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1. 1oENT1F1cAçÃo 

1. Identificação do Estagiário 

Nome: Almir josé Bassani
p 

Curso: Agronomia 

Endereço da Escola: Universidade Federal de Santa Catarina 
Campus Universitario ~ Trindade 
Caixa Postal 476 - Cep 88049 
Florianopolis / SC 

Endereço do Estagiário: Paleta - Taió - SC - 89190 
Caixa Postal 167 
Fone (0478) 620392 

2. Identificação da Empresa onde foi realizado o Estágio 

Empresa: Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA -. EEA 

Endereço: Av. Bonifácio Carvalho Bernardes, 1494 
94900 - Caohoerinha M RS 

3. Oñíentador de Estagio na Empresa 

Nome: Brasil Aquino Pedroso
~ Formaçao do Grientador: Engenheiro Agrônomo 

4. Período de Estagio 
f s

A 

Periodo: 05 de janeiro ae?0 de janeiro de 1990 

'Total de horas: 104 hs.



11. APRsseNrAÇÃo 

As atividade de estágio foram todas desenvolvidas dentro da ' 

Estação Experimental do Arroz do Irga em cachoerinha. Foram reali- 

zadas atividades a nível de campo, tais como: contagem de larvas e 

pupas do 0ryzQ2§a¿§§¬orya¿§ (bicheira da raiz) e o seu dano, deter
~ 

minaçao da densidade populacional de plantas de arroz, Adubaçao Ni 

trogenada e Cruzamento em arroz; a nível de lahoratôrio foram rea- 

lizadas determinações de qualidade dos grãee de arroz ( Teste de a 
milose, centro branco e temperatura de gelatinização) e a nível de 

biblioteca foi realizada a consulta hibliografica. 

.Alem do acompanhamento de atividades desenvovidas pelos pesqg 

sadores, o estaáio baseou-se na consulta verbal dos pesquisadores, 

conhecendo as atividades desenvolvidas por estes, quais as priori- 

dades a médio e longo prazo, quais os problemas enfrentados pelo § 

tado (RS) e o fundamento teórico de tais atividades. 

Diante ddsto, no relatorio não terei a preocupação de descre- 

ver as atividades ou passos detadhados de cada atividade. No rela- 

torio citarei as atividades desenvolvidas pelos pesquisadores (a - 

queles que o estâgiário teve contato) citando os objetivos e algas 

conceitos científicas



III. DESENVOLVIMENTO D0 RELATÓRIO 

1. Programa de Fitomelhoramento do IRGA-RS$ 

1.1. Histórico 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina possuem.cerca de 80% da a- 
rea cultivada com arroz irrigado do país. A area do Rio grande do' 
sul representa 10% da area cultivada em todo país (sequeiro e irri 
gado). Porém com apenas 10% da área este estado contribui com 33%; 
da produção Nacional (ÇARMONA, 1984). Atualmente os dois estados ' 

produzem mais de 4.000.000 de toneladas de arroz em casca. A area' 
ocupada com essa cultura e aproximadamente de 780.000 ha no Rio ' 

Grande do Sul e 100.000 em Santa Catarina, com.produtividades me - 

días de 5,0 e 4,5 1/ha, respectivamente.(CARMONA, 1989) 
Os primeiros cultivos irrigados se estabeleceram em Pelotas ' 

šlitotal) e Cachoerinha do Sul ( depressao Central) em 1903 e 1905 
respectivamente. Dali o cultivo se estendeu a Bacia do Oeste, Su - 

deste e Sul do estado. Ate 1963 a produção aumentou principalmen-
~ 

te por efeito da expansao do cultivo. Porem,Hos 20 anos seguintes; 
a produtividade teve uma contribuição maior. Isto ocorreu em consg 
quëncia de utilização de tecnicas melhoradas de cultivo e posteri- 
ormente da introdução de variedades mais produtivas (CARMONA, 1984) 

Até a década de 70 a lavoura gadcha foi dominada pelas culti 
vares do tipo tradicional. As principais características destas ' 

cultivares säo: Porte alto,(1,20 - 1,60 m), bom vigor inicial, pe- 
quena capacidade de perfilhamento, paniculas grandes e pesadas, fo 
lhes longas, largas e decumbentes, grãos pesados com baixa relaçao 
comprimento / largura, permanecendo unidos e pegajosos apds a cog 
ção. São pouco exigentes quanto a irrigação e adubação, mas possu- 
em potencial de produçao baixo em redação as cultivares do tipo mg 
derno, 

Pouca informaçao se tem sobre as cultivares usadas pelos ar- 
rozeros durante o periodo de 1903 - 1920, porem sabe-se que a cul- 
tivar õarolina, introduzida dos Estados Unidos da América, Pimonte 
procedente da Italia tiveram grande importancia relativa nesta epg 
C8..



A partir de 1920 foram utilizadas variedades mais produtivas' 
introduzidas do japão (Blue Rose). Somente em d939 se iniciou tra- 
balhos fitotëcnicos que promoveriam os cultivos gaúchos, com o u~ 
so de cultivares mais produtivas e bem adaptadas. isto ocorreu com 
a fundação da Estação Experimental do Arroz (ERA) do Instituto Rio 
Grandense do Arroz (IRGA)(CÁRMONA, 1984) Nesta epoca até 19é5 Q v 

LRGA distribuiu 15 variedades. 
do inicio da década de Vu quase todas as cultivares do tipo ' 

tradicional foram substituídas pelas cultivares do tipo americano. 
N . 

As cultivares do tipo americano sao mais precoces que maior parte" 
dos arrozes do grupo anterior, porte médio (90 - 120 cm), baixo vi 
gor inicial e pequena capacidade de afilnamente . Gs grãos são log 
gos / finos, mantendo-se soltos e macios apds a cocção. Exigente ' 

em manejo de agua, controle de plantas daninhas e adubação. O solo 
deve ser bem nívelado para permitir uma lâmina d'agua não superior 
a 10 centimetros.

ç 

Diante disto, o agricultor gaúcho substituiu rapidamente suas 
cultivares tradicionais, pois estas eram de porte alto , tendo co-_ 

mo consequência o acamamento dificultando a colheita mecânica; su- 
ceptiveis a ataque de pragas e doenças; baixa qualidade dos grãos 
e baixo rendimento. 

Os agricultores gaâchos introduziram do Uruguai as variedades 
americanas Bluebelle, Belle Patna e Dawn e o IRGA introduziu poste 
riormente as variedades Labelle e Lebonnet dos Estados Unidos (Cgi 

MONA, 1984). 
Atualmente a unica cultivar deste tipo èultivada no Rio Gran- 

de do Sul e a Bluebelle. 
Nos anos 1975 e d975 o IRGA lançou as cultivares Cíca 4 e lã 

GA 408, respectivamente, caracterizando assim as primeiras cultiva 
res do tipo moderno introduzidas no Estado. (CARMONA, 1984) 

Estas cultivares possuem colmos curtos e fortes; estatura en- 
tre 7O e 90 cm.; grande capacidade de afilhamento? folhas curtas e 

eretas; elevada capacidade genética de produção. Os grãos dessas ' 

cultivares são do tipo longo/fino. Para expressaram seu elevado po 
tencíal de produçao, essas cultivares requerem.efecíente controle' 
de plantas daninhas, bom manejo da água de irrigação e adubação a- 
dequada.



As cultivares mais utilizadas, deste grupo, no Rio Grande do' 
Sul sao: BR - IRGA 409, BR-läGA 410, BR-IRGA 412, BR-IRGA 413. BR- 
IRGA 414, Colombiano (provavel seleção sobre a cv. BR-IRGA 409, rg 
alizado por partieslar) e BR-IRGA 415. 

Segundo CARMONA,l984 a mudança de variedades do tipo tradiei 
onal para o moderno teria incrementado a produtividade em 15% no ' 

Rio Grande do Sul e ISHIY, 1985, cita que o incremento em.santa Cg 
tarina foi de b6%. Porém, essas cultivares possuem limitaçoes. A ' 

maioria destas são sensíveis ao frio, sucetíüsiseã brusone (Peryou 
laria orzzae, Cav.) e sensíveis ao excesso de ferro no solo(CARMO- 
NA et al1i,l987¡ 1988; ISHIY & BACHA, 1987; TERRES et alli, 1988). 

Diante disto, a busca de soluções, mediante o melhoramento ge 
netieo, representa um desafio as instituições de pesquisa do Rio ' 

Grande do Sul.

A 

1.2. Estrategia de Fitomelnoramento adotada pelo IRGA 

O desenvolvimento de variedades mais produtivas É o objetivo' 
primordial dos melnoristas e isto os deixa bem vistos entre os Qro 
dutores (agricultores). Porem, aliado ao rendemento outras caracte 
ristioas devem ser observada, tais como: resistência a moléstias e 
pragas e qualidade do produto (graoQ, que os deixam bem vistos pe- 
rante o consumidos. 

O reconhecimento por parte dos melhoristas de arroz da impor- 
tância da relação entre a capacidade produtiva e a estrutura das ' 

plantas, fez com que se convencionou denominar de "tipo planta me 
lhorado" ( porte baixo, alta dapadidade de afilhamento e folhas e- 
retas), o que diferencia, atualmente, as cultivares modernas das ' 

tradicionais. 
Conhecendo as variáveis desejadas da planta, o primeiro passo 

de qualquer programa de melhoramento ê a perfeita caraterizaçao do 
banco de germoplasma existente. Com estas informaçaes É possivel ' 

efetuar cruzamentos que oombinem as earacteristicas requeridas, 
Para efetuar a seleção de hibridaçao o IRGA introduz materiais 

do CIAT, EUA (taxas), IBRI, sMflASC, FlLlPINAo, etc. 
A curto prazo o objetivo principal do LRGA, no melhoramento ' 

de arroz, ê a outenção de materiais resistente a brusone (yyrigula 
ria orzzae, cav), substituindo assim as cultivares existentes no * 

estado, que são suoetfveis ã doença. '



A médio e longo prazo o objetivo É a obtenção de genõtipos rg 
sistentes ao frio. Porem as demais caracteristicas desejáveis são' 

zv 
lefiadas em consideraçao simultaneamente (morfologia, qualidade de' 

grãos, seašão ao excesso de ferro e produtividade). Tais caracterís 
ticas serao discutidas a seguir. 

1.2.1. Passos adotados pelo IRGA para obtenção de materiais melhg 
rados. 

a) lntrodugães 
Eondes de genes resistentes à brusone são introduzidos de ou- 

tras instituições de pesquisa. Os genótipos introddzidos são aval; 
ados inicialmente para reaçao ã bruzome em camas de OU, em cachoe- 

rinha. Os materiais com reação resistente são, a seguir, inclui - 

dos no programa de melhoramento. 

b) Hibridagães 
Os cruzamentos entre linhagens precoces com tipo de planta me 

lhorada e fontes de genes para resistência a brusone sao realiza - 

dos em casa de vegetação. A emasculaçãoé feita por corte das ëlumg ~ I
O las e extirpaçao com aspirador das anteras. A polinizaçao e feita 

por "chuva de polem" que consiste em agitar levemente as paniculas 

com flores recem abertas da cultivar doadora de pdlem provocando a 

queda de polem sobre o estigma das flores previamente emascüladas. 

C) âslsašâ 
É realizada a seleçao individual a partir da F2 em cruzamentas 

simples e a partir da F1 em cruzamentos Triplos (método genealogi- 

co - anexo L). 
f.-f 

As sementes F2 procedentes de cada cruzamento sao semeadas em 

Bulk (cruzamentos simples) ou em familias (cruzamentos trídos) em' 

espaçamento uniforme de 0,1 X 0,3 metros. A seleçao de plantas den 
tro das populaçšes F2 ë feita apenas para caracteristicas visíveis 
e facilmente identificaveis, tais como: tipo de planta, ciclo vege 
tativo, ressstência ao acamamento e degrane, tipo de gaao, esteri- 

lidade das espiguetas, excerção daspaniculas e reação as enfermida 
des que eventualmente surjam no jardim de seleção. 

As sementes dasplantas selecionadas (F3) são divididas em 3' 

subamostras de 5 gramas cada para avaliaçães de qualidade, da rea~ 
~‹ 

çao à brusone e multiplicação da geração seguinte. äomente são se-

_-



meadas as linhas,que nos testes de qualidade, apresentam indice de 
centro branco igual a O ou 1 e temperatura de gelatinizaçao baixa' 
ou intermediária. 

O material em F3 e semeado na densidade de 0,3 gramas por me- 
tro linear em linhas de 6 metros de comprimento com espaçamentos ' 

0,5 m. As linhas cuja reação š brusone tenha sido sucetivel ou me- 
dio sucetivel nas camas de infecção , serão eliminadas no jardim_' 
de seleção. dentro das linhas restantes são selecinadas plantas u- 
tilizando-se critérios semelhantes ao empregado na seleção dentro 
das populações F2. 

Os mesmos criterios são utilizados nas demais gerações segre- 
gantes até F5 eu E6. Normalmente,nestas gerações, já se observa u- 
ma razoável uniformidade dentro das linhas. 

Nesta fase, são colhidas 8 paniculas por linha selecionada. ' 

Logo a seguir, toda a semente disponivel de cada linha sera colhi- 
da para fornecer material para avaliação da reação a hrusooe e to- 

xidez de ferro, bem como para a realização de testes de qualidade. 
Seis paoioalas procedentes de cada linha selecionada com boas 

caracteristicas de qualidade de grão , serão semeadas a campo em_' 
sulcos de 3 mëtros de comprimento espaçados 9,30 metros . As linha 
gens (conjunto de 6 sulcos originados da mesma linha) que forem re 
sistemtes nas avaliações de brusome são incluidas em ensaios de r' 

rendemento preliminares» 

d) Ensaios dg_flgndimeoto 

Nestes ensaios são incluidos os materiais E6 - F7- Cada ensa- 
io É realizado em 3 épocas de semeadura sendo a primeira epoca a ' 

recomendada, a 29 no final da época recomendada e a 39 apos a épo- 
ca recomendada (19 quinzena de janeiro) 

As parcelas são constituídas de 6 linhas de 5 metros , espaça 
das de 0,175 m. São colhidas as 4 linhas centrais, descartando-se' 
O,5U m em cada extremidade das parcelas, ou 2,8 m2 da área util. 0 
delineamento experimental são blocos ao acaso com 4 repetições. À' 

adubação ê baseada na análise do solo, exceto a adubação nitrogena 
nada, que ê de 60 kg/ha de nitrogênio, que é aplicado em forma par 
celada (30 - 30) aos 40 e 60 dias da semeadura. 

São realizadas as seguintes ooservaçães e determimaçoes: 
- Stand inicial;



- dias da semeadura a 50% do florescimento; 
- Dias da semeadura É maturação; 
- acamamento;

' 

- Esterílidade das espiguetas, em porcentagem; 
- degrane; _ 

- estatura das plantas; 
- rendimento de grãos em casca, com 13% de umidade; 
~ reddimento de engenho, em amostras de 125 gramas de arroz com c 

casca; 
- teste de qualidade do grão (centro branco, temperatura de gelati 

nízaçao e conteúdo de amilose). 

1.3. Caracteristicas do arroz selecionado pelo LRGA. 

1.3.1. Resistência a Brusone (gzricularia orgzae,Cav) 

A brusone É a principal doença dos estados do fiio grande do ' 

Sul e Santa Catarina que afeta a cultura do arroz irrigado \RIBE§ 
Hu et alli, 1989 e MIURA, 1989, respectivamente). - 

Seguúdo TASCÓN, (1985) mais de 70 paises dos cinco continentes 
tem registrado a presença desta doença e as perdas podem chegar af 

100% em algumas localidades. 
A umidade do solo, do ar gcultura na condição de ponto de mo- 

lhamenšo por periodos longos), níveis de nitrogênio aplicados e 

temperaturas muito baixas nas etapas de desenvolvimento da planta' 
podem favorecer o aparecimento da brusone. Estas adversidades eli 
máticas não podem ser modificadas e nao se tem as epocas definidas 
para que ocorram. Diante disto, a forma mais racional de evitar e" 
tal problema É o uso de cultivares resistentes. rara isso, o IRGA' 
selecionou e continua seleciuando variedades que sejam resistentes 
a bruzone. 

úma das dificuldades do idea ê o de obter cultivares estáveis 
que não tenham sua resistência quebrada, quando cultivadas extensi 
vamente. A capacidade do fungo Pgricularia`grzzae, cav de gerar no 
vas raças fisiológicas ou giotipos em grande escala, capazes de a- 
tacar genótipos até então resistentes, É a principal causa da cur~ 
ta duração "r '= da resistência da maioria desses cultivares. .



Esse fenâmeno coloca aos pesquisadores o desafio de evitar ou 
. 

. V .. . A» ;
Í 

contornar as repentinas e frequentes quebras de resistencia geneti 
ca a essa moléstia.

” 

segundo GARfi0MA, 198? 1, vários pesquisadores gvamuñã PLANK,' 
1968; No-f1~EGHEM,. 1917; EZUKA, 19'/9 e Ami, 1981", tem âefénõ.i‹1¿› e' ea 
prego de resistencia horizontal (RH), para aumentar a estabilidade 
da resistência a orusone. No entanto, embora tenham sido apresenta' 
das evidências da existência de RH à brusone, até o presente não ' 

foram desenvolvidos procedimentos eáperimentaís adequados que per- 
mitissem sua utilizaçao efetiva em melhoramento genético em arroz. 

Segundo JENNING8, 1981, a RH reduz a taxa de dissiminaçšo da 
doença em uma variedade. Ainda que esta não desapareça por complg 
to, esta não se eleva a niveis que causem perdas apreciáveis do ' 

rendimento. Se considera que esta resistência é herdável de diver- 
sas fontes e são estáveis por muitos anos. Segundo o mesmo autor,° 
pouco se conhece sobre o seu comportamento de melhoramento, sua ' 

expressão na presenca de genes de resistência vertical, sua usili- 
dade a baixos e altos niveis de fertilizantes ou sua expressão nas 
panfculas de arroz. 

apesar deste pouco conhecimento a respeito de resistencia ho- 

rizontal das variedades, KEMPF, 19902, comenta que poderia haver ' 

genes comandando a nH nas variedades Bh-inGA 409 e 4du, no nio Grgl 

de do Sul. Caso contrario, estas não produziriam a niveis que pro~ 

duzem atualmente, apesar de serem sucetiveis edoença. 
da resistência vertical encontramos poucos genes controlando* 

esta caracteristica, e é facilmente identificada pelos melhordštas 
pois existem metodologias que a permite. ferem, por ser comandado* 

poe um número menor de gens e facilmente quebrada esta resistência 
quando exercida uma pressao de seleção ao patógeno. com isso, exis 
te a necessidade de o melhorista crias novas variedades de modo‹me 
quando a variedade plantada em cultivos comerdiaís tenha sua rede 
tência quebrada, seja imediatamente substituída por uma resistente 

Diante disto, os trabalho de fitomelhoramento do IRGA baseia- 

se na identificação de diferentes fontes de genes resistentes a s" 
brusone. Estes são combinados a outras caracteristicas desejáveis, 

1) Projeto pesquisa 
29 Conversa durante o estágio



de modo a desenvolver uma série de linhagens produtivas, resisten 
tes a brusone, possibilitando a substituição de cultivares comercg 
ais sucetiveis.

A 

METODOLOGIA DE TRABALHO DO IRGA - apos cumprida a etapa de introdu 
ções e hibridações controladas, os materiais passam por uma sele - 

ção rigorosa, visando obter genótipos de boa qualidade. 
A avaliação da resistência a brusone do material segregante É 

efetuado em infectarios especiais, em cachoerina (RS). As linhagens 
avançadas promissoras são tambem avaliadas em Pelotas (RS), Itaja 
Í (SC), Goiânaa (GO), Pindaaonhngaba (SP) e Pindorama (SP), ataves 
dos viveiros nacionais de brusone. 

Os viveiros instalados em Cachoerinha-são conduzidos em duas' 
épocas (janífev e Mar/abr) para captar as possiveis variações na ' 

população e na presença de raças diferentes no decorrer do periodo
~ 

Nesse local, os genótipos a testar são semeadas em condiçoes' 
de sequeiro em linhas individuais de 0,45 m de comprdmento e 010 m 
de espaçamento, com alta densidade de sementes (3 - 5 gramas por ' 

sulco). Perpendicularmente as linhas e nas extremidades de cada ' 

canteiro, são semeadas bordaduras com mistura de cultivares sucetí 
veis ou medio sucetives constuituidas de 3 -4 linhas. Para assegue 
rar condições epidëmicas ê feita adubação pesada de nitrogênio (50 
kg/ha na base e 50 - 70 kg/ha 15 dias apõs a semeadura), irrigação 
por aspersão duas vezes ao dia e inoculação artificial das plantas 
Quando necessario os canteiros são recobertos à norte com lona plás 
tica para aumentar o período de orvalho. 

4
` 

Aos 30 - 35 dias da semeadura ê feita a obsermação do ataque' 
nas folhas usando~se uma escala com notas de O a 9 (CIAT, 1983). 

1.3.2. Toxidade de Ferro nas plantas de Arroz irrigado. 

A partir do lançamento nas lavouras de arroz irrigado da re«~
~ giao sul do pais das cultivares de porte moderno, produtores e tec 

nicos da pesquisa e extensão rural começaram a observar o apareci- 
-

› 

mento nas plantas da sintomas conhecidos como "alaranjamento" ou ' 

"bronzeng". Esta sintomatologia, cujo a causa ê a presença de nie» 
veis elevados de ferro (Fe+2) na solução do solo, acentuada quando 
da inundação da lavoura por reações de redução. Estes niveis eleva 
dos de Pe+2 , resulta na inibição na agsorção e/ou translocação de 
nutrientes bloqueados pela oxidação do F+2 a Fe+3, que passa a foz



mar uma capa que reveste a superfície radicular (toxidez indireta) 
e/ou da elevação de absorção de ferro pelas plantas que se acumula 
nas tolhas (toxidez direta) (MOREL & MACHADO, 1978; EMBRAPA~CNPAF, 
1984; BACHA & ISHIY, l987) citados por MACHADO et alli, 1989. 

Sabe-se que existem diferenças varietais quanto a reação ao ' 

excesso de ferro solúvel. Muitas cultivares tem sido identificadas 
como tolerantes e resistentes em condições de solo do sul (RS e 

SC). 
A BIFARIM, 1986 (¢i*zz.a‹1<› por szâzcaà, 19ss) cita que a wierän - 

cia a tosidez de ferro É controlada por 3 genes; dois parecem ser' 
dominantes e complementares em ação, mas o terceiro tem efeito ini 
bidor sobre eles.

_ 

Muitos tratos culturais são citados para amenizar o efeito do 
ferro (calagem, banhos intermitentes, adubação orgânica, etc.), pg 
rem nenhum destes tem se mostrado eficientes. 

Diante disto, a`introdu¢ão de cultivares resistentes ou tole- 
rantes ao excesso de ferro, tem sido uma das metas dos melhoristas 
de arroz irrigado do sul do Brasil. No Rio Grande do Sul ascv. BR- 

IRGA 409 e 410 são as mais plantadas e são sensíveis ao excesso ' 

de ferro. O IRGA tem seu programa de melhoramento o objetivo de ' 

criar dultivares resistentes ou tolerantes ao problema de ferro. 
As avaliações a campo das linhagens de arroz quanto a fitoto~ 

xidade a ferro não são realizadas no IRGA. Estas são mandadas para 
a EMPASC ( Estação Experimental de Itagaí) onde esta realiza as a- 
valiaçëes. A EMPASC prepara o solo a seco, e semeia, iniciando a ' 

irrigação aos 25 dias, concluindo suas avaliações aos 90 dias. O ' 

principio basico é avaliar o material sob condições controladas, ' 

na presença de compostos ferrosos tóxicos. 

1.3.3. O Frio no Programa de melhoramento de Arroz irrigado no ' 

IRGA 

As baixas temperaturas afetam o comportamento agronõmico do ' 

arroz, em maior ou menor intensidade, dependendo, primordialmente, 
da cultivar, do estagio de desenvolvimento, das praticas culturais 
e da.¿";' do duração do frio. 

Em varias etapas de cressimento da planta a temperatura exer- 
ce influência, porém as etapas de germinação - emergência, fase re 
produššva e de maturação são extremamente exigentes em temperatura



No Rio Grande do Sul a ocorrência de chuvas É frequente,' 
antes ou por ocasião do estabelecimento da cultura do arroz, fazen 
do baixar a temperatura do solo. Sob estas condições, algumas vari 
edades apresentam o desenvolvimento inicial muito lente. Segundo ' 

RAMOS,l98l a temperatura otima para a germinação da semente do ar- 
roz situa-se entre 3090 e 379€. Abaixo de 10 ~ 129€ não na germina 
ção. TERRES, 1985 cita que variedades tolerantes ao solo frio ger- 
minam a partir de 139€. 

Para as condições do Rio Grande do Sul, é muito interessante' 
antecipar o plantio, objetivando evitar os frios ocorrentes no fi~ 
nal do ciclo da cultura, onde são determinantes a produtividade, ' 

já que as cultivares do estado mais usadas são de ciclo médio. 
A ocorrência de frio durante o período reprodutivo do arroz ' 

acarreta sempre em prejuizo em rendimento da cultura. Dentro deste 
período, a fase de microsporogênese - formação dos graõssde pólen' 
ë a mais sensível a variações bruscas de temperatura entre o dia e 

a noite, resultando como consequência, maior esterilidade floral e 

redução de produtividade. Nesta etapa se diferenciam as espiguetas 
nas quais formam as raquis com as inflorescências. Esta etapa e mg 
itc crítica devido a determinação total de grãos por panicula (TA§ 
con, 1985)

_ 

Anterior a esta fase, encontramos a diferenciação do no do eo 
lo e dos primórdios florais, que antecede ll dias ao chamado "ponf 
to de algodão" (HAM9S,l98l). esta fase marca o início da fase re¿- 
produtiva. As temperaturas abaixo de l79€, nesta etapa reprodutiva 
(prinordio floral - emborrachamento) acarretarão esterelidade de ' 

muitas flores (RAMOS, 1981 e TERRES, 1985). RAMOS, (1981) cita tag 
bém que temperaturas acima de 409€ tem.o mesmo efeito que o frio ' 

nesta etapa. 
Também durante a floração, o frio pode causar a esterilidade' 

das flores, impedindo a abertura das anteras ou crescimento do tu- 
bo polínico que, consequentemente, não alcança o ovulo, não ocorn§1 
do a fecundação. 

Diante disto, o melhoramento genético em arroz tem como_obje- 
tivo a obtenção de cultivares tolerantes ao abaisamento de tempere 
tura. A dificuldade na obtenção de tolerância decorre de uma serie 
de obstáculos, começando pela complexibilidade na herança do cara- 
ter, incluindo a distância genética entre os genotipos em crazamen



tos. A maioria das fontes de tolerância são japônicas e a prefenšn 
cia do mercado brasileiro, atualmente, É por grão "aguläinha" canà 
teristioa do grupo indica. Aoreça-se a isso aspecto ruim do grão ' 

polido e baixa resistência a brusone (gerggularia oryzae, card que 
tem apresentado grande parte das fontes de tolerância a tal elemen 
to oiimáàioo (TERRES eo oiii, 19e1, oitoâo por raaaes, ot alia 1989 
o câanouâ, 19901).

V 

A utilização de cultivares de ciclo curto ê uma das formas de 
se evitar as baixas temperaturas na fase de reprodução. Os orizicg 
tores gafiohos não podem antecipar o plantio devido a baixas tempe~ 
raturas (perda de germinação e vigor) e a maioria dos anos o solo' 
e muito dmido, não podendo ser feito o preparo do solo antecipado. 

Biante disto, O IRGA tem dirigido o melhoramento de arroz, a 

curto prazo, para a recomendação de cultivares de oiclo outto, ame 
nizando e efeito do frio. A longo prazo, o objetivo É introduzir ' 

gens de tolerância ao frio às ou1tivares,_via hibridações. 
O uso de cultivares de ciclo curto nãoíseguro, pois, segundo' 

CARMONA (l990)l É comum ocorrer frios "temporâneosf fora da época' 
normal de ocorrência de baixas temperaturas, ocasionando prejuizos 
mesmo em variedades de ciclo curto. 

1.3.4. ouoiiàoào ao grão 

. A aparêndia do arroz benffioiado É muito importante para o ogn 

sumidor e para o benffioiador. Indiretamente e o consumidor que de 
termina a qualidade do grão de arroz. De nada adiantaria se ter u- 

ma cultivar muito produtiva e a qualidade do grão ser muito baixa 
pois esta teria problemas de aceitação no comércio, Vale lembrar '

Í 

que as variáveis de qualidade do grão podem diferir de região para 
região, no que diz respeito as preferêneias do consumidor. 

Alem da aparência, a qualidade do grão interfere no rendimenf 
to de engenho, onde, por exemplo, arrozes com a presença de centro 
branco são muito quebradiços no momento da desoasoagem, diminuindo 
o rendimento. 

Diante disto o melnorista deve conhecer as variaveis envolvi- 

das, preferência dos consumidores e a metodologia de determinação' 
destas. A partir disso, o melhorista define os padrões do grão e 

lã Observações durante o estagio .



seleciona as novas linhagens com estas características pre-determi 
nadas. '

~ No IRGA, as características de grao mais estudadas são: cenmp 
branco, temperatura de gelatinização, conteudo de amilose e rendi- 
mento de engenho. A seguir passaremos a discutir cada uma destas ' 

variáveis, citando a metodologia adotada pelo IRGA para determina 
ção.destas. 

a) Qâfisâësams 
- Esta é uma caracteristica que não estaligada a qualidade nutg 

cional, porem o fiondumidor tem preferências por grãos translucidos 
e de brilho atratível. O aparecimento de manchas brancas no grão ê 
denominado de centro branco, que É causado pela pouca compactação' 
das particulas de amido e proteina, que se quebram mais facilmente 
durante o beneficiamento, perdendo o valor comercial. 

Não se pode confundir centro branco com grãos gessados. Estes 
são provocados por adversidades climáticas ou ataque de pragas e 
moléstias ou colheita com muita umidade. 

A caracteristica, centro branco, é controlada geneticamente,' 
justificando assim o s trabalhos de fitomelhoramento cam esta cargo 

O-' teristica. Apesar desta ser herdável, JENüINGS, 981) cita que o' 

ambiente afeta marcadamente sua expressão. O principal fator, seg- 
gundo o autor que infilui no aparecimento do centro branco ê a tem- 
peratura alta imediatamente depois da floração.O manejo da agua e' 
da fertilidade do solo também afetariam na presença do centro bran 
co, porém ainda ê desconhecido. 

OIRGA realiza o teste de centro branco de todos os materiais' 
selecionados e usados no programa de =Í melhoramento. 

A avaliação do material e feito atribuindo~se notas de 0,0 a 
5,0, sendo que zero coincide com o grão sem centro branco e 5,0 ' 

totalmente opaco. Os materiais com nota superior a 0,6 são descar- 
tados, a menos que o melhorista queira preservar o material para ' 

outras caracteristicas. 
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO ~ Utilizandozse da escala de zero a cin- 
co, cada amostra e analizada quanta a incidência destas manchas. 
Com base em cinco grãos, valendo cada um 20% de incidência, distri 
bui~se a presença das manchas apresentadas. Apos faz~se uma média' 
ponderada, que representa a aparência global da amostra.



b) Qeeiâüde ea êeileeâ 
A amilose ë uma das frações do amido de arroz e seu_contefido' 

numa amostra determina o comportamento do arroz apõs a cocção. Os' 

cultivares com baixo conteúdo de amilose (ll a 22%) apresentam-se' 
pegajcsos, umidos e macios quando cozidos; arrozes com conteúdo al 
to de amilose (28 ~ 32%) cozinham secos e soltos, mas apos o res - 

friamento podem ficar encurecidos, devido a retrogradaçšo do amido; 
já as cultivares com amilose intermediária (23 - 27%) cozinham sol 
tas e secas, mantendo a maciez apos o resfriamento.Existe ainda o 

arroz glutinoso (1 - 2%) qme e a base alimentícia de algumas regi- 
ães asiaticas. Usado para preparar pastéis, doces e pastas preco 
zidas. 

O conteúdo de amilose É controlado por um gem somente “'11 

(JENNINGS, 1981). Porem o ambiente modifica parcialmente o contei- 
do de amilose. Sabeese que as temperaturas altas durante a matura- 
ção do grão diminuem c nivel de amilose. 

A determinação direta de amilose e bastante complexa e cara,' 
lenta, delicada e requer boa preparação quanto a analise quimica. 

A leitura da temperatura de gelatinização dara uma idéia pre- 
liminar parcial do conteudo de amilose, com base na correlação das 
duas caracteristicas. Temperturas altas de gelatinização estão as- 
sociadas a niveis baixos de amilose e temperaturas de gelatiniza - 

ção baixas estão associadas a alto conteúdo de amilosä. Porem, po- 

de haver outras correlaçöes, pode a temperatura baixa estar associ 
ado a conteudos baixos,"mëdios eàaltos de amilose. Arrozes com tem 
peratura intermediária de gelatinização_podem ter nivel intermediá 
rios e altos de amilose. 

Mesmo assim, o IRGA usa c teste de contefido de amilose a par- 

tir da 59 geração dos materiais testados no fitomelhoramento e são 

selecionados os materiais com conteddo de amilose intermediários' 
a altos. 
METODOLOGIA DE AVALIÂÇÃO - A determinação de amilose ê uma analise 
quimica, baseada na transmissão da luz, através da solução de um ' 

complexo colorido (azul) que forma com o iodo e amido. 

°> lemeeëetëfaieelsslaiifiiâaeäâ 
Temperatura de gelatinização ê um Índice de resistência a cod 

ção, ê a temperatura na qual, durante a cocção, os grãos começam a



absorver agua. 
Como anteriormente comentado, existe correlação com o conteu- 

do de amilose. Arrozes com altas temperaturas de gelatinização, ' 

quando cozidos, tendem a ficar com o centro mal cozido. Por outro' 
lado, geralmente arrozes com altas temperaturas de gelatiniaaçäo ' 

apresentam baixo conteúdo de amilose. 
Esta característica ê controlada também geneticamente, porem' 

não se tem claro a segurança da herdabilidade desta e sabe~se ain- 
da que o ambiente também pode influir (JENNINGS, 1981). 

A determinação da temperatura de gelatinização É importante,' 
pois permite aos programas de melhoramento, usando testes simples' 
e rápidos, descartar material segregante a partir da E3 até linhas 
de observação e ensaios avançados, 

O IRGA realiza os testes de gelatinização em todos os seus ma 
teriais em.teste e proàura selecionã~1os para temperatura de gelaf 
tinização media/baixa. 
METoDoLooIA DE Dsrssmiuâçio - este teste está baseado na extração' 
alcalina. O resultado É apresentado numa escala de 1 a 7 , de acor 

-uz 

An 4' I 
do com a dispersao do grao apos o tratamento. 

d) Bênaieenfielêelfifleâêhe 
Esta variavel esta ligada com as caracteristicas jacitadas, ' 

principalmente o centro branco,radversidadésâe climáticas, colhei- 
ta antecipada, ataque de pragas e moléstias ou qualquer disturbio' 
fisiolcgico na planta. 

Na determinação do rendimento de engenho, grãos quebrados, da 
nificados e casca são separados, obtendo-se assim o rendimento de 
engenho. 

1.3.5. Características morfolõgicas 

. As características morfolégicas são determinantes na escolha' 
de uma cultivar. Estas caracteristicas desejadas são encontradas ' 

na maioria da variedades cultivadas, atualmente, do tipo "moder - 

no". A seguir discutiremos as mais importantes: 
e) Begiâ . 

Uma das características que difere os tipos "tradicional","A3 
merioano" e "Moderno" É o porte, onde se produra diminuir ao maxi- 
mo o tamanho. Com isso teremos uma planta resistente ao acamamento 
e como consequência permite uma maior adubação, principalmente ni~



trogenada, resultando no aumento da produtividade. 

b) Folhas eretas 
As folhas eretas possuem maior eficiência fotossintëtica. Qmg 

do compararmos o indice de área foliar do grupo tradicional e o mg 
derno percebemos que mesmo tendo o mesmo indice de area foliar o ' 

grupo moderno é muito mais eficiente (fotossíntese). Nas plantas' 
de aaroz com as folhas caídas" ocore o chamado autosombreamento , 

impidindo que toda a folha realize fotossíntese. Esta característi 
ca também esta i 

~ ze» ligada ao rendimento. 

c) Alto potencial de perfilhamento 
Nas cultivares melhoradas procura~se um bom pedfilhamento. Es 

ta característica é importante, pois ê comum ocorrerem pioblèmas ' 

de germinação e se a cv. tiver bom potencial de perfilhamento es- 
ta falta de gérminação sera compensada pelo afilhamento das plan - 

tas que restaram. 

d) 92229 
O IRGA busca cultivares de cielo curto, evitando possíveis ' 

frios no final do cielo. Uma das limitações de plantas de ciclo 8 
curto ê o de estar menos tempo realizando fotossíntese, em outras' 
palavras, menos tempo acumulando matéria seca. Porem,para as condi 
ções de Rio Grande do Sul, ê preferível diminuir o ciclo, diminuiu 
do assim o risco de baixas temperatura na fase reprodutiva. 

e) Vigor inicial 

É outra caracteristica importante, pois ê interessante que a' 

cültura tenha um bom vigor para que possa competir com as plantas' 
daninhas e que obtenha cobertura no solo o mais cedo possivel. 

d) Degrapg 
Para que não haja perdas por degrane durante a cdlheita ou an 

tes, a cultivar deve ter cesta resistência ao degrane. Esta carac- 
terística também ê observada pelos melhoristas. 

f) Beadimeaëêfeësc enãsse em escassa 

Esta caracteristica ê o resultado de trabalhos dos fitomelho-



radares. A somatória das características citadas anteriormente in- 
fluem decisivamente no rendimento de grãos.



.\ 

2. Programa de multiplicação de sementes de Arroz irrigado do Rio' 
Grande do Sul e processos de certificação do IRGA - EEA 

Um dos fatores de produçäo,na lavoura de arroz irrigado, É o'
~ uso de sementes de boa qualidade. A utilizaçao de sementes de boa' 

qualidade propricia retornos econômicos maiores do que sementes de 
baixa qualidade.

' 

Para que uma cultivar atinja o produtor, como cultivar recomg 
dada, ela passa até mais de 10 anos em observação e melhoramento ' 

em instituições de pesquisa. Diante disto, a multiplicação desta ' 

deve ser feita, respeitando rigorosamente as exigências impostas ' 

pelos orgãos certificadores e mantendo o padrão desta, possibiliuyx 
do assim, que o produtor de arroz comercial utilize sementes de b' 

boa qualidade. 
Para garantdr esta qualidade, a Secretaria do RS. (SEAGRI/RS) 

estipulou normas e padrões que devem ser respeitados pelos produto 
res e entidades certificadoras. 

O IRGA está credenciado como produtor de semente Genética, Bá 
sica e Certificada. Por falta de área adota c sistema de cooperação 
de produtores. Este processo consiste na escolha de produtores n' 

que tenham suas areas em boas condições de produção, com.pouca in- 
cidência de ervas daninhas e que seja um produtor que adote as tee 
nicas exigidas para a cultura e se mostre interessado a multipliwr 
as sementes. 

A seguir discutiremos as etapas de produção de sementes: (não 
comentaremos o processo de credenciamento como produtor de semen,-, 
tes) 

2.1. 5 Campo 

O cooperado realiza o plantio das sementes, adquiridas do IR? 
GA, e segue as normas técnicas exigidas. O reponsável tecnico faz' 
visitas periódicas a lavoura. São feitas pelo menos três inspeções 
no campo:

n

~ 
19 Inspeção - Pre-floraçao. É realizada entre 30 e-60 dias apõs a 
emergência, com a finalidade de observar as areas plantada, isolaf 
mento, presença de plantas daninhas, população de plantas atipicas 
que não se enquadram nos aspectos morfológicos da cultivar, tais '

~ como: diferenças na cdloraçao, inserção de folhas, pilosidade das



folhas, estatura de planta; 
_

1 

29 Inspeção - Floração. Durante a floração, observa-se plantas ati 
picas precodes e tardias, plantas que diferem quanto ao porte, bem 

; zz 

como outras caracteristieas morfologicas. Observa~se a presença do 
arroz vermelho, arroz preto e outras plantas nocivas. Observa-se ' 

também o aspecto fitossanitario; ' 

39 Inspeção - Pre colheita - Quando as paniculas atingirem sua co- 
loração tipica de maturação, observar a presença de plantas atÍpi~ 
cas. Observa-se detalhadamente a coloração das paniculas, pilosida 
de das sementes, presença de aristas, bem como forma e tamanho ' 

da sementes. Faz-se observações quanto aos demais fatores de conta 
minação e quanto à sanidade. 

O quadro abaixo mostra os padrões minimos exigidos, a campo,' 
para a certificação das sementes: 

Fatores Basica Registrada Certificada

l 
._ 

qn 

2.
_
_ 

Plantas cultivadas 
outras espécies 
outras cultivares 

Plantas nocivas 
arroz vermelho 
arroz preto 

ZQFPO 
0,05% 

ZGTTO 
ZGFPO 

ZGPPO 
0,07% 

ZQPPO 
ZÊPTO 

zerro 
0.l% 

ZGIPO 
ZBTFO 

3. Plantas silvestres ocorrência deve ser minima 
V '___ V 

z V V __ ___ '_ ze z __,-_ _ f f f '_,_'___ _ ___Í»~z':'¬â~z_ __ '¬'~-«- V WW: z,__;,_ ~ ~ f 4 ~_f_- 
fonte: Sistema de certificaçao de sementes e mudas para o estado 

do Rio Grande do Sul (1983) ` 

Para garantir a qualidade da semente e aumentar a quantidade' 
de sementes para a multiplicação o IRGA produz outra categoria de 
sementes, que ë a semente pré-básica, obtida a partir da semente ' 

genética, que segundo MARIOT, (l990)l 8 Pãfiãaãfim de Semente genëti 
ca a semente básica É o elo de ligação entre o melhorista e o mul- 
tiplicador. Periodicamente, a semente amplamente cultivada, volta' 
a pequenas parcelas, sofrendo uma "purificação" mantendo os padrões 
da Cultivar (sfimeflfe Seflétiea). Da semente genética é obtida a pré 
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basica, desta a básica, desta a Registrada, a certificada e fisca- 
lizada. Vale lembrar, que a semente certificada pode dar origem af 
semente certificada. 

2~2- ÊeQlÊÊ°í@@$”Ê@i§ãi§Ê@ÊEt3š 
A semente , ao chegar do campo, contêm uma variedade de mate 

riais dos mais diversos: palhas, sementes de ervas daninhas ou ou» 
tras culturas, terra e pó, ou seja qualquer material diferente ou' 
fora do padrão da semente exigida. 

Alem das impurezas, a semente geralmente e colhida com umida- 
de superior a umidade de armazenamento, no caso do arroz irrigado' 
esta umidade varia de 18 - 22% e a umidade de armazenamento de de 
13%. Estas sementes, com alto teor de umidade, não podem ficar por 
mais de 3 - 5 dias "amontoadas". A umidade e a temperatura desenca -Q 

dearão um processo de fermentação do amido, ocorrendo a queima de' 
semente ou germinação, resultando na deteriorizaçao das sementes,' 
que ë irreversível e indesejável numa semente de boa qualidade. 

Diante disto, o IRGA possui uma Unidade de beneficiamento de' 

Sementes (UBS), onde todos os cuidados com relação a semente são ' 

tomados. A seguir citaremos as etapas e equipamentos necessários ' 

e utilizados pelo IRGA para o beneficiamento das sementes. 

a) Recepção 
Local onde a semente vinda do campo ê despejada (granel ou en 

sacada). No IRGA a semente ë recebida á granel. 

b) Moega › 

Local onde a semente tem acesso a um elevador que eleva a se- 
mente a maquina de pré-limpeza e esta e depositada no silo pulmão” 
ou vai direto ao secador ou ainda direto as maquinas de classifi- 
cação. 

c) Pre-limpeza 
Frequentemente, ao entrar na usina de beneficiamento, a semen 

contêm grande quantidade de palhas, folhas verdes, sementes de er- 
vas daninhas, terra e insetosm mortos. Tudo isso dificulta a passa 
gem galos elevadores, reduz a capacidade da maquina de limpeza e ' 

ocupa espaço valioso de armazenamento. 
No IRGA, este equipamento separa os materiais indesejáveis g' 

por peso e por tamanho. Na entrada existe um fluko de ar que sepa- 
§"' 'Ê-Í:1"



ra os materiais muito leves, como o po, que é eliminado via ciclo- 
ne. Alem do po, o fluxo separa materiais mais leves que são ensaca 
dos. O restante da semente passa por um conjunto de peneiras, onde 
são separados os materiais grosseiros do arroz e ainda as impurez- 
zas menores que o arroz. 

d) Silo pulmão (pre-secador) 
Existe um deposito usado para armazenar as sementes que serao 

secadas. Deve-se observar que estas não podem ficar armazenadas m' 
neste por muito tempo. Este silo tem como finalidade aumentar a e- 
ficiência do secador, havendo o carregamento mais rapido deste. A' 

capacidade ao suo da nas do Isca é de 700 sacas de ão kg. 

e) Secador 
Sempre que a semente for colhida com teor de umidade elevado' 

pa armazenamento, terá que ser secada imediatamente para evitar de 
teriorizaçäo. 

O IRGA possui o secador com capacidade de secagem de 8 tonela 
das por carga. O principio de secagem É o de passagem forçada de ' 

ar quente pela semente até que esta atinja a umidade de l3%. É ob- 

sermado que a temperatura da semente não ultrapasse a 409€ e para' 

isso a temperatura da ar'fpodesätingir até 6080, com isso não se ' 

corre o risco de haver perdas da qualidade da semente por superaqç 
cimento. O processo de secagem É do tipo intermitente, que segundo

~ 
MARIOT, (l99O)1 ê um processo aprovado as condiçoes de IRGA. 

f) Silo pulmão (pos-secador) 
Tem a mesma função do anterior, porem aqui e armazenado o ma- 

terial secado, e a capacidade ê igual ao anterior. 

g) Maquina de ar e peneiras 
Esta maquina tem a função de separar o material que difere do 

grão normal que não tenha sido separado na máquina de pré-limpeza. 
Esta maquina realiza a limpeza mediante 3 principios; por as- 

piração ou jato de ar, para remover o material mais leve; peneiras 
superiores pra remoção do material graudo e peneiras inferiores pa 
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ra remoção do material miúdo. . 

Esta maquina difere da pre-limpeza por ter mais recursos de ' 

classificaçao. Uma das peneiras usadas no equipamento tem a capaoi 
dade de separar os grãos tipo agulhinha do arroz vermelho, baseado 
na espessura. 

h) Cilindros alveolados 
impurezas não separadas anteriormente podem ser separadas nes 

te equipamento. Os cilindros alveolados são formados por um cilin- 
dro rotativo horizontal de separação ajustaveš. A superfície inter 
na do cilindro possui milhares de pequenas idenções ou alveolos es 
fêricos, bem próximos umados outros. Quando em fundionamento.as se 
mentes entram de um lado e saem pelo outro. Com a rotação do cilšm 
dro, as sementes curtas e outros materiais curtos que cabem dentro

~ das idenções sao retiradas da massa. A rotação do cilindro produz 
uma força centrífuga capaz de manter as sementes ouparticulas cur- 
tas no interior dos alveolos até que a rotação do cilindro chegue' 
ao ponto em que haja inversão suficiente de posição do alvêolo pa- 
permitir que, por força de gravidade, elas caiam do alveolo para ' 

dentro de uma calha coletora. 
0 equipamento do IRGA possui dois conjuntos de dois cilindros 

com tamanho de alveolos diferentes, aumentando assim a eficiência' 
de limpeza. 

i) Peneiras cilindricas 
Neste equipamento a semente É classificada por espessura. Se- 

gundo MARIOT, este equipamento separa pouco material diferente, ' 

pois a classificação anterior já foi eficiente. 

j) Balança de ensaque 
0 IRGA possui uma balança automatica (50 kg) onde e ensaoada' 

a semente. De toda a semente (todos os sacos) são retiradas amost- 
tras para envio ao laboratdrio. 

l) Armazenagem 
0 IRGA possui o armazem de capacidade de 20.000 - 25.0000 sa- 

cas. 
Cada lote de sementes não pode ultrapassar a 200 sacas e a ' 

pilhagem pode ser feita por lotes, devidamente identificados. 
À embalagem usada pelo IHGA É o saco de papai (50 kg). Este *



porta em lugar bem visível e destacado, as seguintes informaçoes; 
- Nome, endereço e n9 de registro de produtor; 
- Nome da espécie agrícola e cultivar; 
- N9 do lote; 

A embalagem tem ainda colada uma etiqueta, que sera: cor ' 

branca, para semente basica; cor roxa, para semente registrada e' 

cor azul para semente sertíficada 
Nesta etiqueta consta: 

- Governo do Estado do Rio Grande do Sul; 
- Secretaria da Agriàultura - Entidade eertificadora; 
- Nome e endereço do orgão executor; 
- nome do produtor; 
- Classe da semente; 
- nome da cultivar; 
- N9 do lote; 
- Germinaçšo (valor real) 
- Pureza (valor real); 
- Validade do teste de germinação 
- Peso líquido. 

2.5. Em laboratorio

5

‹
1 

As amostras coletadas de cada lote são enviadas ao laborato - 

rio, onde são feitas as analises rotineiras, emitindo assim.a aprg 
vação final da semente, desde que esteja dentro dos padrões exigi- 
dos. A seguir, descreveremcs os padrões exigidos no RS. 

tolerância 
FÀtores Pre-basica Basica Reg. 

I Certif Fiscal. 

1. Germ. mínima 
2. Pureza mínima 
3. Sem. s/ casca 
4. Outras sementes 
- outras cultivares 
- outras sp cultivadas 
- sementes siavestres 
5. Sem. nocivas tol. 
~ arroz vermelho 
- outras sp 
6z Sema noc. proibidas 

so% 
99%d 

3/100g 

ZGFO 
ZSPO 
ZBTO 

ZGTO 
ZGPO 
zero 

80% 80% 80% 
99% 99% 99% 
3/loog 5/loog 5/loog 

1/loog 2/looâ 3/loos 
ZGPO 
ZGTO 

ZGTO 
ZGYO 
ZGTO 

ZGTO ZGPO 
ZETO ZGTO 

1/Soos 1/Soos 
zero 1/500g 
ZGTO ZGPO 

so% 
98% 

5/100g 
1/100g 
1/100g 

3/500g 
1/500g 
ZGPO



fonte: Adaptada ao Sistema de certificação de sementes e mudas pa- 
ra o Estado do Rio Grande do Sul (1983) 

O IRGÀ realiza as análises rotineiras da qualidade de sement- 
tes, porém as sementes produzidas pelo IRGA ê analizadas em outros 
laboratõrios credenciados a entidade registradora ( ficha com as ' 

análises feias pelo IRGA em anexo)



v - couslnssâçõss 1z¬1m.Is 

O estagio ê um.complemento do conteudo teórico obtido na es~ 

cola. Ele tem como objetivo, permitir ao estudante, conhecer na 

pratica, o que se faz numa empresa, principalmente quando este ' 

tem objetivos claros ou interesse em qualquer area. 

Diante disto, o meu objetivo com o estagio no IRGA foi o de 

conhecer as atividades desenvolvidas com pesquisa de arroz irrigê 

do, principalmente no que diz respeito ao programa de melhoramenë 

to genético. Não tive a preocupação de me aprofendar, conehecendo 

detalhes de cada atividade, porem procurei ter uma visão geral * 

destas. 

Posso afirmar que meus objetivos foram atingidos.
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F 

F 2 

F 3 

F 4 

F 5 

F 6 

F 7 

:¬:.,.,_.. __¡_.. 

Fonte: 

8 a 
F 12 

C U L T I V A R A X C U L.T I V A R Q 

F 1 

XXXXXXXXXXXXX 
Plantas individuais x x x x x x x x x x x x x 

XXXXXXXXXXXXX 

Familias em linhas 

J» 

Familias em linhas 

gil 

|| 
Familias em linhas 

mr 
*éh

~ 

`| II' i\ 
Parcelas de observação 

w|\\1\\\\\í1\nuu\ 
Ensaios de rendimento 
locais e regionais 

Método de seleção Genealógica. Plantas individuais selecionadas 
em populações F2 originam linhas em F3. Das melhores linhas F3 
são selecionadas 3 ou 6 plantas, as quais originam familias em 
F4. Das melhores familias F4 e F5 são selecionadas 3 ou 6 plan- 
tas que originam novas familias em F5 e F6, respectivamente.Das 
melhores linhas F6 são tomadas paniculas, que são semeadas em 
grupos de 4 a 8 em linhas individuais, constituindo as parcelas 
de observação. As parcelas de observação sobressalentes são co- 
lhidas separadamente para inclusão nos ensaios de rendimento. 

Adaptado de POEHLMAN, J.M. Mejoramento genético de las cosechas 

Linhas por planta ou panicul

�


