Acuna-- -- -- ---
mtalo Follar p..._ dos grios ......... Follar PeKOÇO dol grios monta 

<•> (1) (l) (S) ( 4) ( 1) (l) (S) (4) 

2-4 1 0 1-3 8-10 1-2 0-1 0-2 3-5 

0 1 0 1-4 0 2-4 0-1 0-5 0 

0-2 1 0 1-3 4-6 1-2 0-1 0-3 1-4 

0 1 0 2-0 0-1 1-2 0-1 2-5 0 

0 1 0 1-3 0-1 1-2 0-1 0-2 0 

0 1 0 l-0 0 1-2 0-1 2-4 0 

0 1 0 2-10 0 1-2 0-1 2-0 0 

0 1 0 0-3 0 1-2 0-1 0-3 0 

0 1 0 1-3 0-2 1-2 0-1 1-4 0 

0 1 0 0-3 0-2 1-2 0-1 0-2 0 

0 1 0 0-3 0 1-2 0-1 0-2 0 

0 1 0 0-5 0-3 1-2 0-1 0-2 0 

0 1 0 1-4 0-2 1-2 0-1 1-4 0 

0 1 0 2-5 0-1 1-2 0-1 1-5 0 

0 1 0 0-3 1-4 1-2 0-1 0-2 0 

0 1 0 5-10 0 1-2 0-1 3-0 0 

2-4 1 0 3-7 8-10 1-2 0-1 2-5 7-10 

0 1 0 2-5 0 1-2 0-1 0-3 0 

0-2 1 0 2-0 6-10 1-2 0-1 1-2 6-10 

N 
0 



terra de velha cultura dos cerra
dos do Oeste, e variarn entre 
4 .600 e 5.000 kg/ha logo ap6s 
pastos e desmatarnento de flores
ta; o termofosfato pennite au
mentar a eficiência do estoque de 
matéria orgânica de " tum-over" 
rapido, tanto em plantio precoce 
quanto tardio [Séguy, L. ; Bouzi
nac, S. et al. 1993 (27) - 1994 
(28)1. 

E'.m terras de velha cultura, a 
produtividade do arroz esta, em 
prioridade, condicionada pelos 
modos de gestâo dos solos e das 
culturas (rotaçôes, sucessôes 
anuais corn 2 culturas x modos 
de preparo do so10<1>) como evi
denciam os resultados agro
econômicos na Tabela 11. 

Quaisquer que sejarn as situa
çôes de perfil cultural e as eco
logias, o termofosfato pennite 
nào somente expressar o poten
cial varietal nos melhores siste
mas, mas tarnbém reduzir signifi
cativarnente as moléstias cripto
gâmicas tais quais Pyrtcularia 
oryzae, e as manchas dos gràos 
(Tabela 9) fSéguy, L.; Bouzinac, 
S.; et al. 19'89 (20)]. Estes efeitos 
positivos do termofosfato na 
cultura do arroz de sequeiro<2>, 
sào devidos a varias qualidades 
complementares: fineza do produ
to que age prontarnente na neu
tralizaçào da acidez, e estimula 
imediatamente a vida biol6gica; 
excelente equilibrio minera! 
(macro e micronutrientes), de 
forma nào solûvel que deve pas
sar por um processo progress1vo 
de bio-solubilizaçào, e evite as
sim os desequilibrios nutricionais 
freqüentes - decorrentes das adu
baçôes solûveis [Séguy, L. ; 
Bouzinac, S. et al. , 1989(20)], 
enfim um teor elevado de silica 
(25% Si02) cuios efeitos proteto
res contra as doenças füngicas do 
arroz sào conhecidos 
[WINSLOW, M.D., 1992 
{34)]. 

- Nos recordes de produtividade 

21 

Todos forarn alcançados nos 
melhores sistemas de cultura corn 
fosfatagem, corn os cultivares 
CIAT 20, CIRAD MNl e CI
RAD BSL, que ultrapassararn 
varias vezes 6.000 kg/ha, corn o 
maximo de 8. 000 kg/ha corn 
CIRAD MN 1, ap6s desmatarnen
to da floresta (Vide Tabela 12). 

- Na resposta varietal face a 
uma seca severa 

Esta situaçào de estresse hi
drico é rara, todavia, pode acon
tecer no plantio tardio de dezem
bro, nos cerrados do Oeste e nas 
florestas secundarias do Norte. 
Neste caso, a reaçào varietal a 
este problema, exposto na Tabela 
13, evidencia que a cultivar CI
RAD 141 é o mais resistente à 
seca, seguido de CIRAD BSL e 
CIRAD 291 nos cerrados do 
Oeste brasileiro. 

- Nas performances econômicas 
da cultura - com os novos culti
vares de boa qualidade de grâos 

Estas performances estào 
estreitamente dependentes dos 
custos de produçào e dos preços 
pagos aos produtores, consequen
temente da politica agricola (Fig. 
4 e 6). No periodo considerado, 
1990 a 1994, nas ecologias de 
cerrado e floresta do Oeste, os 
custos de produçâo oscilarn entre 
420 e 550 US$/ha, em funçâo da 
estratégia de correçâo do solo, e 
as margens liquidas médias vari
arn entre 140 e 185 US$/ha/ano 
nas melhores rotaçôes de cultura 
fSéguy, L. ; Bouzinac, S. et al. 
l 993 (27), 1994 (28)]. 

- Nos rendimentos, beneficia
mento e comportamento no 
cozimento das melhores varie
dades 

Os excelentes rendimentos 
médios no beneficiarnento apre
sentados na Tabela 14, mostram 
que os melhores rendimentos em 
grâos inteiros forarn alcançados 
na regiâo Norte corn os cultivares 

CIA T 20, CIRAD BSL e CIRAD 
141 corn 60% de inteiros; nos 
cerrados umidos do Oeste, a fos
fatagem melhora sensivelmente 
os rendimentos de gràos inteiros 
da maioria das variedades, e as 
melhores sào por ordem decres
cente CIRAD 141, IRAT 216 e 
CIRAD MN 1, a pior é sempre 
CIWINI BRANCO, por causa de 
sua sensibilidade às manchas dos 
grâos<3> 

A variedade CIRAD BSL é 
equivalente a BLUEBELLE, 
CIWINI BRANCO (genitor) 
realiza a melhor sintese das qua
lidades requeridas, e CIRAD 
285, CIAT 20, CIRAD 141 apre
sentarn comportarnentos no cozi
mento inferiores a essas duas 
variedades, porém ainda sào 
aceitaveis. 

. SEGUNDA ETAPA EM 
ANDAMENTo<•> = melhorar 
ainda mais a produtividade e a 
qualidade de grios, e diversifi
ca-la 

. Esta etapa, iniciada em 1992, 
visa a criaçâo de cultivares de 
ciclo curto, de excelente qualida
de de gràos (longo fino, ou muito 
longo fino, aromatico ou nào ), 
para tirar o maior proveito dos 
preços do mercado, os quais sâo 
mais elevados em janeiro, antes 
da colheita gaûcha, e também 
para melhorar as performances 
agro-econômicas das sucessôes 
anuais : arroz + milho, arroz + 
sorgo ou milheto, arroz + algo
dâo, crotalaria + arroz e seu in
verso. 
. Um segundo objetivo tende para 
criaçào de arroz de ciclo médios, 
de altissima produtividade, supe
rior a 6 .000 - 7.000 kg/ha corn 
grâos agulhinha ou extra longo 
fino, aromaticos ou nào. 
. Estes trabalhos de melhoramen
to sào conduzidos por via classi
ca de seleçâo geneal6gica, nos 
sistemas de cultura e através da 
produçào de hibridos<5>. 

U> Sali enta-se a elaboraçào recente das técnicas de plantio direto no arroz de sequeiro corn a sucessio anual crotalaria + arroz e seu inverso [Seguy, L. ; 
Bouzinac, S. et al. 1994 (27)]. 
<l> Efeitos similares na cultura de arroz no Vietnâ, tanto nos latossolos vennelhos corn alta pluviornetria, quanto nos solos sulfatados âcidos do delta do 
Mekong [HUSSON,O. 1994 (4)]. 
<3> Ciwini branco, seleçào do CIRAD-CA • dentro de Ciwini, é excelente genitor de qualidade de grilo excepcional, rnuito longo fino, de ciclo curto, rnuito 
importante para ampliar a base genética na procura do objetivo ciclo curto corn boa qualidade de gràos (o cruzamento Ciwini branco x CIRAD 285, em 
fase de seleçào esta se rnostrando exemplar a este respeito. 
c•> Esta etapa foi empreendida, desde 1992, corn o apoio de Dr. James Taillebois, geneticista do CIRAD-CA, que realizou os cruzamentos a nosso pedido, 
e participou da seleçào na Guiana Francesa e no dispositvo no Brasil. 
Cl) Exploraçilo da esterilidade rnacha genocitoplasmica. 
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TABELA10. 
CARACTER1STICAS QUlMICAS DO HORIZONTE 0-10 CM DOS LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS DEBAIXO DE VEGETA-
ICAO NATURAL OU DE CULTIVO NO OESTE DO BRASIL-1994. 
Pert1l Profundidade (!H M.O. 

(cm) CaCl2 é•rnA •1. 
Cerrado 0-5 4,1 4,7 3,3 
Vln!em 5 -10 4.0 4,6 2.4 
Cerrado t•i 0-5 4,7 5,3 2,0 
anos 18 anos cultivo 5 • 10 4,7 5,4 2,0 
Cerrado apos Liteira 4,9 5,5 4,0 
16 anos cultivo<l> 0-5 4,7 5,3 2,6 
+ 2 anos Panicum 5-1 0 4,6 5,2 2,1 
Cerrado <'> Liteira 4,7 5,3 4.2 
Pastagem degradada 0-5 4,3 4,9 2,8 

1(11 anos) 5-10 4,3 4,9 25 
Cerrado t•i 

Pastagem 11 anos 0-5 5,0 5,6 2,4 
1" ano arroz 5-10 4,5 5,1 2,3 
:s: fosfataeem 
Floresta virgemt•i 0-5 5,4 6,0 7,3 

5-10 4,2 4,8 3.7 
Floresta ( 4) 0-5 5,4 6,0 2,4 
2° ano soja 5-10 5,0 5,6 2,1 
:s: fosfataeem 

0 > Método Mehlich (nivel de deficiência fixado a 6 ppm, nos 0-20 cm) 
<2> Fazenda Progresso (Lucas do Rio Verde-MT) 
<1

> COOPERLUCAS (Lucas do Rio Verde-MT) 
<
4
> Sinop-MT 

Ca 
0,2 
0,2 
1,5 
1,2 
2,2 
1,8 
1,3 
1,4 
0,7 
0,5 

2,1 
0,8 

2,6 
0,3 
2,9 
2,1 

Fonte: Séguy, L.; Bouzinac, S. et al. 1994 (27) • Centro Norte do Mato Grosso 

TABELAll 

m~/lOOml V p (ppm) 
Me Al K CEC •1. (1) 

0,1 1,2 0,15 5,6 7,9 1,3 
0.1 1,0 0,08 7,6 5,0 1,3 
0,4 0,1 0,16 6,3 32,9 18,6 
0,3 0,1 0,15 5,9 28,2 4,5 
0,6 0,1 0,23 6,4 47,1 6,3 
0,5 0,2 0,22 6,7 37,5 6,2 
0,4 0,2 0,08 6,5 25,4 5,3 
0,4 0,1 0,40 6,4 34,3 1,3 
0,3 0,3 0,1 5 6,9 16,5 1,0 
0,2 0,5 0,10 6,6 12,1 1,0 

0,6 0,1 0,16 6,0 48,0 5,6 
0,3 0,1 0,10 6,4 18,7 1,3 

0,7 . 0,07 5,4 62,8 1,0 
0,1 1,2 0 05 6,8 6,6 1,3 
0,8 . 0,12 6,0 50,2 8,3 
0,6 0,1 0,07 5,8 46,8 2,6 

INFLUÊNCIA DAS INTERAÇÔES "NIVEIS DE ADUBAÇAO x ROTAÇÔES" NA PRODUTMDADE DO ARROZ DE SEQUEIRO E 
SUAS CONSEOUÊNCIAS ECONÔMICAS 

Produtividade Custos de Produçllo Margens liquida 
(kg/ha) (U$/ha) (U$/ha) 

F6nnulas de adubaçào (kg/ha) Q) apos (:oz + sorgo (i) apos [:ja + sorgo <D (%) <D (%) 

~a + sorso ~a 
Arroz (Sorno) Arroz <Sonm) 

2 TR sem calcario Cl> 2.108 (801) 5.308 (6 14) 444 508 -141 +324 
5 T 1 + 1500 kg/ha calcario <2> 2.205 (727) 5.308 (880) 421 485 -82 +370 
6 T 1 + 3000 kg/ha calcario <2> 2.416 (636) 5.255 (795) 435 493 -69 +346 
7 T2 + 1500 kg/ha calcario (3) 2.170 (615) 5.523 (1020) 482 553 -168 +334 
12 1000 kg/ha tennofosfato/3 anos <4> 2.293 (645) 5.201 (1134) 449 511 -106 +337 
14 1500 kg/ha tennofosfato/3 anos <4> 2.564 (786) 5.469 (1279) 491 553 -102 +342 
16 1500 kg/ha tennofosfato/2 anos <4l 3.489 (1836) 6.622 (2112) 596 661 -02 +462 
17 1500 kg/ha superfosfato simples/] anos Cl) 2.268 (879) 5.227 (1160) 485 547 -137 +300 
18 1 ° ano 500 kg/ha tennofosfato/3 anos + Tl 2. 194 (654) 5.142 (924) 446 507 -118 +319 
apos fünnula NPK + tennofosfato anual (6) 

20 500 kg/ha tennofosfato anual na linha C
4l 2.379 (909) 5.270 (1428) 475 536 -104 +339 

21 500 kg/ha sunerfosfato simoles na linha <5> 2.268 (760) 5.193 (1209) 471 533 -129 +315 
Média 2.396 (813) 5.411 (1141) 472 535 -105 +344 
Efelto rotaçllo (100) (226) 
• Arroz: cultivar CIA T 20 
• Testemunha monoculrura soja x gradagem no mesmo periodo: Produtividade: 1.635 kg/ha custos de produçào = 315 $/ha margens liquidas = -55$/ha 
( 1) Tr • Soja = 400 kg/ha 0-20-20 + micro (2) Tl - Soja= 250 kg/ha 0-20-20 + micro 

- Arroz = 400 kg/ha 4-20-20 + micro • Arroz = 250 kg/ha 4-20-20 + micro 
(3) T2 - Soja = 500 kg/ha 0-20-20 + micro - Arroz = 5GO kg/ha 4-20-20 + micro 
(4) Na adubaçào corn tennofosfato = 600 kg/ha de gesso a cada 2 anos, e 100 kg/ha KCI a cada ano (+ N no plantio p/arroz) 
(5) Na adubaçào corn supen.irnples = 100 kg/ha KCI a cada ano (+ N no plantio p/arroz) 
(6) Formula anual porha: Noarroz = 200 kg 4-20-20+200 kgtennofosfato granulado + 100 kg KCI (+ N no plantio) 

Na soja = 200 kg 2-20--20+200 kg superfosfato simples +80 kg KCI + 20 kg micro 
(7) T odas as culturas praticadas em plantio direto o arroz de sequeiro, precedida de 1 escarificaçào profundo deixando mais de 50% de residuos em cima 
do solo. 
Fonte: Séguy, L.; Bouzinac, S. et al. 1989-1993. 
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TABELA 12. 
OS RECORDES DE PRODUTIVIDADE 1992/95 
Ecoloe:ia(1> Ano Itinerario técnico Variedades Produtividade lœlha 

Floresta 1992/93 F osfatagem x Plantio tardio 1 CIRADMNl 8000 
(Oeste) CIRADBSL 6020 

1993/94 Fosfatagem x olantio precoce CIRADBSL 7018 

Transiçâo Flo- 1993/94 Fosfatagem x plantio precoce CIRADBSL 6600 
resta/ 
Cerrado (Oeste) 1992/93 Fosatagem x plantio precoce CIAT 20 6622 

Cerrados (terra velha - 17 anos cultivo) 
(Oeste) 1993/94 Fosfatagem x plantio precoce CIAT 20 6432 

( terra nova) 

Floresta Secun- CIRADBSL 6.414 
déria a Babaçu 1993 Fosfatagem x Plantio precoce 
<Norte) CIRAD 141 6.378 

Cl> - Floresta (oeste) = fazenda do Dr. Kamitani J. - Sinop-MT 
- Tran.siçào cerrado/floresta = fazenda Cooasol - Sorriso-MT 
- Cerrado ( oeste) = fazenda Progressa - Lucas do Rio Verde-MT 
- Floresta secundaria (norte) = Projeta Sulamérica - Miguel Alves-Pl 

Fonte: Séguy, L.; Bouzinac, S. et al. 1992/ 1993/ 1994. 

TABELA 13. 
TESTES V ARIETAIS DE ARROZ DE SEQUEIRO CONDUZIDOS EM CONDIÇÔES DE EXPLORAÇAO RE-
AIS-MT - 1992/93 

DATA DE PLANTIO TARDIA 
ECOLOGIA DOS CERRADOS UMDIOS EM CONDICÔES DE SECA MUITO SEVERAS 
Variedades Nova Mutum - Fazenda Dr. Gervésiol'J Lucas do Rio Verde 

Cooperativa Cooperlucas<1> 
Produtividade %T 

lœlha 
Araguaia (T) 1.122 100 0 
Caiapo 996 89 0 
CNA 7066 1120 99 0 
CIAT20 1500 134 0 
CIRAD 291 1.752 156 0 
IRAT 216 1.248 111 0 
CIRAD 285* 1.374 122 0 
CIRAD 288* 1.500 134 0 
Super IRAT 1.410 126 0 
CIRADBSL* 1.884 168 0 
CIRADMN 1• 618 55 0 
CIRADMN2A* 672 60 0 
CIRADMN2B* 1.092 97 0 
CIRAD 141 * 2.544 227 790 

•Seleçào CIRAD-CA-Brasil -(1000 m2fvariedade) - coleçào testada 
D> .34mm em 24 <lias em Nova Mutum + No meio da fase de emborrachamento 

.9 mm em 20 dias em Lucas do Rio Verde ,i 

Fonte: Séguy, L.; Bouzinac, S. et al. 1993 - (26). 
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TABELA14. 
RENDIMENTOS MÉDIOS NO BENEFICIAMENTO DAS MELH ORES V ARIEDADES 

Gràos Inteiros < em % ) 
Cultivar Cerrados !Oestel Floresta Seeundéria (Norte) 

NPK Tennofosfato Termofosfato 
CIRAD 183 - - 57,0 
IRAT 216 53,5 56,5 57,5 
CIRADBSL 44,5 46,2 60,5 
CIRAD 141 55,2 58,0 60,5 
CIAT 20 50,5 50,7 63,0 
CIRADMN1 51,7 53,0 59,0 
CIRAD285 32,3 52,2 56,0 
CIWINI BRANCO 28,5 24,5 53,5 
Fonte: Séguy, L. ; Bouzinac S. et al. 1993/1994. Projeto Sulamerica-Pl, Cooperlucas-MT 

TABELA15 
A - PROPRIEDADES FlSICO-OUlMICAS DE 9 CULTIV ARES INTERESSANTES DE ARROZ BENEFICIAD01'' 

Variedade' Comprimento L Largura W uw Tnuuluddez Teor de amilose 
(mm) (mm) (%) (% matérla seca) 

Ciwini braneo 8,43 2,02 4,17 99 21,6 
CIRAD 141 6,53 2,19 2,98 94 14,8 
CIRAD285 7,0 2,29 3,06 50 19,5 
Ciat 20 6,02 2,10 2,85 96 15,0 
Medea 6,75 2,20 3,07 40 24,0 
Manat 7,56 2,15 3,51 50 22,2 
CIRADBSL 7,00 2,09 3,34 100 26,0 
OBQI 8,09 2,24 3,61 80 22,7 
CIRAD 183 - - - - 25,7 

B - OUALIDADE NO COZIMENTO DURANTE 17 MINUTOS NUM EXCESSO DE ÀGUA 
Variedede<'' Tempoideal Enchlrnento Finneza Recuperaçio 

de cozimento (%) (%) da elastiddade 
(minutas, seirundos) % 

Clwinl braneo 18'30" 312(a) 43,0 (cde) 57,7 (a) 
CIRAD 141 22' 280 (b) 28,9 (ef) 26,2 (b) 
CIRAD285 22' 279 (b) 32,8 (ef) 38,6 (b) 
Clat 20 21' 298 (ab) 23,2 (f) 21,6 (b) 
Medea 18' 316 (a) 49,7 (cd) 22,7 (b) 
Manat 19' 292 (ab) 52,8 (be) 20,9 (b) 
CIRADBSL 20'30" 305 (a) 63,5 (ab) 64,3 (a) 
OBQI 16'30" 278 (b) 68,7 (a) 46,5 (b) 
C IRAD 183 19' 308 (a) 44,4 (cde) 57,3 (b) 

C - OU ALIDADE NO COZIMENTO NA ÀGUA. APÔS FRIT AR NO ÔLEO DURANTE 5 MINUTOS 
Variedade<'' Tempoldeal Flnnezavi Recuperaçio1

'' Aptidio 
de eozimento (%) da elasticidade a eolar (pegar) 

(mlnutos, seirundos) (%) (2.em) 
Ciwini braneo 27'30" (71,4) 64,5 (a) (63,0) 57,7 (a) 0 
CIRAD 141 29'30" (43,0) 41,3 (c) (25,5) 26,2 (b) 0,9 
CIRAD285 27'30" (61,6) 54,6 (ab) (46,3 ) 38,6 (b) 0,3 
Clat 20 21 ' (46,4) 37,8 (c) (28,0) 21,6 (b) 0,7 
Medea 27'30" (31,0) 35,9 (c) (16,5) 22,7 (b) 0,59 
Manat 25'30" (37,3) 38,5 (c) (19,9) 20,9 (b) 1,04 
CIRADBSL 24'30" (70,2) 64,3 (a) (62,4) 64,3 (a) 0 
OBQI 23' (61,6) 55,7 (ab) (46,5) 37,4 (b) 0,66 
CIRAD183 25 ' (55,3) 44,0 (be) (46,0) 31,3 (b) 0,52 
Blue Belle 26 ' (67,6) 56,3 (ab) (69,2) 57,3 (a) 0,36 
Os tratamentos sr g,udos de uma mesma letra nil.o sào s1gnificat1vamente diferentes (no nive! 5%) 
Cll BSL e OBQI sào comparaveis a BLUE BELLE e sào de excelente qualidade. CIWINI BRANCO faz a melhor sintese (Formato, qualidade no 
cozirnento ). 
(l l Analises realizadas no laborat6rio de tecnologia do CIRAD-CA, em Montpellier - França 
B.PONS, J. FAURE-Telefone 00-33-67612350 e Fax 00-33-67522094 
Ul Entre parênteses = ap6s uma noite de descanso. 
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Em fase de exploraçâo por via 
classica = 34 cruzamentos em 
1992, 43 em 1993 e 34 em 1994, 
seja, no total, 5. 000 linhagens 
atualrnente. 
. Os melhores cruzamentos, que 
correspondem aos critérios de 
seleçâo escolhidos sâo: Ciwini x 
CIA T 20, Ciwini x IRAT 216, 
Ciwini x CIRAD 285 (neste ul
timo cruzamento, algumas linha
gens apresentam grâos beneficia
dos superiores a lem), BASMA
TI x IRAT 216, IRAT 216 x 
CIRAD 285, DIW ANI x IRAT 
216, DIWANI x BASMATI. As 
Fotos 1 e 2 mostram os progres
sos realizados no formato do grâo 
entre 1989 e 1995 . 

0 primeiro hibrido criado 
para as condiçôes de sequeiro dos 
cerrados e florestas umidas das 
frentes pioneiras do Oeste, pro
duziu 7 .110 kg/ha, ap6s desma
tamento da floresta em 1995 
(Sinop-MT). 

Para a fabricaçâo de hibridos 
adaptados a nossas condiçôes de 
sequeiro, mais de 50 variedades 
restauradoras ja foram identifica
das; da mesma forma, varias 
cultivares resistentes a Pyr;cula
ria e Phoma sp., estao sendo 
esterilizadas para fabricaçâo de 
macho estéril de sequeiro. 

V. CONCLUSÔES 

A area tropical umida dos 
latossolos acidos de cerrados, que 
oferece condiçôes climaticas 
prediletas para a cultura do arroz 
de sequeiro, ocupa ainda milhôes 
de hectares inexplorados na 
América Latina, e representa 
portanto um enorme potencial de 
produçâo alimentar para a popu
laçâo crescente do século XXI. 
No Brasil, mais de 1,5 milhôes de 
hectares sâo cultivados em arroz 
de sequeiro, nessas regiôes muito 
favoraveis a essa cultura, no 
Oeste e no Norte do pais. Se os 
sistemas tradicionais de produ
çâo, de baixas produtividades, 
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predominam ainda largamente 
corn os sistemas itinerantes sem 
insumos do Norte e corn a rizicul
tura mecanizada de abertura das 
terras corn baixo nivel de insu
mos nos cerrados do Oeste, o 
CIRAD-CA e seus parceiros 
brasileiros da pesquisa, e da ex
tensâo mostraram entre 1985 e 
1995, que o arroz de sequeiro 
pode ser uma cultura produtiva, 
lucrativa de estabilizaçâo dos 
sistemas de cultura, tanto em 
cultivo manual no Norte, quanto 
em mecanizado no Oeste. Contu
do, até 1990, esta rizicultura de 
sequeiro melhorada, oferecia uma 
qualidade de produto mediocre, 
mal remunerada, e em todos os 
casos, nâo competitiva corn o 
arroz agulhinha do Sul. A partir 
de 1990, a difusâo espontânea da 
variedade IRAT 216 nas frentes 
pioneiras (denominada de RIO 
VERDE pela EMBRAP A), de 
grâo longo fino, associada a ela
boraçâo concomitante de siste
mas de cultura lucrativos no meio 
real a base de arroz e soja, abria 
definitivamente o caminho para a 
produçâo de arroz de sequeiro de 
qualidade, como parceiro eco
nômico à altura da soja, impres
cindivel para a estabilizaçâo dos 
sistemas de cultura nas frentes 
pioneiras. Simultaneamente, nos 
estados do Centro-Oeste, o 
CNP AF /EMBRAP A desenvolvia 
um sistema de reforma dos pastos 
degradados corn arroz de sequei
ro (chamado de "Barreirâo") para 
os criadores, e promoveu sua 
difusâo numa vasta escala nessa 
regiâo. 
. A partir de 1990, o CIRAD-CA 
continuou nas frentes pioneiras 
do Oeste e Norte do Brasil, seus 
trabalhos de melhoramento vi
sando ao mesmo tempo a pro
gressâo da produtividade e da 
qualidade de grâos, integrando a 
criaçâo varietal dentro dos siste
mas de cultura. Novas cultivares, 
superiores a IRAT 216 foram 
selecionadas: CIRAD 285, CIAT 
20 (lançada pela EMBRAPA-

CNP AF e EMP AER-MT corn o 
nome de PROGRESSO), CIRAD 
141, CIRAD MNl, CIRAD 
BSL. Estas variedades, nos me
lhores sistemas de cultura, ultra
passam 5. 000 kg/ha corn piques 
de produtividade superiores a 
6.000 kg/ha, em condiçôes reais 
de exploraçâo, e apresentam 
qualidades de grâo pr6ximas ou 
equivalentes às das melhores 
variedades irrigadas do Sul 
(CIRAD BSL, CIRAD 183, CI
RAD MNl, CIRAD 141, CI
RAD 285). 

A pesquisa do CIRAD-CA 
demonstrou simultaneamente, que 
os modos de gestâo dos solos e 
das culturas sâo preponderantes 
para alcançar maiores produtivi
dades, mais estaveis, a custo 
minimo. Assim, os sistemas que 
associam preparo profundo do 
solo ( escarificaçâo, araçâo) corn 
rotaçôes, incluindo pesadas bio
massas facilrnente biodegrada
veis, e corn fosfatagem a base de 
termofosfato, garantem produti
vidades entre 4.500 e 5.500 kg/ha 
de arroz em lavoura comercial, 
corn excelente controle da pres
sâo fungica; esta produçâo de 
arroz pode ser seguida em suces
sâo ( e em plantio direto) por uma 
produçâo de 1.500 a 2.500 kg/ha 
de milheto, sem colocar insumos. 
Graças a este forte volume de 
palhadas, garante-se produtivida
des de soja entre 3.500 e 4.200 
kg/ha. Mais recentemente, a pes
quisa do CIRAD-CA demonstrou 
também a necessidade de adotar 
as técnicas de plantio direto de 
modo continuo, as unicas que 
asseguram a proteçâo total dos 
solos contra a erosâo, a gestâo 
conservadora e eficiente do esta
tuto orgânico do solo e que pro
piciam maiores rendirnentos de 
soja. Estas exigências agronômi
cas impreteriveis para uma ges
tâo sustentavel, a custo minimo, 
do recurso-solo levaram o CI
RAD-CA a elaborar sistemas de 
plantio direto para o arroz de 
sequeiro, através das sucessôes 



anuais crotalaria + arroz e seu 
inverso [Séguy L., Bouzinac S. et 
al. 1994 (28)]. 

0 CIRAÙ-CA identificou e 
selecionou tarnbém novas fontes 
de gràos muito longos finos, para 
melhorar ainda mais a qualidade 
do grào para o padrào muito 
longo fino, aromatico ou nào. Ele 
dispôe de um pool de gen6tipos, 
corn fen6tipos e performances 
pr6ximas do melhor material 
irrigado, corn resistência estavel 
as principais moléstias em condi
çôes de sequeiro para o Oeste e o 
Norte do Brasil. Este pool genéti
co<1> inclui variedades de origem 
Surinamense e Guianense (nive! 
Equador), material otjundo de 
30° latitude Sul, e da Asia, seja 
uma base genética ampla para 
prosseguir a criaçào varietal nas 
zonas favoraveis, ou por via 
classica, ou via produçào de hi
bridos. 

Levando em conta a larguis
sima representatividade dos la
tossolos dos tr6picos urnidos, os 
quais cobrem mais de 63% das 
areas dos solos acidos, é de fun
damental importância, hoje, di
fundir as cultivares criadas, as
sim como os sistemas que as 
valorizam. Da mesma forma, o 
método de criaçào varietal, inte
grando o processo de seleçào 
para dentro dos sistemas de cul
tura, corn os produtores nas suas 
fazenda, merece certamente uma 
maior audiência no meio da pes
quisa cientifica, para melhor 
entender, integrar e dominar as 
interaçôes "genotipos - condiçôes 
pedoclimaticas - modos de gestào 
dos solos e das culturas". 

Este trabalho de pesquisa 
evidencia assim que os sistemas e 
seus componentes bem domina
dos podem ser utilizados como 
crivo de seleçâo varietal eficiente, 
em funçâo das estratégias de 
intensificaçâo dos agricultores, 
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