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O cultivo de tipos especiais de arroz tem expansão gradativa conforme tem aumentado a 

demanda por alimentos mais saudáveis e para alguns nichos de mercado. Diante dessa nova 

realidade, o objetivo do trabalho foi avaliar agronomicamente e estimar a estabilidade produtiva 

de genótipos da Embrapa para indicação de cultivo de tipos especiais de arroz no Rio Grande do 

Sul. Foram avaliados 15 genótipos oriundos do programa de melhoramento da Embrapa, nas 

safras 2012/2013 e 2013/2014. O experimento foi conduzido à campo, sob delineamento de 

blocos casualizados, com quatro repetições e parcelas com 6 linhas de 5 m. Foram utilizadas 

duas cultivares testemunhas, BRS Pampa e IAS 12-9 Formosa, sendo, a primeira da subespécie 

índica e a segunda da subespécie japônica para verificação da acurácia experimental. Avaliou-se 

o ciclo cultural, estatura de plantas e produtividade de grãos. Os dados de produtividade foram 

submetidos à análises de variância individual e conjunta. Após, foi realizado o teste de 

comparação de médias de Tukey em nível de 5% de probabilidade e estimou-se a estabilidade 

dos genótipos. Através da análise conjunta, verificou-se efeito significativo da interação GxA, 

indicando respostas distintas dos genótipos frente às variações do ambiente. Os resultados 

revelaram uma maior produtividade média para a cultivar testemunha BRS Pampa (9941kg ha-1), 

associada a alta estabilidade produtiva. Dentre os genótipos avaliados, destacam-se os genótipos 

BRS AG “Gigante” e BRS 358, que obtiveram produtividades superiores estatisticamente a 

testemunha IAS 12-9 Formosa e apresentaram comportamento muito estável na avaliação geral. 

Além disso, apresentaram caracteres agronômicos (ciclo e estatura) favoráveis, sendo estes 

genótipos os dois últimos lançamento de cultivares da Embrapa, a primeira para produção de 

álcool de cereais e a segunda para a culinária japonesa. Além disso, outras três linhagens (LTB 

12057, LTB 11032 e LTB 11031) mesmo não apresentando diferenças estatísticas a 5% de 

probabilidade, apresentaram magnitudes de produtividade superiores à referida testemunha de 

cultivos especiais. No entanto, as linhagens LTB 11032 e LTB 11031 apresentaram as menores 

estabilidades produtivas, juntamente com a linhagem AB 11008. As linhagens LTB 10031, LTB 

12051, LTB 11033, LTB 12053 e LTB 12055 apresentaram média capacidade produtiva, no 

entanto, apresentaram baixa estabilidade, ciclo tardio e estatura elevada. Logo, existem genótipos 

promissores no programa de melhoramento da Embrapa para indicações de cultivo para tipos 

especiais de arroz, com destaque para os genótipos BRS AG ”Gigante” e BRS 358.  
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