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o arroz de sequeiro representa 65% da area cultivada em Mi

nas Gerais e sua produtividade tem-se mantido, praticamente, ina! 
terada ao longo dos anos. Como causas principais, podem-se ci

tar: plantio apenas para abertura de novas fronteiras agricolas , 

distribui~ao irregular de chuvas, al~a incidencia de doen~as, bal 

xo uso de insumos, queda da fertilidade natural do solo e inexis
tencia de cultivares produtivas resistentes a brusone. Logo, a 

obten~ao de novas cultivares, que sejam resistentes ou tolerantes 

a brusone e a seca e produtivas mesmo ern solos pobres, constitui 
excelente meio de aurnentar e estabilizar a produ~ao de arroz no 

Estado. Para atingir este objetivo, elaborou-se, ern 1984, urn no

vo projeto para dar continuidade ao projeto anterior e d~senvol

ver novas trabalhos na area de melhoramento de arroz. Os experi

mentes foram realizados em diversas condi~6es edafoclimaticas de 
Minas Gerais, distribuidos nos municipios de Lavras, Ponte Nova, 

Uberaba, Patrocinio, Patos de Minas e Paracatu. 

Os resultados obtidos nos anos agricolas 1984/85 e 1985/86 
mostraram que as cultivares lAC 47, lAC 25 e lAC 164, atualmente 
mais cultivadas no Estado, estao bastante degeneradas, pois alem 

de se mostrarem altamente susceptfveis a brusone, estao entre' os 

materiais menDs produtivos. Urn grande nlimero de linhagens avali~ 
das apresentaram-se bastante promissoras, pois alem de serem bas

tante produtivas, sao resistentes a brusone, precoces e possuem 

graos de boa qualidade. Os resultados alcan~ados nestes dois a

nos agrfcolas comprovaram a grande superioridade da linhagem GA 

4120 em rela~ao a sua similar lAC 47, que alem de ter sido 33% 

mais produtiva, apresenta boa tolerancia a brusone, alta resiste~ 
cia a seca, graos claros, translucidos e de alto rendimento de 

inteiros no beneficiamento. Esta linhagem foi lan~ada ern 1986 

com 0 nome 'de Rio Paranafba para ser cultivada em todo 0 

de Minas Gerais. 
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