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O arroz é uma das principais fontes de energia consumida no mundo. Em muitos países em 

desenvolvimento, é considerado a espécie alimentar mais importante. O Brasil está entre os 10 

maiores países produtores mundiais e o maior fora da Ásia. Um dos problemas encontrados na 

cultura do arroz é o gessamento dos grãos, que consiste na falta de compactação entre as 

moléculas de amido e proteínas presentes no endosperma do grão de arroz. Esta característica 

reduz o valor comercial dos grãos no mercado. Acredita-se que uma das causas do gessamento 

dos grãos seja o déficit hídrico. Assim o presente trabalho objetivou verificar o efeito do estresse 

hídrico na porcentagem de gessamento de grãos em linhagens elite do ensaio de valor de cultivo 

e uso do Programa de Melhoramento Genético de Arroz de terras altas da UFLA, em parceria 

com a Embrapa Arroz e Feijão e Epamig. Os experimentos foram instalados em três locais 

distintos, sendo estesna área experimental do departamento de Agricultura da UFLA em 

Lavras/MG e na fazenda experimental da Epamig em Patos de Minas/MG, ambos com irrigação 

suplementar. Na Fazenda Experimental da UFLA (Muquém) não houve irrigação suplementar, 

caracterizando deficiência hídrica, na safra 2013/2014. Avaliou-se a porcentagem de gessamento 

de 20 linhagens elite, utilizando delineamento em blocos casualizados com 3 repetições, e 

parcelas constituídas por 5 linhas de 4 metros. Foi realizada uma análise conjuntaem que a 

estimativa da acurácia foi de 91,73%, indicando a alta precisão experimental. Detectou-se 

diferença significativa entre as médias das linhagens, indicando que há variabilidade para o 

caráter em questão. A interação genótipos por ambientes foi significativa, ou seja, o 

comportamento das linhagens em relação à porcentagem de grãos gessados não foi coincidente 

nos ambientes avaliados. As linhagens avaliadas na fazenda experimental da UFLA (Muquém) 

onde não possuía irrigação suplementar, apresentaram uma maior porcentagem de grãos 

gessados, cerca de 60,82% dos grãos,, evidenciando a influência do estresse hídrico nesse 

caráter.Enquanto que no experimento de Patos de Minas/MG e no experimento conduzido no 

departamento de agricultura da UFLA (Lavras/MG), as linhagens apresentaram 11,19% e 

12,13% de grãos gessados, respectivamente. As médias das linhagens nestes ambientes com 

irrigação suplementar não apresentaram diferença significativa, pelo teste de Scott-Knott 5% de 

probabilidade. As linhagens CMG 1987 e CMG 1698 junto a cultivar BRSMG Esmeralda, se 

destacaram por apresentarem as menores porcentagens de gessamento nos ambientes avaliados, 

mesmo em condição de déficit hídrico. 
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