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O arroz (Oryza sativa) é um dos cereais mais produzidos e consumidos no 
mundo. Caracteriza-se como principal alimento para mais de 50% da 

população mundial, sendo a principal fonte de energia para a humanidade. As 
estimativas para a projeção de área plantada de arroz no Brasil apontam para 

uma redução significativa nos próximos anos, principalmente no arroz de 

terras altas. A área deve passar de 2,4 milhões de hectares em 2013/2014 para 
cerca de 1,9 milhão de hectares em 2021/2022, uma redução de 900 mil 

hectares de arroz. Quanto ao consumo, projeta-se um crescimento a uma taxa 

anual para os próximos anos de 1,0 %, atingindo um volume de 13,9 milhões 
de toneladas em 2021/2022, que será suprido pela produção brasileira e 

importações de cerca de 800 mil toneladas anualmente. A produtividade de 
grãos da cultura de arroz (Oryza sativa) é definida por seus componentes de 

produção, ou seja, número de panículas/m2, número de grãos/panícula, 

porcentagem de grãos cheios e peso de 100 grãos. Diante disto, o presente 
trabalho objetivou estimar os componentes de produção de progênies 

segregantes de arroz de terras altas, visando auxiliar no processo de seleção. 
Foram avaliadas 36 progênies segregantes de arroz de sequeiro pertencentes 

ao Programa de Melhoramento Genético de Arroz da Universidae Federal de 

Lavras (UFLA), em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão e Epamig. O 
experimento foi conduzido na safra 2013/2014, no Departamento de 

Agricultura da UFLA. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados 

com duas repetições e parcelas constituídas por cinco linhas de quatro metros. 
Após a colheita foram estimados em cada parcela os componentes de 

produção de grãos: Número de panículas/m², número de grãos/panículas, 
porcentagem de grãos cheios, produtividade (kg/ha) e peso de 100 grãos. A 

análise de variância foi realizada pelo programa R. A acurácia variou entre 

61% (número de grãos/panículas) e 85% (número de panículas/m²), indicando 
precisão experimental de moderada a alta. As progênies diferenciaram-se, 

significativamente, para todos os caracteres, indicando a presença de 

variabilidade genética e, consequentemente, um possível sucesso com a 
seleção de genótipos superiores considerando os caracteres avaliados. A 

produtividade das progênies variou de 3405 a 8035,5 kg/ha, com 
produtividade média de 6099,1kg/ha, bem superior a média nacional que fica 

em torno de 4 ton/ha. De acordo com as estimativas dos componentes de 

produção, as progênies CMG 2187, CMG 2185, CMG 2168, CMG 2188 e 


