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Considerando-se a elevada potencialidade das várzeas agri 

cultáveis do Amapá para o cultivo do arroz, e a falta de cultivares 

de boa produtivídade adaptadas a essas condiç6es ecolGgicas, foi con 

duzido um ensaio comparativo preliminar de avaliação com o objetivo 

de identificar materiais para este tipo de área. 

O trabalho foi realizado no Campo Experimetnal de Mazagão, 

em condiçães de várzea tímida, em solo do tipo Gley Pouco Htímico, cu 

ja anál ise química revelou os seguintes resultados: 5,8 de pH, 18ppm 

de f6sforo, 27ppm de potássio, 1,4nie% de cálcio mais magnésio, O,kme% 

de alumínio, 2% de areia grossa, 8% de areia fina, 69% de silte e 

21% de argila. 

A semeadura foi feita em sulcos espaçados de 30cm,nurna den 

sidade de 80 sementes por metro linear. Os tratamentos,emntiniero de 

64, foram representados pelas cultivares e linhagens de arroz mostra 

das na Tabela 1, sendo a cultivar Apura considerada como tratamento 

I 1 En99-Agr9, M.Sc., EMBRAPA/Unidadá de Execução de Pesquisa de Ambito .Territo 
rial de Macapá (UEPAT de Macapá), Caixa Postal 10, CEP 68900 Macapá, AP. - 
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Testemunha. Foi utttUado um delineamento experimental tipo látice 

8x8 com duas repetiç6es. 

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 1. 

	

As linhagens mais produtivas foram GA 3451 	(1.577k9/ha), 

GA 3471 (1.574k9/ha) e CA 810021 (1.562k9/ha), com produtividades equi 

vaintes à da média local para solos de vérzea (que é de 1.500k9/ha) 

no entanto no chegaram a ultrapassar a da testemunha experimental 

Apura, que produziu 1.675kg/ha. Observou-se que 32,8% dos materiais 

' testados apresentaram produtividades que se situaram entre 1.491kg/ha 

e 1.003kg/ha. Verificou-se também que 60,9% dos materiais em competi 

çio apresentaram produçes inferiores a 1.000k9/ha, sendo que os me 

nos produtivos foram GA 3474 (456k9/ha) , C4A 295-8-Bt4-15-1 (420kg/Iia) 

e GA 3460 (364kg/ha) 

O experimento foh seriamente prejudicado pela ocorrência de 

veranicos, notadamente nos meses de janeiro e fevereiro, e pelo ataque 

de ratos que comprometeram os "stands". 

Dentreas linhagéns introduzidas a CNA 294-8-8P4-2-1,com108cm 

de altura média, foi a que apresentou o maior porte, sendo superada 

apenas pela cultivar Apura, com média de 110cm, enquanto a GA 3457 

(68cm) foi a que apresentou o menor porte. 

Com exceço das linhagens GA 3457 e GA 3468, que apresenta 

ram percentagens de acamamento de aproximadamente 25%, as demais no 

apresentaram este tipo de problema. 

O estado fitossanitário, foi considerado satifat6rio, uma 

vez que cerca de 65,6% dos genétipos testados apresentaram menos de 

1% de área foliar com sintomas de mancha parda (Helmintosporiose); 

31,3% apresentaram sintomas que variaram de 1 a 5%; e 3,1% com la 

sées marrons tTpicas, algumas vezes como centro cinza, quevariaram 

de 5 a 25%. Cerca de 85,9% dos materiais no apresentaram nenhum da 

no causado pela "broca do colmo" (Diatrea aacharali8), 4,7% tiveram 

apenas danos leves; 1,6% exibiram danos intermediérios e apenas 7,8% 

mostraram danos severos causados por essa praga. 

Além das linhagens, GA 3451, GA 3471 e CA 810021, que apre 

sentaram os melhores desempenhos produtivos, destacaram-se ainda 

GA 3459 (1.491k9/ha), Cica-9 (1.369kg/ha), 	GA 3456 	(1.284kg/ha), 

ChiA 294-B-8tl-3-3 (1.283kg/lia), P 738-137-7-1 (1 .239kg/ha) e ChiA 508-8M-B- 1 
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(1.221kg/ha). Estas linhagens, inclusive aquelas mpls. 	produtivas, 

nio apresentaram problemas de acamamento, evidenciaram menos de 1% 

de área foliar com sintomas de Helmintosporiose e nenhum dano causa 

do pela "broca do colmo". 

Dessa formá, esses genótipos deverio ser reavaliados 	sdb 

condiç&es normais, para uma melhor analise de seu potencial de adãp 

taço e de produçio nas condiçGes de virzeas do Territ6rio Federal 

do Amapi. 
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