
SELEÇÃO DE PROGÊNIES F2:4  DE ARROZ DE TERRAS ALTAS 

VISANDO RESISTÊNCIA A DOENÇAS 
Laís Moretti Tomé

1
; Flávia Barbosa Silva Botelho

2
; Marcela Pedroso Mendes

3
; Natália Botega 

Alves
4
; Vanda Maria de Oliveira Cornélio

5
; Aurinelza Batista Teixeira Conde

6
 

 

1
Mestranda em Fitotecnia- UFLA/ Lavras-MG/Brasil. Bolsista CAPES Email: 

lalamoretti@hotmail.com; 
2
Professor Adjunto do Departamento de Agricultura – UFLA/ 

Lavras-MG/Brasil; 
3 
Pós-Doutoranda em Fitotecnia- UFLA/ Lavras-MG/Brasil; 

4
Doutoranda em 

Fitotecnia- UFLA/ Lavras-MG/Brasil; 
5
Pesquisadora EPAMIG / Lavras-MG/Brasil; 

6
Pesquisadora EPAMIG/ Lavras-MG/Brasil 

 

O arroz (Oryza sativa) é um dos cereais mais importantes do mundo e no Brasil juntamente com 

o feijão, constitui o principal alimento do povo brasileiro. O arroz, durante todo o seu ciclo, é 

afetado por doenças que reduzem a produtividade e a qualidade dos grãos. As principais doenças 

de arroz de terras altas são brusone foliar (Magnaporthe oryzae), brusone de pescoço 

(Magnaporthe oryzae), mancha parda (Bipolaris oryzae), mancha-de-grãos (complexo de 

patógenos) e escaldadura (Monographella albescens Thümen). Dessa forma, o presente trabalho 

teve como objetivo selecionar progênies F2:4  de arroz de terras altas visando resistência as cinco 

doenças citadas. Foram avaliadas 196 progênies pertencentes ao Ensaio de Rendimento de 

Famílias do Programa de Melhoramento Genético da UFLA em parceria com a Embrapa Arroz 

e Feijão e Epamig. O experimento foi conduzido na safra de 2014/2015 na área experimental do 

Departamento de Agricultura da UFLA. O delineamento experimental utilizado foi um látice 

quadrado simples 14x14, sendo as parcelas constituídas por duas linhas de três metros. A 

densidade da semeadura foi de 80 sementes por metro, espaçamento de 35cm e o manejo foi o 

mesmo recomendado para cultura do arroz, porém sem a aplicação de fungicidas. As doenças 

foram avaliadas  por meio de escala de notas de 1 a 9, em que 1 – plantas sem sintomas da 

doença e 9 – plantas com sintomas severos. Os dados foram submetidos à análise de variância 

com posterior utilização do índice de seleção com base na soma de postos ou “ranks” com o objetivo 

de selecionar as progênies menos suceptíveis as doenças. As progênies diferenciaram-se 

significativamente em relação as cinco doenças, ou seja, houve variabilidade genética entre os 

genótipos avaliados. Foram selecionadas através do índice de seleção 30 progênies, que 

apresentaram os menores valores médios de acordo com a escala de notas, o que indica que 

essas progênies possuem maior resistência as doenças avaliadas. 
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