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No Meio-Norte do Brasil, 0 arroz constltUl 0

alimento basico da populac;ao. Enquanto 0 Maranhao
tern sido auto-suficiente na produc;ao desse cereal, 0

Piau!, nos anos de pluviosidade regular, tarnbem alcanc;a
a auto-suficiencia. Mas, se por urn lado a Regiao, espe-
cialmente 0 Maranhao, produz urn volume de arroz
acima das suas necessidades de con sumo, por outro, a
qualidade do produto tern deixado muito a desejar, atri-
buindo-se a principal causa do problema a origem da
produc;ao, uma vez que 95% da mesma se origina no
ecossistema de sequeiro ou terras altas. Neste sistema
predomina a utilizac;aode cultivares tradicionais,as quais,
apesar de bem adaptadas as condic;6es agroecol6gicas
regionais, apresentarn baixo potencial produtivo e baixa
qualidade de graos.

Para fazer face a essa realidade, a Embrapa Meio-
Norte,juntamente com a Embrapa Arroz e Feijao, vem
desenvolvendo urn programa cooperativo de obtenc;ao
de cultivares de arroz para as condic;6es de terras altas.
Como fruto desse trabalho, esta sendo colocada a
disposic;aodos orizicultores da Regiao a cultivar BRS-
Bonan~a.

A cultivar BRS-Bonan~a originou-se do cru-
zamento triplo CT7244-9- 2-1-52-1/CT7232- 5-3-7-2-
1P//CT6196-33-11-1-3-AP, realizado pelo Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Foi
introduzida no Brasil pela Embrapa Arroz e Feijao em
cujo Banco Ativo de Germoplasma foi registrada como
CNA 8172.

No Meio-Norte, a BRS-Bonanc;a foi introduzida
pela Embrapa Meio-Norte em 1993/94, destacando-se



naquele ana e nos anos agrfcolas de 1994/95, 1995/
96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99 nos municipios de
Teresina, Angical do Piau!, UrU<;u!,Ribeiro Gonyalves,
Baixa Grande do Ribeiro, Palmeira do Piau! e Born
Jesus, no Estado do Piau!, assim como em Anapurus,
Balsas, Sao Domingos do Azeitao, Riachao, Sambaiba
e Tasso Fragoso, no Maranhao.

TABELA 1. Caracteristicas agronomicas da cultivar BRS
Bonan~a, em compara~ao com as testemunhas
Caiap6 e Carajas, na Regiao Meio-Norte, nos anos
agrfcolas de 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/
99.

Prod. de graos* (kg/ha)
Cultivar Ciclo Altura Aeama- --------

(dia) (em) mento MA PI Meio-Norte
(1-9) (10) (13) (23)

BRS-Bonanyaill 93 1,4 2370 2370 3061
Caiap6 116 1I0 2,2 1815 1815 2641
Carajas 106 94 2,1 2425 2425 3077
C*) 0 numero entre parenteses indica a quantidade de ensaios.

A cultivar BRS-Bonan.;a apresenta urn ciclo
vegetativo intermediario entre 0 da Caiap6 e 0 da
Carajas, as cultivares mais plantadas na Regiao,
florescendo em tOffiOdos 80 dias ap6s a semeadura,
nas condiyoes do Meio-Norte, podendo ser colhida aos
111 dias (Tabela 1). Possui arquitetura de planta
intermediana, com altura media de 93 em, abaixo da
testemunha Caiap6, 0 que the confere uma maiar
resistencia ao acamamento. Mostra resistencia
moderada a brusone, a mancha parda e a mancha de
graos e suscetibilidade moderada a escaldadura.

A cultivar BRS-Bonan.;a chega a apresentar
64% de graos inteiros no beneficiamento, urn !ndice
comparavel ao da Caiap6, a melhar testemunha quanta
a esta caracteristica (Tabela 2). Numa escala de
1 (ausencia total de centro branco) a 5 (presenya total),
os graos da BRS-Bonanya receberam nota 2,9. Isso
significa que a translucidez de seu endosperma, tambem,
assemelha-se a da Caiap6, sendo, no entanto, os seus
graos de melhor aparencia do que os da testemunha
Carajas.

Na media de 23 ensaios, a cultivar BRS-
Bonan.;a produziu 3.061 kg/ha, enquanto as testemu-
nhas Caiap6 e Carajas produziram, respectivamente,
2.641 kg/ha e 3.077 kg/ha (Tabela 1) . Ressalte-se
que nove ensaios foram afetados par secas parciais nos
anos agrfcolas de 1996/97 e 1997/98, tendo a BRS-
Bonan.;a se destacado mesmo naquelas condiyoes
adversas.

TABELA 2. Qualidade de graos da cultivar BRS-Bonam,;a em
compara~ao com as testemunhas Caiap6 e
Carajas.

Rend. de
engenha (%)

Inteiros Total
BRS-Bonanya 64 69
Caiap6 64 68
Carajas 60 69

Centro
braneo
(1-5)
2,9
2,8
3,3

Tear de Temp. de
amilose gelatinizayao

(%) (1-7)
27 27
26 26
27 27



a teor de amilose na BRS-Bonanc;a e de 27%,
portanto, identico ao das cultivares Caiap6 e Carajas.
au seja, os seus graos perrnanecem enxutos, soltos e
macios ap6s 0 cozimento, satisfazendo plenamente a
preferencia do consumidor nacional. A temperatura de
gelatiniza<;ao dos seus graos se classifica numa faixa
interrnediaria (3,6), indicando a necessidade de pouco
tempo, pouca agua e energia para coc<;ao.

De conformidade com as dimens6es de seus
graos descascados (Tabela 3), a BRS-Bonan<;a se
enquadra na classe de graos longo, aproximando-se da
classifica<;aocomerciallongo [mo ou "agulhinha", 0que
pode the propiciar melhor remunera<;aoem rela<;aoas
cultivares tradicionais.

• EQUIPE TECNICA

Jose Almeida Pereira (Embrapa Meio- Norte)
Orlando Peixoto de Morais (Embrapa Arroz e Feijao)
Ermlio da Maia de Castro (Embrapa Arroz e Feijao)
Evaldo Pacheco Sant' ana (Embrapa Arroz e Feijao)
Valdenir Queiroz Ribeiro (Embrapa Meio-Norte)
Candido Athayde Sobrinho (Embrapa Meio- Norte)
Paulo Henrique S. da SiIva (Embrapa Meio- Norte)
Marcos L. Teixeira Neto (Embrapa Meio- Norte)

TABELA 3. Dimensoes de graos descascados e classes de
graos da cultivar BRS-Bonam;a em compara~o
com as testemunhas Caiap6 e Carajas.

• Assistente de opera<;6es

Edmar Satiro de Mendon<;a - Embrapa Meio-Norte
Joao Alves de Moura - Embrapa Meio-Norte

Cultivar Camp. Largura Espes. Camp.! Classe
rnm ---------- largura de graos

BRS-Bonanya 6,82 2,20 1,85 3,09 Longo
Caiap6 6,75 2,35 1,90 2,87 Longo
Carajas 6,72 2,56 1,91 2,62 Longo
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BRS-Bonan<;ae uma cultivar desenvolvida para
cultivo em solos de media a alta fertilidade, devendo a
aduba<;ao ser realizada de acordo com 0 resultado da
analise do solo. Recomenda-se urn espa<;amento de
35 - 40 cm entre linhas e uma densidade de semeadura
de 60 sementes por metro linear de suico.
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