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CARAJAs: CULTIVAR DE ARROZ DE SEQUEIRO PRECOCE
E RESISTENTE AO ACAMAMENTO

Jose Almeida Pereira!
Gilson Jesus de Azevedo Campelo!

A cultura do arroz tern experimentado significativa expansao nos ultimos anos, no estado do
Piaui, passando de uma area colhida de 180.300 ha no ano de 1980 para 281.900 ha, em 1994. Desse
total, cerca de 94% corresponde ao tradicional sistema de sequeiro, com 0 maior volume da prodw;ao
advindo dos pequenos produtores, que exploram 0 arroz como cultura de subsistencia.

Em todo 0 Estado, sobretudo na regiao Sudoeste (compreendida pe10cerrado), onde predomina
o cultivo em escala comercial, sac bastante elevados os riscos de perda na produ~ao em consequencia
dos veranicos que ocorrem quando a cultura atinge as fases reprodutiva e de matur~ao.

Para cultivo em condi¢es cIimaticas semelhantes as do Piaui, precocidade e uma caracteristica
altamente desejavel, pois, mesmo quando a esta~ao chuvosa e curta, sendo as precipita¢es regularmente
distribuidas, uma cultivar de arroz de sequeiro de cicIo precoce pode livrar-se da seca e alcan~ar boa
produtividade. Por outro lado, uma maior resistencia ao acamamento numa cultivar de arroz significa
maior facilidade na colheita (tanto em se tratatando de colheita manual como mecanizada), menores
perdas da produ~ao e melhor qualidade de graos.

A EMBRAPA, atraves do Centro de Pesquisa Agropecuaria do Meio-Norte (CPAMN), com
o apoio do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao (CNPAF), ha anos vem desenvolvendo urn
program a de melhoramento genetico do arroz de sequeiro, com vistas a identificar cultivares melhor
adaptadas aos sistemas produtivos da Regiao. Entre outros objetivos, 0 program a preconiza a sele~o de
cultivares de cicIo precoce (90-105 dias), com elevado potencial de rendimento (2.500 kg/ha - 3.000
kg/ha) e resistencia ao acamamento. Como resultados desse trabalho, foram lan~adas comercialmente
para 0 Piaui as cultivares Araguaia, Rio Paranaiba, Caiap6 (de cicIo medio), Uru~ui e, ultimamente,
Carajas (de cicIo precoce).
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A cultivar Carajas originou-se do cruzamento IREM 293-BIIAC 81-176, tendo sido selecionada
pelo CNPAF como linha fixada em 1987, onde foi registrada no Banco Ativo de Germoplasma, recebendo
a denominayao de CNA 6710. A IREM 293-B foi selecionada pelo Institut di Recherche Agronomiques
Tropicales et des Cultures Vivrieres (!RAT) e pela Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuaria
(EMAP A), no estado do Maranhao, enquanto a lAC 81-176 foi obtida pelo Instituto Agron6mico de
Campinas. A mencionada cultivar foi introduzida pela enmo UEP AE de Teresina, no estado do Piaui, no
ano agricola de 1989/90, atraves do Ensaio Comparativo Preliminar, de onde foi selecionada. Nos anos
agricolas de 1992/93 a 1994/95, a Carajas foi avaliada em doze Ensaios Comparativos Avanyados, nos
municipios de Teresina, Angical do Piaui, Uruyui e Gilbues, no estado do Piaui, e em Benedito Leite, no
Maranhao.

A cv. Carajas foi selecionada em condiyoes de sequeiro, utilizando-se uma densidade de
semeadura de 60 sementes por metro linear, em linhas espayadas de 40 cm. A adubayao e a calagem
foram feitas em funyao dos resultados da analise quimica do solo. Todo 0 f6sforo e 0 potassio foram
aplicados em fundayao. Com relayao ao nitrogenio, aplicou-se 1/3 da dose em fundayao e os 2/3
restantes por ocasiao da diferenciayao dos prim6rdios florais (aproximadamente 40-45 dias depois da
emergencia).

Na media dos doze ensaios (Tabela 1), a Carajas produziu 2.940 kg/ha, contra 2.568 kg/ha
obtidos pela testemunha Guarani, 0 que corresponde a urn aumento de 14% sobre 0 rendimento de graos
da testemunha.

TABELA 1. Rendimento medio de graos (kg/ha) da cuItivar Carajas em rela~ao a testemunha
Guarani, no Meio-Norte, nos anos agricolas de 1992/93, 1993/94 e 1994/95.

Cultivar Teresina Angical do Uruyui Gilbues Benedito Media*
(2) Piaui (3) (3) (3) Leite (1)

Carajas 3199 3510 3038 2493 1763 2940

Guarani 2958 3091 2455 2215 1619 2568
(*) 0 numero entre parenteses indica a quantidade de ensaios.

Nas condiyoes do Meio-Norte, a cultivar Carajas floresce em tome de 72 dias depois da
emergencia (Tabela 2), podendo ser colhida aos 100-105 dias. Apresenta porte baixo (cerca de 98 cm)
e elevada resistencia ao acamamento. Produz mais de 18.000 espiguetas/m2 (mais de 36% em relayao a
Guarani), com 94% das espiguetas cheias, 0 que pode explicar a sua superioridade, em termos de
rendimento de graos, quando comparada com a testemunha. 0 peso de 1.000 graos e de 27 g, indicando
que os graos da Carajas sac mais delgados do que os da Guarani. 0 comprimento medio de suas
paniculas e de 21 cm.



TABELA 2. Caracteristicas agronomicas da cultivar Carajas em rela~ao a testemunha
Guarani, no Meio-Norte, no periodo de 1992/93 a 1994/95.

Cultivar Florayao Altura Acama- Espigue- Graos Peso de Compo de
(dia) (cm) mento* taim2 cheios 1000 panicula

(1-9) (nO) (%) graos (g) (cm)

Carajas 72 98 1 18.572 94 27 21

Guarani 69 106 4 13.589 92
(*)Escore variando de 1 (ausenciadeacamamento) a 9 (acamamento maximo).

A cultivar Carajas apresenta alto rendimento de graos inteiros no beneficiamento e graos da
c1asse longo (Tabela 3), com alto teor de amilose e temperatura de gelatinizayao intermediana. Possuir
graos com elevado teor de ami lose significa que, quando os graos sao cozidos, apresentam expansao em
volume, ficando soltos e macios, porem ao se resfriarem ficam endurecidos. Por outro lado, possuir
temperatura de gelatinizayao intermediaria indica que os graos requerem menos tempo e agua para 0
cozimento, 0 que ocorre quando a temperatura atinge 70°C - 74 0c.

Graos inteiros
(%)
57,0

(1-5)
2,5

Classe de
graos
Longo

Teorde
amilose

Alto

Temperatura de
gelatinizayao
Intermediaria

Guarani 55,5 2,5 Longo
(*) Resultados obtidos no CNPAF.
(**) Escore variando de 1 (grtlos transhlcidoss) a 5 (grtlos totalmente gessados).

Os resultados obtidos pela pesquisa revelaram que, nas condiyoes do Meio-Norte, a Carajas
apresenta urn elevado potencial de rendimento, apesar de tratar-se de uma cultivar de cic10 precoce,
sendo c1assificada ainda como resistente ao acamamento, ao contrano da testemunha Guarani. Alias, em
todos os experimentos conduzidos pelo CPAMN, 0 seu rendimento de graos ficou acima do da
testemunha.


