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O arroz (Oryza sativa L.) é o quarto grão mais produzido no mundo e está presente nas refeições 

diárias de mais de 40% da população mundial, a qualidade do grão é de extrema importância, 

uma vez que este, é o produto que será comercializado. A qualidade físico-química dos grãos é 

determinada pela relação entre comprimento e largura, teor de amilose e temperatura de 

gelatinização. No mercado brasileiro, os grãos classificados como longo fino possuem maior 

aceitabilidade, ou seja, àqueles cuja relação comprimento/largura é maior que 2,75 mm, assim 

como os grãos com teor de amilose intermediário (23-27%) e com baixa temperatura de 

gelatinização (6-7). Objetivou-se com o presente trabalho a caracterização físico-química de 

grãos de linhagens elite do ensaio de valor de cultivo e uso (VCU) de arroz de terras altas, 

pertencentes ao programa de melhoramento genético da UFLA, em parceria com a Embrapa 

Arroz e Feijão e Epamig. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento 

de Agricultura, da UFLA/MG, e na fazenda experimental da Epamig em Patos de Minas/MG, na 

safra de 2013-2014. Foram avaliadas 16 linhagens, em delineamento blocos casualizados com 

três repetições e parcelas constituídas por 5 linhas de 4 metros. Após a colheita uma amostra de 

grãos de 100 gramas de cada parcela foi beneficiada. Da amostra beneficiada foram retiradas sub 

amostras para determinação da relação comprimento/largura, teor de amilose e temperatura de 

gelatinização. As médias de cada linhagem foram submetidas à análise de variância, com 

posterior agrupamento das médias pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade com auxilio 

do programa SISVAR. Realizou-se, também, a distribuição de frequência das médias para os 

caracteres avaliados. Houve diferença significativa entre as linhagens para todos os caracteres, 

indicando a presença de variabilidade genética para os caracteres em questão. O experimento 

apresentou alta acurácia, variando de 79,45% a 95,57%, o que indica alta precisão experimental. 

A maioria das linhagens apresentou classificação de grão longo fino, teor de amilose 

intermediário e média a baixa temperatura de gelatinização. A distribuição de frequência das 

médias foi descontínua, evidenciando que, em princípio, os caracteres devam ser controlados por 

poucos genes com reduzida influência ambiental, e provável sucesso com a seleção em 

populações precoces. Podem ser destacadas, as linhagens CMG 2089, CMG 2173 e CMG 2074, 

as quais apresentaram médias desejáveis para todos os caracteres, sendo classificadas como grão 

longo fino, teor de amilose intermediário e baixa a média temperatura de gelatinização. 
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