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Resumo 

 

DANIELOWSKI, Rodrigo. Melhoramento genético de arroz: modelos biométricos 
aplicados na avaliação de caracteres agronômicos e reação ao estresse por frio 
durante o período de germinação. 2017. 94f. Tese (Doutor em Ciências, área de 
concentração em Fitomelhoramento) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia, 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2017. 

 

Este trabalho teve o objetivo de avaliar por meio de modelos biométricos, 
características agronômicas e de reação ao estresse por frio na germinação de 
cruzamentos e linhagens formadas a partir de sete cruzamentos de genótipos de 
arroz. O experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa Clima 
Temperado, Estação Experimental Terras Baixas e no Centro de Genômica e 
Fitomelhoramento da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, os dois locais no 
município do Capão do Leão/RS. Os cruzamentos e linhagens foram derivadas das 
seguintes formações: BRS Atalanta x LTB 06012; BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka; 
BRS Atalanta x BRS Chuí; BRS Chuí x LTB 06012; BRS Chuí x Oro; Oro x SCS BRS 
Tio Taka; SCS BRS Tio Taka x LTB 06012. As sementes foram conduzidas até a 
geração F4, quando então foram utilizadas nestes experimentos. As famílias de cada 
cruzamento foram semeadas em delineamento de linhas com pais intercalares em 
dois blocos. Em cada parcela foram marcadas 10 plantas para a coleta dos dados 
morfológicos e posteriormente avaliações de componentes de rendimento em 
laboratório. Cada planta marcada deu origem as sementes F5, que do cruzamento Oro 
x SCS BRS Tio Taka deram origem as 170 linhagens avaliadas em laboratório em 
função do estresse por frio durante a germinação. O experimento para a avaliação 
quanto a reação ao estresse por frio das linhagens foi montado em delineamento de 
blocos aumentados de Federer. Foram utilizadas duas câmaras do tipo BOD, uma 
com temperatura de 25°C e duração de 7 dias e outra a 13°C com duração de 28 dias. 
Foram avaliados o comprimento de parte aérea, raiz e coleóptilo, além da contagem 
de sementes germinadas aos 14 e 21 dias para o tratamento com frio. A estimação 
dos componentes de variância obtidos a partir dos dados a campo resultou na 
obtenção de parâmetros genéticos e de variância entre e dentro das famílias com 
diferentes níveis de herdabilidade para os caracteres estudados em cada cruzamento, 
sendo a seleção baseada na família a que resultará em maior sucesso na seleção. A 
avaliação de diferentes grupos de caracteres possibilitou o estudo das correlações 
canônicas, onde foi possível detectar a dependência entre o grupo de variáveis morfo-
agronômicas com os parâmetros de rendimento de grãos em todos os cruzamentos 
avaliados. Com a avaliação das linhagens em resposta ao estresse por frio, foi 
possível detectar efeito significativo entre as linhagens estudadas para quase todas 
as variáveis analisadas no tratamento controle e no tratamento sob estresse por frio.  
Para o cruzamento entre as cultivares Oro e SCS BRS Tio Taka foi possível concluir 
que; a seleção baseada na família resultará em maior sucesso no melhoramento dos 
caracteres agronômicos; as correlações obtidas revelaram que a seleção baseada no 
aumento do comprimento de panícula e na redução do ciclo, resultam em aumento da 
massa total de grãos; para a reação ao estresse por frio durante a germinação, um 
total de 104  linhagens foram potencialmente tolerantes, sendo que 13 destas foram 



superiores a cultivar tolerante (Oro) na avaliação da redução do comprimento de 
coleóptilo. 

Palavras Chave: Oryza sativa. L; parâmetros genéticos; tolerância ao frio; seleção; 
análise multivariada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Abstract 

 

DANIELOWSKI, Rodrigo. Genetic improvement of rice: biometric models applied 
in the evaluation of agronomic traits and reaction to cold stress during the 
germination stage. 2017. 94f. Thesis (Doctor in sciences, area of concentration in 
plant breeding) – Pos-graduate Program in Agronomy, Faculty of Agronomy Eliseu 
Maciel, Federal University of Pelotas. Pelotas, 2017. 

 

The objective of this study was to evaluate, through biometric models, 
agronomic characteristics and reaction to cold stress on germination in populations 
and lineages formed from seven crosses of rice genotypes. The experiment was 
conducted in the experimental field of Embrapa Clima Temperado, Estação 
Experimental Terras Baixas and in Genomics and Plant Breeding Center at Faculty of 
Agronomy Eliseu Maciel, the two locations in the Capão do Leão / RS. The crosses 
and lineages were derived from the following formations: BRS Atalanta x LTB 06012; 
BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka; BRS Atalanta x BRS Chuí; BRS Chuí x LTB 06012; 
BRS Chuí x Oro; Oro x SCS BRS Tio Taka; SCS BRS TIO Taka x LTB 06012. Seeds 
were conducted until the F4 generation, when they were used in these experiments. 
The families of each crossing were sown in the design of lines with intercalated parents 
in two blocks. In each plot 10 plants were marked for the collection of morphological 
data and later evaluations of yield components in the laboratory. Each labeled plant 
gave rise to seeds F5, that of the crossing Oro x SCS BRS Tio Taka gave rise to the 
170 lines evaluated in the laboratory as a function of cold stress during germination. 
The experiment to evaluate the cold stress reaction of the lineages was set up in a 
Federer augmented block design. Two BOD chambers were used, one with a 
temperature of 25°C and duration of 7 days and another at 13°C with duration of 28 
days. the length of aerial part, root and coleoptile, as well as germinated seed counts 
were evaluated at 14 and 21 days for cold treatment. The estimation of variance 
components obtained from the field data resulted in obtaining genetic parameters and 
components of variance between and within populations with different levels of 
heritability for the characters studied in each population, being the selection based on 
the family that will be the most successful in the selection. The evaluation of different 
groups of characters enabled the study of canonical correlations, where it was possible 
to detect the dependence between the group of morpho-agronomic variables and grain 
yield parameters in all the evaluated crosses. With the evaluation of the lineages in 
response to cold stress, it was possible to detect a significant effect among the studied 
lineages for almost all the variables analyzed in the control treatment and in the 
treatment under cold stress. For the cross between the cultivars Oro and SCS BRS 
Tio Taka it was possible to conclude that: family-based selection will result in greater 
success in improving agronomic traits; the correlations revealed that the selection 
based on the increase of the panicle length and the reduction of the days for the 
flowering, results in an increase of the total mass of grains; for the reaction to cold 
stress during germination, a total of 104 lines were potentially tolerant, 13 of which 
were superior to the tolerant cultivar (Oro) in the evaluation of coleoptile length 
reduction. 



Key-words: Oryza sativa L.; genetic parameters; cold tolerance; selection; multivariate 
analysis. 
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𝟐 ) e dentro(ĥ𝐚𝐝
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1. Introdução 

 

O Brasil é um grande produtor mundial de arroz (Oryza sativa L.), com uma 

média de 13 milhões de toneladas ano, ocupa a décima posição dos países com maior 

produção deste grão (FAOSTA, 2017; SOSBAI, 2016). Grande parte da produção 

brasileira, cerca de 70% vem do estado do Rio Grande do Sul, onde são cultivados 

aproximadamente 1 milhão de hectares em sistema de cultivo irrigado por inundação 

(SOSBAI, 2016). No Rio Grande do Sul a produtividade média das lavouras é superior 

a 7,5 t ha-1, estes níveis são reflexos do investimento em pesquisa e na identificação 

de genótipos mais adaptados as condições climáticas da região sul do país. Foi a partir 

de 1979 com os trabalhos em conjunto entre a Embrapa e o Instituto Rio Grandense 

do Arroz (IRGA) e com a liberação de cultivares de porte moderno como as BR-IRGA 

409, BR-IRGA 410, IRGA 417 e BRS 7 TAIM, que se alavancou a produtividade 

gaúcha, passando dos 3,5 t ha-1 na década de 70, para cerca de 5,4 t ha-1 nas décadas 

de 80 a 90 (TERRES et. al, 2004) e alcançado produtividades de 7,8 t ha-1 no ano de 

2013 (SOSBAI, 2016).  

A produtividade de grãos é um fenômeno complexo e muito influenciado pelo 

ambiente. A ocorrência de baixas temperaturas, durante as fases de germinação, 

emergência e também nos períodos de pré-floração e floração, tem impactos negativos 

na produtividade das lavouras (FAGUNDES, 2010). O problema abrange todo o estado 

do Rio Grande do Sul, onde o arroz é cultivado entre os meses de outubro a abril. 

Segundo Fagundes (2010) temperaturas inferiores a 20°C já são consideradas 

prejudicais ao desenvolvimento das plantas de arroz. A semeadura antecipada é a 

alternativa utilizada pelos agricultores, como escape da ocorrência de frio durante a 

pré-floração e floração do arroz. Porém, a semeadura em solos com baixas 

temperaturas também causa uma série de problemas, como a redução na 

porcentagem e na velocidade da germinação, além do aumento dos subperíodos entre 

a semeadura e emergência das plântulas (SOSBAI, 2016). O aumento dos 

subperíodos entre a semeadura e emergência e a redução do crescimento e 
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desenvolvimento das plântulas, proporcionam um maior tempo de exposição das 

plântulas a ocorrência de pragas, doenças e competitividade com plantas daninhas, 

aumentando os custos de implantação da lavoura devido a necessidade de um maior 

número de aplicações de agrotóxicos (SOSBAI, 2016). 

O conhecimento do germoplasma disponível, o entendimento da natureza e da 

magnitude dos efeitos gênicos que controlam uma determinada característica é 

primordial para o processo de melhoramento genético. O estudo dos componentes de 

variância e sua decomposição em parâmetros genéticos tem sido já a alguns anos o 

foco dos estudos dos caracteres quantitativos (BACKES et al., 2002). Dentre as 

principais vantagens do emprego da variância no estudo de caracteres quantitativos, 

está a possibilidade de se estimar a herdabilidade e o ganho genético com a seleção 

(RAMALHO et al., 2012).  

No Brasil, por motivos culturais, o consumo de arroz recai sobre os genótipos 

da subespécie indica, que apresentam grãos do tipo “patna” (arroz solto). Entretanto, 

estas variedades são mais sensíveis à baixas temperaturas. Um segundo grupo de 

arroz, da subespécie japonica, é mais tolerante a estas condições, entretanto, 

apresentam grãos do tipo gelatinoso (“papa”), o qual tem pouca aceitação no mercado 

brasileiro (FAGUNDES, 2010). Tem sido demonstrado que cultivares da subespécie 

japonica são tolerantes ao frio no período de germinação e emergência, enquanto as 

cultivares da subespécie indica não. Em estudo comparativo das cultivares indica e 

japonica, se observou que as japonica podiam germinar em temperaturas de 

aproximadamente 8ºC, sendo que as variedades indica não conseguiam (TAKAHASHI, 

1997). Assim os programas de melhoramento genético têm realizados cruzamentos 

entre as duas subespécies com o objetivo de obter uma cultivar que reúna as 

características de tolerância ao frio da subespécie japonica com a qualidade de grãos 

presente na subespécie indica. 

Assim, este trabalho teve o objetivo avaliar através de diferentes modelos 

biométricos cruzamentos provenientes das cultivares BRS 6 Chuí, BRS Atalanta, SCS 

BRS Tio Taka, Oro e uma linhagem EMBRAPA LTB 06012, visando a seleção de 

linhagens com potencial agronômico para se tornarem novas cultivares. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. Origem e classificação (Oryza sativa L.) 

 

O gênero Oryza L. pertence à tribo Oryzeae subfamília Oryzoideae família 

Poaceae (gramíneas). A tribo possui 11 gêneros, o Oryza é o único com espécies 

cultivadas. O gênero Oryza originou-se há pelo menos 130 milhões de anos e se 

espalhou como grama selvagem pelo supercontinente Gondwana que eventualmente 

se separou para formar a Ásia, a África, as Américas, a Austrália e a Antártida (BRAR; 

SINGH, 2011). As duas espécies cultivadas são O. sativa L. (2n=24, AA) é o arroz 

asiático de alto rendimento, é cultivado em vários locais no mundo e O. glaberrima 

(2n=24, AA) o arroz africano, de baixa produtividade e com cultivo limitados a regiões 

do Oeste da África (BRAR; SINGH 2011). 

Existem 22 espécies selvagens do gênero Oryza, nove são tetraploides, e o 

restante são diploides. As espécies cultivadas O. sativa e O. glaberrima e as 

selvagens O. nivara, O. rufipogon, O. breviligulata (O. barthii), O. longistaminata, O. 

meridionalis, O. glumaepatula, formam o complexo O. sativa (BRAR; SINGH 2011). 

Este complexo compartilha o genoma AA e constituem o conjunto gênico primário, 

sendo a transferência de genes possível por cruzamentos convencionais. O complexo 

O. Officinalis, é o maior do gênero, possui cinco espécies diploide e quatro 

alotetraploides.  O complexo O. meyerianaI se diferencia dos demais por apresentar 

plantas de pequeno porte e folhas lanceoladas, possui duas espécies que são 

portadoras do genoma GG.  O. ridleyi e composto por duas espécies tetraploides. As 

espécies Oryza brachyantha possui plantas diploide (2n=24) com o genoma FF e O. 

schlechteri é a espécie menos estudada de gênero, possui plantas tetraploides 

(2n=48), ambas não fazem parte a nenhum dos complexos conhecidos (BRAR; 

SINGH, 2011). 

O. sativa L. é uma espécie autógama diploide, com flores hermafroditas. Seu 

ancestral selvagem Oryza rufipogon, está amplamente distribuído na área 

compreendida entre a Ásia subtropical e tropical, e possui formas anuais, perenes e 

intermediárias. A origem do O. sativa tem sido um problema não resolvido por 
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décadas. O debate de longa data diz respeito a se, o arroz asiático cultivado se 

originou monofilética ou polifileticamente. A hipótese da origem monofilética sugere 

que as populações selvagens de O. rufipogon poderiam ter evoluído para a 

subespécie indica no Sul e Sudeste da Ásia, a partir do qual a subespécie japonica 

evoluiu através da adaptação durante sua dispersão para maiores latitudes e também 

maiores altitudes (CHANG, 1976; LU et al., 2002). A hipótese polifilética sugere que a 

subespécie indica e a japonica teriam origens a partir de diferentes populações 

ancestrais do O. rufipogon (LONDO et al., 2006).  

As subespécies indica e japonica podem ser diferenciadas por diversos fatores, 

desde aspectos morfológicos até reações a estresses bióticos e abióticos. As 

principais diferenças estão relacionadas à tolerância das plantas a baixas 

temperaturas, resistência a seca, acamamento em resposta a fertilizantes, habilidade 

competitiva com plantas daninhas, germinação e taxa de crescimento em baixas 

temperaturas, longevidade das sementes e eficiência fotossintética das folhas com o 

mesmo conteúdo de proteína (MACKILL et al., 1996; OKA; MORISHIMA,1997). 

Em cruzamentos entre as subespécies indica e japonica, é observado com 

frequência a ocorrência de alta esterilidade de espigueta, a qual é apontada como 

sendo decorrente de causas genéticas (OKA; MORISHIMA, 1997). Entretanto, apesar 

da alta esterilidade, as diferenças entre as subespécies indicam a existência de 

grande variabilidade genética para ser explorada, tendo a possibilidade de se obter 

ganhos genéticos significativos em programas de melhoramento por meio de 

cruzamentos entre as duas subespécies. 

 

2.2. Efeito das baixas temperaturas 

O arroz cultivado Oryza sativa L. é originado dos trópicos e cultivado nas mais 

diversas condições ambientais. Porém, comparado com as culturas da aveia ou o trigo 

é muito mais sensível às baixas temperaturas (OKUNO, 2003). A temperatura ótima 

para o seu crescimento e desenvolvimento encontra-se entre 25 e 30ºC, sendo que 

temperaturas abaixo de 20ºC, dependendo do estádio fenológico, são prejudiciais 

(YOSHIDA, 1981). 
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Os principais danos causados pelas baixas temperaturas nas plantas, 

dependem da temperatura, tempo de exposição, fase de desenvolvimento e outras 

condições do ambiente como luz vento disponibilidade de água e condição nutricional 

das plantas (TORO, 2006). A maioria dos sintomas leva algum tempo para aparecer, 

e a perda de vigor e a redução da taxa de crescimento são os sintomas mais 

observados na ausência de outros sinais visíveis. O amarelecimento por perda de 

clorofila na presença de luz como consequência da foto-oxidação e a aparência 

aquosa causada pela perda da integridade das células, são alguns dos sintomas 

visíveis.  

Durante a germinação, rápida transição da semente para plântula, é uma etapa 

crítica no processo de desenvolvimento inicial das plântulas de arroz. Com a 

deposição das sementes no solo, e dado início o processo de germinação pela 

absorção de água, a semente se torna muito sensível a condições de estresse por 

baixas temperaturas (DE LOS REYES et al., 2003). Danos pela ocorrência de 

temperaturas abaixo do ideal para a germinação são percebidos já no processo de 

embebição, em cultivares muito sensíveis danos irreversíveis aos componentes das 

células e ao metabolismo são observados. A perda da integridade das membranas 

conduz ao escape de solutos das células das sementes provocando outros distúrbios 

metabólicos (LYONS, 1973), como consequência compostos tóxicos e radicais livres, 

como as espécies reativas de oxigênio, que se acumulam nos tecidos podendo em 

casos extremos causar a morte celular (MORSY et al., 2005). A campo os prejuízos 

mais observados são o atraso e a diminuição da germinação e emergência.  Os 

maiores problemas da ocorrência de baixas temperaturas podem ser divididos em 

função de dois estádios de desenvolvimento das plantas (TERRES, 1991).  

Na fase vegetativa, que coincide com o final do mês de setembro e início de 

outubro, genótipos sensíveis a baixas temperaturas apresentam diminuição na 

percentagem de germinação e retardamento da emergência das plântulas. O 

desenvolvimento diário das folhas é limitado e estas tornam-se cloróticas, o 

perfilhamento é lento e estes ficam curtos, de maneira geral a população inicial de 

plantas nas lavouras fica bem abaixo do ideal. Estas condições acabam por favorecer 

o crescimento e desenvolvimento de plantas daninhas, que na maioria das vezes são 

tolerantes a condições de baixa temperatura, resultando em um maior número de 

aplicações de herbicidas e também fungicidas e inseticidas, já que as plantas 
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debilitadas passam a ser mais suscetíveis ao ataque de insetos e infestação de 

doenças (SOSBAI 2016). 

Na fase reprodutiva, a ocorrência de frio durante a pre-floração, período onde 

ocorre a microsporogênese, resulta nos maiores danos ao rendimento das plantas, 

devido a esterilidade das espiguetas. É observado também uma lentidão na emissão 

das panículas e aumento das excerções incompletas.  No estádio de antese, a 

esterilidade é causada pela dificuldade de abertura das anteras ou do crescimento do 

tubo polínico devido às baixas temperaturas do ar, o que impede a fecundação. Já na 

microsporogênese, a esterilidade das espiguetas pode ser devida à inviabilidade do 

pólen causada pela ocorrência de frio durante a sua formação (MACKILL et al., 1996). 

Este é o estádio considerado mais sensível ao frio na cultura do arroz (YOSHIDA, 

1981). O aumento dos subperíodos também acaba se estendendo nestas condições 

e mais uma vez as plantas ficam mais tempo expostas a outros fatores como a 

incidências de doenças de final de ciclo. 

A maior produtividade do arroz pode ser diretamente relacionada a radiação 

solar durante os subperíodos da floração (PULVER; MENEZES 2003). Na região sul 

do Brasil os melhores níveis de radiação solar (acima de 500 cal.cm2) ocorrem nos 

períodos finais de novembro até janeiro. Para tirar proveito dessa intensidade de 

radiação solar, é necessário que as cultivares de arroz tenham a capacidade de se 

estabelecer em temperaturas baixas, para que estas sejam semeadas ainda nas 

últimas semanas de setembro. Não só para aproveitar os maiores níveis de radiação 

solar, a prática de semear as lavouras em meses onde os solos apresentam 

temperaturas abaixo do ideal é atualmente a estratégia mais utilizada pelos 

agricultores para evitar os prejuízos causados pelas baixas temperaturas durantes os 

estádios de pré-floração e floração (SOSBAI 2016). A ocorrência de baixas 

temperaturas, e a disponibilidade de radiação solar durante fases críticas da planta, 

são os dois elementos climáticos relacionados com a variabilidade nos níveis de 

produtividade de arroz (STEINMETZ et al., 1996). No Rio Grande do Sul a partir da 

década de 1970 a cultivares tradicionais começaram a ser substituídas pelas 

cultivares modernas, como a BR IRGA 409 e 410 de origem tropical. Apenas a 

substituição das cultivares tradicionais pelas modernas já resultou no aumento médio 

de 15% na produtividade das lavouras, além da melhora significativa da qualidade de 

grãos. Porém, estas cultivares mostraram reações de sensibilidade as baixas 
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temperaturas e ao excesso de ferro no solo. Assim, a substituição das cultivares 

tradicionais além das muitas vantagens, trouxe também algumas dificuldades, como 

a sensibilidade a baixas temperaturas nos estádios de germinação e emergência e na 

floração (CARMONA, 1989; TORO; 2006). 

 

2.3. Melhoramento genético para tolerância ao frio 

A ocorrência de baixas temperaturas nos subperíodos da pré-floração e 

floração é um evento climático sazonal, de difícil previsão a longo prazo. Neste 

contexto os agricultores fazem uso da semeadura antecipada, ou seja, em solo ainda 

frio, que proporciona não só o escape da ocorrência de baixas temperaturas nos 

subperíodos da pré-floração e floração, mas que estes ocorram durante os meses de 

maior incidência de radiação solar no Rio Grande do Sul. Assim a necessidade de 

cultivares com capacidade para germinação e estabelecimento em condições de baixa 

temperatura é uma demanda atual dos agricultores.  

O consumo do arroz se dá principalmente na forma de alimento humano, assim, 

é rotina dos programas de melhoramento genético a avaliação de características 

físicas e químicas e de cozimento dos grãos, no processo de seleção de uma nova 

cultivar. Estas avaliações buscam selecionar cultivares com os grãos do tipo mais 

aceito pelos consumidores, que no Brasil, é o grão com formato longo fino, de aspecto 

translúcido e que após o cozimento se apresentem soltos (patna). Cultivares com 

estas características geralmente pertencem a subespécie indica, porém, em sua 

maioria estas cultivares são sensíveis a condições de baixa temperatura. Já as 

cultivares pertencentes a subespécie japonica são tolerantes a condições de baixa 

temperatura, mas seus grãos têm o formato curto e largo (arredondados) e após o 

cozimento ficam gelatinosos, sendo estes grãos mais utilizados em pratos da culinária 

típica oriental.   

 Sabendo das características químicas físicas e industriais dos grãos e as 

diferentes reações a estresses abióticos entre a subespécie indica e japonica, os 

programas de melhoramento genético têm realizados cruzamentos entre as duas 

subespécies com o objetivo de obter uma cultivar que reúna as características de 
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tolerância ao frio da subespécie japonica com a qualidade de grãos presente na 

subespécie indica. 

 

2.4. Modelos biométricos 

Atualmente, com os recursos computacionais disponíveis, é possível 

rapidamente fazer a estimação de parâmetros e realizar inferências sobre os fatores 

genéticos envolvidos na determinação de um caractere, a partir de dados fenotípicos. 

Estes parâmetros permitem a inferência a respeito da natureza e a magnitude dos 

efeitos gênico envolvidos na determinação de uma determinada característica. 

Segundo Backes et al., (2002) o conhecimento dos efeitos gênicos envolvidos 

na manifestação de uma determinada característica é importante para elaboração de 

estratégias no processo de seleção e melhoramento genético plantas. A estimação de 

componentes de variância, tem sido utilizada em caracteres quantitativos, permitindo 

a inferência dos níveis de herdabilidade, que juntamente com o diferencial de seleção 

possibilitam a predição dos ganhos genéticos com a seleção (RAMALHO et al., 2012).  

Para isto são adotados delineamentos genéticos e experimentais, onde o 

planejamento do cruzamento estabelecido proporcione o conhecimento de ralações 

de parentesco entre os indivíduos ou grupos de indivíduos estudados (CRUZ, 

CARNEIRO e REGAZZI, 2014). Os delineamentos I e II de Comstock e Robinson, 

Dialelos e os ensaios de famílias são exemplos de delineamentos genéticos utilizados. 

Estes são de grande importância por proverem estimativas de componentes de 

variância genotípica, as quais são utilizadas para os cálculos de parâmetros genéticos 

indispensáveis na avaliação de populações e na orientação de esquemas mais 

apropriados de seleção e predição dos ganhos em programas de melhoramento 

(CRUZ, CARNEIRO e REGAZZI, 2014).  

O conhecimento das associações entre os caracteres é de grande importância 

para os programas de melhoramento genético, principalmente se a seleção em um 

destes caracteres apresenta dificuldade, em razão da baixa herdabilidade, ou por 

apresentar problemas para a sua medição e identificação (CRUZ, REGAZZI e 

CARNEIRO, 2014). A correlação simples, permite avaliar a magnitude e o sentido da 

correlação entre duas variáveis. É bastante utilizada em programas de melhoramento, 
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por permitir a seleção indireta (CRUZ, REGAZZI e CARNEIRO, 2012). A análise de 

correlação permite o estudo do comportamento entre variáveis duas a duas, porém 

quando a intenção é conhecer o comportamento entre grupos de variáveis esse tipo 

de análise não é indicado. Assim, a análise de correlações canônicas é uma grande 

alternativa no estudo das associações entre grupos de caracteres. As correlações 

canônicas estimam a máxima correlação entre dois complexos de variáveis, 

compostos por combinações lineares dos vários caracteres que os constituem (CRUZ, 

REGAZZI e CARNEIRO, 2014). 

Deste modo, o estudo de cruzamentos de cultivares de arroz contrastantes para 

a tolerância ao estresse por frio em delineamento genético de famílias com 

testemunhas intercalares, possibilitará a identificação da natureza e a magnitude dos 

efeitos gênicos que controlam os caracteres avaliados e as inter-relações entre estes, 

os parâmetros poderão ser utilizados na elaboração de estratégias de seleção que 

resultem na obtenção de cultivares tolerantes ao frio. 
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3. Capítulo I 

 

Estimativa de parâmetros genéticos em famílias F4 oriundas de sete 

cruzamentos de arroz 

 

3.1. Introdução 

O Brasil é o décimo colocado no ranking dos países mais produtores de arroz 

(Oryza sativa L.), com uma produtividade média de 13 milhões de toneladas (FOSTAT, 

2017; SOSBAI, 2016). No Brasil aproximadamente 70% da produção de arroz é obtida 

no estado do Rio Grande do Sul, onde são cultivados pouco mais de um milhão de 

hectares em sistema de cultivo irrigado por inundação (SOSBAI, 2016). 

Os avanços na produtividade da lavoura de arroz do estado do Rio Grande do 

Sul são oriundos do investimento em pesquisa, que na década de 70 possibilitou o 

lançamento das cultivares BR-IRGA 409, BR-IRGA 410, IRGA 417 e BRS 7 TAIM pelo 

instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) e pela Embrapa. Estas cultivares 

possibilitaram a projeção da produtividade de 3,5 t ha-1 para 5,4 t ha-1 nas décadas de 

80 e 90 (TERRES et al., 2004), e com a continuidade das pesquisas nas áreas de 

manejo e adequação dos sistemas de cultivo juntamente com os avanços do 

melhoramento genético possibilitaram alcançar produtividades de 7,8 t ha-1 no ano de 

2013 (SOSBAI 2016). 

A pesquisa com melhoramento genético de plantas, é um trabalho 

multidisciplinar, demandando tempo, recursos financeiros e mão de obra qualificada. 

Para suprir a necessidade atual e futura por alimentos, estudos envolvendo a reação 

de cultivares, linhagens e germoplasma exótico frente a condições adversas são uma 

rotina nos programas de melhoramento. Pois, a disponibilidade de variabilidade 

genética para uso em cruzamentos, é o ponto de partida no processo de seleção e 

melhoramento de plantas.  
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A experimentação agrícola é uma das diversas áreas do conhecimento 

envolvidas no melhoramento genético de plantas, seja na avaliação do germoplasma 

disponível, como no processo de avaliação, seleção e lançamento de uma nova 

cultivar. Avaliar caracteres quantitativos por meio de modelos biométricos, a partir de 

delineamentos genéticos experimentais específicos, permitem a estimação de 

parâmetros genéticos (BACKES et al., 2002). Com a estimação de parâmetros como 

os componentes de variância aditiva e de dominância e possível estabelecer 

estratégias de seleção e predizer os ganhos que serão obtidos por meio da seleção 

de um determinado caractere de interesse (RAMALHO et al., 2012).   

Portanto, este trabalho teve o objetivo de estimar os parâmetros genéticos em 

famílias provenientes dos cruzamentos das cultivares BRS 6 Chuí, BRS Atalanta, SCS 

BRS Tio Taka, Oro e uma linhagem EMBRAPA LTB 06012 em delineamento 

experimental de linhas com pais intercalares. 

 

3.2. Materiais e Métodos 

O experimento foi conduzido em parceria com a Embrapa Clima Temperado no 

campo experimental da estação Terras Baixas, localizada no município do Capão do 

Leão, no ano de 2014/15. Foi utilizado neste experimento as cultivares BRS 6 Chuí, 

BRS Atalanta e SCS BRS Tio Taka pertencentes a subespécie indica sensíveis ao 

frio, e a linhagem LTB 06012 subespécie indica tolerante ao frio e a cultivar Oro 

pertencente a subespécie japonica tolerante ao frio e as populações derivadas dos 

cruzamentos conforme a tabela 1. 

Tabela 1 – Código e esquema dos cruzamentos utilizados no experimento 

Código do cruzamento Cruzamentos 

I BRS Atalanta x LTB 06012 

II BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka 

III BRS Atalanta x BRS 6 Chuí 

IV BRS 6 Chuí x LTB 06012 

V BRS 6 Chuí x Oro 

VI SCS BRS Tio Taka x Oro 

VII SCS BRS Tio Taka x LTB 06012 
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Os cruzamentos foram realizados pela Embrapa Clima Temperado entre 

outubro de 2010 a março de 2011. As sementes oriundas dos cruzamentos (F1) foram 

enviadas para multiplicação, na área experimental da Embrapa Arroz e Feijão 

(Goiânia-GO) em Santo Antônio de Goiás-GO, para obtenção da geração de 

sementes F2 (junho a outubro de 2011). Cada planta F1 foi colhida separadamente, e 

deu origem a uma população na geração F2. Cada cruzamento com sementes da 

geração F2 foi semeada em parcelas de quatro linhas de três metros de comprimento 

(outubro de 2011 a março de 2012). As sementes F3 das duas linhas centrais de cada 

parcela (plantas F2) foram colhidas em bulk. Cada cruzamento com sementes da 

geração F3 foi semeada em parcelas de quatro linhas de três metros de comprimento 

(outubro de 2012 a março de 2013). Sendo as sementes da geração F4 das duas 

fileiras centrais de cada parcela colhidas em bulk (CADORE, 2015).   Ao final foram 

obtidos diferentes números de famílias para cada cruzamento, descritos a seguir:  1) 

BRS Atalanta x LTB 06012 – 19 famílias (F4); 2) BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka – 

33 famílias (F4); 3) BRS Atalanta x BRS 6 Chuí – 17 famílias (F4); 4) BRS 6 Chuí x 

LTB 06012 – 31 famílias (F4); 5) BRS 6 Chuí x Oro – 24 famílias (F4); 6) SCS BRS Tio 

Taka x Oro – 17 famílias (F4); 7) SCS BRS Tio Taka x LTB 06012 – 12 famílias (F4). 

Para a avaliação das famílias juntamente com seus genitores, foi adotado o 

delineamento inteiramente casualizado em esquema de pais com linhas intercalares. 

Cada parcela foi composta de cinco linhas de 2 metros, com espaçamento de 0,25 

metros entre linhas. A semeadura se deu na forma de planta espaçada com 

espaçamento de 20 cm entre cada planta. Cada família foi semeada em uma parcela, 

enquanto os pais foram semeados em duas parcelas, para melhor estimar o efeito do 

ambiente.  O preparo do solo e os tratos culturais foram realizados de acordo com as 

indicações técnicas da pesquisa para a cultura do arroz (SOSBAI, 2014). 

 Em cada família foram avaliadas 10 plantas pertencentes as linhas centrais de 

cada parcela. Cada planta foi avaliada segundo os seguintes caracteres: Ciclo, 

avaliado em função dos dias que a planta levou para florescer a partir da data de 

semeadura; Estatura, avaliada em função do comprimento da planta, medido a partir 

da base no solo até a ponta da panícula principal; Comprimento do colmo em 

centímetros (C.colmo) avaliado em função do comprimento medido a partir da base 

no solo até a base da panícula; Comprimento da Panícula em centímetros 

(C.panícula) avaliado da base até a ponta da panícula; Comprimento da folha bandeira 
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em centímetros (C.folha) avaliado da lígula até a ponta da folha; Largura da folha 

bandeira em centímetros (L.folha) avaliado na porção mais larga da folha; Diâmetro 

do colmo em milímetros (D.colmo) avaliado na porção basal do colmo principal; 

Número de afilhos (Afilhos) avaliado por meio da contagem do número total de afilhos; 

Peso total da panícula em gramas (P.panícula) avaliado por meio da pesagem da 

panícula com os grãos; Massa de grãos por panícula em gramas (M.grãos/panícula) 

avaliado por meio da pesagem apenas dos grãos; Massa de 100 grãos em gramas 

(M.100 grãos) avaliado por meio da contagem e pesagem de 100 grãos de cada 

panícula avaliada; Massa total de grãos em gramas (M.total) avaliado por meio da 

pesagem do volume total de grãos produzido por planta. 

A análise de variância foi realizada conforme o esquema apresentado abaixo, 

considerando o modelo estatístico a seguir: 

Yij = µ + fi + ei + dij + δij em que:  

µ = Média geral (progenitor ou famílias); 

fi = efeito atribuído à i-enésima família (para os genitores este efeito é 

inexistente); 

ei = efeito ambiental entre fileiras (de um pai ou de famílias); 

dij = efeito genético atribuído à j-ésima planta da i-ésima família (para os 

genitores este efeito é inexistente); e 

δij = efeito ambiental entre plantas dentro da fileira (de um pai ou de famílias). 

O estimador da variância fenotípica entre famílias  (σ̂2
Fe) foi o QMEf, e o 

estimador da variância fenotípica dentro (σ̂2
Fd) foi o QMDf (Tabela 2). A variância 

devido ao efeito de ambiente foi estimada com base na variação fenotípica entre as 

repetições das testemunhas intercaladas e entre as famílias. Desta forma, a variância 

de ambiente entre (σ̂2
Ee) e dentro (σ̂2

Ed) de famílias foi estimada conforme as equações 

a seguir: 

σ̂2
Ee = 

(r1−1)QMEp1+(r2−1)QMEp2

r1+r2−2
  e σ̂2

Ed = 
(r1p−r1)QMDp1+(r2p−r2)QMDp2

p(r1+r2)−r1−r2
 

As variâncias genéticas entre (σ̂2
Ge) e dentro (σ̂2

Gd) das famílias foi estimada por 

diferença entre as estimativas de variância fenotípica e de ambiente, de acordo com 

as seguintes equações:  

σ̂2
Ge = σ̂2

Fe - σ̂2
Ee e σ̂2

Gd = σ̂2
Fd - σ̂2

Gd 
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A decomposição das variâncias genotípicas, em variância aditiva ( σ̂2
A) e de 

dominância (σ̂2
D) foi realizada por meio da expressão de distribuição destes efeitos 

entre e dentro das famílias conforme (CRUZ, REGAZZI e CARNEIRO, 2012). 

σ̂2
Ge = 2Fn σ̂2

A + Fn(1-Fn) σ̂2
D  e σ̂2

Gd = (1-Fn) σ̂2
A + (1-Fn) σ̂2

D 

 

Conhecendo-se o coeficiente de endogamia para a geração F4, que segundo 

RAMALHO e VENCOVSKY (1978) é igual a 3/4, é possível estimar a variância aditiva 

nos cruzamentos e, posteriormente, estimar as herdabilidades no sentido restrito. 

Os coeficientes de herdabilidade no sentido amplo e restrito para a média das 

famílias foram estimadas por: 

ĥae
2 = 

σ̂Ge
2

σ̂Fe
2   e ĥre

2 = 
2Fnσ̂A

2

σ̂Fe
2   

Para plantas dentro da família os coeficientes de herdabilidade no sentido amplo 

e restrito foram estimados por: 

ĥae
2  = 

σ̂Gd
2

σ̂Fd
2   e ĥrd

2  = 
(1−Fn)σ̂A

2

σ̂Fd
2  

Também estimou-se o coeficiente de variação genética entre famílias: 

CVg(%)=(
√σ̂Ge

2

X̅
) ∗ 100 , onde X̅ é a média geral do caráter em consideração.  

 

Tabela 2 – Esquema da Análise de Variância 

Fontes de 

Variação 

Famílias   Genitor 1   Genitor 2 

GL1 QM3   GL2 QM3   GL2 QM3 

Entre Parcelas f-1 QMEf   r1-1 QMEp1   r2-1 QMEp2 

Dentro de 

parcela 
fn-1 QMDf   r1p-r1 QMDp1   r2p-r2 QMDp2 

Total fn-1     r1p-1     r2p-1   

1f = número de famílias em avaliação; e n = número de plantas por família.  
2r1 e r2 = número de repetições dos genitores 1 e 2, respectivamente; e p = número de 
plantas por genitor.  
3 QME = quadrado médio entre famílias ou entre repetições dos progenitores; e QMD = 
quadrado médio entre plantas dentro das famílias ou entre plantas dentro das repetições 
dos genitores.  

 

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software GENES 

versão 1990.2017.49 (CRUZ, 2013). 
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3.3. Resultados e discussão 

Nas tabelas 3 a 9 são apresentados os parâmetros genéticos estimados para 

cada um dos cruzamentos estudados. Observando as médias dos genitores e das 

famílias em estudo, nota-se que os desempenhos das progênies ficaram distribuídas 

na maioria dos caracteres entre a média dos pais. Apenas a estatura de plantas é que 

foi superior à média dos genitores em todas os cruzamentos. Segundo Morais et al. 

(1997) plantas de porte elevado tem mais facilidade de acamar, causando sérios 

prejuízos a produtividade das lavouras. Assim, deve-se levar em conta esta variável 

no processo de seleção, para obtenção de plantas de estatura mais baixa. 

Observando-se os coeficientes de variação genético (CVg%) e os coeficientes de 

herdabilidade restrita entre e dentro dos cruzamentos, pode-se ter ideia da 

variabilidade genética disponível para a seleção (CVg%) e a facilidade para obter o 

resultado desejado quando a seleção é praticada entre ou dentro das famílias dos 

cruzamentos, pelos coeficientes de herdabilidade. Assim, verifica-se que para a 

estatura de plantas a variância genética disponível expressa em porcentagem por meio 

do CVg% varia de 2,71% a 9.65% e a facilidade para realizar a seleção para a 

característica em questão, reside na variação presente entre as famílias, onde os 

coeficientes de herdabilidade no sentido restrito variaram de 12% a 75%. 

Na avaliação do ciclo, as famílias apresentaram em sua maioria ciclos 

compreendidos próximos a média obtidas pelos genitores. Apenas para o cruzamento 

VI (SCS BRS Tio Taka x Oro) a variância genética dentro foi maior que entre as famílias 

(Tabela 6). Os coeficientes de variação genética (CVg%) para esta característica 

variaram de 3,89% a 6.50%, estes valores estão próximos aos obtidos por Rossmann 

(2001) trabalhando com soja avaliada durante 4 anos e por Cordeiro e Rangel (2011) 

na avaliação de populações de arroz irrigado conduzidas por seleção recorrente. O 

cruzamento II (BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka) obteve o maior coeficiente de 

variação genética (Tabela 4), observa-se que a média da família ficou mais próxima do 

genitor mais precoce, podendo isto ser atribuído ao método como as gerações foram 

conduzidas durante o avanço das gerações, favorecendo as plantas mais precoces ou 

com melhor vigor inicial (CARVALHO et al., 2008). Os coeficientes de herdabilidade no 

sentido amplo entre as famílias ficaram todos acima de 80%, já para os coeficientes 

estimados dentro das famílias os resultados foram menores, porém nenhum ficou 

abaixo dos 50%. Para a herdabilidade no sentido restrito, os maiores coeficientes 
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ocorreram sempre entre as famílias, indicando uma maior possibilidade de êxito no 

processo de seleção quando esta for praticada entre as famílias, resultados 

semelhantes aos encontrados por (BÁRBARO et al., 2009). 

O comprimento do colmo é uma característica importante para os cereais, pois 

é neles que são armazenados os fotoassimilados durante a fase vegetativa de 

crescimento e desenvolvimento. O colmo é fortemente influenciado pelo ambiente e 

pelo manejo nutricional da cultura. O diâmetro do colmo é outra característica que deve 

ser levada em conta, na avaliação das plantas, pois juntamente com o comprimento 

estes dois caracteres tem relação com o potencial produtivo e a resistência ao 

acamamento. Assim, observando-se nas tabelas com os parâmetros genéticos, que o 

CVg% ficou distribuído de 4,57% a 11,51% para o comprimento do colmo, e o diâmetro 

do colmo variou de 9,63% a 14,36%, estes valores estão próximos aos encontrados 

por Silva (2013), para a variável comprimento do colmo, e superiores para a variável 

diâmetro do colmo.  Analisando os coeficientes de herdabilidade no sentido restrito da 

variável comprimento do colmo, nota-se uma predominância dos valores entre as 

famílias, sugerindo que o processo de seleção terá maior êxito, quando realizado entre 

as famílias. Coeficientes de magnitude elevada 75%, 77% e 90% foram 

respectivamente obtidos para os cruzamentos I (BRS Atalanta x LTB 06012; Tabela 3), 

VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 06012; Tabela 9) e III (BRS Atalanta x BRS 6 Chuí; 

Tabela 5).  Para o comprimento do colmo os cruzamentos IV (BRS 6 Chuí x LTB 06012; 

tabela 6), V (BRS 6 Chuí x Oro; Tabela 7), VI (SCS BRS Tio Taka x Oro; Tabela 8) e 

VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 06012; Tabela 9) apresentaram média das famílias um 

pouco superior à dos genitores, enquanto que para o diâmetro do colmo, apenas o 

cruzamento I (BRS Atalanta x LTB 06012) teve desempenho superior à média dos pais 

(Tabela 3). A seleção para estes caracteres deve ser realizada de forma cautelosa já 

que plantas altas são propensas ao acamamento, o que também sofre influência do 

diâmetro do colmo (FONSECA et al., 2008). No início da década de 80, a substituição 

das cultivares tradicionais de porte elevado por cultivares modernas de porte baixo, 

resultou em aumentos de produtividade de 30% no estado do Rio Grande do Sul 

(CARMONA et al., 1994) e 66% em Santa Catarina (ISHIY, 1985). Desta forma, a 

seleção baseada em plantas de porte baixo é a estratégia mais apropriada, na 

obtenção de plantas mais produtivas. Segundo Fageria (1989) colmos curtos facilitam 

a respiração e melhoram o aproveitamento dos produtos fotossintéticos. 
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Tabela 3 - Estimativas de parâmetros genéticos em famílias de plantas de arroz no cruzamento I (BRS Atalanta x LTB 06012), variância fenotípica entre (�̂�𝐅𝐞
𝟐 ) 

e dentro de famílias (�̂�𝐅𝐝
𝟐 ), variância de ambiente entre (�̂�𝐄𝐞

𝟐 ) e dentro (�̂�𝐄𝐝
𝟐 ), variância genética entre (�̂�𝐆𝐞

𝟐 ) e dentro (�̂�𝐆𝐝
𝟐 ), herdabilidade no sentido amplo entre 

(�̂�𝐚𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐚𝐝

𝟐
), variância aditiva (�̂�𝐀

𝟐 ), variância de dominância (�̂�𝐃
𝟐 ), herdabilidade no sentido restrito entre (�̂�𝐫𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐫𝐞

𝟐
), coeficiente de variação 

genético (CVg%), média do genitor 1 BRS Atalanta (𝐏𝟏̅̅ ̅̅ ), média do genitor 2 LTB 06012 (𝐏𝟐̅̅ ̅̅ ) e média das famílias F4 (𝐅𝟒
̅̅̅) 

Estimadores 
de 

Parâmetros 
Ciclo 

Estatura 
cm 

C.colmo 
cm 

C.panícula 
cm 

C.folha 
cm 

L.folha 
cm 

D.colmo 
mm 

Afilhos 
nº 

P.panícula 
g. 

M.grãos/ 
panícula g. 

M.100 
grãos g. 

M.total 
g. 

 σ̂Fe
2  9,45 23,64 25,02 1,38 5,25 0,05 0,46 4,17 0,14 0,10 0,01 27,27 

 σ̂Fd
2  11,01 21,39 16,38 9,21 9,91 0,09 0,53 13,97 0,45 0,38 0,02 53,77 

 σ̂Ee
2  0,05 2,32 2,25 0,74 4,25 0,01 0,06 0,52 0,09 0,09 0,00 10,07 

 σ̂Ed
2  4,42 5,19 7,90 8,60 8,63 0,03 0,22 12,63 0,41 0,37 0,02 30,89 

 σ̂Ge
2  9,39 21,32 22,77 0,64 1,00 0,04 0,40 3,65 0,04 0,01 0,00 17,19 

 σ̂Gd
2  6,59 16,20 8,48 0,61 1,28 0,05 0,31 1,35 0,04 0,01 0,00 22,88 

ĥae
2  0,99 0,90 0,91 0,46 0,19 0,86 0,87 0,88 0,32 0,13 0,37 0,63 

ĥad
2  0,60 0,76 0,52 0,07 0,13 0,62 0,59 0,10 0,10 0,03 0,11 0,43 

 σ̂A
2  3,39 6,99 12,50 0,14 0,03 0,00 0,13 2,01 0,01 0,00 0,00 0,02 

 σ̂D
2  22,98 57,79 21,40 2,31 5,09 0,21 1,12 3,39 0,17 0,03 0,01 91,50 

ĥre
2  0,54 0,44 0,75 0,15 0,01 0,09 0,41 0,72 0,08 0,06 0,10 0,00 

ĥrd
2  0,08 0,08 0,19 0,00 0,00 0,01 0,06 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 

σ̂Ge
2 /σ̂Gd

2  1,43 1,32 2,69 1,04 0,78 0,83 1,28 2,70 0,97 1,34 0,99 0,75 

CVg (%) 3,94 4,42 6,10 3,02 3,03 11,51 12,97 16,55 5,09 2,96 1,90 12,94 

P1̅̅̅̅  73,20 102,50 79,10 23,40 30,80 1,73 4,66 9,80 4,46 4,20 2,63 24,93 

P2̅̅̅̅  86,48 99,92 72,00 27,92 36,10 1,93 4,22 13,80 3,99 3,75 2,23 34,11 

F4
̅̅ ̅ 77,87 104,57 78,19 26,38 32,96 1,84 4,87 11,54 4,10 3,82 2,47 32,04 

Ciclo= dias até o florescimento; C.colmo = comprimento do colmo; C.panícula = Comprimento da panícula; C.folha = comprimento da folha; L.folha= largura 
da folha; D.colmo= diâmetro do colmo; Afilhos= número de afilhos; P.panícula= peso de panícula com os grãos em gramas (g.); M.grãos/panícula= massa de 
grãos da panícula em gramas (g); M.100 grãos= massa de cem grãos em gramas (g); M.total= massa total de grãos da planta em gramas (g). 
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Tabela 4 - Estimativas de parâmetros genéticos em famílias de plantas de arroz no cruzamento II (BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka), variância fenotípica 

entre (�̂�𝐅𝐞
𝟐 ) e dentro de famílias (�̂�𝐅𝐝

𝟐 ), variância de ambiente entre (�̂�𝐄𝐞
𝟐 ) e dentro (�̂�𝐄𝐝

𝟐 ), variância genética entre (�̂�𝐆𝐞
𝟐 ) e dentro (�̂�𝐆𝐝

𝟐 ), herdabilidade no sentido 

amplo entre (�̂�𝐚𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐚𝐝

𝟐
), variância aditiva (�̂�𝐀

𝟐 ), variância de dominância (�̂�𝐃
𝟐 ), herdabilidade no sentido restrito entre (�̂�𝐫𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐫𝐞

𝟐
), coeficiente de 

variação genético (CVg%), média do genitor 1 BRS Atalanta (𝐏𝟏̅̅ ̅̅ ), média do genitor 2 SCS BRS Tio Taka (𝐏𝟐̅̅ ̅̅ ) e média das famílias F4 (𝐅𝟒
̅̅̅) 

Estimadores 
de Parâmetros 

Ciclo 
Estatura 

cm 
C.colmo 

cm 
C.panícula 

cm 
C.folha 

cm 
L.folha 

cm 
D.colmo 

mm 
Afilhos 

nº 
P.panícula 

g. 
M.grãos/ 

panícula g. 
M.100 

grãos g. 
M.total 

g. 

 σ̂Fe
2  25,45 19,07 18,96 4,73 20,92 0,08 0,61 3,09 0,24 0,22 0,04 31,40 

 σ̂Fd
2  17,68 17,57 28,89 16,53 31,85 0,10 0,66 9,43 0,66 0,59 0,06 84,58 

 σ̂Ee
2  0,04 1,45 1,62 0,73 2,92 0,00 0,07 0,85 0,09 0,08 0,02 8,46 

 σ̂Ed
2  0,20 6,73 12,10 11,75 10,18 0,01 0,05 6,70 0,47 0,43 0,05 75,39 

 σ̂Ge
2  25,41 17,62 17,34 4,00 18,00 0,08 0,54 2,24 0,15 0,14 0,02 22,94 

 σ̂Gd
2  17,48 10,85 16,79 4,78 21,68 0,09 0,62 2,73 0,18 0,16 0,01 9,19 

ĥae
2  1,00 0,92 0,91 0,85 0,86 0,95 0,88 0,73 0,62 0,63 0,53 0,73 

ĥad
2  0,99 0,62 0,58 0,29 0,68 0,90 0,93 0,29 0,28 0,27 0,22 0,11 

 σ̂A
2  9,37 7,23 3,62 0,31 1,33 0,01 0,06 0,15 0,01 0,01 0,01 12,23 

 σ̂D
2  60,55 36,17 63,54 18,83 85,37 0,35 2,41 10,79 0,71 0,63 0,05 24,54 

ĥre
2  0,55 0,57 0,29 0,10 0,10 0,14 0,14 0,07 0,07 0,09 0,31 0,58 

ĥrd
2  0,13 0,10 0,03 0,005 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 

σ̂Ge
2 /σ̂Gd

2  1,45 1,62 1,03 0,84 0,83 0,86 0,87 0,82 0,83 0,86 1,51 2,50 

CVg (%) 6,50 4,07 5,38 7,74 13,21 15,93 14,36 13,51 8,95 9,12 5,51 14,81 

P1̅̅̅̅  73,20 102,50 79,10 23,40 30,80 1,73 4,66 9,80 4,46 4,20 2,63 25,52 

P2̅̅̅̅  127,0 93,20 74,10 19,10 26,60 1,78 6,09 17,30 1,15 0,99 2,74 14,14 

F4
̅̅ ̅ 77,51 103,09 77,36 25,82 32,13 1,73 5,10 11,08 4,34 4,07 2,59 32,35 

Ciclo= dias até o florescimento; C.colmo = comprimento do colmo; C.panícula = Comprimento da panícula; C.folha = comprimento da folha; L.folha= largura 
da folha; D.colmo= diâmetro do colmo; Afilhos= número de afilhos; P.panícula= peso de panícula com os grãos em gramas (g.); M.grãos/panícula= massa de 
grãos da panícula em gramas (g); M.100 grãos= massa de cem grãos em gramas (g); M.total= massa total de grãos da planta em gramas (g). 
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Tabela 5 - Estimativas de parâmetros genéticos em famílias de plantas de arroz no cruzamento III (BRS Atalanta x BRS 6 Chuí), variância fenotípica entre 

(�̂�𝐅𝐞
𝟐 ) e dentro de famílias (�̂�𝐅𝐝

𝟐 ), variância de ambiente entre (�̂�𝐄𝐞
𝟐 ) e dentro (�̂�𝐄𝐝

𝟐 ), variância genética entre (�̂�𝐆𝐞
𝟐 ) e dentro (�̂�𝐆𝐝

𝟐 ), herdabilidade no sentido amplo 

entre (�̂�𝐚𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐚𝐝

𝟐
), variância aditiva (�̂�𝐀

𝟐 ), variância de dominância (�̂�𝐃
𝟐 ), herdabilidade no sentido restrito entre (�̂�𝐫𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐫𝐞

𝟐
), coeficiente de variação 

genético (CVg%), média do genitor 1 BRS Atalanta (𝐏𝟏̅̅ ̅̅ ), média do genitor 2 BRS 6 Chuí (𝐏𝟐̅̅ ̅̅ ) e média das famílias F4 (𝐅𝟒
̅̅̅) 

Estimadores 
de 

Parâmetros 
Ciclo 

Estatura 
cm 

C.colmo 
cm 

C.panícula 
cm 

C.folha 
cm 

L.folha 
cm 

D.colmo 
mm 

Afilhos 
nº 

P.panícula 
g. 

M.grãos/ 
panícula g. 

M.100 
grãos g. 

M.total 
g. 

 σ̂Fe
2  20,79 24,05 16,57 2,77 8,75 0,06 0,63 1,24 0,18 0,12 0,01 49,88 

 σ̂Fd
2  19,19 16,66 11,13 10,33 14,44 0,06 0,59 8,05 0,46 0,36 0,04 104,64 

 σ̂Ee
2  1,48 1,97 0,97 1,64 2,72 0,01 0,37 0,52 0,09 0,07 0,01 11,39 

 σ̂Ed
2  1,18 8,28 7,68 9,03 6,88 0,04 0,44 7,13 0,36 0,31 0,03 58,12 

 σ̂Ge
2  19,31 22,08 15,60 1,13 6,03 0,05 0,26 0,72 0,08 0,05 0,00 38,49 

 σ̂Gd
2  18,01 8,39 3,45 1,31 7,57 0,02 0,15 0,92 0,10 0,05 0,01 46,52 

ĥae
2  0,93 0,92 0,94 0,41 0,69 0,83 0,41 0,58 0,48 0,39 0,49 0,77 

ĥad
2  0,94 0,50 0,31 0,13 0,52 0,29 0,26 0,11 0,22 0,15 0,17 0,44 

 σ̂A
2  4,42 12,03 9,92 0,11 0,27 0,03 0,11 0,02 0,01 0,01 0,00 2,74 

 σ̂D
2  67,63 21,52 3,89 5,12 30,00 0,04 0,49 3,67 0,40 0,21 0,03 183,35 

ĥre
2  0,32 0,75 0,90 0,06 0,05 0,69 0,26 0,03 0,06 0,07 0,00 0,08 

ĥrd
2  0,06 0,18 0,22 0,00 0,00 0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

σ̂Ge
2 /σ̂Gd

2  1,07 2,63 4,52 0,86 0,80 2,81 1,70 0,78 0,84 0,89 0,76 0,83 

CVg (%) 5,62 4,62 5,29 3,94 7,52 12,86 9,63 7,46 6,93 5,59 2,77 18,22 

P1̅̅̅̅  73,20 102,50 79,10 23,40 30,80 1,73 4,66 9,80 4,58 4,51 2,63 25,52 

P2̅̅̅̅  76,00 101,20 74,80 26,40 30,80 2,25 6,22 9,80 4,66 4,42 2,57 30,29 

F4
̅̅ ̅ 78,15 101,65 74,63 27,00 32,65 1,75 5,26 11,38 4,20 3,91 2,50 34,04 

Ciclo= dias até o florescimento; C.colmo = comprimento do colmo; C.panícula = Comprimento da panícula; C.folha = comprimento da folha; L.folha= largura 
da folha; D.colmo= diâmetro do colmo; Afilhos= número de afilhos; P.panícula= peso de panícula com os grãos em gramas (g.); M.grãos/panícula= massa de 
grãos da panícula em gramas (g); M.100 grãos= massa de cem grãos em gramas (g); M.total= massa total de grãos da planta em gramas (g). 
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Tabela 6 - Estimativas de parâmetros genéticos em famílias de plantas de arroz no cruzamento IV (BRS 6 Chuí x LTB 06012), variância fenotípica entre (�̂�𝐅𝐞
𝟐 ) 

e dentro de famílias (�̂�𝐅𝐝
𝟐 ), variância de ambiente entre (�̂�𝐄𝐞

𝟐 ) e dentro (�̂�𝐄𝐝
𝟐 ), variância genética entre (�̂�𝐆𝐞

𝟐 ) e dentro (�̂�𝐆𝐝
𝟐 ), herdabilidade no sentido amplo entre 

(�̂�𝐚𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐚𝐝

𝟐
), variância aditiva (�̂�𝐀

𝟐 ), variância de dominância (�̂�𝐃
𝟐 ), herdabilidade no sentido restrito entre (�̂�𝐫𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐫𝐞

𝟐
), coeficiente de variação 

genético (CVg%), média do genitor 1 BRS 6 Chuí (𝐏𝟏̅̅ ̅̅ ), média do genitor 2 LTB 06012 (𝐏𝟐̅̅ ̅̅ ) e média das famílias F4 (𝐅𝟒
̅̅̅) 

Estimadores 
de 

Parâmetros 
Ciclo 

Estatura 
cm 

C.colmo 
cm 

C.panícula 
cm 

C.folha 
cm 

L.folha 
cm 

D.colmo 
mm 

Afilhos 
nº 

P.panícula 
g. 

M.grãos/ 
panícula g. 

M.100 
grãos g. 

M.total 
g. 

 σ̂Fe
2  12,41 12,06 15,88 2,91 22,48 0,03 0,54 2,36 0,11 0,09 0,01 22,41 

 σ̂Fd
2  12,20 6,44 8,69 5,78 25,66 0,07 0,77 14,40 0,27 0,27 0,02 15,06 

 σ̂Ee
2  1,45 4,27 1,60 1,10 1,85 0,01 0,31 0,32 0,06 0,05 0,00 17,11 

 σ̂Ed
2  5,19 3,67 3,98 3,62 5,25 0,06 0,62 13,25 0,25 0,23 0,01 12,45 

 σ̂Ge
2  10,96 7,79 14,28 1,80 20,63 0,01 0,22 2,04 0,05 0,04 0,01 5,30 

 σ̂Gd
2  7,01 2,77 4,71 2,16 20,41 0,00 0,15 1,15 0,03 0,04 0,01 2,61 

ĥae
2  0,88 0,65 0,90 0,62 0,92 0,52 0,41 0,86 0,47 0,42 0,60 0,24 

ĥad
2  0,57 0,43 0,54 0,37 0,80 0,07 0,20 0,08 0,10 0,14 0,41 0,17 

 σ̂A
2  4,35 4,35 8,19 0,14 4,06 0,01 0,08 0,89 0,02 0,01 0,00 2,55 

 σ̂D
2  23,67 6,75 10,66 8,50 77,57 0,01 0,53 3,71 0,09 0,14 0,04 7,89 

ĥre
2  0,53 0,54 0,77 0,07 0,27 0,44 0,23 0,57 0,32 0,14 0,06 0,17 

ĥrd
2  0,09 0,17 0,24 0,01 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 

σ̂Ge
2 /σ̂Gd

2  1,56 2,81 3,03 0,84 1,01 2,95 1,44 1,77 1,89 1,05 0,82 2,03 

CVg (%) 3,89 2,71 4,92 5,11 13,64 6,28 9,82 12,12 6,40 5,94 3,79 6,79 

P1̅̅̅̅  76,00 101,20 74,80 26,40 30,80 2,25 6,22 9,80 4,66 4,42 2,57 30,29 

P2̅̅̅̅  86,48 99,92 72,00 27,92 36,10 1,93 4,22 13,80 3,99 3,75 2,23 34,11 

F4
̅̅ ̅ 85,20 103,16 76,86 26,30 33,29 1,89 4,79 11,77 3,58 3,32 2,26 33,92 

Ciclo= dias até o florescimento; C.colmo = comprimento do colmo; C.panícula = Comprimento da panícula; C.folha = comprimento da folha; L.folha= largura 
da folha; D.colmo= diâmetro do colmo; Afilhos= número de afilhos; P.panícula= peso de panícula com os grãos em gramas (g.); M.grãos/panícula= massa de 
grãos da panícula em gramas (g); M.100 grãos= massa de cem grãos em gramas (g); M.total= massa total de grãos da planta em gramas (g). 
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Tabela 7 - Estimativas de parâmetros genéticos em famílias de plantas de arroz no cruzamento V (BRS 6 Chuí x Oro), variância fenotípica entre (�̂�𝐅𝐞
𝟐 ) e dentro 

de famílias (�̂�𝐅𝐝
𝟐 ), variância de ambiente entre (�̂�𝐄𝐞

𝟐 ) e dentro (�̂�𝐄𝐝
𝟐 ), variância genética entre (�̂�𝐆𝐞

𝟐 ) e dentro (�̂�𝐆𝐝
𝟐 ), herdabilidade no sentido amplo entre (�̂�𝐚𝐞

𝟐
) e 

dentro (�̂�𝐚𝐝

𝟐
), variância aditiva (�̂�𝐀

𝟐 ), variância de dominância (�̂�𝐃
𝟐 ), herdabilidade no sentido restrito entre (�̂�𝐫𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐫𝐞

𝟐
), coeficiente de variação genético 

(CVg%), média do genitor 1 BRS 6 Chuí (𝐏𝟏̅̅ ̅̅ ), média do genitor 2 Oro (𝐏𝟐̅̅ ̅̅ ) e média das famílias F4 (𝐅𝟒
̅̅̅) 

Estimadores 
de Parâmetros 

Ciclo 
Estatura 

cm 
C.colmo 

cm 
C.panícula 

cm 
C.folha 

cm 
L.folha 

cm 
D.colmo 

mm 
Afilhos 

nº 
P.panícula 

g. 
M.grãos/ 

panícula g. 
M.100 

grãos g. 
M.total 

g. 

 σ̂Fe
2  16,53 132,31 117,05 4,52 10,49 0,05 0,67 4,12 0,20 0,13 0,02 25,48 

 σ̂Fd
2  12,95 96,11 94,48 5,38 12,12 0,07 0,65 13,02 0,28 0,29 0,02 22,04 

 σ̂Ee
2  1,44 7,25 6,92 1,16 2,72 0,01 0,36 1,16 0,08 0,07 0,02 13,14 

 σ̂Ed
2  0,98 11,50 12,75 3,15 6,78 0,06 0,58 9,38 0,24 0,22 0,02 14,42 

 σ̂Ge
2  15,09 125,06 110,13 3,36 7,77 0,04 0,31 2,96 0,12 0,07 0,00 12,34 

 σ̂Gd
2  11,98 84,61 81,73 2,23 5,34 0,01 0,06 3,65 0,04 0,07 0,00 7,62 

ĥae
2  0,91 0,95 0,94 0,74 0,74 0,76 0,46 0,72 0,59 0,50 0,03 0,48 

ĥad
2  0,92 0,88 0,87 0,41 0,44 0,14 0,10 0,28 0,14 0,23 0,03 0,35 

 σ̂A
2  4,65 46,93 37,20 1,28 2,87 0,02 0,20 0,17 0,07 0,01 0,00 5,04 

 σ̂D
2  43,25 291,50 289,72 7,65 18,50 0,02 0,06 14,42 0,09 0,25 0,00 25,45 

ĥre
2  0,42 0,53 0,48 0,43 0,41 0,70 0,45 0,06 0,51 0,14 0,00 0,30 

ĥrd
2  0,09 0,12 0,10 0,06 0,06 0,08 0,08 0,00 0,06 0,01 0,00 0,06 

σ̂Ge
2 /σ̂Gd

2  1,26 1,48 1,35 1,50 1,46 3,76 4,81 0,81 3,04 0,99 0,81 1,62 

CVg (%) 4,63 9,65 11,51 7,46 8,66 10,71 10,32 17,17 10,00 7,91 0,94 13,88 

P1̅̅̅̅  76,00 101,20 74,80 26,40 30,80 2,25 6,22 9,80 4,66 4,42 2,57 30,29 

P2̅̅̅̅  70,00 102,10 84,20 18,20 26,00 1,50 4,01 12,00 2,82 2,67 3,02 18,63 

F4
̅̅ ̅ 83,82 115,83 91,18 24,55 32,21 1,80 5,39 10,03 3,44 3,25 2,45 25,31 

Ciclo= dias até o florescimento; C.colmo = comprimento do colmo; C.panícula = Comprimento da panícula; C.folha = comprimento da folha; L.folha= largura 
da folha; D.colmo= diâmetro do colmo; Afilhos= número de afilhos; P.panícula= peso de panícula com os grãos em gramas (g.); M.grãos/panícula= massa de 
grãos da panícula em gramas (g); M.100 grãos= massa de cem grãos em gramas (g); M.total= massa total de grãos da planta em gramas (g). 
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Tabela 8 - Estimativas de parâmetros genéticos em famílias de plantas de arroz no cruzamento VI (SCS BRS Tio Taka x Oro), variância fenotípica entre (�̂�𝐅𝐞
𝟐 ) 

e dentro de famílias (�̂�𝐅𝐝
𝟐 ), variância de ambiente entre (�̂�𝐄𝐞

𝟐 ) e dentro (�̂�𝐄𝐝
𝟐 ), variância genética entre (�̂�𝐆𝐞

𝟐 ) e dentro (�̂�𝐆𝐝
𝟐 ), herdabilidade no sentido amplo entre 

(�̂�𝐚𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐚𝐝

𝟐
), variância aditiva (�̂�𝐀

𝟐 ), variância de dominância (�̂�𝐃
𝟐 ), herdabilidade no sentido restrito entre (�̂�𝐫𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐫𝐞

𝟐
), coeficiente de variação 

genético (CVg%), média do genitor 1 SCS BRS Tio Taka (𝐏𝟏̅̅ ̅̅ ), média do genitor 2 Oro (𝐏𝟐̅̅ ̅̅ ) e média das famílias F4 (𝐅𝟒
̅̅̅) 

Estimadores 
de 

Parâmetros 
Ciclo 

Estatu
ra cm 

C.colmo 
cm 

C.panícula 
cm 

C.folha 
cm 

L.folha 
cm 

D.colmo 
mm 

Afilhos 
nº 

P.panícula 
g. 

M.grãos/ 
panícula g. 

M.100 
grãos g. 

M.total 
g. 

 σ̂Fe
2  14,88 74,18 79,86 4,51 20,18 0,06 0,39 3,97 0,47 0,35 0,06 17,22 

 σ̂Fd
2  16,77 71,23 78,85 5,48 27,54 0,07 0,52 11,08 0,47 0,48 0,07 31,61 

 σ̂Ee
2  0,05 6,73 7,57 0,25 2,92 0,01 0,06 1,49 0,03 0,03 0,03 4,89 

 σ̂Ed
2  0,93 9,95 14,93 4,13 10,08 0,03 0,19 8,95 0,25 0,24 0,04 19,09 

 σ̂Ge
2  14,83 67,45 72,29 4,26 17,26 0,06 0,32 2,48 0,45 0,33 0,03 12,33 

 σ̂Gd
2  15,85 61,28 63,92 1,36 17,46 0,04 0,33 2,13 0,21 0,24 0,04 12,52 

ĥae
2  1,00 0,91 0,91 0,94 0,86 0,92 0,84 0,62 0,94 0,92 0,49 0,72 

ĥad
2  0,94 0,86 0,81 0,25 0,63 0,64 0,64 0,19 0,46 0,49 0,50 0,40 

 σ̂A
2  2,24 16,38 18,56 2,47 3,17 0,02 0,06 0,67 0,22 0,11 0,00 2,24 

 σ̂D
2  61,16 228,73 237,13 2,96 66,69 0,16 1,27 7,86 0,63 0,83 0,14 47,85 

ĥre
2  0,23 0,33 0,35 0,82 0,24 0,45 0,22 0,25 0,69 0,48 0,04 0,20 

ĥrd
2  0,03 0,06 0,06 0,11 0,03 0,07 0,03 0,02 0,12 0,06 0,01 0,02 

σ̂Ge
2 /σ̂Gd

2  0,94 1,10 1,13 3,14 0,99 1,32 0,97 1,16 2,10 1,38 0,82 0,98 

CVg (%) 4,65 6,90 8,89 8,61 11,38 13,78 10,84 14,04 19,55 17,65 6,70 13,74 

P1̅̅̅̅  127,10 93,20 74,10 19,10 26,60 1,78 6,09 17,30 1,15 0,99 2,74 16,13 

P2̅̅̅̅  70,40 102,10 84,20 18,20 26,00 1,50 4,01 12,00 2,82 2,67 3,02 18,63 

F4
̅̅ ̅ 82,78 118,95 95,65 23,97 36,51 1,76 5,24 11,22 3,42 3,23 2,58 25,56 

Ciclo= dias até o florescimento; C.colmo = comprimento do colmo; C.panícula = Comprimento da panícula; C.folha = comprimento da folha; L.folha= largura 
da folha; D.colmo= diâmetro do colmo; Afilhos= número de afilhos; P.panícula= peso de panícula com os grãos em gramas (g.); M.grãos/panícula= massa de 
grãos da panícula em gramas (g); M.100 grãos= massa de cem grãos em gramas (g); M.total= massa total de grãos da planta em gramas (g). 
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Tabela 9 - Estimativas de parâmetros genéticos em famílias de plantas de arroz no cruzamento VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 06012), variância fenotípica 

entre (�̂�𝐅𝐞
𝟐 ) e dentro de famílias (�̂�𝐅𝐝

𝟐 ), variância de ambiente entre (�̂�𝐄𝐞
𝟐 ) e dentro (�̂�𝐄𝐝

𝟐 ), variância genética entre (�̂�𝐆𝐞
𝟐 ) e dentro (�̂�𝐆𝐝

𝟐 ), herdabilidade no sentido 

amplo entre (�̂�𝐚𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐚𝐝

𝟐
), variância aditiva (�̂�𝐀

𝟐 ), variância de dominância (�̂�𝐃
𝟐 ), herdabilidade no sentido restrito entre (�̂�𝐫𝐞

𝟐
) e dentro (�̂�𝐫𝐞

𝟐
), coeficiente de 

variação genético (CVg%), média do genitor 1 SCS BRS Tio Taka (𝐏𝟏̅̅ ̅̅ ), média do genitor 2 LTB 06012 (𝐏𝟐̅̅ ̅̅ ) e média das famílias F4 (𝐅𝟒
̅̅̅) 

Estimadores 
de 

Parâmetros 
Ciclo 

Estatura 
cm 

C.colmo 
cm 

C.panícula 
cm 

C.folha 
cm 

L.folha 
cm 

D.colmo 
mm 

Afilhos 
nº 

P.panícula 
g. 

M.grãos/ 
panícula g. 

M.100 
grãos g. 

M.total g. 

 σ̂Fe
2  11,81 16,51 14,30 8,50 21,67 0,02 0,44 1,50 0,19 0,27 0,01 42,55 

 σ̂Fd
2  12,54 16,82 17,50 11,24 27,96 0,04 0,62 8,75 0,30 0,35 0,02 43,03 

 σ̂Ee
2  0,02 3,75 2,25 0,19 2,05 0,01 0,02 0,77 0,00 0,02 0,01 8,86 

 σ̂Ed
2  4,64 2,12 6,15 4,60 8,55 0,03 0,22 8,55 0,26 0,25 0,01 17,11 

 σ̂Ge
2  11,78 12,76 12,05 8,31 19,62 0,02 0,43 0,74 0,18 0,25 0,00 33,69 

 σ̂Gd
2  7,90 14,70 11,35 6,64 19,41 0,01 0,39 0,20 0,04 0,10 0,00 25,91 

ĥae
2  1,00 0,77 0,84 0,98 0,91 0,72 0,96 0,49 0,99 0,93 0,37 0,79 

ĥad
2  0,63 0,87 0,65 0,59 0,69 0,31 0,64 0,02 0,13 0,29 0,25 0,60 

 σ̂A
2  4,46 1,32 2,70 2,53 3,86 0,00 0,10 0,44 0,12 0,13 0,00 10,86 

 σ̂D
2  27,13 57,48 42,70 24,04 73,78 0,05 1,48 0,37 0,04 0,27 0,02 92,79 

ĥre
2  0,57 0,12 0,28 0,45 0,27 0,30 0,34 0,44 0,95 0,75 0,04 0,38 

ĥrd
2  0,09 0,02 0,04 0,06 0,03 0,03 0,04 0,01 0,10 0,10 0,00 0,06 

σ̂Ge
2 /σ̂Gd

2  1,49 0,87 1,06 1,25 1,01 1,19 1,08 3,62 4,69 2,52 0,84 1,30 

CVg (%) 4,07 3,57 4,57 11,97 14,05 6,76 13,46 7,51 11,58 14,39 2,64 17,06 

P1̅̅̅̅  127,10 93,20 74,10 19,10 26,60 1,78 6,09 17,30 1,15 0,99 2,74 16,14 

P2̅̅̅̅  86,48 99,92 72,00 27,92 36,10 1,93 4,22 13,80 3,99 3,75 2,23 34,11 

F4
̅̅ ̅ 84,38 100,00 75,92 24,08 31,52 1,90 4,86 11,43 3,71 3,49 2,32 34,02 

Ciclo= dias até o florescimento; C.colmo = comprimento do colmo; C.panícula = Comprimento da panícula; C.folha = comprimento da folha; L.folha= largura 
da folha; D.colmo= diâmetro do colmo; Afilhos= número de afilhos; P.panícula= peso de panícula com os grãos em gramas (g.); M.grãos/panícula= massa de 
grãos da panícula em gramas (g); M.100 grãos= massa de cem grãos em gramas (g); M.total= massa total de grãos da planta em gramas (g). 
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O comprimento de panícula é um caractere que possui correlação com a 

produção de grãos (RANAWAKE; AMARASINGHA e DAHANAYAKE, 2013). Nesta 

variável as médias das famílias ficaram próximas as médias dos genitores na maioria 

dos cruzamentos, resultados semelhantes aos resultados obtidos por Morais et al. 

(1997), onde tanto os genitores como as famílias avaliadas apresentaram comprimento 

de panícula médio entre 22cm e 23 cm. Os melhores coeficientes de variação genético 

(CVg% foram obtidos para as famílias dos cruzamentos VI (SCS BRS Tio Taka x Oro; 

CVg%= 8.61%) e VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 06012; CVg%= 11,97%) as quais 

também obtiveram os melhores coeficientes de herdabilidade no sentido restrito entre 

famílias (ĥre
2 ) 82% e 45% respectivamente. O cruzamento VI (SCS BRS Tio Taka x Oro) 

é entre as cultivares da subespécie indica e japonica, e foi o que apresentou a maior 

diferença entre a média da família em relação as médias dos genitores, segundo Yuan 

(2003) em híbridos de arroz a presença de heterose é mais pronunciada em 

cruzamentos envolvendo as subespécies indica e japonica. 

O comprimento de folha obteve coeficientes de herdabilidade restrita entre 

famílias (ĥre
2 ) máximo de (41%) no cruzamento V (BRS 6 Chuí x Oro) e mínimo de 

(0,8%) no cruzamento I (BRS Atalanta x LTB 06012), isto tem relação com as 

variâncias genéticas, entre e dentro dos cruzamentos que apresentaram magnitudes 

semelhantes. Observando o coeficiente de variação genética para esta variável nota-

se valores superiores aos encontrados para as outras variáveis, reforçando o uso 

associado dos coeficientes de variação genético com os coeficientes de herdabilidade, 

tanto para a comparação da variabilidade genética entre os diferentes cruzamentos e 

famílias, como para se ter uma ideio do ganho esperado com a seleção (ROSSMANN 

, 2001). A largura de folha apresentou baixa variância fenotípica, corroborando com os 

resultados obtidos por Paikhomba et al., (2014) e Prasad et al., (2013) e assim como 

o comprimento das folhas seus coeficientes de variação genética foram altos em 

comparação as outras variáveis. Os coeficientes de herdabilidade no sentido restrito 

entre famílias variaram de 9% para o cruzamento I (BRS Atalanta x LTB 06012) a 70% 

para o cruzamento V (BRS 6 Chuí x Oro). 

Para a variável número de afilhos, as famílias apresentaram coeficientes de 

herdabilidade acima de 50% apenas nos cruzamentos I (BRS Atalanta x LTB 06012) e 

IV (BRS 6 Chuí x LTB 06012), onde o primeiro com coeficiente de herdabilidade restrita 

entre famílias de 72% obteve também coeficientes de variação genética de 16,55% e 
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maior proporção da variância genética distribuída entre as famílias. O segundo 

cruzamento obteve coeficiente de herdabilidade restrita entre famílias de 57% e CVg% 

de 12,12% evidenciando assim uma maior possibilidade de seleção para a variável 

número de afilhos dentro destes cruzamentos. Destaca-se ainda o fato da linhagem 

LTB 06012 estar presente nos dois cruzamentos e tendo desempenho médio do 

caractere superior as famílias em questão. 

A variável peso de panícula reúne em sua avaliação as massas da ráquis e das 

espiguetas cheias e vazias, podendo ter relação com a produtividade de grãos (BENIN 

et al., 2005) assim pode-se destacar os cruzamentos IV (BRS 6 Chuí x LTB 06012), V 

(BRS 6 Chuí x Oro), VI (SCS BRS Tio Taka x Oro)  e VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 

06012) que obtiveram coeficientes de herdabilidade no sentido restrito entre famílias 

(ĥre
2 ) de 32%, 51%, 69% e 95% respectivamente.  A seleção indireta para o rendimento 

de grãos por meio da avaliação do peso de panícula tem sido relatada como eficiente 

em alguns trabalhos (GRAVOIS e McNEW, 1993; VESOHOSKI et al., 2011; 

RANAWAKE e AMARASINGHE, 2014). 

A massa de grãos por panícula computa apenas as espiguetas cheias, 

fornecendo a produtividade efetiva de grãos de cada panícula. Assim para esta variável 

destacaram-se os cruzamentos IV (BRS 6 Chuí x LTB 06012), V (BRS 6 Chuí x Oro), 

VI (SCS BRS Tio Taka x Oro) e VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 06012) que obtiveram 

coeficientes de herdabilidade no sentido restrito entre famílias  

(ĥre
2 ) de 14%, 14%, 48% e 75% respectivamente. Os coeficientes de variação genética 

foram maiores para os cruzamentos com maiores coeficientes de herdabilidade, 

possibilitando maior sucesso na seleção nestas famílias. 

A massa de 100 grãos tem correlação com a produção (XU et al., 2015; 

RANAWAKE e AMARASINGHE, 2014). Os maiores coeficientes de herdabilidade no 

sentido amplo entre famílias foram obtidos nos cruzamentos IV (BRS 6 Chuí x LTB 

06012; ĥre
2 = 60%) e II (BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka;  

ĥre
2 = 53%). Rodrigues et al., (1998) trabalhando com a população CNA1 obteve 

coeficientes de herdabilidade no sentido amplo de 31,35% e coeficiente de variação 

genética de 4,21% para a variável peso de 100 grãos, atribuindo estes resultados a 

semelhança entre os genitores utilizados na sintetização da população, que possuem 

grãos do tipo agulhinha, com peso médio de 2,50 g.  Apenas a família do cruzamento 
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II obteve herdabilidade no sentido restrito de 31% as demais obtiveram valores 

inferiores a 10%.  

A massa total de grãos foi a característica com maiores valores de CVg%. O 

menor valor e o único abaixo de 10% foi para o cruzamento IV (BRS 6 Chuí x LTB 

06012; CVg%= 6,79%), e o maior foi para o cruzamento III (BRS Atalanta x BRS 6 

Chuí; CVg%= 18,22%). Os cruzamentos II e III obtiveram média superior à média dos 

pais, sendo que destes o cruzamento II (BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka) obteve 

coeficiente de herdabilidade restrita entre famílias (ĥre
2 ) de 58% e CVg% de 14,81% 

podendo-se considerar que as famílias deste cruzamento apresentam bom potencial 

para serem exploradas por meio de seleção.  

Todos os coeficientes de herdabilidade restrita ficaram abaixo da unidade, o que 

é um indício de boa estimação da variância genética aditiva e da variância devida ao 

ambiente (REIS et al., 2002).  Valores baixos de magnitude dos coeficientes de 

herdabilidade no sentido restrito já são esperados para caracteres de natureza 

complexa, ou seja, controlados por um número grande de genes, já que estão mais 

sujeitos as influências do ambiente.  

A herdabilidade pode ser incrementada por meio da introdução de maior 

variação genética na população, através de cruzamentos entre genitores mais 

contrastantes para as características estudadas, ou aumentando a uniformidade das 

condições ambientais em que as plantas são cultivadas e vise versa (RAMALHO et al., 

2012).  

A redução na magnitude da herdabilidade no sentido amplo para a restrita, se 

dá pela contribuição dos desvios causados pela dominância no valor genotípico, 

podendo este fato estar relacionado com o número de genes que controlam a 

característica, de forma que o avanço de gerações é necessário para atingir a 

homozigose do caráter (BACKES et al., 2002).   
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3.4. Conclusão 

As estimativas de parâmetros genéticos permitem concluir que: 

Existe variabilidade genética disponível para ser explorada por meio da seleção. 

Sendo esta variabilidade expressa através dos coeficientes de variação genética nos 

cruzamentos avaliados. A seleção entre famílias é unidade mais promissora para a 

obtenção de linhagens com potencial genético superior. 

 A seleção para uma determinada característica depende da origem do 

cruzamento a ser utilizado, as maiores chances de se obter ganho com a seleção são 

para o cruzamento I (BRS Atalanta x LTB 06012), para a seleção em função do 

número de afilhos, III (BRS Atalanta x BRS 6 Chuí) para a estatura e comprimento do 

colmo, VI (SCS BRS Tio Taka x Oro) para o comprimento de panícula e VII (SCS BRS 

Tio Taka x LTB 06012) para peso de panícula e massa de grãos de panícula.  
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4. Capítulo II 

 

Análise de correlações lineares e correlações canônicas em caracteres 

morfológicos e de rendimento de cruzamentos de arroz irrigado 

 

4.1. Introdução 

O Brasil tem se destacado no senário mundial como o décimo pais com maior 

produtividade de arroz (FAOSTAT, 2017). Atualmente o país produz entre 11 a 13 

milhões de toneladas, em uma área total de 2 milhões de hectares (SOSBAI, 2016). 

O Estado do Rio Grande do Sul cultiva mais de 1 milhão de hectares de arroz, ou seja, 

50% da área cultivada no país e responde por uma produção de 8,5 milhões de 

toneladas, que correspondeu a 70% da produção total de arroz no ano safra 2016/17 

(CONAB, 2017).  

A produtividade brasileira de arroz se desenvolveu a partir da década de 70, 

onde os investimentos em pesquisa possibilitaram a substituição das cultivares do tipo 

tradicionais de porte elevado, sensíveis ao acamamento e com baixa qualidade de 

grãos, por cultivares do tipo moderno, com baixa estatura, alta qualidade de grãos e 

que permitiram o uso de maiores quantidades de fertilizantes, aumentando a 

produtividade das lavouras (TERRES et al., 2004).  

A pesquisa na área agrícola faz uso de diversas áreas do conhecimento, e tem 

na área da experimentação agrícola, por meio dos modelos biométricos o 

embasamento estatístico necessário para atribuir precisão aos resultados obtidos. 

Dentre a diversas possibilidades de se analisar um conjunto de dados fenotípicos, as 

análises de correlação simples e correlações canônicas são úteis para os programas 

de melhoramento por evidenciarem associações entre pares e conjuntos de 

caracteres. Estas associações são úteis para os melhoristas, pois sabendo-se das 

relações existentes entre os caracteres, o processo de seleção poderá ser conduzido 

de modo a se obter ganhos simultaneamente em mais de um caractere. O ganho de 

seleção dependera do tipo de relação existente entre os caracteres avaliados e 

também da presença de herdabilidade, em níveis suficientes para que as associações 

existentes se mantenham na próxima geração.     
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Correlações simples, permitem avaliar a magnitude e o sentido das 

associações entre dois caracteres. É bastante utilizada em programas de 

melhoramento, por permitir que se realize a seleção indireta, o que em alguns casos 

pode ser mais rápida que a seleção direta (CRUZ, REGAZZI e CARNEIRO 2012). No 

entanto quando um grande número de variáveis é considerado na análise de 

correlação, as associações se tornam mais complexas e menos obvias (SINGH et al., 

2014). É comum em programas de melhoramento a mensuração de características 

morfológicas a campo, e de produção em laboratório, formando-se assim grupos de 

variáveis. A análise de correlação permite o estudo do comportamento entre grupos 

de variáveis duas a duas, porém quando a intenção é conhecer o comportamento 

entre grupos de variáveis esse tipo de análise não é indicado. Assim a análise de 

correlações canônicas é uma grande alternativa no estudo das associações entre 

grupos caracteres. As correlações canônicas estimam a máxima correlação entre dois 

complexos de variáveis, compostos por combinações lineares dos vários caracteres 

que os constituem (CRUZ, REGAZZI e CARNEIRO, 2014).    

Diante do exposto este trabalho teve o objetivo de determinar as associações 

lineares entre os caracteres avaliados por meio do coeficiente de correlação de 

Pearson e as associações entre os grupos de variáveis por meio da análise de 

correlações canônicas, em cruzamentos provenientes das cultivares BRS 6 Chuí, BRS 

Atalanta, SCS BRS Tio Taka, Oro e a linhagem Embrapa LTB 06012. 

 

4.2. Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em parceria com a Embrapa Clima Temperado no 

campo experimental da estação Terras Baixas, localizada no município do Capão do 

Leão, no ano de 2014/15. Foi utilizado neste experimento as cultivares BRS 6 Chuí, 

BRS Atalanta e SCS BRS Tio Taka pertencentes a subespécie indica sensíveis ao 

frio, e a linhagem LTB 06012 subespécie indica tolerante ao frio e a cultivar Oro 

pertencente a subespécie japonica tolerante ao frio e as famílias derivadas dos 

cruzamentos conforme a tabela 1. 
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Tabela 10 - Código e esquema dos cruzamentos utilizados no experimento 

Código do cruzamento Cruzamentos 

I BRS Atalanta x LTB 06012 

II BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka 

III BRS Atalanta x BRS 6 Chuí 

IV BRS 6 Chuí x LTB 06012 

V BRS 6 Chuí x Oro 

VI SCS BRS Tio Taka x Oro 

VII SCS BRS Tio Taka x LTB 06012 

 

Os cruzamentos foram realizados pela Embrapa Clima Temperado entre 

outubro de 2010 a março de 2011. As sementes oriundas dos cruzamentos (F1) foram 

enviadas para multiplicação, na área experimental da Embrapa Arroz e Feijão 

(Goiânia-GO) em Santo Antônio de Goiás-GO, para obtenção da geração de 

sementes F2 (junho a outubro de 2011). As sementes de cada planta F1 foram colhidas 

separadamente originando a geração F2. Cada progênie de sementes da geração F2 

foi semeada em parcelas de quatro linhas de três metros de comprimento (outubro de 

2011 a março de 2012). As sementes da geração F3 tiveram as linhas centrais colhidas 

em bulk em cada parcela. Cada progênie de sementes da geração F3 foram semeadas 

em parcelas de quatro linhas de três metros de comprimento (outubro de 2012 a março 

de 2013). As sementes da geração F4 tiveram as linhas centrais colhidas em bulk em 

cada parcela (CADORE, 2015).    Ao final foram obtidos diferentes números de famílias 

para cada cruzamento, descritos a seguir:  1) BRS Atalanta x LTB 06012 – 19 famílias 

(F4); 2) BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka – 33 famílias (F4); 3) BRS Atalanta x BRS 

6 Chuí – 17 famílias (F4); 4) BRS 6 Chuí x LTB 06012 – 31 famílias (F4); 5) BRS 6 

Chuí x Oro – 24 famílias (F4); 6) SCS BRS Tio Taka x Oro – 17 famílias (F4); 7) SCS 

BRS Tio Taka x LTB 06012 – 12 famílias (F4).  

Para a avaliação das famílias juntamente com seus genitores, foi adotado o 

delineamento inteiramente casualizado em esquema de pais com linhas intercalares. 

Cada parcela foi composta de cinco linhas de 2 metros, com espaçamento de 0,25 

metros entre linhas. A semeadura se deu na forma de planta espaçada com 

espaçamento de 20 cm entre cada planta. Cada família foi semeada em uma parcela, 

enquanto os pais foram semeados em duas parcelas, para melhor estimar o efeito do 
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ambiente.  O preparo do solo e os tratos culturais foram realizados de acordo com as 

indicações técnicas da pesquisa para a cultura do arroz (SOSBAI, 2014). 

Em cada família foram avaliadas 10 plantas pertencentes as linhas centrais de 

cada parcela. Cada planta foi avaliada segundo os seguintes caracteres: Ciclo, 

avaliado em função dos dias que a planta levou para florescer a partir da data de 

semeadura; Estatura, avaliado em função do comprimento da planta, medido a partir 

da base no solo até a ponta da panícula principal; Comprimento do colmo em 

centímetros (C.colmo) avaliado em função do comprimento da planta medido a partir 

da base no solo até a base da panícula; Comprimento da Panícula em centímetros 

(C.panícula) avaliado da base até a ponta da panícula; Comprimento da folha bandeira 

em centímetros (C.folha) avaliado da lígula até a ponta da folha; Largura da folha 

bandeira em centímetros (L.folha) avaliado na porção mais larga da folha; Diâmetro 

do colmo em milímetros (D.colmo) avaliado na porção basal do colmo principal; 

Número de afilhos (Afilhos) avaliado por meio da contagem do número total de afilhos; 

Peso total da panícula em gramas (P.panícula) avaliado por meio da panícula com os 

grãos; Massa de grãos por panícula em gramas (M.grãos/panícula)avaliado por meio 

da pesagem apenas dos grãos; Massa de 100 grãos em gramas (M.100 grãos) 

avaliado por meio da contagem e pesagem de 100 grãos de cada panícula avaliada; 

Massa total de grãos em gramas (M.total) avaliado por meio da pesagem do volume 

total de grãos produzido por planta.  As análises estatísticas de correlação de Pearson, 

Correlações canônicas e os testes para a verificação da multicolineariedade foram 

realizados com uso do software SAS 9.3 respectivamente pelos procedimentos PROC 

CORR, PROC CANCORR e PROC REG. 

 

4.3. Resultados e discussões 

As correlações fenotípicas para os cruzamentos e para o conjunto de 

cruzamentos estão nas tabelas 11, 12, 13 e 14. Das correlações com magnitude igual 

ou superior a r=0,30 podemos destacar a correlação entre a estatura de planta e o 

comprimento do colmo, que variou de r=0,97 para o cruzamento  (BRS 6 Chuí x Oro; 

Tabela 13) a r=0,67 para o cruzamento VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 06012) e r=0,92 

quando todos os cruzamentos foram analisados juntos (Tabela 14). Resultado 

semelhante foi encontrado por Magalhães, (2007) ressaltando que a estatura de 
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plantas pode ser influenciada pelo comprimento de panícula, já que a avaliação da 

estatura é feita medindo-se a planta a partir da base do solo até a ponta da panícula, 

enquanto o comprimento do colmo vai até a base da panícula (BIOVERSITY 

INTERNATIONAL, IRRI E AFRICARICE. 2011.).  

A estatura e o comprimento do colmo são igualmente importantes no processo 

de seleção e melhoramento de gramíneas, já que a estatura tem relação com a 

tendência ao acamamento (FONSECA et al., 2008), enquanto o colmo juntamente 

com seu diâmetro está associado a produção de grãos devido a capacidade de 

armazenamento de fotoassimilados e também a prevenção do acamamento 

(KASHIWAGI et al., 2008). O diâmetro do colmo teve correlação positiva e significativa 

com a largura de folha nos cruzamentos II (BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka), III 

(BRS Atalanta x BRS Chuí), V (BRS Chuí x Oro), VI (SCS BRS Tio Taka) e no conjunto 

dos cruzamentos com magnitudes de r=0,32 a r=0,51 (Tabelas 11, 12, 13 e 14).  

Para as variáveis número de afilhos e massa total de grãos detectou-se 

correlações positivas para os cruzamentos I (BRS Atalanta x LTB 06012), II (BRS 

Atalanta x SCS BRS Tio Taka), III (BRS Atalanta x BRS 6 Chuí), IV (BRS Chuí x LTB 

06012), V (BRS 6 Chuí x Oro) e para o conjunto dos cruzamentos, sendo que os 

coeficientes de correlação variaram de r=0,44 a r=0,66. O número de afilhos tem 

relação com os componentes de rendimento das plantas de arroz, Assim, correlações 

entre estes caracteres já são esperados. Resultados semelhantes foram encontrados 

por Rai et al., (2015) trabalhando com arroz e Benin et al., (2005) trabalhando com 

trigo.  

O comprimento de panícula teve correlação positiva com a estatura de planta 

em cinco dos sete cruzamentos avaliados. O comprimento da panícula é uma 

característica muito influenciada pelas condições de cultivo, como densidade de 

plantio e incidência de doenças (FONSECA et al., 2008). Para a relação entre estes 

caracteres são encontrados na literatura desde resultados semelhantes aos 

encontrados neste trabalho, com correlações positivas (KISHORE et al., 2015), 

resultados com correlações negativas (RAI et al.,2015) e trabalhos onde não se 

detectou associação significativas entre estes caracteres (KETAN e SARKAR, 2014), 

demonstrando assim uma grande variabilidade de respostas fenotípicas destes 

caracteres, frente as condições de cultivo e diferenças entre os genótipos envolvidos..



48 
 

Tabela 11 - Correlações fenotípicas para os cruzamentos I (diagonal superior) e II (diagonal inferior) entre os caracteres morfológicos e de rendimento de 
cruzamentos de arroz. Ciclo, estatura, comprimento do colmo (C.colmo), comprimento da panícula (C.panícula), comprimento da folha bandeira (C.folha), 
largura da folha bandeira (L.folha), diâmetro do colmo (D.colmo), número de afilhos (Afilhos), peso da panícula (P.panícula), massa de grãos da panícula 
(M.grãos/panícula.), massa de 100 grãos (M.100 grãos) e massa total de grãos (M.total). Diagonal superior cruzamento I (BRS Atalanta x LTB 06012)1, diagonal 
inferior cruzamento II (BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka)2 

 Ciclo 
Estatura 

(cm) 
C.colmo 

(cm) 
C.panícula 

(cm) 
C.folha 

(cm) 
L.folha 
(cm) 

D.colmo 
(mm) 

Afilhos 
(n°) 

P.panícula 
(g.) 

M.grãos/ 
panícula 

(g.) 

M.100 
grãos 
(g.) 

M.total 
(g.) 

Ciclo (cm) 1 -0.29** -0.29** -0.02ns 0.08ns 0ns -0.19* 0.01ns -0.18* -0.18* -0.21** 0.09ns 

Estatura 
(cm) 

-0.19** 1 0.87** 0.3** 0.03ns 0.27** 0.25** 0.17* 0.3** 0.31** 0.03ns 0.13ns 

C.colmo 
(cm) 

-0.03ns 0.75** 1 -0.2** -0.04ns 0.28** 0.18* 0.17* 0.23** 0.25** 0.03ns 0.13ns 

C.panícula 
(cm) 

-0.20** 0.24** -0.45** 1 0.13ns 0ns 0.15* 0.01ns 0.14ns 0.13ns 0.01ns 0ns 

C.folha (cm) -0.08ns 0.10ns -0.01ns 0.16** 1 0.05ns 0.04ns -0.04ns 0.13ns 0.15* -0.11ns 0.06ns 

L.folha (cm) 0.09ns 0.24** 0.23** 0.01ns -0.10ns 1 0.07ns 0.06ns 0.07ns 0.11ns -0.23** 0.03ns 

D.colmo 
(cm) 

0.26** 0.23** 0.18** 0.07ns 0.11* 0.51** 1 -0.14* 0.12ns 0.19* 0.09ns -0.06ns 

Afilhos (n°) 0.13* -0.06ns -0.04ns -0.05ns -0.03ns -0.24** -0.15* 1 0.06ns 0.08ns -0.09ns 0.62** 

P.panícula 
(g.) 

-0.48** 0.28** 0.18** 0.10ns 0.15* 0.01ns 0.00ns -0.05ns 1 0.88** 0.18* 0.14* 

M.grãos/ 
panícula 

(g.) 
-0.50** 0.29** 0.19** 0.10ns 0.14* 0.02ns 0.00ns -0.07ns 0.99** 1 0.22** 0.17* 

M.100 
grãos (g.) 

-0.03ns 0.01ns 0.02ns -0.05ns -0.03ns -0.05ns 0.04ns 0.05ns 0.00ns -0.01ns 1 -0.12ns 

M.total (g.) -0.35** 0.21** 0.16** 0.04ns -0.04ns -0.10ns -0.07ns 0.44** 0.45** 0.45** 0.01ns 1 
1Cruzamento I n= 210; 2Cruzamento II n= 350. 
ns não significativo; **,* significativo respectivamente a 1% e 5% de probabilidade pelo teste t. 
cm= centímetros; mm= milímetros; g.= gramas; n°= número de unidades. 
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Tabela 12 - Correlações fenotípicas para os cruzamentos III (diagonal superior) e IV (diagonal inferior) entre os caracteres morfológicos e de rendimento de 
cruzamentos de arroz. Ciclo, estatura, comprimento do colmo (C.colmo), comprimento da panícula (C.panícula), comprimento da folha bandeira (C.folha), 
largura da folha bandeira (L.folha), diâmetro do colmo (D.colmo), número de afilhos (Afilhos), peso da panícula (P.panícula), massa de grãos da panícula 
(M.grãos/panícula.), massa de 100 grãos (M.100 grãos) e massa total de grãos (M.total). Diagonal superior cruzamento III (BRS Chuí x BRS Atalanta)1, diagonal 
inferior cruzamento IV (BRS Chuí x LTB 06012)2 

  Ciclo 
Estatura 

(cm) 
C.colmo 

(cm) 
C.panícula 

(cm) 
C.folha 

(cm) 
L.folha 
(cm) 

D.colmo 
(mm) 

Afilhos 
(n°) 

P.panícula 
(g.) 

M.grãos/ 
panícula 

(g.) 

M.100 
grãos 
(g.) 

M.total 
(g.) 

Ciclo (cm) 1  -0.41**  -0.41**  -0.11ns  -0.07ns 0.15* 0.23**  -0.24** 0.05ns  -0.02ns  -0.09ns  -0.07ns 

Estatura (cm)  -0.13* 1 0.80** 0.54** 0.12ns 0.14ns  -0.09ns 0.12ns 0.01ns  -0.02ns 0.04ns  -0.02ns 

C.colmo (cm)  -0.04ns 0.81** 1  -0.07ns 0.02ns 0.19*  -0.19* 0.18* 0.03ns 0.02ns 0.04ns  -0.02ns 

C.panícula 
(cm) 

 -0.12* 0.09ns  -0.51** 1 0.17*  -0.05ns 0.12ns  -0.05ns  -0.03ns  -0.07ns 0.00ns  -0.01ns 

C.folha (cm)  -0.17**  -0.04ns  -0.15* 0.18** 1 0.13ns 0.15* 0.11ns 0.21** 0.15*  -0.17* 0.26** 

L.folha (cm) 0.01ns 0.17** 0.22**  -0.12*  -0.18** 1 0.47**  -0.07ns 0.24** 0.24**  -0.05ns 0.03ns 

D.colmo (cm) 0.07ns 0.01ns 0.04ns  -0.06ns  -0.13* 0.27** 1  -0.07ns 0.22** 0.21**  -0.05ns 0.09ns 

Afilhos (n°)  -0.17**  -0.05ns  -0.10ns 0.09ns 0.17**  -0.06ns  -0.13* 1 0.02ns 0.00ns  -0.10ns 0.66** 

P.panícula 
(g.) 

 -0.09ns  -0.06ns  -0.03ns  -0.04ns  -0.02ns 0.09ns 0.08ns 0.05ns 1 0.88** 0.04ns 0.32** 

M.grãos/ 
panícula (g.) 

 -0.12*  -0.09ns  -0.05ns  -0.05ns  -0.03ns 0.07ns 0.06ns 0.09ns 0.93** 1 0.10ns 0.24** 

M.100 grãos 
(g.) 

 -0.17**  -0.03ns 0.00ns  -0.04ns  -0.09ns  -0.02ns 0.02ns 0.04ns 0.2** 0.23** 1  -0.15* 

M.total (g.)  -0.13*  -0.17**  -0.16** 0.03ns 0.10ns  -0.14*  -0.01ns 0.49** 0.14* 0.13* 0.06ns 1 
1Cruzamento III n= 190; 2Cruzamento IV n= 330. 
ns não significativo; **,* significativo respectivamente a 1% e 5% de probabilidade 
cm= centímetros; mm= milímetros; g.= gramas; n°= número de unidades. 
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Tabela 13 - Correlações fenotípicas para os cruzamentos V (diagonal superior) e VI (diagonal inferior) entre os caracteres morfológicos e de rendimento de 
cruzamentos de arroz. Ciclo, estatura, comprimento do colmo (C.colmo), comprimento da panícula (C.panícula), comprimento da folha bandeira (C.folha), 
largura da folha bandeira (L.folha), diâmetro do colmo (D.colmo), número de afilhos (Afilhos), peso da panícula (P.panícula), massa de grãos da panícula 
(M.grãos/panícula.), massa de 100 grãos (M.100 grãos) e massa total de grãos (M.total). Diagonal superior cruzamento V (Oro x BRS Chuí)1, diagonal inferior 
cruzamento VI (Oro x SCS BRS Tio Taka)2 

  
Ciclo 

Estatura 
(cm) 

C.colmo 
(cm) 

C.panícula 
(cm) 

C.folha 
(cm) 

L.folha 
(cm) 

D.colmo 
(mm) 

Afilhos 
(n°) 

P.panícula 
(g.) 

M.grãos/ 
panícula 

(g.) 

M.100 
grãos 
(g.) 

M.total 
(g.) 

Ciclo (cm) 1  -0.11ns  -0.13* 0.03ns  -0.02ns  -0.03ns 0.20**  -0.19**  -0.02ns  -0.04ns  -0.33**  -0.04ns 

Estatura 
(cm) 

 -0.32** 1 0.97** 0.31** 0.15* 0.18** 0.19** 0.05ns  -0.11ns  -0.10ns 0.06ns 0.01ns 

C.colmo 
(cm) 

 -0.26** 0.91** 1 0.07ns 0.09ns 0.13ns 0.15* 0.03ns  -0.16*  -0.15* 0.09ns  -0.06ns 

C.panícula 
(cm) 

 -0.23** 0.36** 0.12ns 1 0.26** 0.25** 0.18** 0.09ns 0.15* 0.13*  -0.13* 0.24** 

C.folha (cm)  -0.19* 0.18* 0.08ns 0.28** 1  -0.01ns 0.01ns  -0.03ns  -0.03ns  -0.04ns  -0.33** 0.10ns 

L.folha (cm) 0.09ns  -0.16*  -0.13ns  -0.05ns 0.09ns 1 0.41**  -0.02ns 0.29** 0.26**  -0.07ns 0.07ns 

D.colmo 
(cm) 

0.28**  -0.01ns 0.02ns 0.12ns 0.17* 0.40** 1 0.03ns 0.18** 0.13*  -0.10ns 0.08ns 

Afilhos (n°) 0.17*  -0.02ns  -0.06ns  -0.01ns  -0.09ns  -0.11ns  -0.02ns 1 0.17* 0.11ns 0.05ns 0.50** 

P.panícula 
(g.) 

 -0.41** 0.12ns 0.09ns 0.26** 0.14ns 0.17*  0.14ns  -0.06ns 1 0.90**  -0.01ns 0.39** 

M.grãos/ 
panícula 

(g.) 
 -0.43** 0.14ns 0.1ns 0.21** 0.19* 0.14ns 0.07ns  -0.05ns 0.94** 1 0.05ns 0.38** 

M.100 
grãos (g.) 

0.08ns 0.10ns 0.20*  -0.25**  -0.06ns  -0.02ns 0.01ns  -0.02ns  -0.05ns  -0.06ns 1  -0.08ns 

M.total (g.)  -0.26** 0.12ns 0.05ns 0.26** 0.07ns 0.14ns 0.09ns 0.27** 0.52** 0.52**  -0.22** 1 
1Cruzamento V n= 260; 2Cruzamento VI n= 190. 
ns não significativo; **,* significativo respectivamente a 1% e 5% de probabilidade 
cm= centímetros; mm= milímetros; g.= gramas; n°= número de unidades 
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Tabela 14 - Correlações fenotípicas para os cruzamentos VII (diagonal superior) e todas os Cruzamentos (diagonal inferior) entre os caracteres morfológicos 
e de rendimento de cruzamentos de arroz. Ciclo, estatura, comprimento do colmo (C.colmo), comprimento da panícula (C.panícula), comprimento da folha 
bandeira (C.folha), largura da folha bandeira (L.folha), diâmetro do colmo (D.colmo), número de afilhos (Afilhos), peso da panícula (P.panícula), massa de 
grãos da panícula (M.grãos/panícula.), massa de 100 grãos (M.100 grãos) e massa total de grãos (M.total). Diagonal superior cruzamentos VII (SCS BRS Tio 
Taka x LTB 06012)1, diagonal inferior Todas os cruzamentos juntos 2 

  Ciclo 
Estatura 

(cm) 
C.colmo 

(cm) 
C.panícula 

(cm) 
C.folha 

(cm) 
L.folha 
(cm) 

D.colmo 
(mm) 

Afilhos 
(n°) 

P.panícula 
(g.) 

M.grãos/ 
panícula 

(g.) 

M.100 
grãos 
(g.) 

M.total 
(g.) 

Ciclo (cm) 1  -0.33**  -0.18*  -0.20*  -0.17ns  -0.07ns 0.35** 0.35**  -0.63**  -0.57** 0.47**   -0.44** 

Estatura 
(cm) 

 -0.10** 1 0.67** 0.46** 0.32** 0.36**  -0.16ns  -0.10ns 0.39** 0.38**  -0.13ns 0.23* 

C.colmo 
(cm) 

 -0.04ns 0.92** 1  -0.36** 0.07ns 0.26**  -0.09ns  -0.07ns 0.15ns 0.19* 0.28** 0.08ns 

C.panícula 
(cm) 

 -0.18** 0.11**  -0.24** 1 0.32** 0.14ns  -0.10ns  -0.04ns 0.31** 0.25**  -0.51** 0.19ns 

C.folha 
(cm) 

 -0.08** 0.14** 0.07* 0.18** 1 0.16ns  -0.09ns  -0.05ns 0.20* 0.20*  -0.20* 0.12ns 

L.folha 
(cm) 

0.08** 0.07* 0.05* 0.04ns  -0.03ns 1 0.15ns  -0.05ns 0.30** 0.34**  -0.18* 0.14ns 

D.colmo 
(cm) 

0.16** 0.14** 0.13** 0.04ns 0.02ns 0.32** 1 0.16ns  -0.18*  -0.15ns 0.01ns 0.00ns 

Afilhos (n°) 0.07**  -0.03ns  -0.04ns 0.02ns 0.03ns  -0.07**  -0.09** 1  -0.27**  -0.25** 0.26**  0.13ns 

P.panícula 
(g.) 

 -0.42**  -0.08**  -0.13** 0.17** 0.06* 0.09** 0.05*  -0.01ns 1 0.92**  -0.49** 0.60** 

M.grãos/ 
panícula 

(g.) 
 -0.44**  -0.07*  -0.11** 0.15** 0.06* 0.09** 0.05ns  -0.02ns 0.95** 1  -0.43** 0.57** 

M.100 
grãos (g.) 

 -0.10** 0.11** 0.18**  -0.16**  -0.08**  -0.13** 0.06*  -0.02ns 0.04ns 0.06* 1  -0.35** 

M.total (g.)  -0.22**  -0.13**  -0.19** 0.16** 0.04ns 0.02ns  -0.05ns 0.44** 0.40** 0.38**  -0.15** 1 
1Cruzamento VII n= 140; 2Todos os cruzamentos n= 1670. 
ns não significativo; **,* significativo respectivamente a 1% e 5% de probabilidade 
cm= centímetros; mm= milímetros; g.= gramas; n°= número de unidades 
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Ainda sobre o comprimento de panícula observa-se a presença de correlações 

negativas com o comprimento do colmo nos cruzamentos II (BRS Atalanta x SCS BRS 

Tio Taka), IV (BRS 6 Chuí x LTB 06012) e VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 06012), 

demonstrando que quanto mais comprido é o colmo, menor é o comprimento da 

panícula e vice-versa. Porém não se observou correlações de magnitude significativas 

entre o comprimento de panícula e alguns dos parâmetros de rendimento de grãos. 

Apenas o cruzamento VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 06012) apresentou correlação 

com magnitude considerável entre o comprimento de panícula e o peso de panícula 

com coeficiente de correlação positivo e correlação negativa com a variável massa de 

100 grãos, resultado semelhante foi encontrado por (RASHID, et al., 2014). 

Para a variável ciclo, observa-se correlações negativas entre as variáveis, peso 

de panícula, massa de grão da panícula e massa total de grão das plantas, para os 

cruzamentos II (BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka) e VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 

06012), em comum entre estes cruzamentos está a cultivar SCS BRS Tio Taka na 

composição dos cruzamentos. A cultivar SCS BRS Tio Taka é uma cultivar de ciclo 

tardio, enquanto a cultivar BRS Atalanta é uma cultivar de ciclo precoce e a linhagem 

LTB 06012 se comportou como uma cultivar de ciclo precoce. Quando a análise foi 

realizada com o conjunto dos cruzamentos, mantiveram-se as correlações entre as 

variáveis peso de panícula e massa de grãos da panícula 

Correlações canônicas  

Com a existência de dois grupos de variáveis em um conjunto de dados, a 

aplicação da técnica de correlações canônicas possibilita identificar a máxima 

correlação entre estes grupos, que são compostos por combinações lineares dos 

vários caracteres que os constitui (CRUZ, REGAZZI e CARNEIRO, 2012). Assim nas 

tabelas 15, 16 e 17 são apresentados os resultados para as análises de correlações 

canônicas. 

Analisando os resultados obtidos em todos os cruzamentos verifica-se que os 

grupos de variáveis não podem ser considerados independentes, já que as 

correlações foram significativas em pelo menos um par canônico. Como o primeiro 

par canônico é sempre o de maior magnitude e representa as maiores inter-relações 

entre grupos (HAIR et al., 2009), as discussões ficaram restritas a este. O exame para 

a detecção da presença de multicolineariedade apontou perturbações causadas pela 
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variável comprimento de panícula, no cruzamento I (BRS Atalanta x LTB 06012), 

sendo esta retirada da análise. Analisando os coeficientes canônicos padronizados 

para o cruzamento I, observa-se que para o primeiro par canônico a correlação foi de 

r=0,64 (p<0,0001). Para os grupos de variáveis pode-se identificar que a massa total 

de grãos da planta é fortemente determinada pelo úmero de afilhos e por pequenas 

contribuições do aumento do ciclo, comprimento do colmo e da folha bandeira. 

Segundo Streck et al., (2006) o ciclo da cultura, dentro de certos limites tem relação 

direta com a produtividade, já que um ciclo maior permite o desenvolvimento de uma 

maior área foliar e mais tempo para armazenar fotoassimilados no colmo das plantas.  

No cruzamento II (BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka) o primeiro par canônico 

obteve correlação de r=0,65 (p<0,0001). A partir dos coeficientes padronizados pode-

se constatar que o aumento da massa total de grãos, aumento da massa de grãos da 

panícula e a redução da massa de panícula são determinados pelo aumento do 

número de afilhos e do comprimento do colmo e pelas reduções do ciclo. O 

cruzamento II é entre a cultivar muito precoce BRS Atalanta e a cultivar de ciclo tardio 

SCS BRS Tio Taka, podendo isto explicar o coeficiente negativo da variável ciclo.   

O cruzamento III (BRS Atalanta x BRS 6 Chuí) obteve coeficiente de correlação 

r=0,72 (p<0,0001) onde a redução do comprimento do colmo e o aumento do número 

de afilhos são as variáveis que mais determinaram o aumento da massa total de grãos 

das plantas e a redução do peso de panícula, sugerindo uma compensação entre as 

características avaliadas. 

Para o cruzamento IV (BRS 6 Chuí x LTB 06012), apenas o primeiro par 

canônico foi significativo r=0,55 (p<0,0001), nesta população o diagnóstico de 

multicolineariedade apontou perturbações causadas pela variável comprimento de 

panícula, retirando-se esta da análise. Para este cruzamento, o aumento do número 

de afilhos foi a variável que mais contribuiu para a determinação do aumento da massa 

total de grão das plantas e massa de grãos da panícula e também determinou a 

redução do peso de panícula. Participações com menor proporção foram observadas 

nas variáveis estatura e largura de folha, onde a redução destas determinaram o 

aumento da massa de grãos da panícula e massa total de grãos, também 

determinando a diminuição do peso da panícula. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Silva, (2013) trabalhando com mutantes de arroz. 
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Tabela 15 - Coeficientes canônicos padronizados das variáveis ciclo, estatura, comprimento do colmo (C.colmo), comprimento da panícula (C.pan.), 
comprimento da folha bandeira (C.folha), largura da folha bandeira (L.folha), diâmetro do colmo (D.colmo), número de afilhos (Afilhos), peso de panícula 
(P.panícula), massa de grãos da panícula (M.grãos/panícula.), massa de 100 grãos (M.100 grãos) e massa total de grãos (M.total) 

Cruzamento I  
(BRS Atalanta x LTB 06012)1. 

  
Cruzamento II  

(BRS Atalanta x SCS BRS Tio Taka). 
  

Cruzamento III  
(BRS Chuí x BRS Atalanta)1. 

Variáveis Par canônico   Variáveis Par canônico   Variáveis Par canônico 

Grupo 1 1ª 2ª 3ª 4ª   Grupo 1 1ª 2ª 3ª 4ª   Grupo 1 1ª 2ª 3ª 4ª 

Ciclo 0.19 -0.15 -0.53 -0.05   Ciclo -0.77 -0.50 0.06 -0.06   Ciclo 0.02 0.22 -1.01 0.08 

Estatura -0.07 0.68 0.39 -1.00   Estatura -0.12 0.50 -4.83 1.32   Estatura -0.01 -0.30 -0.69 0.71 

C.colmo 0.14 -0.19 -0.02 0.45   C.colmo 0.46 -0.33 5.48 -1.16   C.colmo -0.20 0.39 0.08 0.21 

C.folha 0.13 0.44 -0.15 -0.15   C.pan. 0.20 -0.30 3.83 -1.22   C.folha 0.20 0.61 -0.26 -0.46 

L.folha. -0.01 0.39 -0.72 0.12   C.folha -0.11 0.27 -0.19 -0.75   L.folha. 0.03 0.38 0.48 -0.09 

D.colmo 0.06 0.27 0.10 0.97   L.folha. -0.08 0.08 0.53 0.03   D.colmo 0.04 0.34 0.22 0.58 

Afilhos 0.97 -0.11 0.11 0.21   D.colmo 0.20 0.02 -0.50 0.37   Afilhos 0.97 -0.18 -0.06 0.17 

            Afilhos 0.70 -0.67 0.11 -0.19           

Grupo 2      Grupo 2      Grupo 2     

P.panícula -0.08 -0.19 0.60 -2.05   P.panícula -0.63 -1.48 -4.96 -6.01   P.panícula -0.31 1.04 -1.57 1.10 

M.grãos/ 
panícula 

0.05 1.20 -0.36 1.79   
M.grãos/ 
Panícula 

0.84 2.54 4.75 5.78   
M.grãos/ 
Panícula 

0.09 -0.09 1.97 -0.88 

M.100 grãos -0.08 -0.40 0.92 0.27   M.100 grãos 0.11 -0.02 -0.76 0.65   M.100 grãos -0.04 -0.45 0.24 0.89 

M.total 0.99 -0.23 0.18 0.01   M.total 0.88 -0.67 0.17 0.01   M.total 1.04 -0.19 0.09 0.12 

r  0.64 0.38 0.33 0.15   r  0.65 0.50 0.21 0.12   r  0.72 0.35 0.25 0.08 

Pr> F <.0001 <.0001 0.002 0.324   Pr> F <.0001 <.0001 0.06 0.44   Pr> F <.0001 0.0057 0.2283 0.8973 

r= coeficiente de correlação. 1 Variável C.pan. retirada da análise devido a perturbação por multicolineariedade. 
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Tabela 16 - Coeficientes canônicos padronizados das variáveis ciclo, estatura, comprimento do colmo (C.colmo), comprimento da panícula (C.pan.), 
comprimento da folha bandeira (C.folha), largura da folha bandeira (L.folha), diâmetro do colmo (D.colmo), número de afilhos (Afilhos), peso de panícula 
(P.panícula), massa de grãos da panícula (M.grãos/panícula.), massa de 100 grãos (M.100 grãos) e massa total de grãos (M.total) 

Cruzamento IV 
(BRS Chuí x LTB 06012)1. 

 Cruzamento V 
(Oro x BRS Chuí). 

 Cruzamento VI 
(Oro x SCS BRS Tio Taka). 

Variáveis Par canônico  Variáveis Par canônico  Variáveis Par canônico 

Grupo 1 1ª 2ª 3ª 4ª  Grupo 1 1ª 2ª 3ª 4ª  Grupo 1 1ª 2ª 3ª 4ª 

Ciclo -0.20 -0.86 0.13 -0.20  Ciclo 0.21 -0.61 -0.25 0.35  Ciclo -0.79 0.32 -0.38 -0.01 

Estatura -0.35 -0.60 -0.38 0.95  Estatura 0.75 0.71 1.92 0.07  Estatura -0.14 0.43 0.19 -1.09 

C.colmo 0.09 0.39 0.02 -0.54  C.colmo -0.96 -0.50 -2.33 0.12  C.colmo -0.06 -0.22 0.44 1.42 

C.folha -0.07 -0.51 0.37 0.05  C.pan. 0.08 -0.09 -0.47 -0.78  C.pan. 0.50 0.03 -0.69 0.13 

L.folha. -0.21 0.13 0.81 -0.33  C.folha 0.29 -0.61 -0.30 -0.11  C.folha -0.12 -0.18 0.41 -0.52 

D.colmo 0.13 0.07 0.36 0.82  L.folha. 0.17 -0.21 0.74 0.00  L.folha. 0.30 0.16 0.17 0.03 

Afilhos 0.89 -0.24 0.10 0.03  D.colmo 0.09 -0.01 0.20 0.54  D.colmo 0.33 -0.13 -0.14 0.61 
      Afilhos 0.84 0.35 -0.22 0.31  Afilhos 0.33 0.86 0.26 -0.04 

Grupo 2   Grupo 2   Grupo 2  

P.panícula -0.63 -0.33 1.06 2.32  P.panícula 0.56 0.10 0.87 2.08  P.panícula 1.02 -0.65 -1.69 2.03 

M.grãos/ 
panícula 

0.67 0.78 -0.12 -2.45  M.grãos/ 
panícula 

-0.48 -0.25 0.23 -2.25  M.grãos/ 
panícula 

-0.46 -0.36 2.01 -2.01 

M.100 
grãos 

0.08 0.76 -0.55 0.40  M.100 
grãos 

-0.25 0.97 0.11 0.11  M.100 
grãos 

-0.25 0.19 0.70 0.69 

M.total 0.96 -0.26 -0.04 0.17  M.total 0.87 0.41 -0.49 -0.18  M.total 0.48 1.09 0.20 0.08 

r 0.55 0.23 0.13 0.07  r 0.57 0.48 0.36 0.07  R 0.58 0.38 0.34 0.27 

Pr> F <.0001 0.124 0.748 0.819  Pr> F <.0001 <.0001 0.0003 0.942  Pr> F <.0001 <.0001 0.0002 0.015 

r= coeficiente de correlação. 1 Variável C.pan. retirada da análise devido a perturbação por multicolineariedade. 
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Tabela 17 - Coeficientes canônicos padronizados das variáveis ciclo, estatura, comprimento do colmo (C.colmo), comprimento da panícula (C.pan.), 
comprimento da folha bandeira (C.folha), largura da folha bandeira (L.folha), diâmetro do colmo (D.colmo), número de afilhos (Afilhos), peso de panícula 
(P.panícula), massa de grãos da panícula (M.grãos/panícula.), massa de 100 grãos (M.100 grãos) e massa total de grãos (M.total) 

Cruzamento VII  
(SCS BRS Tio Taka x LTB 06012)1. 

 Todas os cruzamentos juntos. 

Variáveis Par canônico  Variáveis Par canônico 

Grupo 1 1ª 2ª 3ª 4ª  Grupo 1 1ª 2ª 3ª 4ª 

Ciclo 0.75 -0.53 -0.42 0.08  Ciclo -0.66 0.67 -0.40 -0.21 

Estatura -0.45 -0.24 0.12 -0.56  Estatura -0.26 0.42 -0.84 3.72 

C.colmo 0.62 0.86 -0.54 0.22  C.colmo -0.08 -0.32 1.30 -3.57 

C.folha -0.03 -0.03 0.01 0.29  C.pan. 0.18 -0.14 -0.14 -1.78 

L.folha. -0.27 0.05 -0.28 0.79  C.folha 0.02 -0.07 -0.28 0.25 

D.colmo -0.13 0.00 0.46 0.42  L.folha. 0.15 -0.15 -0.51 0.43 

Afilhos 0.14 0.63 0.72 0.01  D.colmo 0.13 -0.19 0.33 -0.51 
      Afilhos 0.71 0.66 0.20 0.03 

Grupo 2   Grupo 2  

P.panícula -0.54 0.15 -0.49 -2.57  P.panícula 0.15 -0.45 -0.49 -3.06 
M.grãos/ 
panícula 

-0.03 0.26 -0.67 2.44  M.grãos/ 
panícula 

0.16 -0.61 0.39 3.03 

M.100 grãos 0.61 0.82 -0.45 -0.28  M.100 grãos 0.05 0.06 1.00 -0.19 

M.total 0.02 0.73 1.01 0.11  M.total 0.84 0.71 0.14 0.05 

r 0.78 0.48 0.46 0.17  r 0.55 0.45 0.31 0.09 

Pr> F <.0001 <.0001 0.0001 0.4133  Pr> F <.0001 <.0001 <.0001 0.0244 

r= coeficiente de correlação. 1 Variável C.pan. retirada da análise devido a perturbação por multicolineariedade. 
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Para o cruzamento V (BRS 6 Chuí x Oro) a redução do comprimento do colmo, 

o aumento da estatura e número de afilhos, variáveis do grupo 1 determinaram o 

aumento do peso de panícula, massa total de grãos e a redução da massa de grãos 

da panícula, variáveis do grupo 2. As avaliações de estatura, comprimento do colmo 

se diferem principalmente pela presença do comprimento de panícula na avaliação da 

estatura das plantas. Este fato justifica os coeficientes positivos entre a estatura e 

peso de panícula e negativo para comprimento do colmo.  

Para o cruzamento VI (SCS BRS Tio Taka x Oro), a redução do ciclo, juntamente 

com o aumento do comprimento da panícula foram determinantes para o aumento do 

peso da panícula e massa total de grãos e redução da massa de grãos da panícula. 

O cruzamento VII (SCS BRS Tio Taka x LTB 06012) também teve a variável 

comprimento de panícula retirada do conjunto de dados devido ao exame de 

multicolineariedade. O coeficiente de correlação foi r=0,78 (p<0,0001) sendo as 

relações estabelecidas entre os grupos de variáveis da seguinte forma. O aumento do 

ciclo, juntamente com o aumento do comprimento do colmo e a redução da estatura 

de plantas, foi determinante para a redução do peso de panícula e aumento da massa 

de 100 grãos. 

Para a análise com todos os cruzamentos foi detectada correlações significativas 

para todos os pares canônicos, sendo o primeiro com magnitude de r=0,55 

(p<0,0001), onde o aumento da massa total de grãos foi determinado principalmente 

pelo maior número de afilhos e pela redução do ciclo, e em uma menor proporção pela 

redução da estatura das plantas. Considerando o segundo par canônico com r=0,45 

(p<0,0001) observa-se que o aumento do ciclo, estatura, número de afilhos e a 

redução do comprimento do colmo (grupo1) são determinantes para o aumento da 

massa total de grãos e redução na massa de grãos da panícula e peso da panícula. 

O segundo par canônico é obtido de modo a exibir as maiores relações entre os 

grupos de variáveis que não foram explicadas pelo primeiro par canônico (HAIR et al., 

2009).  

De forma geral os coeficientes canônicos demonstram que aumentos de 

produtividade são alcançados por meio da seleção de genótipos com maior número 

de afilhos e menor estatura. Segundo Morais et al., (1996) a capacidade de 

afilhamento constitui uma característica desejada em todo programa de melhoramento 
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visando maior produtividade. A redução de estatura também é uma característica 

desejável em programas de melhoramento. Segundo Souza et al., (2007) decréscimos 

de 29 cm para cultivares de ciclo precoce e de 42 cm para as de ciclo tardio, foram 

obtidos pelos programas de melhoramento de terras altas. A redução de estatura tem 

como principal objetivo controlar a ocorrência de acamamento, além de permitir a 

aplicação de maiores doses de fertilizantes (MORAIS et. al., 1996). 

 

4.4. Conclusão.  

Todas os cruzamentos analisados apresentaram correlações simples 

significativas entre as variáveis analisadas, sendo 33,81% de magnitude média ou 

superior. A correlação entre as variáveis número de afilhos e a produção total de grãos 

apresentou correlação significativa em praticamente todos os cruzamentos, 

possibilitando a seleção indireta entre estes caracteres. 

Todos os cruzamentos apresentaram pelo menos um par canônico com correlação 

significativa, podendo-se concluir que os grupos de variáveis analisados, não podem 

ser considerados independentes. E a variável do grupo I, número de afilhos tem 

função determinante nas variáveis do grupo II em praticamente todos os cruzamentos.      
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5. Capítulo III 

 

Reação ao estresse por frio em linhagens arroz derivadas do cruzamento entre 

as subespécies indica e japonica contrastantes para a germinação sob baixas 

temperaturas 

 

 

5.1. Introdução. 

O arroz é uma planta de origem tropical, amplamente cultivada em uma 

diversidade de áreas e atualmente é o segundo cereal mais produzido no mundo 

(FAOSTAT, 2014). É considerado pela FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) o cereal cultivado mais importante para a segurança alimentar, sendo 

o principal componente nutricional para mais da metade da população mundial, 

especialmente na Ásia onde é a base alimentar da população, chegando a fornecer 

de 60 a 70% do total de calorias consumidas (FAO, 2013). Estima-se que no mundo 

aproximadamente 870 milhões de pessoas sofram de desnutrição crônica, a maioria 

destas pessoas estão distribuídas nos países em desenvolvimento, onde o arroz está 

diretamente associado a segurança alimentar e estabilidade política (MUTHAYYA et 

al. 2014). Fora do continente asiático os maiores produtores de arroz são: Brasil, 

Estados Unidos, Egito, Madagascar e Nigéria, que juntos respondem por 5% da 

produção global. Com o intuito de garantir a segurança alimentar, a produção mundial 

de grãos deverá ser aumentada entre 60%-110% até o ano de 2050. Para atingirmos 

estes níveis de produção deve-se aumentar a intensidade do uso da terra em 10% e 

incrementar a produtividade em 80% (ALEXANDRATOS e BRUINSMA, 2012). No 

Brasil o Estado do Rio Grande do Sul se destaca como o maior produtor nacional, 

respondendo por 70% de toda produção brasileira, em uma área de aproximadamente 

1 milhão de hectares, com níveis de produtividade da ordem de 7,5 t ha-1(SOSBAI, 

2014). 
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O aumento da produtividade e consequentemente da produção de arroz no Rio 

Grande do Sul, é resultado dos investimentos em pesquisa que possibilitaram a 

substituição das cultivares do tipo tradicional por cultivares modernas, de estatura 

mais baixa, folhas eretas, alta capacidade de perfilhamento e com alta qualidade de 

grãos. Foi a partir da década de 70 com os trabalhos realizados em parceria entre a 

Embrapa e o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) onde a partir dos lançamentos 

das cultivares BR-IRGA 409, BR-IRGA 410, IRGA 417 e BRS 7 TAIM é que a 

produtividade das lavouras cresceu significativamente (TERRES et. al, 2004). 

A substituição das cultivares tradicionais por cultivares do tipo moderno, 

possibilitou incrementos significativos na produtividade das lavouras, no entanto, 

sintomas relacionados a toxidez por excesso de ferro no solo e sensibilidade a 

ocorrência de baixas temperaturas, se tornaram mais frequentes e com maior 

intensidade (CARMONA, 1989; SOUSA, GOMES e VAHL, 2004; TORO, 2006).  

O ambiente exerce grande influência no crescimento e desenvolvimento de 

plantas durante o ciclo de cultivo.  Na cultura do arroz existem Três momentos do ciclo 

de cultivo onde as plantas são mais sensíveis a ocorrência de baixas temperaturas. 

Os estádios de desenvolvimento onde ocorrem a microsporogênese e a floração, são 

os momentos de maior sensibilidade das plantas. Nestes estádios é onde observam-

se as maiores perdas de produtividade e os maiores prejuízos econômicos devido a 

esterilidade das espiguetas (SOSBAI, 2016). Os subperíodos compreendidos entre a 

germinação e emergência é outro importante momento do ciclo de cultivo do arroz, 

onde a presença de temperaturas abaixo do ideal, causam prejuízos a produtividade 

das lavouras. Quando a temperatura do solo não se encontra na faixa ideal para a 

germinação, seja por eventos climáticos adversos ou pela época do ano escolhida 

para a semeadura, atrasos na emergência das plântulas e redução da porcentagem 

de sementes germinadas, são os principais danos observados. A semeadura 

antecipada é uma alternativa utilizada pelos agricultores, como escape da ocorrência 

de frio durante a pré-floração e floração do arroz. Porém, o aumento dos subperíodos 

entre a semeadura e emergência e a redução na taxa de crescimento e 

desenvolvimento das plântulas, promove a exposição destas a ocorrência de pragas, 

doenças e competição com plantas daninhas. O Aumento dos custos de implantação 

e manutenção das lavouras devido a necessidade de um maior número de aplicações 

de agrotóxicos, são observados tanto na fase de germinação e emergência, no 
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controle de plantas daninhas, como para controle de pragas e doenças de final de 

ciclo (SOSBAI, 2014). 

A maioria das cultivares modernas utilizadas no Rio Grande do Sul pertencem 

a subespécie indica, menos adaptadas a baixas temperaturas. Já as cultivares da 

subespécie japonica são mais adaptadas a condições de clima temperado, tolerando 

até certo limite a ocorrência de temperaturas abaixo do ideal para a germinação 

(SOSBAI, 2016). Um estudo comparativo das cultivares indica e japonica, demonstrou 

que as cultivares da subespécie japonica germinavam em temperaturas de 

aproximadamente 8ºC, em quanto as cultivares indica não germinavam (TAKAHASHI, 

1997). Assim os programas de melhoramento genético têm realizados cruzamentos 

entre as duas subespécies com o objetivo de obter uma cultivar que reúna as 

características de tolerância ao frio da subespécie japonica com a qualidade de grãos 

presente na subespécie indica. 

Desta forma o estudo de cruzamentos de cultivares de arroz contrastantes para 

a tolerância ao estresse por frio possibilitará a identificação linhagens com potencial 

de serem direcionadas a ensaios de rendimento ou a comporem novos cruzamentos 

e formação de novas linhagens. 

Sendo assim, este trabalho teve o objetivo de avaliar em delineamento de 

blocos aumentados de Federer, 170 linhagens de arroz provenientes do cruzamento 

contrastante entre a cultivar da subespécie indica (sensível ao frio) SCS BRS TIO 

TAKA com a cultivar japonica (tolerante ao frio) Oro em resposta ao estresse por frio 

durante a germinação em condições de ambiente controlado. 

 

5.2. Material e métodos. 

O experimento foi realizado no laboratório do Centro de Genômica e 

Fitomelhoramento da faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel” da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel). Para o experimento foram utilizadas 170 linhagens 

resultantes do cruzamento entre as cultivares Oro e SCS BRS Tio Taka e os 

respectivos genitores. A condução do experimento foi realizada segundo a 

metodologia proposta por Cruz e Milach (2004), sendo descrita a seguir. Foram 

utilizadas duas temperaturas para a germinação, 25°C para o tratamento controle e 
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13°C para o tratamento com estresse por frio. Todos os tratamentos foram realizados 

em rolos de papel germiteste com as sementes previamente desinfestadas em álcool 

70% por 30 segundos e hipoclorito de sódio 5% por 20 minutos, sendo lavadas com 

água destilada esterilizada por três vezes. Os rolos de papel foram montados com três 

folhas e receberam água destilada em volume equivalente a 2,5 vezes o peso do 

papel. Cada rolo de papel recebeu 20 sementes por repetição. Foram utilizadas duas 

câmaras do tipo BOD de mesma marca e modelo de fabricação, sendo uma ajustada 

para 25°C (controle) e a outra para 13°C (estresse) com fotoperíodo de 12 horas. As 

avaliações foram realizadas em mais de uma etapa, os tratamentos controle (25°C), 

foram avaliados aos sete dias após a semeadura, sendo mensurado os caracteres: 

número de sementes germinadas com plântulas normais; comprimento de parte 

aérea; comprimento da raiz principal e comprimento do coleóptilo. Todas as medições 

foram realizadas com régua graduada em centímetros. 

Os tratamentos com estresse por frio, foram avaliados da seguinte forma: 

contagem das sementes germinadas aos 14 e 21 dias após a semeadura e avaliação 

morfológica ao final dos 28 dias após a semeadura. Aos 28 dias após a semeadura 

as plântulas foram avaliadas quanto ao número de plântulas normais e medições dos 

comprimentos de parte aérea, comprimento da raiz principal e comprimento do 

coleóptilo. Todas as medições foram realizadas em sementes que apresentavam 

radícula e coleóptilo com auxílio de régua graduada em centímetros. 

Com as informações coletadas foram calculados os seguintes parâmetros: 

Índice de germinação (IG), obtido com a seguinte fórmula. 

IG= (N14 + N21/2)/20 x100, onde N14= número de sementes germinadas aos 14 dias 

após a semeadura; N21= número de sementes germinadas aos 21 dias após a 

semeadura; 20= número total de sementes em cada repetição. Para o cálculo do IG 

foram consideradas as sementes que apresentavam radícula e coleóptilo. 

Porcentagem de genótipos com coleóptilo maior que 5mm, obtido na avaliação das 

sementes germinadas aos 28 dias após a semeadura, calculando-se a porcentagem 

de sementes com coleóptilo maior que 5mm.  

Porcentagem na redução do coleóptilo, obtido por meio da comparação do 

comprimento médio dos coleóptilos aos 28 dias de germinação no frio (13°C) em 
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relação ao comprimento médio obtido dos coleóptilos aos 7 dias de germinação do 

tratamento controle (25°C). Calculando-se a porcentagem de redução do comprimento 

pela germinação sob baixa temperatura. 

Porcentagem de redução no comprimento de parte aérea e da raiz principal, foram 

calculados da mesma maneira utilizada no cálculo da porcentagem de redução do 

comprimento do coleóptilo. 

Porcentagem de plantas normais, obtida pela proporção de sementes germinadas e 

com plântulas normais aos 28 dias após a semeadura. 

Todos os dados e parâmetros obtidos foram analisados para a verificação das 

pressuposições da análise de variância, sendo que os dados de germinação no 

tratamento controle, índice de germinação no tratamento sob estresse e porcentagem 

de plantas normais no tratamento sob estresse, foram previamente transformados 

pelo arco seno da raiz quadrada (arcseno√X
2

 ).   

O delineamento experimental foi de blocos aumentados, onde a data de 

semeadura foi utilizada como bloco. O delineamento de blocos aumentados exige a 

presença das mesmas testemunhas em cada bloco para a estimação do erro 

experimental. Desta forma os 4 blocos foram montados com intervalo de 4 dias e 

posteriormente avaliados respeitando-se o tempo pré-determinado para cada 

tratamento. Cada bloco foi semeado simultaneamente para ambos os tratamentos, 

resultando ao final em 4 blocos, sendo dois blocos com 44 genótipos (42 linhagens + 

2 testemunhas) e dois blocos com 45 genótipos (43 linhagens + 2 testemunhas) as 

testemunhas foram sempre os genitores da população (Oro e SCS BRS Tio Taka). 

As análises estatísticas foram realizadas com o software GENES v. 2017.49 

(CRUZ, 2013) e também com o uso da ferramenta RBio v.17 (BHERING, 2017). 

 

5.3. Resultados e discussões 

As médias dos dados referente ao tratamento controle e aos parâmetros 

calculados para o tratamento com estresse por frio, foram submetidos a análise de 

variância especifica para o delineamento de blocos aumentados presente no software 



64 
 

GENES. Para a análise de médias foi utilizado o software R por meio da ferramenta 

RBio, utilizando-se o pacote agricolae com a função DAU.test. 

Para o tratamento controle a análise de variância detectou efeito significativo 

entre os tratamentos para as variáveis comprimento de parte aérea e comprimento do 

coleóptilo (Tabela 18). O software GENES também estima as médias entre os 

diferentes tratamentos (comuns e não comuns) e alguns parâmetros genéticos 

(Tabela 18). 

Tabela 18. Resumo para a análise de variância e parâmetros genéticos das variáveis germinação 
(GER), comprimento de parte aérea em centímetros (CPA), comprimento da raiz principal em 
centímetros (C.RAIZ) e comprimento do Coleóptilo em centímetros (COLE) para as linhagens do 
cruzamento (Oro x SCS BRS Tio Taka) e os respectivos genitores no tratamento controle 

Fontes de variação G.L. 
QM 

GER1 CPA CRAIZ COLE 

Blocos 3 0.008 0.25 3.39 0.08 

Trat.(Ajust.) 171 0.001ns 0.17* 1.67ns 0.017** 

Resíduo 3 0.004 0.009 0.33 0.006 

Média Geral 92.69 1.81 6.89 0.68 

Média Testemunhas 90.00 1.44 5.23 0.71 

Média das linhagens 92.81 1.83 6.97 0.68 

CV(%) Geral 3.85 5.18 8.29 3.62 
CV(%) Testemunhas 3.96 6.47 10.93 3.47 

CV(%) linhagens 3.84 5.13 8.2 3.62 

Variância Fenotípica 73.38 0.17 1.65 0.018 

Variância de ambiente 12.73 0.009 0.33 0.006 

Variância genotípica 60.65 0.17 1.32 0.017 

Herdabilidade(%) 82.66 94.97 80.22 96.67 

CVg 8.39 22.28 16.51 19.54 

Razão CVg/Cve 2.18 4.34 2.01 5.39 
ns Não significativo; **, * significativo respectivamente a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F. 
1 Quadrados médio referente aos dados transformados pelo arco seno da raiz quadrada, apenas para 
a ANOVA. 
Trat.(ajust.)= Tratamentos ajustados; G.L.= Graus de Liberdade; Q.M.= Quadrado médio; CVg= 
Coeficiente de variação genético; CVg/CVe= Razão do coeficiente de variação genético pelo 
coeficiente de variação experimental.  

    

A média geral para a germinação foi de 92,7% de sementes germinadas, sendo 

90% para a média dos tratamentos controle e 92,8% para a média das linhagens. A 

partir deste resultado pode-se inferir que tanto as linhagens com as cultivares 

testemunhas apresentaram índices satisfatórios para a germinação no tratamento 

controle. As menores porcentagem de germinação ficaram entre 70% e 75%, 

observado em 10 das 170 linhagens (Tabela 19).  
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Para o comprimento da parte aérea as médias das linhagens foram superiores 

à média dos genitores, o que juntamente com os coeficientes de variação genético 

(CVg%) e a razão entre o coeficiente de variação genético pelo experimental 

(CVg/CVe) demonstram um cenário favorável a seleção (CRUZ, CARNEIRO e 

REGAZZI, 2014). Resultados semelhantes foram encontrados também para variável 

comprimento do coleóptilo. Para a análise de médias (Tabela 19), foi detectado 

diferença significativa entre os tratamentos pelo teste de Tukey, para variável 

comprimento de parte aérea e do coleóptilo. Segundo HÖFS et al., (2004) sementes 

com maior vigor tendem a produzir plântulas maiores, neste sentido pode-se destacar 

as linhagens 5209-7, 5209-10, 5209-1 e 5169-8 como as que obtiveram os maiores 

comprimentos de parte aérea.  A testemunha Oro, apresentou comprimento médio de 

1,47 cm sendo significativamente igual a cultivar SCS BRS Tio Taka. Observa-se na 

tabela 19 que existe um grande número de linhagens significativamente superiores as 

testemunhas.   

O coleóptilo tem a função de recobrir e proteger a primeira folha durante o 

período de germinação e emergência (TAIZ, ZEIGER e MOLLER, 2017), o 

comprimento do coleóptilo tem sido usado como parâmetro de classificação de 

genótipos de arroz em sensíveis e tolerantes ao estresse por frio durante a 

germinação (MERTZ et al., 2009; CRUZ et al., 2013). Para o tratamento controle as 

linhagens obtiveram comprimento médio de 0,68 cm, enquanto as testemunhas 

atingiram os 0,71 cm. O coeficiente de variação genético (CVg%) para esta variável é 

de 5,39% (Tabela18), este valor indica grande potencial de seleção para este 

caractere, já que este coeficiente indica a medida dos desvios genéticos em relação 

à média (CORDEIRO et al., 2003). O maior comprimento de coleóptilo foi observado 

na linhagem 5133-3 (1,44 cm), esta linhagem obteve comprimento de parte aérea de 

1,65 cm e comprimento de raiz de 7,20 cm. As cultivares testemunhas não foram 

significativamente diferentes entre si e ficaram dentro de valores intermediários das 

médias obtidas, assim como a maioria das linhagens (0,53cm a 0,82cm). Trabalhando 

com estresse por frio comparando quatro genótipos de arroz, Mertz et al., (2009) 

também obteve comprimentos de coleóptilos dentro do intervalo de 0,50cm a 0,70cm 

para as sementes germinadas a 25°C.  

De forma geral, para o tratamento controle, as linhagens obtidas foram 

superiores a seus genitores para a variável CPA e também para variável CRAIZ, 
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porém sem efeito significativo detectado. Estes resultados refletem a superioridade 

genética obtida na recombinação entre as duas subespécies presentes neste 

cruzamento, pois segundo HÖFS et al., (2004) sementes de maior qualidade 

fisiológica produzem plântulas maiores. Como todas as sementes utilizadas neste 

experimento provem do mesmo ano de colheita relatada no capítulo 1 deste trabalho, 

admite-se que as diferenças encontradas possam ser de origem genética.  

 

Tabela 19 – Médias das variáveis porcentagem de germinação, comprimento de parte aérea (CPA), 
comprimento da raiz principal (C.RAIZ) e comprimento do coleóptilo (COLE), para as 170 linhagens e 
os respectivos genitores SCS BRS Tio Taka e Oro no tratamento controle 

Linhagem Germinação CPA C.RAIZ COLE 

5094 -1 85.00  2.04 abcdef 6.48  0.63 bc 

5094 -2 100.00  1.83 abcdef 5.74  0.80 bc 

5094 -3 90.00  1.56 abcdef 5.82  0.62 bc 

5094 -4 95.00  2.36 abcdef 7.32  0.83 abc 

5094 -5 100.00  2.11 abcdef 8.07  0.68 bc 

5094 -6 90.00  1.46 bcdef 4.77  0.58 bc 

5094 -7 85.00  2.33 abcdef 8.42  0.96 abc 

5094 -8 100.00  1.56 abcdef 6.25  0.69 bc 

5094 -9 100.00  1.96 abcdef 7.74  0.60 bc 

5094 -10 95.00  2.06 abcdef 5.86  0.69 bc 

5105 -1 100.00  1.78 abcdef 8.95  0.77 bc 

5105 -2 75.00  1.87 abcdef 9.65  0.49 c 

5105 -3 85.00  1.16 bcdef 6.96  0.53 bc 

5105 -4 100.00  1.80 abcdef 8.48  0.57 bc 

5105 -5 80.00  1.60 abcdef 8.04  0.67 bc 

5105 -6 95.00  1.70 abcdef 8.15  0.72 bc 

5105 -7 90.00  2.40 abcdef 6.44  1.10 ab 

5105 -8 90.00  2.53 abcdef 7.81  0.53 bc 

5105 -9 90.00  1.65 abcdef 8.02  0.56 bc 

5105 -10 75.00  1.59 abcdef 8.64  0.81 bc 

5120 -1 95.00  2.51 abcdef 8.09  0.69 bc 

5120 -2 80.00  1.72 abcdef 6.53  0.49 c 

5120 -3 100.00  1.36 bcdef 7.33  0.86 abc 

5120 -4 95.00  1.61 abcdef 5.37  0.67 bc 

5120 -5 90.00  1.76 abcdef 6.72  0.80 bc 

5120 -6 95.00  1.23 bcdef 5.56  1.02 abc 

5120 -7 95.00  1.23 bcdef 6.44  0.79 bc 
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5120 -8 75.00  1.67 abcdef 5.24  0.74 bc 

5120 -9 85.00  1.61 abcdef 6.15  0.76 bc 

5120 -10 100.00  1.99 abcdef 6.04  0.65 bc 

5121 -1 95.00  2.51 abcdef 8.45  0.69 bc 

5121 -2 90.00  1.84 abcdef 8.00  0.84 abc 

5121 -3 90.00  1.59 abcdef 8.59  0.70 bc 

5121 -4 75.00  1.99 abcdef 8.20  0.54 bc 

5121 -5 85.00  1.06 ef 3.49  0.74 bc 

5121 -6 85.00  1.13 bcdef 6.40  0.71 bc 

5121 -7 80.00  1.09 def 6.67  0.67 bc 

5121 -8 85.71  1.62 abcdef 6.80  0.68 bc 

5121 -9 90.00  1.50 abcdef 9.27  0.58 bc 

5121 -10 95.00  1.79 abcdef 8.35  0.69 bc 

5133 -1 100.00  1.08 ef 5.63  0.47 c 

5133 -2 100.00  1.63 abcdef 6.47  0.59 bc 

5133 -3 95.00  1.65 abcdef 7.20  1.44 a 

5133 -4 100.00  1.52 abcdef 5.72  0.73 bc 

5133 -5 100.00  1.73 abcdef 5.72  0.69 bc 

5133 -6 100.00  2.09 abcdef 7.10  0.79 bc 

5133 -7 90.00  1.81 abcdef 7.41  0.71 bc 

5133 -8 90.00  1.89 abcdef 7.53  0.59 bc 

5133 -9 100.00  1.87 abcdef 5.83  0.76 bc 

5133 -10 95.00  1.66 abcdef 6.43  0.55 bc 

5134 -1 95.00  1.94 abcdef 6.70  0.59 bc 

5134 -2 85.00  2.17 abcdef 6.12  0.66 bc 

5134 -3 95.00  2.31 abcdef 6.94  0.60 bc 

5134 -4 95.00  1.78 abcdef 7.21  0.58 bc 

5134 -5 90.00  1.68 abcdef 7.08  0.95 abc 

5134 -6 90.00  2.07 abcdef 5.77  0.93 abc 

5134 -7 91.67  2.06 abcdef 6.65  0.75 bc 

5134 -8 100.00  1.79 abcdef 6.31  0.63 bc 

5134 -9 100.00  1.87 abcdef 6.31  0.64 bc 

5134 -10 75.00  1.78 abcdef 5.95  0.74 bc 

5140 -1 90.00  2.42 abcdef 8.82  0.55 bc 

5140 -2 80.00  1.09 ef 5.54  0.83 abc 

5140 -3 90.00  1.66 abcdef 7.48  0.54 bc 

5140 -4 90.00  0.92 f 5.13  0.48 c 

5140 -5 100.00  1.10 cdef 5.72  0.55 bc 

5140 -6 90.00  1.65 abcdef 6.52  0.70 bc 

5140 -7 95.00  2.00 abcdef 7.21  0.77 bc 
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5140 -8 95.00  1.41 bcdef 6.42  0.78 bc 

5140 -9 100.00  2.02 abcdef 11.58  0.82 bc 

5140 -10 100.00  1.76 abcdef 5.82  0.68 bc 

5142 -1 100.00  2.61 abcdef 10.01  0.50 c 

5142 -2 90.00  2.04 abcdef 7.63  0.55 bc 

5142 -3 95.00  1.15 bcdef 7.09  0.83 abc 

5142 -4 95.00  2.29 abcdef 8.51  0.56 bc 

5142 -5 85.00  1.53 abcdef 7.54  0.50 c 

5142 -6 100.00  1.50 abcdef 8.32  0.75 bc 

5142 -7 95.00  2.26 abcdef 7.46  0.63 bc 

5142 -8 100.00  1.80 abcdef 7.49  0.61 bc 

5142 -9 85.00  1.46 bcdef 6.39  0.58 bc 

5142 -10 100.00  1.53 abcdef 7.92  0.50 c 

5167 -1 95.56  1.73 abcdef 6.76  0.61 bc 

5167 -2 100.00  1.95 abcdef 6.36  0.63 bc 

5167 -3 100.00  1.35 bcdef 6.69  0.53 bc 

5167 -4 95.00  1.78 abcdef 7.21  0.58 bc 

5167 -5 95.00  1.57 abcdef 7.71  0.56 bc 

5167 -6 100.00  2.63 abcdef 8.73  0.83 abc 

5167 -7 85.00  1.83 abcdef 6.81  0.45 c 

5167 -8 100.00  1.31 bcdef 4.95  0.67 bc 

5167 -9 100.00  1.73 abcdef 6.02  0.60 bc 

5167 -10 85.00  1.60 abcdef 7.83  0.82 abc 

5169 -1 100.00  1.64 abcdef 3.81  0.60 bc 

5169 -2 100.00  1.39 bcdef 6.03  0.80 bc 

5169 -3 90.00  2.16 abcdef 7.25  0.64 bc 

5169 -4 70.00  1.24 bcdef 2.91  0.60 bc 

5169 -5 90.00  1.90 abcdef 6.05  0.53 bc 

5169 -6 100.00  1.37 bcdef 6.16  0.62 bc 

5169 -7 85.00  1.14 bcdef 6.18  0.77 bc 

5169 -8 90.00  2.73 abcd 6.80  0.81 bc 

5169 -9 80.00  2.11 abcdef 6.69  0.65 bc 

5169 -10 90.00  1.87 abcdef 7.08  0.57 bc 

5170 -1 90.00  1.22 bcdef 7.51  0.62 bc 

5170 -2 95.00  1.91 abcdef 7.77  0.59 bc 

5170 -3 100.00  1.33 bcdef 6.34  0.57 bc 

5170 -4 85.00  2.11 abcdef 8.63  0.43 c 

5170 -5 95.00  1.19 bcdef 6.24  0.71 bc 

5170 -6 95.00  1.04 ef 7.14  0.60 bc 

5170 -7 80.00  1.85 abcdef 5.98  0.59 bc 
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5170 -8 90.00  1.67 abcdef 4.99  0.71 bc 

5170 -9 90.00  1.41 bcdef 7.88  0.65 bc 

5170 -10 90.00  1.61 abcdef 5.80  0.68 bc 

5198 -1 90.00  2.15 abcdef 6.51  0.80 bc 

5198 -2 100.00  1.60 abcdef 6.19  0.96 abc 

5198 -3 95.00  1.44 bcdef 4.08  0.66 bc 

5198 -4 70.00  1.22 bcdef 6.43  0.60 bc 

5198 -5 90.00  1.88 abcdef 4.22  0.88 abc 

5198 -6 100.00  1.71 abcdef 6.82  0.66 bc 

5198 -7 100.00  1.92 abcdef 6.99  0.69 bc 

5198 -8 100.00  1.25 bcdef 5.33  0.57 bc 

5198 -9 95.00  1.57 abcdef 7.31  0.57 bc 

5198 -10 85.00  2.18 abcdef 5.95  0.55 bc 

5199 -1 70.00  1.71 abcdef 6.27  0.79 bc 

5199 -2 95.00  1.86 abcdef 5.02  0.71 bc 

5199 -3 80.00  1.59 abcdef 5.54  0.81 bc 

5199 -4 100.00  1.46 bcdef 5.50  0.73 bc 

5199 -5 95.00  1.83 abcdef 7.21  0.70 bc 

5199 -6 95.00  2.03 abcdef 5.26  0.79 bc 

5199 -7 90.00  1.90 abcdef 7.46  0.64 bc 

5199 -8 100.00  1.11 bcdef 5.07  0.62 bc 

5199 -9 95.00  1.75 abcdef 5.77  0.84 abc 

5199 -10 90.00  2.39 abcdef 7.13  0.75 bc 

5209 -1 95.00  2.74 abc 7.82  0.80 bc 

5209 -2 100.00  2.23 abcdef 8.20  0.70 bc 

5209 -3 100.00  1.81 abcdef 7.10  0.63 bc 

5209 -4 95.00  2.21 abcdef 8.90  0.81 bc 

5209 -5 100.00  2.63 abcde 9.13  0.84 abc 

5209 -6 100.00  2.15 abcdef 6.47  0.61 bc 

5209 -7 90.00  3.03 a 7.69  0.54 bc 

5209 -8 100.00  2.60 abcdef 7.48  0.61 bc 

5209 -9 100.00  2.32 abcdef 8.00  0.72 bc 

5209 -10 100.00  2.79 ab 7.83  0.49 c 

5210 -1 95.00  2.50 abcdef 8.80  0.54 bc 

5210 -2 95.00  2.13 abcdef 7.94  0.60 bc 

5210 -3 90.00  1.74 abcdef 6.68  0.62 bc 

5210 -4 100.00  2.53 abcdef 9.95  0.87 abc 

5210 -5 90.00  2.44 abcdef 8.00  0.86 abc 

5210 -6 100.00  2.58 abcdef 8.94  0.79 bc 

5210 -7 95.00  2.12 abcdef 5.92  0.88 abc 
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5210 -8 75.00  2.02 abcdef 6.79  0.80 bc 

5210 -9 95.00  2.34 abcdef 6.94  0.75 bc 

5210 -10 95.00  2.40 abcdef 9.84  0.64 bc 

5223 -1 100.00  1.75 abcdef 8.42  0.63 bc 

5223 -2 100.00  2.14 abcdef 9.12  0.66 bc 

5223 -3 100.00  1.40 bcdef 6.79  0.59 bc 

5223 -4 100.00  1.82 abcdef 7.25  0.68 bc 

5223 -5 90.00  1.83 abcdef 6.53  0.78 bc 

5223 -6 90.00  1.32 bcdef 7.40  0.76 bc 

5223 -7 100.00  1.88 abcdef 6.12  0.87 abc 

5223 -8 95.00  1.37 bcdef 7.62  0.57 bc 

5223 -9 85.00  1.75 abcdef 6.14  0.52 c 

5223 -10 95.00  1.60 abcdef 6.70  0.65 bc 

5228 -1 100.00  2.12 abcdef 7.67  0.63 bc 

5228 -2 100.00  2.23 abcdef 7.71  0.61 bc 

5228 -3 90.00  2.01 abcdef 7.22  0.52 c 

5228 -4 95.00  2.24 abcdef 8.10  0.70 bc 

5228 -5 95.00  2.23 abcdef 6.91  0.60 bc 

5228 -6 100.00  2.17 abcdef 7.57  0.67 bc 

5228 -7 100.00  2.02 abcdef 8.62  0.50 c 

5228 -8 95.00  1.92 abcdef 7.15  0.65 bc 

5228 -9 90.00  1.95 abcdef 6.34  0.47 c 

5228 -10 90.00  1.60 abcdef 6.79  0.61 bc 

Oro 92.50  1.47 bcdef 5.53  0.71 bc 

SCS BRS Tio Taka 87.50  1.42 bcdef 4.93  0.70 bc 

Média seguidas da mesma letra minúscula na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Para o tratamento com estresse por frio, a tabela 20 apresenta o resumo da 

análise de variância e alguns parâmetros genéticos obtidos em função da germinação 

em baixa temperatura. A análise de variância detectou efeito significativo entre os 

tratamentos para praticamente todas as variáveis, exceto para a variável redução do 

comprimento da raiz (Red.C.RAIZ). A média geral de redução do comprimento da raiz 

principal foi de 92,24%, sendo esta a variável que mais foi afetada negativamente pelo 

efeito da baixa temperatura, concordando com os resultados obtidos por Sharifi, 

(2010).  

Durante a execução do experimento observou-se que um grande número de 

sementes germinavam na primeira contagem, porém não continuavam o seu 
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desenvolvimento até a formação de uma plântula normal com raiz e parte aérea, 

passiveis de medição com régua. O processo de germinação pode ser observado por 

dois pontos de vista, o fisiológico e tecnológico. No ponto de vista fisiológico o 

processo de germinação e subdividido em três fases: fase I) rápida absorção de água 

pelo processo de embebição; fase II) ativação de processos metabólicos, o embrião 

expande e a radícula emerge da casca da semente; fase III) reinício da absorção de 

água e mobilização das reservas da semente (TAIZ, ZEIGER e MOLLER, 2017). Já 

no ponto de vista de tecnologia de sementes, o processo de germinação termina com 

a formação de uma plântula normal (PESKE; VILLELA e MENEGHELLO, 2006).  

Assim a avaliação referente porcentagem de plantas normais foi realizada em 

plântulas que ao final dos 28 dias após a germinação apresentavam parte aérea e 

radícula em sentidos opostos, ou seja, plantas com parte aérea curvas (“formato de 

foice”) foram excluídas desta contagem. Já a avaliação do índice de germinação, as 

contagens foram realizadas aos 14 e 21 dias após a semeadura, admitindo-se como 

germinadas as sementes que apresentavam protrusão de coleóptilo e radícula.  

Desta forma, observando-se a tabela de análise de variância, a média geral de 

plântulas normais foi de 15,94%, sendo 15,26% para as linhagens e 30,02% para a 

média das testemunhas. Analisando a tabela de médias (Tabela 21) observa-se que 

a testemunha tolerante Oro obteve média de 52,9% de plantas normais, enquanto a 

cultivar sensível SCS BRS Tio Taka 6,49%. Comparando genótipos sensíveis e 

tolerantes ao frio Mertz et al. (2009) obteve para a cultivar Oro uma percentagem de 

82% de plântulas normais, avaliadas após 21 dias de germinação no frio a 13°C. 

Observando as médias, nota-se uma grande ambiguidade dos resultados para o teste 

de Tukey, dificultando a interpretação. A partir das médias é possível destacar as 

linhagens 5140-10, 5133-6, 5142-5, 5142-1, 5133-6 e 5133-2, que obtiveram médias 

superiores a testemunha sensível SCS BRS Tio Taka. 

 



72 
 

Tabela 20. Resumo da análise de variância e parâmetros genéticos das variáveis porcentagem de plantas normais (%Normais), índice de germinação (IG), 
porcentagem de plantas com coleóptilo maior que 5mm (>5mm), comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz principal (C.RAIZ), comprimento do 
coleóptilo (COLE), redução do comprimento de parte aérea (Red.CPA), redução do comprimento da raiz principal (Red.C.RAIZ) e redução do comprimento do 
coleóptilo (Red.COLE) para as linhagens do cruzamento (Oro x SCS BRS TIO TAKA) e os respectivos genitores no tratamento com estresse por frio  

Fontes de Variação G.L.  
  QM  

  %Normais1 IG2 >5mm2 CPA C.RAIZ COLE Red.CPA Red.C.RAIZ Red.COLE 

Blocos  3   5.63 0.12 15.07 0.51 0.17 0.27 957.62 52.57 3667.54 

Trat.(Ajust.)  171   584.34* 0.15* 3.39* 0.19* 0.15* 0.05* 663.37** 44.20ns 1112.10** 

Resíduo  3   1.00 0.006 0.33 0.0009 0.006 0.004 19.31 5.62 9.99 

Média Geral   15.94 55.39 6.76 0.66 0.51 0.40 62.56 92.24 41.02 

Média Testemunhas   30.2 50.66 22.4 0.82 0.94 0.44 46.89 82.78 37.24 

Média Linhagens   15.26 55.62 6.03 0.66 0.49 0.40 6344 92.69 41.2 

Média Ponderada   15.43 55.58 6.22 0.66 0.49 0.40 63.21 92.56 41.17 

CV(%) geral   21.77 5.57 40.48 14.77 15.34 15.32 7.02 2.57 7.71 

CV(%) Testemunhas   11.48 6.09 12.23 11.91 8.31 13.77 10.01 2.86 8.49 

CV(%)Linhagens   22.72 5.54 45.42 14.94 15.98 15.4 6.93 2.56 7.67 

Variância Fenotípica   136.13 261.77 70.74 0.17 0.11 0.06 580.73 31.63 1142.2 

Variância de Ambiente   12.03 9.51 7.5 0.0009 0.006 0.004 19.32 5.62 9.99 
Variância Genotípica   124.09 252.26 63.25 0.16 0.11 0.05 561.41 26 1132.21 

Herdabilidade(%)   91.16 96.37 89.4 94.5 94.61 93.57 96.67 82.21 99.12 

CVg   72.97 28.56 131.9 61.92 66.92 58.75 37.35 5.5 81.67 

CVg/Cve   3.21 5.15 2.9 4.15 4.19 3.82 5.39 2.15 10.64 
ns Não significativo; **, * significativo respectivamente a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F. 
1 Quadrados médio referente aos dados transformados pelo arco seno da raiz quadrada, apenas para a ANOVA. 
2 Quadrados médio referente aos dados transformados pela raiz quadrada, apenas para a ANOVA. 
Trat.(ajust.)= Tratamentos ajustados; G.L.= Graus de Liberdade; Q.M.= Quadrado médio; CVg= Coeficiente de variação genético; CVg/CVe= Razão do coeficiente de 
variação genético pelo coeficiente de variação experimental. 
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Tabela 21 – Médias das variáveis, porcentagem de plantas normais (%Normais), índice de germinação (IG), porcentagem de plantas com coleóptilo maior que 
5mm (>5mm), comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz principal (C.RAIZ), comprimento do coleóptilo (COLE), redução no comprimento da 
parte aérea (Red.CPA), redução no comprimento da raiz principal (Red.C.RAIZ) e redução do comprimento do coleóptilo (Red.COLE) para as 170 linhagens e 
os respectivos genitores SCS BRS Tio Taka e Oro no tratamento sob estresse por frio 

Linhagens %Normais IG >5mm CPA CRAIZ COLE Red.CAP* Red.CRAIZ* 1Red.COLE* 

5094 -1 29.79 ab 32.57 cefg 16.56 ab 0.79 bcdef 0.98 abcdef 0.50 abcdef -59.01 abcdefghijk -83.70  -21.75 c -F 

5094 -2 9.79 ab 50.07 abcdefg 11.56 ab 0.45 cdef 0.50 bcdef 0.40 abcdef -73.77 cdefghijk -89.99  -52.46 l -L 

5094 -3 9.14 ab 50.49 abcdefg 0.00 b 0.70 bcdef 0.32 ef 0.43 abcdef -55.86 abcdefghijk -95.03  -29.29 c -F 

5094 -4 19.79 ab 45.07 abcdefg 11.56 ab 0.95 abcdef 0.55 bcdef 0.55 abcdef -57.20 abcdefghijk -91.17  -35.47 f -G 

5094 -5 19.79 ab 77.57 abcdef 11.56 ab 0.88 abcdef 0.75 bcdef 0.53 abcdef -56.04 abcdefghijk -89.39  -23.01 c -F 

5094 -6 14.14 ab 65.49 abcdef 2.81 ab 0.68 bcdef 0.57 bcdef 0.51 abcdef -54.50 abcdefghijk -89.01  -11.62 b -w 

5094 -7 42.70 ab 66.91 abcdef 34.06 ab 1.20 abcdef 0.97 abcdef 0.67 abcdef -49.13 abcdefghijk -88.22  -30.28 c -F 

5094 -8 24.14 ab 52.99 abcdefg 7.81 ab 0.68 bcdef 0.82 abcdef 0.55 abcdef -57.28 abcdefghijk -87.64  -18.74 b -F 

5094 -9 8.37 ab 50.03 abcdefg 1.56 b 0.72 bcdef 0.57 bcdef 0.22 bcdef -63.30 abcdefghijk -93.86  -62.31 x -L 

5094 -10 4.14 b 55.49 abcdefg 0.00 b 0.60 bcdef 0.17 f 0.23 bcdef -71.80 cdefghijk -97.52  -63.69 x -L 

5105 -1 18.37 ab 45.03 abcdefg 16.56 ab 0.95 abcdef 0.77 abcdef 0.85 ab -48.10 abcdefghijk -92.67  9.87 a -h 

5105 -2 12.70 ab 49.41 abcdefg 0.00 b 0.76 bcdef 0.72 bcdef 0.50 abcdef -60.56 abcdefghijk -92.24  3.55 a -i 

5105 -3 4.79 b 70.07 abcdef 1.56 b 0.20 cdef 0.15 f 0.15 cdef -82.75 fghijk -96.50  -74.20 F -L 

5105 -4 13.37 ab 50.03 abcdefg 1.56 b 0.27 cdef 0.22 f 0.27 bcdef -83.55 fghijk -98.79  -51.83 l -L 

5105 -5 7.70 ab 49.41 abcdefg 0.00 b 0.58 bcdef 0.37 ef 0.50 abcdef -64.90 bcdefghijk -95.16  -24.67 c -F 

5105 -6 0.86 b 60.49 abcdef 0.00 b 0.00 ef 0.02 f 0.00 f -102.73 k -99.98  -99.12 H -L 

5105 -7 2.30 b 59.41 abcdef 0.00 b 0.03 def 0.02 f 0.00 f -101.80 jk -99.57  -101.91 JL 

5105 -8 0.21 b 60.07 abcdef 1.56 b 0.05 def 0.00 f 0.00 f -96.48 hijk -98.64  -104.41 L 

5105 -9 4.79 b 72.57 abcdef 1.56 b 0.35 cdef 0.15 f 0.15 cdef -77.43 efghijk -96.78  -76.11 F -L 

5105 -10 23.37 ab 60.03 abcdef 16.56 ab 1.25 abcdef 0.92 abcdef 0.75 abc -25.45 abcdefgh -90.57  -6.69 a -r 

5120 -1 19.79 ab 57.57 abcdef 6.56 ab 0.75 bcdef 0.55 bcdef 0.45 abcdef -67.78 bcdefghijk -91.88  -35.82 f -G 
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5120 -2 2.30 b 56.91 abcdefg 0.00 b 0.03 def 0.02 f 0.00 f -101.80 jk -99.57  -101.91 JL 

5120 -3 18.37 ab 30.03 cefg 11.56 ab 0.70 bcdef 0.72 bcdef 0.72 abcde -50.68 abcdefghijk -91.32  -15.32 b -D 

5120 -4 19.79 ab 72.57 abcdef 1.56 b 0.65 bcdef 0.38 ef 0.43 abcdef -57.50 abcdefghijk -91.71  -37.48 f -G 

5120 -5 0.86 b 52.99 abcdefg 0.00 b 0.00 f 0.02 f 0.00 f -102.73 k -99.98  -99.12 IJL 

5120 -6 23.37 ab 50.03 abcdefg 21.56 ab 1.00 abcdef 0.50 bcdef 0.85 ab -24.40 abcdefgh -92.05  -15.12 b -D 

5120 -7 3.37 b 52.53 abcdefg 1.56 b 0.00 df 0.00 f 0.02 df -99.01 ijk -101.80  -94.57 G -L 

5120 -8 0.21 b 82.57 abcd 1.56 b 0.05 def 0.00 f 0.00 f -96.48 hijk -98.64  -104.41 L 

5120 -9 0.21 b 52.57 abcdefg 1.56 b 0.05 def 0.00 f 0.00 f -96.48 hijk -98.64  -104.41 L 

5120 -10 19.79 ab 75.07 abcdef 11.56 ab 0.80 bcdef 1.08 abcdef 0.55 abcdef -57.42 abcdefghijk -80.94  -15.70 b -E 

5121 -1 9.79 ab 42.57 bcdefg 1.56 b 0.43 cdef 0.13 f 0.25 bcdef -81.11 fghijk -97.17  -66.31 y -L 

5121 -2 13.37 ab 40.03 bcdefg 11.56 ab 1.12 abcdef 0.62 bcdef 0.62 abcdef -41.03 abcdefghijk -93.49  -24.44 c -F 

5121 -3 13.37 ab 42.53 bcdefg 11.56 ab 0.72 bcdef 0.47 cdef 0.82 ab -55.59 abcdefghijk -95.86  17.33 a -d 

5121 -4 2.30 b 19.41 fg 0.00 b 0.03 def 0.02 f 0.00 f -101.80 jk -99.57  -101.91 JL 

5121 -5 0.86 b 42.99 abcdefg 0.00 b 0.00 f 0.02 f 0.00 f -102.73 k -99.98  -99.12 IJL 

5121 -6 8.37 ab 37.53 bcdefg 1.56 b 0.37 cdef 0.37 ef 0.17 bcdef -67.57 bcdefghijk -95.36  -73.94 E -L 

5121 -7 18.37 ab 37.53 bcdefg 16.56 ab 1.20 abcdef 0.87 abcdef 0.75 abc 1.00 ab -87.93  10.89 a -f 

5121 -8 0.86 b 0.49 g 0.00 b 0.00 f 0.02 f 0.00 f -102.73 k -99.98  -99.12 IJL 

5121 -9 4.79 b 45.07 abcdefg 1.56 b 0.40 cdef 0.50 bcdef 0.20 bcdef -72.06 cdefghijk -93.27  -68.05 D -L 

5121 -10 4.79 b 77.57 abcdef 1.56 b 0.20 cdef 0.15 f 0.15 cdef -87.77 hijk -96.85  -81.59 G -L 

5133 -1 0.86 b 62.99 abcdef 0.00 b 0.00 f 0.02 f 0.00 f -102.73 k -99.98  -99.12 IJL 

5133 -2 39.79 ab 87.57 ab 1.56 b 0.75 bcdef 0.43 cdef 0.35 abcdef -51.46 abcdefghijk -92.11  -41.35 h -J 

5133 -3 14.14 ab 27.99 defg 0.00 b 0.33 cdef 0.37 ef 0.31 bcdef -80.55 fghijk -95.28  -76.78 F -L 

5133 -4 2.70 b 46.91 abcdefg 0.00 b 0.28 cdef 0.17 f 0.25 bcdef -84.01 fghijk -96.90  -66.70 D -L 

5133 -5 2.70 b 56.91 abcdefg 0.00 b 0.33 cdef 0.32 ef 0.25 bcdef -83.28 fghijk -94.23  -64.32 x -L 

5133 -6 48.37 ab 70.03 abcdef 6.56 ab 0.98 abcdef 0.33 ef 0.52 abcdef -53.84 abcdefghijk -96.60  -33.15 e -F 

5133 -7 19.14 ab 55.49 abcdefg 0.00 b 0.48 cdef 0.45 cdef 0.38 abcdef -74.35 cdefghijk -94.42  -44.16 h -K 
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5133 -8 7.70 ab 41.91 bcdefg 0.00 b 0.53 cdef 0.87 abcdef 0.50 abcdef -73.63 cdefghijk -88.13  -14.00 b -A 

5133 -9 32.70 ab 64.41 abcdef 14.06 ab 1.05 abcdef 0.79 abcdef 0.50 abcdef -43.63 abcdefghijk -86.19  -34.91 e -G 

5133 -10 19.79 ab 87.57 ab 6.56 ab 0.90 abcdef 0.53 bcdef 0.48 abcdef -42.96 abcdefghijk -90.52  -13.74 b -z 

5134 -1 8.37 ab 50.03 abcdefg 1.56 b 0.72 bcdef 0.12 f 0.27 bcdef -62.97 abcdefghijk -99.50  -53.40 l -L 

5134 -2 29.14 ab 60.49 abcdef 7.81 ab 1.20 abcdef 0.56 bcdef 0.51 abcdef -46.08 abcdefghijk -91.53  -22.32 c -F 

5134 -3 32.70 ab 59.41 abcdef 34.06 ab 0.95 abcdef 0.86 abcdef 0.65 abcdef -60.12 abcdefghijk -87.26  10.27 a -g 

5134 -4 0.21 b 67.57 abcdef 1.56 b 0.05 def 0.00 f 0.00 f -96.48 hijk -98.64  -104.41 L 

5134 -5 24.79 ab 57.57 abcdef 6.56 ab 1.06 abcdef 0.33 ef 0.47 abcdef -33.85 abcdefghijk -94.08  -53.62 l -L 

5134 -6 24.14 ab 75.49 abcdef 7.81 ab 1.29 abcdef 0.75 bcdef 0.52 abcdef -39.07 abcdefghijk -87.78  -42.14 h -J 

5134 -7 0.21 b 2.57 g 1.56 b 0.05 def 0.00 f 0.00 f -96.48 hijk -98.64  -104.41 L 

5134 -8 34.79 ab 87.57 ab 6.56 ab 0.84 abcdef 0.66 bcdef 0.52 abcdef -50.55 abcdefghijk -88.32  -17.86 b -F 

5134 -9 22.70 ab 44.41 abcdefg 9.06 ab 0.61 bcdef 0.48 cdef 0.41 abcdef -69.13 bcdefghijk -92.19  -36.05 f -G 

5134 -10 12.70 ab 51.91 abcdefg 0.00 b 0.93 abcdef 0.85 abcdef 0.48 abcdef -47.78 abcdefghijk -85.47  -35.49 f -G 

5140 -1 34.79 ab 80.07 abcde 11.56 ab 2.15 a 0.64 bcdef 0.47 abcdef -7.12 abcd -91.42  -14.41 b -B 

5140 -2 14.79 ab 62.57 abcdef 16.56 ab 0.42 cdef 0.45 cdef 0.30 bcdef -60.49 abcdefghijk -90.58  -66.91 D -L 

5140 -3 24.14 ab 75.49 abcdef 7.81 ab 1.20 abcdef 0.65 bcdef 0.53 abcdef -29.31 abcdefghij -91.89  -0.47 a -m 

5140 -4 19.79 ab 62.57 abcdef 11.56 ab 0.95 abcdef 1.35 abcde 0.55 abcdef 8.95 a -72.53  17.15 a -e 

5140 -5 9.79 ab 70.07 abcdef 1.56 b 0.23 cdef 0.30 ef 0.18 bcdef -79.41 fghijk -93.43  -70.43 D -L 

5140 -6 38.37 ab 62.53 abcdef 16.56 ab 1.10 abcdef 0.46 cdef 0.65 abcdef -36.32 abcdefghijk -94.07  -7.36 a -r 

5140 -7 29.14 ab 67.99 abcdef 17.81 ab 1.20 abcdef 0.61 bcdef 0.67 abcdef -41.52 abcdefghijk -92.10  -11.66 b -w 

5140 -8 9.79 ab 65.07 abcdef 1.56 b 0.48 cdef 0.30 ef 0.23 bcdef -64.87 bcdefghijk -94.00  -74.54 F -L 

5140 -9 39.14 ab 60.49 abcdef 7.81 ab 0.70 bcdef 0.84 abcdef 0.49 abcdef -66.23 bcdefghijk -93.07  -38.60 f -G 

5140 -10 53.37 ab 52.53 abcdefg 46.56 a 1.14 abcdef 0.81 abcdef 0.78 ab -37.27 abcdefghijk -86.91  14.01 a -f 

5142 -1 42.70 ab 69.41 abcdef 14.06 ab 1.06 abcdef 1.61 ab 0.49 abcdef -60.50 abcdefghijk -83.58  0.20 a -l 

5142 -2 14.14 ab 62.99 abcdef 7.81 ab 0.55 cdef 0.74 bcdef 0.26 bcdef -73.86 cdefghijk -90.87  -49.36 l -L 

5142 -3 8.37 ab 52.53 abcdefg 1.56 b 0.12 def 0.32 ef 0.17 bcdef -87.41 hijk -96.73  -76.88 F -L 
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5142 -4 2.70 b 59.41 abcdef 4.06 ab 0.43 cdef 0.52 bcdef 0.50 abcdef -83.45 fghijk -93.62  -9.32 a -u 

5142 -5 43.37 ab 52.53 abcdefg 36.56 ab 0.87 abcdef 1.53 abc 0.73 abcde -44.96 abcdefghijk -80.58  41.33 a 

5142 -6 14.14 ab 70.49 abcdef 2.81 ab 1.40 abcd 0.60 bcdef 0.48 abcdef -8.85 abcde -93.26  -33.81 e -F 

5142 -7 3.37 b 55.03 abcdefg 1.56 b 0.00 df 0.00 f 0.02 df -99.01 ijk -101.80  -94.57 G -L 

5142 -8 8.37 ab 22.53 efg 6.56 ab 0.62 bcdef 0.37 ef 0.32 bcdef -65.42 bcdefghijk -96.33  -46.95 i -L 

5142 -9 9.79 ab 62.57 abcdef 6.56 ab 0.38 cdef 0.25 f 0.30 bcdef -73.14 cdefghijk -94.75  -49.93 l -L 

5142 -10 3.37 b 40.03 bcdefg 1.56 b 0.00 df 0.00 f 0.02 df -99.01 ijk -101.80  -94.57 G -L 

5167 -1 0.86 b 0.49 g 0.00 b 0.00 f 0.02 f 0.00 f -102.73 k -99.98  -99.12 IJL 

5167 -2 9.79 ab 87.57 ab 1.56 b 0.35 cdef 0.23 f 0.23 bcdef -80.48 fghijk -95.12  -66.91 D -L 

5167 -3 9.79 ab 77.57 abcdef 1.56 b 0.23 cdef 0.30 ef 0.18 bcdef -82.75 fghijk -94.18  -69.41 D -L 

5167 -4 4.79 b 92.57 a 1.56 b 0.55 bcdef 0.20 f 0.20 bcdef -67.21 bcdefghijk -95.88  -68.16 D -L 

5167 -5 24.14 ab 65.49 abcdef 0.00 b 0.83 abcdef 0.52 bcdef 0.31 bcdef -48.25 abcdefghijk -93.69  -41.48 h -J 

5167 -6 28.37 ab 57.53 abcdef 21.56 ab 1.90 ab 0.65 bcdef 0.73 abcde -29.52 abcdefghijk -93.91  -10.75 b -v 

5167 -7 9.14 ab 52.99 abcdefg 0.00 b 0.45 cdef 0.32 ef 0.16 bcdef -76.02 defghijk -95.73  -61.73 x -L 

5167 -8 29.14 ab 55.49 abcdefg 0.00 b 0.45 cdef 0.41 def 0.33 abcdef -65.69 bcdefghijk -92.46  -48.03 k -L 

5167 -9 9.14 ab 72.99 abcdef 7.81 ab 0.38 cdef 0.20 f 0.28 bcdef -78.65 fghijk -97.18  -50.34 l -L 

5167 -10 23.37 ab 57.53 abcdef 6.56 ab 0.64 bcdef 0.62 bcdef 0.44 abcdef -60.75 abcdefghijk -93.30  -45.02 i -L 

5169 -1 39.14 ab 75.49 abcdef 0.00 b 0.82 abcdef 0.69 bcdef 0.39 abcdef -51.14 abcdefghijk -83.35  -32.99 d -F 

5169 -2 13.37 ab 50.03 abcdefg 11.56 ab 1.47 abc 0.72 bcdef 1.02 a -0.97 ab -88.98  21.72 abc 

5169 -3 12.70 ab 51.91 abcdefg 4.06 ab 0.96 abcdef 0.95 abcdef 0.53 abcdef -56.60 abcdefghijk -86.63  -17.06 b -F 

5169 -4 7.70 ab 49.41 abcdefg 4.06 ab 0.58 bcdef 0.72 bcdef 0.55 abcdef -53.07 abcdefghijk -74.63  -7.43 a -s 

5169 -5 4.79 b 55.07 abcdefg 1.56 b 0.20 cdef 0.25 f 0.15 cdef -88.27 hijk -94.54  -74.41 F -L 

5169 -6 18.37 ab 57.53 abcdef 16.56 ab 1.45 abc 1.55 abc 0.77 abc -1.00 ab -75.44  22.63 abc 

5169 -7 28.37 ab 57.53 abcdef 6.56 ab 1.20 abcdef 0.69 bcdef 0.50 abcdef -3.09 abc -89.85  -33.57 e -F 

5169 -8 24.79 ab 87.57 ab 6.56 ab 1.01 abcdef 0.61 bcdef 0.53 abcdef -60.39 abcdefghijk -89.75  -35.84 f -G 

5169 -9 12.70 ab 54.41 abcdefg 4.06 ab 0.56 bcdef 0.35 ef 0.30 bcdef -75.13 cdefghijk -94.51  -53.91 m -L 



77 
 

5169 -10 7.70 ab 46.91 abcdefg 0.00 b 0.73 bcdef 0.62 bcdef 0.45 abcdef -62.03 abcdefghijk -90.97  -19.34 c -F 

5170 -1 4.14 b 57.99 abcdef 0.00 b 0.20 cdef 0.12 f 0.23 bcdef -82.91 fghijk -98.69  -60.33 r -L 

5170 -2 24.14 ab 50.49 abcdefg 0.00 b 0.75 bcdef 0.62 bcdef 0.42 abcdef -61.70 abcdefghijk -92.49  -26.18 c -F 

5170 -3 13.37 ab 42.53 bcdefg 6.56 ab 0.55 cdef 0.32 ef 0.35 abcdef -59.89 abcdefghijk -96.12  -39.01 g -H 

5170 -4 7.70 ab 76.91 abcdef 4.06 ab 1.53 abc 0.67 bcdef 0.55 abcdef -26.61 abcdefghi -91.95  32.00 ab 

5170 -5 9.14 ab 52.99 abcdefg 2.81 ab 0.75 bcdef 0.67 bcdef 0.53 abcdef -37.66 abcdefghijk -89.95  -23.55 c -F 

5170 -6 8.37 ab 37.53 bcdefg 6.56 ab 0.37 cdef 0.22 f 0.32 bcdef -65.19 bcdefghijk -98.21  -46.05 i -L 

5170 -7 17.70 ab 49.41 abcdefg 4.06 ab 1.01 abcdef 0.92 abcdef 0.55 abcdef -45.68 abcdefghijk -84.27  -5.21 a -p 

5170 -8 2.30 b 34.41 bcdefg 0.00 b 0.03 def 0.02 f 0.00 ef -101.80 jk -99.57  -101.91 JL 

5170 -9 18.37 ab 55.03 abcdefg 1.56 b 0.34 cdef 0.22 f 0.24 bcdef -75.30 defghijk -98.55  -62.41 x -L 

5170 -10 7.70 ab 61.91 abcdef 4.06 ab 0.41 cdef 0.52 bcdef 0.28 bcdef -76.80 defghijk -90.80  -60.31 q -L 

5198 -1 37.70 ab 61.91 abcdef 34.06 ab 1.45 abc 1.05 abcdef 0.73 abcd -32.34 abcdefghijk -83.56  -8.05 a -u 

5198 -2 13.37 ab 55.03 abcdefg 11.56 ab 1.32 abcde 1.07 abcdef 0.72 abcde -21.51 abcdefg -83.48  -23.14 c -F 

5198 -3 4.14 b 65.49 abcdef 0.00 b 0.30 cdef 1.02 abcdef 0.23 bcdef -79.06 fghijk -76.81  -62.39 x -L 

5198 -4 14.79 ab 80.07 abcde 6.56 ab 0.95 abcdef 1.05 abcdef 0.53 abcdef -18.22 abcdefg -82.41  -12.54 b -x 

5198 -5 7.70 ab 59.41 abcdef 9.06 ab 1.43 abc 0.82 abcdef 0.85 ab -22.80 abcdefg -80.17  -3.20 a -o 

5198 -6 0.21 b 62.57 abcdef 1.56 b 0.05 def 0.00 f 0.00 f -96.48 hijk -98.64  -104.41 KL 

5198 -7 2.70 b 49.41 abcdefg 4.06 ab 0.78 bcdef 0.27 ef 0.30 bcdef -60.36 abcdefghijk -95.94  -56.80 q -L 

5198 -8 9.14 ab 60.49 abcdef 2.81 ab 0.75 bcdef 0.77 bcdef 0.58 abcdef -40.47 abcdefghijk -86.52  2.57 a -j 

5198 -9 7.70 ab 61.91 abcdef 0.00 b 1.13 abcdef 0.42 def 0.45 abcdef -26.26 abcdefghi -94.03  -20.01 c -F 

5198 -10 12.70 ab 36.91 bcdefg 4.06 ab 0.96 abcdef 0.95 abcdef 0.53 abcdef -57.18 abcdefghijk -83.77  -3.60 a -o 

5199 -1 9.79 ab 80.07 abcde 1.56 b 0.40 cdef 0.23 f 0.25 bcdef -75.08 cdefghijk -95.08  -71.70 D -L 

5199 -2 2.70 b 39.41 bcdefg 0.00 b 0.43 cdef 0.27 ef 0.25 bcdef -78.89 fghijk -94.48  -65.66 x -L 

5199 -3 14.79 ab 65.07 abcdef 1.56 b 0.48 cdef 0.42 cdef 0.17 bcdef -67.88 bcdefghijk -91.17  -83.00 G -L 

5199 -4 19.14 ab 52.99 abcdefg 0.00 b 0.65 bcdef 1.02 abcdef 0.46 abcdef -56.06 abcdefghijk -82.56  -34.24 e -G 

5199 -5 24.14 ab 42.99 abcdefg 7.81 ab 0.82 abcdef 0.43 cdef 0.48 abcdef -56.36 abcdefghijk -94.50  -29.35 c -F 
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5199 -6 27.70 ab 59.41 abcdef 24.06 ab 1.24 abcdef 0.97 abcdef 0.65 abcdef -38.65 abcdefghijk -81.15  -17.31 b -F 

5199 -7 9.79 ab 62.57 abcdef 1.56 b 0.25 cdef 0.35 ef 0.20 bcdef -85.54 ghijk -93.97  -71.38 D -L 

5199 -8 14.14 ab 60.49 abcdef 7.81 ab 0.68 bcdef 0.42 def 0.61 abcdef -39.41 abcdefghijk -92.44  -0.69 a -n 

5199 -9 17.70 ab 44.41 abcdefg 14.06 ab 0.73 bcdef 0.50 cdef 0.60 abcdef -59.07 abcdefghijk -91.05  -29.08 c -F 

5199 -10 12.70 ab 41.91 bcdefg 0.00 b 0.58 bcdef 0.45 cdef 0.48 abcdef -77.68 efghijk -93.53  -37.06 f -G 

5209 -1 38.37 ab 65.03 abcdef 31.56 ab 1.12 abcdef 0.64 bcdef 0.71 abcdef -59.17 abcdefghijk -93.08  -9.82 b -v 

5209 -2 4.14 b 45.49 abcdefg 0.00 b 0.25 cdef 0.12 f 0.23 bcdef -89.48 hijk -98.80  -64.40 x -L 

5209 -3 4.14 b 37.99 bcdefg 0.00 b 0.20 cdef 0.17 f 0.18 bcdef -89.22 hijk -97.94  -68.35 D -L 

5209 -4 18.37 ab 52.53 abcdefg 11.56 ab 1.02 abcdef 0.40 def 0.75 abc -54.26 abcdefghijk -96.93  -6.99 a -r 

5209 -5 14.79 ab 65.07 abcdef 1.56 b 0.75 bcdef 0.53 bcdef 0.48 abcdef -69.14 bcdefghijk -92.91  -45.77 i -L 

5209 -6 9.14 ab 50.49 abcdefg 0.00 b 0.20 cdef 0.32 ef 0.18 bcdef -91.29 hijk -95.51  -67.37 D -L 

5209 -7 28.37 ab 37.53 bcdefg 6.56 ab 0.97 abcdef 0.56 bcdef 0.56 abcdef -67.49 bcdefghijk -93.92  1.97 a -k 

5209 -8 28.37 ab 42.53 bcdefg 21.56 ab 0.93 abcdef 0.56 bcdef 0.69 abcdef -64.03 abcdefghijk -93.69  11.26 a -f 

5209 -9 13.37 ab 55.03 abcdefg 1.56 b 0.35 cdef 0.22 f 0.27 bcdef -83.77 fghijk -98.60  -60.79 s -L 

5209 -10 14.79 ab 57.57 abcdef 1.56 b 0.45 cdef 0.17 f 0.25 bcdef -81.77 fghijk -96.52  -49.46 l -L 

5210 -1 8.37 ab 25.03 efg 6.56 ab 0.32 cdef 0.32 ef 0.37 abcdef -85.77 ghijk -97.74  -32.01 d -F 

5210 -2 19.14 ab 47.99 abcdefg 7.81 ab 0.80 bcdef 1.05 abcdef 0.55 abcdef -63.59 abcdefghijk -87.35  -7.56 a -t 

5210 -3 4.79 b 40.07 bcdefg 1.56 b 0.25 cdef 0.45 cdef 0.20 bcdef -84.48 fghijk -91.94  -70.45 D -L 

5210 -4 23.37 ab 47.53 abcdefg 6.56 ab 0.68 bcdef 0.42 def 0.30 bcdef -72.32 cdefghijk -97.19  -63.50 x -L 

5210 -5 12.70 ab 39.41 bcdefg 9.06 ab 0.66 bcdef 0.60 bcdef 0.55 abcdef -75.01 cdefghijk -92.29  -36.22 f -G 

5210 -6 29.14 ab 40.49 bcdefg 2.81 ab 0.80 bcdef 0.72 bcdef 0.49 abcdef -70.29 bcdefghijk -92.35  -35.85 f -G 

5210 -7 32.70 ab 46.91 abcdefg 19.06 ab 0.82 abcdef 0.75 bcdef 0.57 abcdef -62.45 abcdefghijk -87.04  -35.15 e -G 

5210 -8 32.70 ab 34.41 bcdefg 4.06 ab 0.56 bcdef 0.61 bcdef 0.48 abcdef -74.03 cdefghijk -90.76  -40.62 h -I 

5210 -9 7.70 ab 34.41 bcdefg 4.06 ab 0.78 bcdef 0.47 cdef 0.55 abcdef -68.15 bcdefghijk -92.99  -26.45 c -F 

5210 -10 23.37 ab 42.53 bcdefg 16.56 ab 0.75 bcdef 0.32 ef 0.55 abcdef -68.12 bcdefghijk -98.18  -13.69 b -y 

5223 -1 8.37 ab 65.03 abcdef 6.56 ab 0.77 bcdef 0.32 ef 0.47 abcdef -56.68 abcdefghijk -97.55  -25.34 c -F 
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5223 -2 19.14 ab 75.49 abcdef 2.81 ab 1.13 abcdef 0.69 bcdef 0.43 abcdef -48.32 abcdefghijk -92.86  -32.94 d -F 

5223 -3 19.79 ab 70.07 abcdef 6.56 ab 1.13 abcdef 0.60 bcdef 0.48 abcdef -15.35 abcdef -89.85  -19.89 c -F 

5223 -4 18.37 ab 70.03 abcdef 11.56 ab 0.75 bcdef 0.60 bcdef 0.70 abcdef -59.37 abcdefghijk -92.96  1.87 a -k 

5223 -5 4.14 b 60.49 abcdef 0.00 b 0.45 cdef 0.22 f 0.23 bcdef -76.04 defghijk -97.03  -67.92 D -L 

5223 -6 3.37 b 40.03 bcdefg 1.56 b 0.00 df 0.00 f 0.02 df -99.01 ijk -101.80  -94.57 G -L 

5223 -7 22.70 ab 51.91 abcdefg 14.06 ab 0.79 bcdef 0.60 bcdef 0.57 abcdef -58.96 abcdefghijk -90.02  -34.85 e -G 

5223 -8 3.37 b 62.53 abcdef 1.56 b 0.00 df 0.00 f 0.02 df -99.01 ijk -101.80  -94.57 G -L 

5223 -9 7.70 ab 29.41 cefg 4.06 ab 0.46 cdef 0.50 cdef 0.28 bcdef -75.81 defghijk -91.71  -47.44 j -L 

5223 -10 19.14 ab 55.49 abcdefg 0.00 b 0.53 cdef 1.50 abcd 0.41 abcdef -67.61 bcdefghijk -78.74  -35.32 e -G 

5228 -1 17.70 ab 19.41 fg 0.00 b 0.58 bcdef 0.55 bcdef 0.38 abcdef -74.44 cdefghijk -92.52  -39.07 g -I 

5228 -2 14.14 ab 85.49 abc 7.81 ab 0.67 bcdef 0.39 ef 0.28 bcdef -71.09 cdefghijk -95.37  -51.12 l -L 

5228 -3 9.79 ab 75.07 abcdef 1.56 b 0.75 bcdef 0.65 bcdef 0.45 abcdef -60.41 abcdefghijk -89.69  -13.40 b -x 

5228 -4 13.37 ab 60.03 abcdef 11.56 ab 0.65 bcdef 0.20 f 0.35 abcdef -70.69 cdefghijk -98.96  -49.22 l -L 

5228 -5 9.79 ab 85.07 abcd 1.56 b 1.20 abcdef 0.40 def 0.35 abcdef -43.28 abcdefghijk -92.89  -42.83 h -J 

5228 -6 34.14 ab 65.49 abcdef 17.81 ab 0.69 bcdef 0.53 bcdef 0.62 abcdef -69.28 bcdefghijk -93.47  -6.05 a -q 

5228 -7 17.70 ab 66.91 abcdef 0.00 b 1.06 abcdef 0.35 ef 0.50 abcdef -47.99 abcdefghijk -95.76  3.35 a -i 

5228 -8 7.70 ab 56.91 abcdefg 4.06 ab 0.98 abcdef 0.37 ef 0.55 abcdef -49.23 abcdefghijk -94.60  -14.99 b -C 

5228 -9 32.70 ab 64.41 abcdef 9.06 ab 0.81 abcdef 0.53 bcdef 0.50 abcdef -59.43 abcdefghijk -91.35  10.25 a -g 

5228 -10 24.14 ab 65.49 abcdef 7.81 ab 1.09 abcdef 0.67 bcdef 0.49 abcdef -33.26 abcdefghijk -90.74  -17.64 b -F 

Test. -1 53.92 a 88.00 a 43.96 a 1.46 abc 1.76 a 0.74 abc -1.11 ab -68.01  4.47 a -h 

Test. -2 6.49 b 13.31 g 0.84 b 0.19 def 0.12 f 0.15 cdef -86.69 hijk -97.55  -78.94 G -L 
Médias seguidas da mesma letra minúscula e ou maiúscula na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  
Test -1 = Cultivar testemunha tolerante Oro; Test -2 = Cultivar testemunha sensível SCS BRS Tio Taka. 
1 Primeira e última letra referentes ao teste de Tukey. 
*Medias precedidas de sinal negativo, representam redução do caractere observado.  
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O índice de germinação proposto por Cruz e Milach, (2004) contabiliza a 

porcentagem de sementes germinadas em dois momentos de avaliação, 14 e 21 dias 

após a semeadura, para esta variável observa-se uma média geral do experimento de 

55,39% de sementes germinadas, enquanto as linhagens apresentaram 55,66% e a 

média das testemunhas 50,66%, sendo 88% da cultivar tolerante e 13,31% para a 

cultivar sensível. O intervalo onde se encontra o maior número de linhagens variou de 

42,99% a 77,57%, e o maior índice de germinação foi obtido pela linhagem 5167-4 

(92,57%), sendo a única a superar a testemunha tolerante Oro. Segundo Cruz e 

Milach, (2004) o índice de germinação é uma medida da velocidade de germinação 

dos genótipos, em seu trabalho com 24 genótipos com cultivares indica e japonica 

obteve grande variação entre os resultados, sendo a cultivar IRGA 417 a que obteve 

os melhores índices, resultado atribuído ao vigor inicial desta cultivar (CRUZ e 

MILACH, 2004). 

Para o comprimento do coleóptilo, 78 das 170 linhagens apresentaram 

coleóptilo inferior a 5mm. Das que apresentaram coleóptilo maior que 5mm apenas a 

linhagem 5140-10 foi superior, porém significativamente igual cultivar a testemunha 

tolerante Oro. A menor porcentagem de plantas com coleóptilo maior que 5 mm foi 

obtida pela cultivar testemunha SCS BRS Tio Taka (0,85%), as demais linhagens 

tiveram porcentagens variando de 5% a 35%.  

As variáveis comprimento de parte aérea, comprimento da raiz principal e 

comprimento de coleóptilo foram as características mensuras, sendo a base da 

informação para construção dos demais parâmetros. Analisando estas variáveis 

observa-se que as testemunhas foram em média superiores as linhagens, a variância 

genotípica explica a maior parte da variância fenotípica, visto que a contribuição do 

efeito do ambiente foi muito pequena. A cultivar tolerante Oro manteve-se sempre 

entre os maiores valores observados nas três variáveis, sendo superada em termos 

de média nas variáveis CPA e COLE. A cultivar SCS BRS Tio Taka, por ser sensível 

ao frio, esteve sempre ranqueada entre as menores médias obtidas nas três variáveis. 

Entre as médias das duas cultivares testemunhas é possível observar um mínimo de 

135 linhagens nas variáveis CPA e COLE.  

As variáveis que medem a redução no desempenho das características 

avaliadas permitem uma melhor observação dos efeitos da baixa temperatura na 
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morfologia das plantas em estudo, este tipo de análise tem sido aplicado em diversos 

estudos com estresse abióticos (CRUZ e MILACH, 2004; MERTZ et al., 2009; 

BOSETTI et al., 2012; MOZÓN, 2015). Das três variáveis, apenas a redução no 

comprimento da raiz, não apresentou efeito significativo entre os tratamentos, isto 

decorre principalmente pelo fato da raiz ter sido a variável mais afetada pela baixa 

temperatura, já que as reduções no crescimento foram em média de 92%. A média 

das testemunhas apresentou reduções de 82,78%, sendo que a cultivar Oro 

(tolerante) teve redução de 68% e a cultivar sensível (SCS BRS Tio Taka) 97,55%. 

Trabalhando com 192 acesso de cultivares da subespécie japonica Bosetti et al., 

(2012) obteve reduções médias no comprimento das raízes de 70,4% para os acessos 

avaliados e 63,3% para as cultivares testemunhas tolerantes ao frio.  

Para a redução do comprimento da parte aérea a média geral de redução foi 

de 62,5%. A cultivar tolerante Oro apresentou redução de 1,10% e a cultivar sensível 

86,69%, a avaliação do comprimento da parte aérea é um bom indicador de vigor das 

sementes e também tem sido utilizado com parâmetro para avaliar a tolerância ao frio 

(BARUAH et al. 2009; RANAWAKE e NAKAMURA, 2011). Analisando as médias 

obtidas pelas linhagens e as testemunhas, observa-se redução no comprimento desta 

variável para a maioria das linhagens avaliadas. Apenas duas linhagens (5140-4 e 

5121-7) não apresentaram redução no comprimento, apresentando aumento no 

desempenho desta variável. Resultados semelhantes foram encontrados por 

RANAWAKE e NAKAMURA, (2011) trabalhando com 162 RIL’s derivadas do 

cruzamento envolvendo uma cultivar japonica tolerante ao frio e uma cultivar indica 

sensível. Na análise de médias o sinal negativo representa a redução em 

porcentagem, exibida pelas linhagens e testemunhas utilizadas. A cultivar Oro ficou 

ranqueada entre os cinco melhores resultados, que apresentaram desde crescimento 

na variável analisada, até reduções de 1,10% no comprimento da parte aérea. Para 

as demais linhagens, 12 apresentaram reduções no crescimento variando de 3,09% 

a 29,31%. Outro grupo de 68 linhagens ficaram ranqueadas com as letras (a-k) com 

reduções de desempenho variando de 29,5% a 64%. Também trabalhando com 

cruzamento contrastante para a resposta ao estresse por frio Wang et al., (2009) 

observou que, a população derivada do cruzamento se mostrou mais inclinada a 

suscetibilidade ao estresse por frio, em seu trabalho foi possível detectar que os alelos 

positivos de 5 QTLs foram de origem da cultivar japonica (tolerante). Para esta 
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característica foram encontrados altos valores de coeficiente de variação genética, 

juntamente com o coeficiente de variação experimental, a razão(CVg/CVe) entre estes 

coeficientes demonstra senário favorável a seleção, possibilitando ganhos de seleção 

para a variável analisada (Tabela 20) (VENCOVSKI e BARRIGA, 1992; CORDEIRO 

e RANGEL, 2011).  

A redução no comprimento do coleóptilo tem sido utilizada com maior 

frequência na caracterização de genótipos de arroz em função da tolerância ao frio 

(CRUZ e MILACH, 2004; MAIA et al., 2016; SHAKIBA et al., 2017). A redução no 

comprimento do coleóptilo foi a variável que apresentou as menores taxas de redução 

de desempenho em relação ao Red.CPA e Red.C.RAIZ, a média geral para esta 

variável foi de 41% de redução de crescimento, Cruz e Milach, (2004) obtiveram taxas 

de redução de crescimento do coleóptilo de até 68%, sendo a cultivar Diamante a com 

menor redução (11%), em comum com a cultivar Oro é a origem Chilena destas 

cultivares. O maior número de linhagens transgressivas ao genótipo Oro foi obtido na 

redução do comprimento do coleóptilo, ou seja, um total de 13 linhagens tiveram 

desempenho superior a testemunha tolerante, o melhor resultado foi obtido pela 

linhagem 5142-5 com incremento de 35,89% no comprimento do coleóptilo (0,50 cm 

25°C e 0,73 cm 13°C). Adotando o critério de classificação proposto por Cruz e Milach, 

(2004), onde genótipos altamente tolerantes apresentam redução do comprimento de 

coleóptilo igual ou inferior a 25%, é possível selecionar 60 linhagens dentro deste 

intervalo. Para as linhagens tolerantes o intervalo de redução fica entre 25% e 50%, 

podendo-se selecionar 44 linhagens com base nesta classificação, e para os as 

plantas sensíveis a altamente sensível reduções acima de 50%, resultando em um 

total de 68 linhagens, juntamente com a testemunha SCS BRS Tio Taka (-78,94%). 

Trabalhando com a expressão diferencial em resposta ao estresse por frio 

durante o período de germinação, com as cultivares Oro e SCS BRS Tio Taka, 

Cadore, (2015), identificou mudanças significativas na expressão de genes em função 

do estresse por frio na cultivar sensível. Foi detectado mais de 8.500 genes 

diferencialmente expressos na cultivar sensível, em quanto a cultivar Oro (tolerante) 

apenas 384 genes foram detectados como diferentemente expressos em função do 

estresse por frio.  
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Posteriormente Maia et al., (2016) identificou 26 genes com expressão 

diferencial positiva na cultivar Oro e negativa para a cultivar SCS BRS Tio Taka. 

Analisando a cultivar Oro foram identificados 33 genes diferencialmente expressos, 

genes que estão relacionados a transdução de sinais de cálcio, proteínas relacionadas 

aos módulos de MAPKs, quinases dependentes de ciclina (CDKs), fatores de 

transcrição do tipo Zinc finger, DREB, WRKY e genes envolvidos na produção de 

fitohormonios como o ácido abcísico (ABA)  ácido jasmônico (JA) e ácido giberélico 

(GA). Todos com funções importantes na resposta das plantas aos estresse abióticos 

(TAIZ; ZEIGER e MOLLER, 2017).  

Também analisando o transcriptoma de cultivares contrastantes para a 

germinação no frio Dametto et al., (2015) detectaram um total de 1361 genes 

diferentemente expressos na cultivar tolerante em comparação a sensível. Destes um 

total de 109 genes tem função conhecida relacionada com mecanismos de tolerância 

ao estresse por frio. Neste mesmo trabalho foram detectados baixos níveis de H2O2 

em coleóptilos de sementes com 14 dias de germinação sob baixa temperatura (13°C) 

sugerindo altos níveis de atividade das peroxidasses na cultivar tolerante. Níveis de 

H2O2 em conformidade com os diferentes níveis de expressão de genes relacionados 

a atividade de peroxidases. 

 O processo de germinação de uma semente é regulado pela relação entre as 

concentrações de ácido abcísico (ABA) e o ácido giberélico (GA). Onde estímulos 

ambientais promovem a catabolização de ABA e a síntese de GA resultando na 

germinação das sementes. Porém  sabe-se que o ABA é um dos principais 

sinalizadores, estando entre as respostas mais rápidas das plantas aos estresses 

abióticos (TAIZ; ZEIGER e MOLLER, 2017). Foi observado por Mega et al. (2015) que 

o aumento da expressão do gene catabólico OsABA8ox1 resultou no incremento do 

vigor de plântulas de arroz durante a germinação sob baixa temperatura. Sugerindo 

que expressão deste gene manteve baixos os níveis endógenos do Ácido Abcísico 

durante a germinação de sementes de arroz.  

Assim, a sinalização do estresse por frio por meio do aumento dos níveis de 

ABA nas sementes durante o processo de germinação pode estar relacionada ao fato 

de muitas sementes apresentarem germinação fisiológica e não formarem plântulas 
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normais, como se observa pelas diferenças encontradas entre o índice de germinação 

e a percentagem de plantas normais.   

 

5.4. Conclusão. 

A partir dos resultados encontrados pode-se concluir que: 

Em condições normais de temperatura todas as linhagens e testemunhas 

apresentaram parâmetros fenotípicos e genéticos satisfatórios.  

As linhagens obtidas pelo cruzamento entre as cultivares Oro e SCS BRS TIO 

TAKA, resultaram em plantas com reações significativamente diferente ao estresse 

por frio durante a germinação nos diferentes parâmetros analisados. 

Para as variáveis índice de germinação, porcentagem de coleóptilo maior que 

5mm, comprimento da parte aérea, comprimento do coleóptilo, redução do 

comprimento de parte aere e redução do comprimento do coleóptilo, apresentaram ao 

menos uma linhagem superior à média da testemunha tolerante (Oro). 

Baseado nos resultados obtidos para a redução do comprimento do coleóptilo 

é possível selecionar 104 linhagens potencialmente tolerantes ao estresse por frio 

durante a fase de germinação e emergência.  
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6. Considerações finais 

 

Para o melhoramento genético, a existência de variabilidade é o marco inicial 

do processo de seleção e o melhoramento genético de uma espécie cultivada. É por 

meio da recombinação da variabilidade disponível que os melhoristas tem conseguido 

selecionar plantas mais produtivas e tolerantes a estresses bióticos e abióticos. 

Neste sentido, o presente trabalho pode fazer uso da variabilidade genética 

existente nos genótipos, recombinando-os por meio dos cruzamentos realizados, 

permitindo a seleção de linhagens melhoradas. 

A estimação dos componentes de variância e seus desdobramentos em 

parâmetros genéticos possibilitou identificar uma grande variabilidade genética nas 

famílias resultantes de cada cruzamento, podendo-se concluir que a seleção baseada 

nas famílias destes cruzamentos possibilitará ganhos de desempenho para a maioria 

dos caracteres analisados.  

Com os avanços computacionais, é possível atualmente desdobrar um conjunto 

de dados fenotípicos, extraindo o máximo de informação útil para o melhoramento 

genético. O estudo das correlações uni e multivariada possibilitaram a identificação 

de associações lineares de baixa e alta magnitude entre os caracteres avaliados, além 

de constatar a dependência entre os grupos de variáveis por meio da correlação 

canônica. 

A avaliação de linhagens recombinantes em condições de ambiente controlado, 

permite caracterizar a reação das plantas em resposta ao agente estressante, sem a 

interferência de outros fatores. A avaliação das 170 linhagens derivadas do 

cruzamento entre a cultivar Oro e SCS BRS Tio Taka, resultou na caracterização de 

um grande número de linhagens potencialmente tolerantes ao estresse por frio 

durante a germinação. 

Reunindo as informações produzidas neste trabalho é possível selecionar 

linhagens com potencial produtivo e tolerância ao frio durante a germinação. E 

também subsidiar novos cruzamentos por meio das linhagens recombinantes. 
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Por fim os materiais e resultados obtidos, serviram como informações e 

componentes de novos estudos de melhoramento genético para o estresse por frio na 

fase de germinação. 
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