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Associado as exigências econômicas e em produtividade na cultura do arroz (Oryza sativa L.), é 

importante a busca pelo aumento da competitividade do produto. Dentre os fatores  relacionados 

a estes aspectos, encontram-se: resistência a doenças, altura ideal da planta bem como época de 

florescimento. O arroz é afetado por doenças que reduzem a produtividade e a qualidade dos 

grãos durante todo o seu ciclo e elevam o custo de produção. O controle do impacto da doença 

pode ser realizado via melhoramento, através de cultivares menos suscetíveis aos patógenos. 

Além da resistência à doenças, a resistência ao acamamento é de grande importância em 

qualquer cultivar de arroz, para garantir uma boa colheita, tanto em termos de produtividade 

quando em termos operacionais. A altura é o caráter mais comumente avaliado por apresentar 

forte correlação positiva com o acamamento, devendo-se optar por cultivares que não 

ultrapassem 100 centímetros. Os programas de melhoramento buscam ainda linhagens precoces  

objetivando a antecipação da colheita, busca por melhores preços, possibilidade de utilização do 

arroz safrinha, bem como para a obtenção de vantagens operacionais. Portanto, este estudo 

objetivou estimar a herdabilidade e o ganho genético do ensaio de valor de cultivo e uso (VCU) 

de arroz de terras altas, pertencentes ao Programa de Melhoramento Genético de Arroz de Terras 

Altas da UFLA, em parceria com a Embrapa arroz e Feijão e Epamig. O experimento foi 

conduzido na estação experimental da EPAMIG, da Lambari/MG, na safra de 2014-2015, no 

delineamento blocos casualizados com três repetições e parcelas constituídas por 5 linhas de 4 

metros. Foram avaliadas 20 linhagens quanto a intensidade de doenças (brusone foliar e de 

pescoço, mancha parda, mancha-de-grãos e escaldadura) por notas que variaram de 1 à 9 (1- 

menos de 1% da área foliar infectada ; 9- mais de 75% da área foliar infectada) , bem como 

altura (cm) e floração (número de dias do plantio ao florescimento). Os dados foram submetidas 

à análise de variância com o auxílio do programa estatístico R. Houve diferença significativa 

entre as linhagens para todos os caracteres, exceto mancha parda, indicando a presença de 

variabilidade genética para os caracteres em questão. O experimento apresentou coeficiente de 

variação de 5,99% a 26,79%, indicando que as estimativas foram obtidas com boa à media 

precisão experimental. As estimativas da herdabilidade no sentido amplo variaram de 0 (mancha 

parda) à 0,9 (brusone de pescoço), considerando incidência de doenças e chegaram a 0,89 para 

altura e 0,94 para floração. As estimativas do ganho de seleção foram satisfatórias: altura (-10,5 

cm) e floração (-5,3 dias) ambos com intensidade de seleção 30%; considerando doenças os 

ganhos foram de 0% (mancha parda) à -20% da área foliar infectada (escaldadura), com 

intensidade de seleção de 20%. 
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