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O arroz (Oriza sativa L.) é um dos mais importantes grãos em termo de valor econômico. É o 

terceiro cereal mais produzido no mundo e presente na alimentação diária de mais da metade da 

população mundial. Com o aumento populacional, o melhoramento genético é fundamental para 

a obtenção de cultivares superiores de arroz de terras altas. Uma das etapas do programa de 

melhoramento genético de arroz é selecionar progênies segregantes promissoras para a obtenção 

de linhagens superiores. Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos são de extrema 

importância para auxiliar no processo de seleção. Dessa forma, o presente trabalho objetivou 

estimar parâmetros genéticos e fenotípicos de 36 progênies segregantes de arroz de terras altas 

pertencentes ao programa de melhoramento da UFLA em parceria com a Embrapa arroz e feijão 

e Epamig. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Agricultura 

da Universidade Federal de Lavras, safra 2013/2014, em delineamento de blocos casualizados 

com duas repetições e, parcelas constituídas por cinco linhas de quatro metros. Foram avaliadas 

as características de altura de plantas (cm), produtividade de grãos (kg/ha), peso de 100 grãos, 

dias para o florescimento e porcentagem de grãos cheios. A análise de variância e a estimação 

dos parâmetros genéticos foram realizadas pelo programa R. Para avaliar a precisão 

experimental, estimou-se a acurácia, a qual variou entre 52% (altura de planta) e 94% (dias para 

o florescimento), indicando precisão experimental de moderada a muito alta. As progênies 

diferenciaram-se, significativamente, para todos os caracteres, ou seja, houve variabilidade 

genética entre os genótipos avaliados, exceto para o caráter altura de plantas. Os valores 

estimados para a herdabilidade foram de 64,10% para peso de 100 grãos, 53,04% para 

porcentagem de grãos cheios, 68,78% para produtividade (kg/ha), 26,90% para altura de planta 

(cm), e 88,38% para dias para o florescimento. Estimativas que comprovam o possível sucesso 

com a seleção de progênies de arroz de terras altas para tais caracteres. De acordo com 

estimativas do ganho de seleção, considerando o caráter produtividade de grãos em kg/ha, é 

esperado um ganho genético de 1553,16 kg/ha, com intensidade de seleção de 10% das 

progênies.  
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