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A cultura do arroz no Estado do Piaui. em 1975, contri
buiu com 13.6% para a formagao do valor bruto da produgao agrop~
cuaria e com 35,8% para a composigao do valor bruto da produg8o ~

( 1 ) .grfco1a·~ . 0 sistema de cu1tivo predominante e 0 de sequeiro,
muito embora, a contribuigao do arroz cultivado com irrigag80 na
tura1. seja bastante expressiva em algumas regioes do Estado, no
tadamente, nas areas que circundam a lagoa de Sao Domingos, no
municipio de Buriti dos Lopes.

Com 0 proposito de dar informagoes de pesquisa aos agr!
cu1tores e tecnicos que 1idam com a orizicultura, procurou-se es
tudar a rendimento de graos e outras caracteristicas agronomicas
de 13 cu1tivares de arroz sob condigoes de irriga~80 por inunda
gao.

Esta pesquisa foi desenvo1vida na sede da Unidade de
Execug80 de Pesquisa de Ambito Estadual - UEPAE - no municipio de
Teresina, em 1976. Uti1izaram-se parcelas experimentais de 48m2
para cada cultivar. Apas as plantas terem alcangado 20cm. mante
ve-se uma lamina dagua de lO-15cm ate a maturag80 fisiologica. A
semeadura foi feita em sulcos espagados de O,40m. com uma densida
de de 80 sementes por metro linear.
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No infcio da formaQ8o do primordia floral. adicionaram-
se 30 e 50 kg/ha de nitrogenio. nas parcelas que receberam as cuI
tlvares de portas altos e baixo. respactivamente. Procurou-se man
ter as cultlvares livres da concorrencia de arvas daninhas e dos
ataques de pragas e/ou doenQas. durante as fases vegetativa e re
produtlva da cultura.

Os dados de floraQ80. matura98o. altura de plantas. nu
s 2 N Nmaro da pan~culas/m • peso de 1 000 graos. e rendimento de graos.

encontram-se no quadro 1.

Observa-sa que as cultiVaras apresentam varia90as em nu
mero de dias. tanto no periodo de flora98o como no de maturag80.
Cinco cultivares maturaram com menos de 120 dias. ao passo que as
outras. chegaram ate 130 dias.

A altura de plantas variou de 74 ate 157cm. Sete culti
vares apresentaram altura inferior a 100cm e seis. valoree sup~
riores. Ressalte-se que as cultivares 'IR-422-2-S8'. 'Kn-9S' e
'Tainan-l'. mostraram susceptibilidada ao acamamanto. motivadas •
provavalmante. nas duas primeiras. pelo numero expressivo d~ pani
culas/m2 e na ultima. pela altura significativa das plantas. -

Dentre os componentes do randimento. 0 peso de 1 000
gracs apresentou ampla variag80. Cineo cultivares apresentaram-se
inferior a 28g enquanto que. alto ficaram em uma faixa de 28.4 a
37.8g.

Com relagBo ao numero de paniculas/m2• verificou-se que
as cultivares de arquitetura moderna (porte baixo. folhas eretas.
alto perfilhamento etc). sobrsssairam-se. atingindo valores supe

2 -riores a 340 paniculas/m • ao passo que. as cultivares tradicio
nais (porte alto. folhas decumbentes. baixo perfilhamento ~~tcC).
assumiram valores inferiores.

o rendimento de graos variou de 3 963 a 9 190 kg/ha. O£
serva-sa que 0 grupo das cultivares que apresentaram os maiores
valores de pan{culas/m2 e as menores alturas de plantas. foi 0
que se sobressaiu com os melhores rendimentos. Dessas cultivares.
a 'IR-930-31-10' e a 'CICA-4'. demonstraram ser bastante promiss~
ras Dare a orizicultura irrigada do Estado do Piau!. meree das
caracterfsticas agronomicas desejeveis que apresentam. tais como:



alto rendimento de Rraos, baixa altura de plantas, fo1has eretas,
alta capacidade de perfi1hamento, excelente resistencia ao acama
mento e resposta satisfatoria as aplica90es de adubos nitrogen~
dos.

o conhecimento destes fatores, a1iados as boas qualid~
des de engenho e culinaria, conduzem ao sucesso de uma 1avoura co
mercial. De sse modo, ao se esco1her cu1tivar(es) deve-se verifi
car, antecipadamente, todas as suas caracterfsticas agronomicas e
comerciais a fim de evitar frustagoes de safra.

Quadro 1 - Dadas sobre a f1oragao, maturagao, altura de plantas,
2numero de panfcu1as/m , peso de 1 000 graos e rendimen

to de graos a 13% de umidade, de 13 cultivares de ar
roz em 'istema irrigado. Municfpio de Teresina, 1976.

Dias apje semeadura Altura N9 d~ pa Peso 'de
50% Fl0 Matu de p1arrnicu1as- 1 000
ragao ragao ~ tas (em) par m2 graos (g)

Tainan-1
Dourado Agu1ha
8ico Canga
IAC-47
Fil1pinas
Cica-6
IR-2035-108-2
IR-2031-729-3
IR-422-2-58
Linha-08
Kn-96
Cica-4
IR-930-31-10

116
115
108

118
94

120
128
128
130
127

130
125
126

152
157
146
115
74
85

93
98

106
95

117
96
89

152
225
168
150
290
390
345

422
360
501
375

371
379

37,2

37,8

31,0
36,2
27,2
30,0
22,5
28,4
28,4
27,5

30,0
24,S
24,5

Rendimento
de graos
(kg/ha)
3 963
4 333

4 359

4 524
4 575

6 413
7 OlL',

7 614
7 763

7 875

8 766
9 156
9 190


