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RESUMO 

 

ALMEIDA, R. C. Diversidade genética em germoplasma de arroz japonês sob 
estresse hídrico e térmico. 106p. Dissertação (Mestrado em Genética e 
Melhoramento) – UFPI, Teresina, 2014. 

 

O estresse hídrico e térmico pode acarretar sérios danos à cultura de arroz 
de terras altas, principalmente na redução da produtividade. Diante disto, há a 
necessidade de ampliar a base genética de variedades melhoradas para atender a 
demanda de aumento da produção de alimentos, e o primeiro passo nessa direção 
é a caracterização e avaliação de recursos genéticos armazenados em bancos de 
germoplasma, com base em caracteres agromorfológicos, para determinar a 
variabilidade genética. Em virtude do exposto, este trabalho teve como objetivo 
estudar a diversidade genética em 190 acessos de arroz japonês, pertencentes ao 
Banco de Germoplasma de arroz do Departamento de Genética da ESALQ/USP, e 
uma variedade crioula do estado do Piauí, e selecionar genótipos com potencial 
para tolerância ao estresse hídrico e térmico, que servirão como fonte de genes 
para os programas de melhoramento. Foram utilizados 17 descritores, sendo todos 
avaliados como variáveis contínuas, relacionados à planta e aos componentes de 
produção. O delineamento experimental utilizado foi o alfa-látice, com quatro 
testemunhas comuns, representadas pelas cultivares brasileiras (IAC 25, IAC 165, 
Chorinho e Irga 417), com três repetições. Para a seleção dos acessos com 
potencial para utilização em programa de melhoramento para tolerância ao 
estresse hídrico e térmico, foram realizadas análises univariadas (distribuição de 
frequência) e multivariadas (análise de componentes principais e de agrupamento). 
Os acessos japoneses estudados apresentam variabilidade genética, com 
diferentes respostas às variações ambientais e com características desejáveis 
agronomicamente, tanto relacionadas à planta (altura da planta, comprimento e 
largura da folha bandeira) quanto aos componentes de produção (número de grãos 
por panícula, comprimento da panícula, rendimento total e rendimento de grãos 
íntegros). Quando consideradas as médias dos acessos, observou-se que os cinco 
primeiros componentes principais explicaram 70,20% da variação. Na análise de 
agrupamento pelo método UPGMA, observou-se a existência de cinco grupos a um 
nível de aproximadamente 60% de divergência genética. Os acessos 118J, 136J, 
203J, 202J, 80J, 293J, 3J e 1J apresentam potencial para a tolerância à seca, 
podendo ser utilizados na ampliação da base genética em programas de pré-
melhoramento e melhoramento de sequeiro da cultura no Brasil. 

 
Palavras-chave: Oryza sativa, recursos genéticos, variabilidade genética, 
tolerância à seca, análises multivariadas. 
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ABSTRACT 

 

ALMEIDA, R. C. Genetic diversity in Japanese rice germplasm under drought 
and heat stress. 106p. Dissertation (Master in Genetics and Breeding) – UFPI, 
Teresina, 2014. 

 
Drought and heat stress can cause serious damage to upland rice crops, 

mainly by reducing yields. The genetic base of improved varieties should therefore 
be broadened to meet the increasing demand for food production. The first step in 
this direction is the characterization and evaluation of genetic resources stored in 
genebanks, based on agromorphological traits to determine the genetic variability. 
In view of the above, this study investigated the genetic diversity in 190 Japanese 
rice accessions, of the Germplasm Bank of Rice of the Department of Genetics 
ESALQ/USP and a landrace variety from the state of Piauí and selected genotypes 
with potential for tolerance to drought and heat stress, to serve as a source of 
genes for breeding programs. Seventeen descriptors were used, all evaluated as 
continuous variables related to plant and yield components. The experiment was 
arranged in an alpha-lattice design with four common controls represented by the 
Brazilian cultivars IAC 25, IAC 165, Chorinho, and Irga 417, with three replications. 
For the selection of potential accessions for breeding programs for drought and heat 
stress tolerance, univariate (frequency distribution) and multivariate analyses 
(principal component analysis and clustering) were performed. The Japanese 
accessions studied have genetic variability, with different responses to 
environmental variation and agronomically desirable traits, related to the plant (plant 
height and flag-leaf length and width) and to yield components (number of grains 
per panicle, panicle length, total yield, and whole grain yield). The first five principal 
components accounted for 70.20% of the variation in the average of the accessions. 
Cluster analysis by the UPGMA method showed the existence of five groups at a 
genetic divergence level of approximately 60%. The accessions 118J, 136J, 203J, 
202J, 80J, 293J, 3J, and 1J have potential for drought tolerance and can be 
exploited to broaden the genetic basis in pre-breeding and breeding programs for 
upland rice in Brazil.  
 
Keywords: Oryza sativa, genetic resources, genetic variability, drought tolerance, 
multivariate analyses. 
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1 INTRODUÇÃO 

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais mais cultivados no mundo, com 

produção de 696 milhões de toneladas, na safra 2009/2010, e produtividade média 

de 4.368 kg ha-1 (FAO, 2012), tendo grande importância social e econômica para a 

população brasileira (SANTOS et al., 2006; HEINEMANN; STONE, 2009; 

GUIMARÃES et al., 2011; MENEZES et al., 2011; NASCENTE et al., 2011). 

No Brasil, a área cultivada com arroz, na safra 2012/2013, foi de 2,40 milhões 

de hectares, sendo que destes, cerca de 65% foram plantados em terras altas. 

Entretanto, a produtividade do arroz de sequeiro ainda é baixa (3.200 kg ha-1) e, 

consequentemente, este sistema representa apenas 41% da produção nacional 

(CONAB, 2013). 

É consenso entre os cientistas que atuam na área de produção de alimentos 

que o ganho em produtividade não será suficiente para suprir a demanda de 

alimentos em médio e longo prazo. Nesse contexto, a expansão de várias culturas, 

inclusive a do arroz, em áreas não tradicionais, torna-se imprescindível. Porém, as 

condições ambientais dessas áreas, consideradas marginais, apresentam algum 

fator de estresse que impede o pleno desenvolvimento das plantas. 

Dentre os fatores ambientais, a seca é um dos principais condicionantes do 

crescimento e desenvolvimento das plantas. As condições térmicas e o regime 

hídrico são as variáveis climáticas de maior peso no zoneamento agrícola das 

diversas espécies cultivadas (FRITSCHE-NETO; BORÉM, 2011). 

Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de variedades cada vez 

mais produtivas e adaptadas a diversos estresses bióticos e abióticos. A busca por 

materiais tolerantes à condição de seca, por meio do melhoramento genético, é 

reconhecida como a estratégia mais eficiente para aliviar a insegurança alimentar 

causada pela escassez de água (HUANG et al., 2007). Todavia, a seleção de 

genótipos superiores de arroz de terras altas, tolerantes à seca, pode ser dificultada 

pela deficiência de informações sobre genótipos nesta condição. Alguns caracteres 

associados com a tolerância à deficiência hídrica possuem herança quantitativa, 

sendo fortemente influenciados pelo ambiente de cultivo (SHINOZAKI; 

YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2007). 

A utilização efetiva de recursos genéticos conservados em bancos de 

germoplasma, tanto para ampliação da base genética como para a introdução de 

características de interesse, é dependente da sua caracterização e avaliação, 
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envolvendo a descrição e registro de características agromorfológicas e 

moleculares, que são importantes para determinar a variabilidade genética que 

existe no conjunto de acessos e para auxiliar os melhoristas na escolha dos 

genitores para os programas de pré-melhoramento e melhoramento. Estudos de 

diversidade genética em coleções envolvendo acessos de diferentes origens 

(GARRIS et al., 2005, ALI et al., 2011; LI et al., 2010) e entre variedades tradicionais 

em escala local (THOMSON et al., 2007; EBANA et al., 2008; BORBA et al., 2009; 

THOMSON et al., 2009) têm sido realizados em arroz. 

Neste contexto, objetivou-se estudar a diversidade genética em acessos de 

arroz japonês e uma variedade crioula, e selecionar genótipos com potencial para 

tolerância ao estresse hídrico e térmico, que servirão como fonte de genes para os 

programas de melhoramento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cultura do arroz: aspectos gerais 

O arroz pertence à família Poaceae, subfamília Oryzoideae, tribo Oryzeae, 

gênero Oryza, seção Sativa (CHANG; BARDENAS, 1965). De acordo com Lu 

(1999), o gênero Oryza possui 24 espécies, das quais segundo Khush (1997), 

somente duas são cultivadas: O. glaberrima Steud., cultivada no Oeste da África e 

da Ásia e Oryza sativa L., cultivada em todo mundo.   A origem da espécie O. sativa 

L., segundo Vavilov, é a região situada a sudoeste do Himalaia, apesar das regiões 

de Madras e Orissa na Índia serem também apontadas como centros primários e 

secundários da espécie (GALLI, 1978). Na Ásia, a domesticação deve ter ocorrido 

independentemente na Índia, Myanmar, Taylândia, Laos, Vietnã e China (KHUSH, 

1997). 

Dado o processo evolutivo e de domesticação, a espécie se adaptou a 

diversas condições agroecológicas, estando a partir de 1928, subdividida em duas 

principais subespécies: indica e japonica (LU; CHANG, 1980). Em 1952, foi 

identificado um terceiro grupo, o javanica, que atualmente é incluído no subgrupo 

japonica como japônica tropical (MATSUO, 1952; GARRIS et al., 2005). 

Existem três hipóteses relativas à diferenciação dos grupos gênicos indica-

japonica. Dentre essas, a mais aceita relata que ancestrais silvestres domesticados 

em ambientes distintos diferenciaram-se em resposta às condições de habitat 

(MORISHIMA, 2001). 

Em um estudo feito por McCouch et al. (2007), no qual avaliaram as novas 

percepções sobre a história da domesticação do arroz, concluíram que a mesma 

estava relacionada ao processo de intercâmbio e contenção genética, que envolvia 

episódios de hibridação introgressiva entre conjuntos de genes antigos contra um 

cenário de endogamia e barreiras de esterilidade emergentes, restringindo 

progressivamente o fluxo gênico entre as subpopulações. Estas forças evolutivas 

concorrentes, esculpidas pela seleção humana, deram origem as subpopulações de 

O. sativa interligadas, mas bem diferenciadas, que embora estejam intimamente 

associadas com suas respectivas áreas geográficas específicas, ecológicas e 

culturais, demonstram que a história da domesticação do arroz é dinâmica e não 

estática. 
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Após domesticação, o arroz tomou várias rotas de dispersão. Segundo 

Matsuo (1997), a sua propagação no continente asiático ocorreu do norte da China 

até Coréia e Japão, e deu origem ao tipo japônica temperado, após a seleção para 

tolerância ao frio e formato do grão. Na Índia, em áreas tropicais quentes, originou-

se o subgrupo indica. Já nas áreas ao norte do rio Ganges, surgiu um tipo similar à 

japonica com grãos longos adaptados às condições de sequeiro. A maioria das 

variedades tradicionais adaptadas às condições de sequeiro é do tipo japônica 

tropical. 

O arroz (Oryza sativa L.) foi introduzido na península Balcânica via Turquia, 

durante o período de Alexandre, o Grande. Depois, durante os séculos oito a treze, 

os árabes forçaram os habitantes da Europa a plantarem arroz (MATSUO, 1997). Os 

portugueses introduziram japônicas tropicais a partir da Indonésia em Guiné Bissau, 

de onde se espalharam para os países da África Ocidental. Os portugueses a 

introduziram também no Brasil. E os espanhóis levaram japônicas tropicais a outros 

países da América Latina (KHUSH, 1997). 

As primeiras referências ao cultivo do arroz, no Brasil, datam dos primórdios 

do século XVI, na costa dos Estados da Bahia e Maranhão. Tudo indica tratar-se do 

arroz-vermelho. Mas a sua cultura desenvolveu-se apenas até 1766, a partir de 

quando foi sendo substituído pelo arroz-branco da Carolina – Estados Unidos 

(PEREIRA, 2002). 

O arroz é o principal alimento para mais da metade da população mundial, e, 

com produção de 696 milhões de toneladas, ocupa posição de destaque entre os 

cereais cultivados, sendo superado em produção pelo trigo e o milho. O Brasil, com 

produção de 12,6 milhões de toneladas, é o nono produtor mundial de arroz e é o 

maior produtor fora do continente asiático (FAO, 2012). 

O aumento na demanda por produção de alimentos desencadeada pelo 

aumento da população mundial e o decréscimo na base de recursos naturais levam 

a necessidade de aumentar os atuais níveis de produtividade das principais culturas 

alimentícias, incluindo o arroz (FAN, 2011). 

O cultivo de arroz no Brasil ocorre em sistema irrigado e de sequeiro. No 

primeiro, também conhecido por terras baixas, o arroz é plantado em áreas 

naturalmente inundadas, várzeas com irrigação controlada ou em várzea úmida, e 

corresponde a 59% da produção nacional. Já o sistema de sequeiro, também 

conhecido por terras altas, não utiliza irrigação, sendo mais empregado nas regiões 
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do cerrado brasileiro (PEREIRA, 2002), ocupando 65% da área com arroz, embora 

59% da produção brasileira venha do sistema irrigado, devido à maior produtividade 

e tecnologia empregada (CLEYTON; NEVES, 2011). 

A produção nacional do arroz de terras altas está concentrada, 

principalmente, em solos anteriormente sob vegetação de cerrado, nas regiões 

Sudeste e Centro-Oeste, envolvendo os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás 

e Mato Grosso, com ampla variabilidade de tecnologia empregada, desde os de 

baixa tecnologia, com produtividade de 1,2 t ha-1, até os de alta tecnologia, com 

capacidade de atingir 4,5 t ha-1, como ocorre na região “pré-amazônica” do Mato 

Grosso (FORNASIERI FILHO; FORNASIERI, 2006). 

Em geral, as lavouras de arroz de terras altas de baixa tecnologia estão em 

áreas com características climáticas próprias definidas por precipitação média anual 

compreendida entre 1.200 e 1.800 mm e com período seco, com ocorrência de 

veranicos, identificado pela interrupção das chuvas por períodos que variam de duas 

a quatro semanas. Além das características climáticas, a maioria das áreas com 

lavouras de arroz de terras altas é constituída de solos classificados como 

Latossolos e Podzólicos, nos quais a cultura do arroz tem o sistema radicular 

limitado, praticamente, aos primeiros 20 cm de solo (FORNASIERI FILHO; 

FORNASIERI, 2006). 

Estudos do ganho genético para a produtividade de grãos nos programas de 

melhoramento de arroz de sequeiro no Brasil demonstraram redução nos ganhos, e 

indicam que novas alternativas de melhoramento devem ser empreendidas 

(BRESEGHELLO et al., 2006; SOUZA et al., 2007). Por conseguinte, as áreas de 

lavouras de arroz de sequeiro vêm caindo safra a safra, sendo que os motivos são: a 

concorrência com a soja e o milho, o impedimento de abertura de novas áreas e os 

problemas climáticos adversos na Região Nordeste (CONAB, 2013). 

Um estudo realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 

2013), no nono levantamento de Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos 

2012/13, a área cultivada com arroz está estimada em 2,40 milhões de hectares, 

que representa uma redução de 1,3%, comparativamente com a safra passada. 

Com exceção de Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Sergipe, Piauí, 

Amapá e Roraima, todos os demais estados produtores tiveram redução de área, ou 

permaneceram com a mesma área da safra 2011/12. A produção de arroz estimada 

para a referida safra deve ser de 11,9 milhões de toneladas, 2,8% maior do que o 
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volume colhido na safra anterior. O maior estado produtor do Brasil é o Rio Grande 

do Sul com 1.066,6 mil hectares, que representa 44,5% da área nacional, 

respondendo ainda por 66,5% da produção brasileira. Em segundo lugar, encontra-

se Santa Catarina, com 150,1 mil hectares e 1.024,9 mil toneladas de arroz 

produzidas, seguido pelo Maranhão, que deve colher 632,6 mil toneladas de arroz 

em 416,2 mil hectares cultivados. 

Segundo ainda a CONAB (2013), no Nordeste do Brasil, destaca-se a 

redução de 55,2% na Bahia e 32,1% no Piauí na produtividade média, regiões onde 

predomina o arroz de sequeiro. Essa redução é reflexo dos veranicos ocorridos em 

fevereiro e março do ano de 2013. As precipitações ocorridas após os veranicos 

fortaleceram a cultura do arroz, recuperando um pouco o seu rendimento, mas nesta 

safra ficou em torno de 752 kg/ha e 795 kg/ha, ante os 1.680 kg/ha e 1.171 kg/ha da 

safra passada para os Estados da Bahia e Piauí, respectivamente. 

 

2.2 Genoma do arroz 

A utilização dos recursos genéticos disponíveis em bancos de germoplasma é 

uma estratégia importante para a incorporação de variabilidade em programas de 

melhoramento, o que pode gerar novas cultivares com o aumento da base genética 

e obtenção de novas combinações alélicas (McCOUCH, 2005). Logo, compreender 

a diversidade genética em coleções de germoplasma é o primeiro passo para uma 

melhor utilização de um conjunto gênico mais amplo em programas de 

melhoramento (BRESEGHELLO; COELHO, 2013). 

Como alvo para o estudo da diversidade genética, o arroz tem características 

interessantes. Uma delas é a presença de duas subespécies (Indica e Japonica) e 

um número de espécies relacionadas. Embora essas subespécies representem a 

mais profunda diferenciação genética dentro de O. sativa, cinco grandes 

subpopulações são amplamente reconhecidas (indica, japonica tropical, japonica 

temperado, aus e aromáticas) (GARRIS et al., 2005). 

O arroz é considerado a espécie modelo para estudos em monocotiledôneas, 

em paralelo com Arabidopsis para dicotiledôneas, por ser uma espécie diplóide com 

o genoma relativamente pequeno (430 Mpb), e de grande importância global na 

alimentação (XU, 2005). O genoma de arroz é o menor entre as gramíneas de 

grande importância econômica, como o sorgo, milho, aveia, cevada e trigo 

(ARUMUNAGATHAN; EARLE, 1991), tornando-se referência para mapeamento 
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comparativo em gramíneas pela elevada sintenia genômica com outras 

monocotiledôneas (MOORE et al., 1995). 

O arroz foi a primeira espécie vegetal de importância agrícola a ter o genoma 

inteiramente sequenciado (GOFF et al., 2002; YU et al., 2002), com um número 

estimado de 46 a 56 mil genes para a subespécie indica, e de 32 a 50 mil genes 

para a subespécie japônica. Além dessas, dez espécies selvagens de arroz 

pertencentes a diferentes genomas foram sequenciados. Por outro lado, o genoma 

do arroz apresenta blocos ordenados de genes conservados em relação às outras 

gramíneas (MOORE et al., 1995). Isso significa que a informação sobre o controle 

genético de uma característica de arroz pode ser relevante para o controle genético 

de uma característica similar em alguma outra gramínea. É esperado que a 

genômica funcional de plantas modelo, como o arroz, possa contribuir para o 

entendimento da base biológica, bem como da exploração da informação genômica 

para o desenvolvimento das culturas (XU, 2005). As informações geradas no 

genoma do arroz podem ser acessadas em bancos de dados conservados e 

disponibilizados por diferentes países, garantindo avanços significativos na pesquisa 

genética da espécie. 

Dessa maneira, perceber-se que os recursos genéticos desempenham um 

papel importante no aumento do potencial produtivo em arroz. Entretanto, como a 

diversidade genética entre cultivares comerciais diminuiu, está ficando difícil 

encontrar novos genes em cultivares para melhorias futuras de rendimento e 

qualidade de grãos e resistência suficiente ao estresse biótico ou abiótico, o que 

motiva os cientistas a explorar as espécies selvagens para atender a essas 

demandas (WANG et al., 2000). O arroz selvagem é um importante banco genético, 

tendo um pool gênico de boas características e genes para enriquecer a base 

genética de cultivares (FENG et al., 2002; LI et al., 2002). 

A utilização de banco de germoplasma teve papel fundamental na expansão 

da agricultura brasileira ao longo das ultimas três décadas. O arroz é citado como 

um bom exemplo deste uso. O que antes era restrito a áreas irrigadas, com o uso de 

germoplasma adaptado a terras altas (sequeiro), passou a ser produzido no Centro 

Oeste brasileiro com excelente qualidade para o consumo. Com estas mudanças, a 

área cultivada passou de 344.000 hectares, em 1999/2000, para 843.000 hectares 

em 2003/2004, um aumento de 132%, que gerou um benefício econômico direto, 

para a região, neste período, de R$ 540 milhões (LOPES, 2005). 
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Contra a excessiva erosão da base genética das culturas, os bancos de 

germoplasma têm sido estabelecidos como uma fonte de genes para incremento da 

produtividade agrícola, preservando a diversidade genética em espécies cultivadas, 

especialmente a presente em populações remanescentes de ancestrais selvagens 

(TANKSLEY; MCCOUCH, 1997). 

 

2.3 Estresses abióticos 

O significado literal da palavra “estresse” é coerção, isto é, forçar em uma 

direção. O termo, na física, é empregado para denotar tensão produzida no interior 

de um corpo pela ação de uma força externa. Biologicamente, o estresse é 

considerado um desvio significativo das condições ideais em que as plantas são 

cultivadas, impedindo-as de expressar plenamente o seu potencial genético de 

crescimento, desenvolvimento e reprodução (SHAFI-UR-REHMAN et al., 2005). 

Fatores ambientais ou estresses abióticos comuns em todo o mundo incluem: seca, 

déficit hídrico, salinidade, temperatura e solos ácidos (TESTER; BACIC, 2005). 

A experiência mostra que os estresses abióticos ocorrem, com maior ou 

menor intensidade, em praticamente todas as áreas agrícolas do Brasil. Em algumas 

áreas, os estresses por seca e temperatura, entre outros, podem não estar 

presentes em determinado ano, mas em anos subsequentes. As consequências das 

mudanças climáticas, em especial para a agricultura tropical, têm gerado grande 

discussão em muitos fóruns científicos (RAMALHO et al., 2009). 

De acordo com Ort e Long (2003), a redução do potencial de rendimento 

devido ao estresse excedeu, em média, 75%. Desse total, apenas 11,6% foi 

associada a estresses bióticos, como pragas, doenças e ervas daninhas, e os 

restantes 66,9% com estresses abióticos. Dos fatores abióticos, a seca é, de longe, 

o maior contribuinte para as perdas na produção em clima temperado. 

No estudo feito por Boyer (1982), visando apresentar a relação das principais 

causas de fracasso agrícola nos Estados Unidos, observa-se que os fatores 

abióticos foram responsáveis por 89% dos casos, e dentre esses a seca foi causa de 

mais de 40% das perdas. 

Em um cenário de mudanças climáticas, o melhoramento genético pode dar 

importante contribuição para a seguridade alimentar do planeta e a mitigação dos 

efeitos indesejáveis da agricultura. O desenvolvimento de novas cultivares 

selecionadas para a tolerância às condições de estresses abióticos é a melhor e 
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mais autossustentável alternativa para a agricultura do presente e do futuro, ao invés 

de buscar uma maior produtividade potencial das plantas (TOLLENAAR; WU, 1999; 

TOLLENAAR; LEE, 2002). 

As plantas estão frequentemente expostas às condições ambientais adversas, 

que influenciam fortemente seu desenvolvimento (SHAO et al., 2007). 

Concomitantemente, a produtividade e expansão agrícola são limitadas, havendo, 

portanto, a necessidade de compreender como as plantas percebem, respondem e 

adaptam-se a tais estresses (GRENNAN, 2006). 

Os estresses abióticos conduzem a uma serie de mudanças morfológicas, 

fisiológicas, bioquímicas e moleculares afetando negativamente a produtividade e o 

crescimento da planta (WANG et al., 2003). A tolerância aos estresses abióticos é 

um fenômeno muito complexo, pois depende da fase do desenvolvimento do vegetal 

e da ocorrência simultânea de outros estresses (CHINNUSAMY et al., 2004). 

Os diversos tipos de estresse estão muitas vezes conectados, e podem 

induzir semelhantes danos na célula. Por exemplo, na seca a primeira sinalização 

manifestada é o estresse osmótico, resultando em perturbações na homeostase e 

na distribuição de íons na célula (LANGRIDGE, 2006; ZHU, 2001). O estresse 

oxidativo, que geralmente acompanha o estresse à seca, salinidade e a altas 

temperaturas, pode causar desnaturação estrutural e funcional das proteínas 

(SMIRNOFF, 1998). 

Em um estudo de caso da interligação dos estresses abióticos feito por Ron 

Mittler (2006), a seca e o estresse por calor representou um excelente exemplo de 

duas diferentes condições de estresse abióticos que ocorrem no campo ao mesmo 

tempo. Vários estudos examinaram os efeitos de uma combinação de seca e 

estresse térmico sobre o crescimento e produtividade do milho, cevada, sorgo e 

diferentes gramíneas. Verificou-se que uma combinação de seca e estresse térmico 

teve um maior efeito significativamente prejudicial sobre o crescimento e 

produtividade das plantas e culturas em comparação com cada uma das diferentes 

tensões aplicadas individualmente. A caracterização fisiológica de plantas 

submetidas à seca, estresse por calor ou uma combinação de seca e estresse por 

calor revela que a combinação de estresse tem vários aspectos únicos, combinando 

alta respiração com baixa fotossíntese, estômatos fechados e alta temperatura da 

folha. 
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Esses diversos estresses ambientais, como conseqüência, ativam rotas de 

sinalização similares na célula e respostas celulares, assim como a produção de 

proteínas de estresse, alta regulação de antioxidantes e acúmulo de solutos 

compatíveis (SHINOZAKI; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2000; KNIGHT; KNIGHT, 

2001; ZHU, 2001). 

Os genes envolvidos no mecanismo de controle molecular de tolerância 

seguem uma sequência de eventos em respostas ao estresse, como sinalização, 

controle de transcrição, proteção de membranas e proteínas, radicais livres e 

removedores de componentes tóxicos (WANG et al., 2003). 

Apesar das diferenças entre as espécies vegetais e respostas fisiológicas, 

bioquímicas e moleculares aos vários estresses abióticos, há um modelo comum de 

sinalização (ZHU, 2001; SHAO et al., 2007). Neste modelo, a sinalização inicia-se 

com o reconhecimento dos sinais ambientais por sensores presentes na membrana 

ou no citoplasma. Em seguida, os sinais iniciais de estresse (por exemplo, efeitos 

osmóticos e iônicos ou mudanças de temperatura ou fluidez da membrana) 

acionarão o processo de sinalização de detecção, percepção e transdução. 

Finalmente, os controles de transcrição irão ativar os mecanismos de estresse com 

resposta para restabelecer a homeostase e para proteger e reparar as proteínas 

danificadas e membranas (VINOCUR; ALTMAN, 2005). 

De acordo com Mahajan e Tuteja (2005), Grennan (2006) e Shao et al. 

(2007), os produtos gênicos ativados na resposta ao estresses são divididos em dois 

grupos. No primeiro, estão os genes da fase inicial envolvidos na transdução de 

sinais e na regulação da expressão (fatores de transcrição) de genes de estresse 

específicos. No segundo, estão os da fase tardia, geralmente associados aos 

mecanismos de tolerância. Dentre eles estão os genes que codificam e modulam as 

proteínas da síntese metabólica, antioxidantes, proteínas estabilizadoras de 

membrana e síntese de osmoprotetores, síntese de chaperonas e detoxificação. 

 

2.3.1 Estresse hídrico 

Estresses abióticos, por serem imprevisíveis, constituem-se em fatores de 

risco para a agricultura e podem reduzir significativamente os rendimentos de 

lavouras, restringindo assim, as áreas agricultáveis. O déficit hídrico é o principal 

fator responsável por perdas na lavoura, especialmente no semiárido brasileiro, 

onde a água é um fator limitante (FARIAS et al., 2001; BRITO et al., 2012). 
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Muitas regiões agrícolas do mundo já estão sofrendo sérios problemas com a 

escassez da água, como a China, a Índia e os Estados Unidos, três grandes 

produtores mundiais de grãos (ZHAO et al., 2010). Em espécies como milho, arroz, 

trigo e soja, têm sido observadas perdas associadas à deficiência hídrica em torno 

de 50% na produtividade de grãos (SURIYAN CHA-UM et al., 2010). No Brasil, por 

exemplo, regiões produtoras do sul, responsáveis por mais de 40% da produção 

nacional de soja, perderam mais de 25% da produção nas últimas safras devido à 

seca (NEPOMUCENO et al., 2009). 

Os prejuízos dependem da duração e da gravidade que a planta encontra se 

exposta ao déficit hídrico (ARAUS et al., 2002; BARTELS; SOUER, 2004) e do quão 

seca é a região, assim como do período de desenvolvimento em que a planta se 

encontra (ZHU et al., 2005). O arroz é sensível ao estresse hídrico especialmente 

durante o estágio de floração, resultando em perdas severas (LIU et al., 2006). 

Outra questão importante se refere à pressão crescente sobre o uso da água 

na agropecuária, por causa do impacto ambiental. Dentre os fatores do ambiente, 

este merece especial atenção. É estimado que 70% da água potável do planeta seja 

utilizada na irrigação (FAO, 2007). Assim, é fácil prever que o emprego da água na 

irrigação será cada vez mais oneroso. 

Diante desse cenário, nota-se que são necessários maiores esforços no 

desenvolvimento de alternativas para uma agricultura sustentável, como a seleção 

de cultivares eficientes no uso da água (AMUDHA; BALASUBRAMANI, 2011). 

A produtividade de plantas com déficit hídrico depende das condições do 

clima e do solo, influenciando a quantidade de água disponível e a forma de uso da 

água pelo organismo. As respostas à disponibilidade hídrica limitada são muito 

variadas, tanto em função da espécie como da severidade e da duração do déficit 

hídrico. Basicamente, existem três estratégias pelas quais as plantas podem crescer 

e desenvolver–se adequadamente em ambientes com restrição hídrica: i) escape à 

seca, que pode ser observado em culturas de ciclo curto permite as plantas 

completarem seu ciclo produtivo antes que o déficit hídrico se torne severo; ii) 

evitação da seca, por exemplo, reduzindo a transpiração ou aumentando a absorção 

de água; e iii) tolerância à seca propriamente dita, envolvendo mecanismos de 

tolerância protoplasmática. Cada uma dessas estratégias é associada a custos e 

benefícios, de acordo com a espécie, com o ambiente, com os recursos tecnológicos 

do produtor e os objetivos do programa de melhoramento (TARDIEU, 2005). 
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A adaptação das plantas ao déficit hídrico é um mecanismo muito complexo, 

envolvendo alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e moleculares 

(PASSIOURA, 1997). Deste modo, as espécies diferem grandemente quanto à 

habilidade de contornar a deficiência hídrica. Nas espécies sensíveis, os processos 

fisiológicos são afetados devido à redução na hidratação dos tecidos. Já nas 

tolerantes, suas propriedades fisiológicas e metabólicas as capacitam para manter 

alto grau de hidratação dos tecidos mesmo em limitado suprimento hídrico 

(BARTELS; SUNKAR, 2005). 

De acordo com Jongdee et al. (2002) e Lafitte et al. (2006), mesmo que o 

arroz demonstre ser altamente sensível ao estresse hídrico, as variações genéticas 

disponíveis dentro e entre espécies e subespécies de arroz e seus parentes 

selvagens, oferecem uma ampla gama de alelos para tolerância à seca. 

Como mencionado, para suportar o estresse hídrico, há uma série de 

adaptações morfofisiológicas possíveis que permitem à planta sobreviver e produzir 

de modo satisfatório (XOCONOSTLE-CAZARES et al., 2010). A titulo de exemplo 

citam-se: o menor crescimento de plantas, a redução da área foliar (BASTOS et al., 

2011) e o maior crescimento do sistema radicular (VARSHNEY et al., 2011). Outras 

estratégias são evidenciadas, como o enrolamento das folhas, a abscisão floral e a 

alteração na permeabilidade da cutícula. 

Em um estudo feito por Torres et al. (2013), o estresse hídrico progressivo 

aplicado em arroz nas condições de várzea resultou em um período de estresse de 

maior tempo para os acessos de floração tardia, a maioria dos acessos identificados 

como doadores de tolerância à seca foram os que tiveram florescimento precoce. 

Em ambientes de deficiência hídrica, é comum usar caracteres secundários 

para auxiliar na seleção de genótipos mais produtivos ou eficientes no uso da água. 

Isso se deve ao fato de os caracteres secundários tornarem mais precisa a seleção 

de genótipos mais eficientes em utilizar água quando comparados com 

produtividade de grãos ou com eficiência no uso da água (EUA). Por meio dos 

caracteres secundários, pode-se quantificar a influência da deficiência hídrica sobre 

a cultura e, ainda, se observados antes da maturidade, eles podem ser usados como 

critério de seleção precoce (BÄNZINGER et al., 2000). 

Ao longo de sua evolução, as plantas desenvolveram muitos mecanismos 

morfofisiológicos de adaptação e tolerância ao déficit hídrico, possibilitando que 

certas espécies se fixassem em ambientes adversos. Dentre estes mecanismos, 
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citam-se: aprofundamento de raízes; redução da área foliar, que está relacionada 

com a diminuição da capacidade fotossintética; fechamento estomático; aumento da 

espessura da cutícula; aceleração da senescência; abscisão foliar, acumulação de 

prolina e decréscimo da produção, os quais envolvem toda a planta e são devidos a 

expressões multigênicas (BERGAMASCHI et al., 2006; MAGLOIRE, 2005). 

Outros caracteres que podem auxiliar na seleção de genótipos mais eficientes 

em utilizar água são os do sistema radicular. Geralmente, as plantas que vivem em 

ambientes com carência de água desenvolvem maior sistema radicular para 

absorvê-la nos horizontes mais profundos do solo e suas raízes apresentam 

plasticidade morfológica em respostas a condições físicas do solo. No entanto, é 

necessário compreender os fatores que limitam a disponibilidade de água no solo, 

bem como o custo metabólico realizado pela planta para desenvolver e manter um 

sistema radicular mais vigoroso (TUBEROSA, 2011). 

A produção agrícola possui estreita relação com a área foliar, visto que as 

folhas são fontes de fotoassimilados para o desenvolvimento das raízes, as quais 

são estruturas que participam da assimilação de nutrientes e desempenham 

importante papel na resistência ao déficit hídrico (BONFIM-SILVA et al., 2011). 

As principais linhas de defesa ao déficit hídrico, a nível celular, são redução 

da área foliar, abscisão foliar e fechamento dos estômatos. A redução da área foliar 

evita a morte da planta, no entanto, reduz sua produção, em virtude da redução do 

número e tamanho de folhas, produzindo menores taxas fotossintéticas por unidade 

de área (SANTOS et al., 2012). A abscisão foliar é caracterizada pela senescência 

de folhas em resposta ao déficit (ESPOSITO-POLESI; RODRIGUES; ALMEIDA, 

2011). Segundo Lago et al. (2011), a redução da abertura estomática pode limitar a 

taxa de difusão de CO2 para o interior da folha. 

Além das respostas fisiológicas descritas acima, práticas de manejo podem 

contribuir para minimizar os efeitos deletérios do déficit hídrico. Segundo Rauf 

(2008), a estratégia de menor custo e maior eficiência no combate aos efeitos do 

déficit hídrico é o desenvolvimento de cultivares melhoradas tolerantes à seca. No 

entanto, o autor cita como uma importante abordagem para a gestão do déficit 

hídrico, a irrigação eficiente do campo. 

O manejo do estresse é crucial para o êxito de programas de melhoramento 

para condições de estresses abióticos, principalmente deficiência hídrica, fator que 

pode interagir com outros. Por isso, duração, intensidade e uniformidade são fatores 
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que devem ser considerados para se estabelecer um manejo de estresse adequado 

(BÄNZINGER et al., 2000). A duração deve ser tal que coincida com estádios críticos 

de desenvolvimento da planta e envolva caracteres que possam ser modificadas 

pelo melhoramento genético. A intensidade deve ser severa o bastante para afetar 

os caracteres importantes de produtividade, isto é, permitir a diferenciação no 

germoplasma quando plantas são submetidas a condições ótimas de disponibilidade 

de água e à deficiência hídrica. Por fim, o manejo deve ser uniforme, no tempo e 

espaço, de forma que a variância genética seja facilmente observada e os ganhos 

genéticos, possíveis. 

Diversas metodologias têm sido desenvolvidas para avaliação de genótipos 

tolerantes ao déficit hídrico. Nesse sentido, existe grande necessidade da realização 

de pesquisas multidisciplinares, envolvendo estudos moleculares, fisiológicos e 

melhoramento genético clássico (TUBEROSA; SALVI, 2006). A elucidação dos 

mecanismos de tolerância ao déficit hídrico facilitará o processo de desenvolvimento 

de novas cultivares, além de contribuir para o desenvolvimento de técnicas de 

seleção capazes de reduzir o tempo e o trabalho para avaliação de genótipos para 

tolerância a esse estresse abiótico (TERRA, 2008).  

O grande desafio em programas de melhoramento vegetal visando tolerância 

ao déficit hídrico é a identificação e a caracterização de genitores apropriados, 

objetivando sucesso nos cruzamentos, em regiões propensas ao déficit hídrico 

durante as fases críticas do desenvolvimento da planta (GIROTTO et al., 2012).  

 

2.3.2 Estresse térmico 

O estresse térmico é definido como o aumento da temperatura acima do valor 

crítico, por período de tempo suficiente para causar danos irreversíveis ao 

crescimento e desenvolvimento das plantas (SOUZA et al., 2011). Segundo os 

mesmos autores, um desvio dos valores de temperatura acima da faixa ótima, 

implica em alterações nos diversos processos metabólicos, que em casos extremos 

culminam com a morte prematura das plantas. As faixas de temperatura ótima para 

o desenvolvimento do arroz variam de 20 a 35 °C para a germinação, de 30 a 33 ºC 

para a floração e de 20 a 25 ºC para a maturação. Estas temperaturas críticas 

variam de acordo com a cultivar, com a duração da temperatura e com o 

desenvolvimento da planta (YOSHIDA, 1981). 
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A planta está sujeita ao estresse por calor quando: i) a temperatura do ar é 

alta e as plantas recebem energia por meio de transferência de calor sensível; ii) a 

radiação solar incidente na superfície do solo faz elevar a temperatura acima da 

temperatura do ar; iii) nas folhas, o aquecimento substancial causado pela radiação 

solar e a incapacidade de dissipação do calor podem aquecer as folhas muito 

rapidamente (até 15 °C acima da temperatura do ar), de modo que folhas com baixa 

taxa de transpiração estão sujeitas frequentemente à alta temperatura (SINGSAAS 

et al., 1999). 

O excesso de calor, além de induzir perdas quantitativas e qualitativas na 

produção, encurta a duração do ciclo, reduz a área foliar, a estatura e a 

percentagem de fecundação das flores, acelera o período de enchimento e a 

senescência, além de diminuir o peso médio dos grãos. A fotossíntese é um dos 

processos fisiológicos mais sensíveis ao calor (DEMIREVSKA-KEPOVA et al., 

2005). 

Situação típica de danos causados pelo estresse por calor tem sido 

constatada na cultura do trigo, na região do Brasil-Central. Nessa região, pode 

ocorrer redução de até 50% na produtividade de grãos, quando se comparam 

cultivos com semeaduras no final do verão com aqueles realizados no inverno 

(SOUZA; RAMALHO, 2001). Em arroz, a alta temperatura do solo (acima de 37 °C), 

entre a fase final de perfilhamento e a iniciação da panícula, afeta negativamente a 

produção e o enchimento e a qualidade de grãos (ARAI-SANOH et al., 2010). Em 

outro estudo sobre a cultura do arroz, foram observadas reduções de até 95% na 

produtividade de grãos, em decorrência de temperaturas noturnas elevadas 

(MOHAMMED; TARPLEY, 2009). 

Considerando os prejuízos ocasionados pelo estresse por calor na produção 

da cultura do arroz, a compreensão e avaliação dos mecanismos bioquímicos e 

fisiológicos em âmbito celular, molecular e morfológico, em complemento aos 

métodos tradicionais de seleção, constituem alternativas para selecionar genótipos 

tolerantes. A utilização dessas ferramentas impede que genes de tolerância ao calor 

sejam perdidos durante o processo de seleção baseada apenas na produtividade 

(SOUZA et al., 2011). 

A importância da seleção baseada em vários caracteres é ressaltada por 

Giordano et al. (2005). Esses pesquisadores avaliaram, quanto ao desempenho, 

linhagens de tomate para cultivo em regiões tropicais e equatoriais com 
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temperaturas elevadas e constataram que diversos caracteres associados à 

tolerância ao calor são controlados por distintos mecanismos genéticos. Assim, a 

seleção baseada em maior número possível de caracteres, associados com 

tolerância ao calor, apresenta-se como estratégia eficiente. 

Muitos mecanismos fisiológicos podem contribuir para a tolerância ao calor no 

campo e, de acordo com Wahid et al. (2007), são classificados como: i) 

características de tolerância: staygreen, termoestabilidade de membrana, proteínas 

de choque térmico, além da atividade antioxidante; ii) características de escape: 

depressão da temperatura do dossel (redução da temperatura de órgãos da planta) 

e precocidade. Entretanto, há de se considerar que nem sempre os métodos 

fisiológicos são viáveis quando se têm muitas populações ou plantas a serem 

avaliadas, situação que é bastante comum na maioria dos programas de 

melhoramento (SOUZA et al., 2011). 

Considerando essa situação, percebe-se que a seleção de genótipos 

tolerantes ao calor tem sido tarefa de execução complexa, uma vez que os 

caracteres de importância agronômica, predominantemente de herança quantitativa, 

apresentam base genética complexa, além de serem altamente influenciados pelo 

ambiente. Por isso, conhecer as associações destes caracteres é essencial ao 

melhorista de plantas, principalmente quando o objetivo for seleção indireta, por 

meio de um caráter de fácil mensuração ou de maior herdabilidade correlacionado 

ao caráter de interesse de menor herdabilidade (HARTWIG et al., 2007). 

Além de apresentar base genética complexa, uma das principais dificuldades 

no melhoramento genético para tolerância ao calor é a diversidade de ambientes, 

pois outros fatores interagem com a temperatura, contribuindo para a redução dos 

ganhos genéticos esperados. Tradicionalmente, a estratégia de seleção no ambiente 

mais utilizada consiste em avaliar os genótipos no ambiente com estresse por calor 

e selecionar aqueles que têm rendimento superior aos cultivares de melhor 

desempenho nessas condições (SOUZA et al., 2011). Apesar desses 

inconvenientes, a seleção de genótipos tolerantes ao calor pode ser realizada com 

sucesso em campo, baseada em caracteres morfológicos. Essa estratégia foi 

empregada com êxito em leguminosas, algodão e tomate (HALL, 2013).    

Conhecer e compreender os efeitos e as alterações do estresse por altas 

temperaturas sobre o desenvolvimento das plantas de arroz, bem como as 

características utilizadas na identificação de genótipos tolerantes demonstra ser um 
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critério eficiente de seleção de genótipos tolerantes em programas de melhoramento 

genético. Dessa forma, o conhecimento dos mecanismos de resposta e tolerância 

das plantas ao estresse por altas temperaturas possibilitará o desenvolvimento de 

genótipos com elevados rendimentos em condições de estresse térmico. 

 

2.4 Tolerância à seca 

A seca, de acordo com Larcher (2000), é um período sem precipitação 

apreciável ou durante o qual ocorre redução no conteúdo de água no solo, o que 

pode resultar em conseqüências danosas para as plantas. Um estresse causado 

pela seca pode ser também resultado da absorção inadequada de água pelas 

plantas, por exemplo, que crescem em solos rasos, incapazes de proporcionar um 

desenvolvimento favorável do sistema radicular. Estresse é em geral definido como 

um fator externo, que exerce uma influência desvantajosa sobre a planta. O conceito 

de estresse está relacionado ao de tolerância ao estresse, que é a aptidão da planta 

para enfrentar um ambiente desfavorável. Um ambiente estressante para uma planta 

pode não o ser para outra, ou seja, a tolerância à seca varia de espécie para 

espécie (KERBAUY, 2004). 

Nos últimos anos, as perdas relacionadas à seca têm sido o principal desafio 

para a produção de grãos, sendo o fator ambiente que mais limita a produtividade 

das culturas em todo o mundo, especialmente em regiões semiáridas. Eventos de 

seca têm-se acentuado nas últimas décadas, estando provavelmente, associados às 

mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. De acordo com as 

projeções climáticas, esse quadro tende a ser agravado e, dessa forma, espera-se 

que a disponibilidade de água para a irrigação seja reduzida (IPCC, 2007). 

Um bom exemplo desse fenômeno são as secas severas observadas quase 

todos os anos em áreas de cultivo de arroz de sequeiro de mais de 20 milhões de 

hectares no Sul e Sudeste da Ásia e em cerca de 80% da área plantada de arroz na 

África, afetando drasticamente a produção de arroz (LUO; ZHANG, 2001; PANDEY, 

2007). Outro exemplo do efeito da seca sobre a produção de arroz é da Índia, onde, 

de 1965 a 2009, em 14 ocasiões, a produção de arroz não conseguiu atingir sua 

meta por causa da seca (DES, 2009). Ainda, segundo Ying et al. (2013) , a seca é o 

fator mais importante limitando a produção de arroz nas áreas de sequeiro, que 

respondem por aproximadamente 35% da área de arroz do mundo. As reduções no 

rendimento do arroz a partir de seca em áreas de sequeiro variam de 20 a 100%. 
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A partir dos problemas relatados, percebe-se que a melhoria futura da cultura 

depende da variação genética de variedades tradicionais e espécies selvagens 

relacionadas para lidar com os muitos estresses bióticos e abióticos que desafiam a 

produção de arroz em todo o mundo (International Rice Genebank Operations 

Manual, 2000). Segundo Cattivelli et al. (2008), a seca é o estresse ambiental mais 

significativo na agricultura em todo o mundo e melhorar o rendimento sob a seca é 

um dos principais objetivos do melhoramento de plantas. 

Os progressos observados nos últimos 100 anos no que respeita à obtenção 

de cultivares superiores em termos de tolerância à seca têm sido muito tênues na 

grande maioria dos programas de melhoramento, a despeito da espécie 

considerada, diferentemente do que ocorre com o melhoramento para outros 

estresses bióticos e abióticos (TARDIEU, 2005). 

As dificuldades no desenvolvimento de cultivares tolerantes à seca são 

muitas, e envolvem aspectos como: complexidade genética, as interações 

ambientais e os efeitos da confusão de outros estresses abióticos sobre a seca.  

Muitos traços fenotípicos que conferem resistência a estresses abióticos são 

controlados por muitos genes e são conhecidos como características quantitativas. 

As regiões de um genoma que contêm os genes associados a uma característica 

quantitativa particular, são conhecidos como locus de características quantitativas 

(QTLs) (COLLARD et al., 2005). A tolerância à seca é uma característica quantitativa 

complexa controlada por vários genes menores facilmente afetados pelo ambiente 

(XU et al., 2011), ou seja, é uma herança poligênica, com herdabilidade de baixa a 

média (BABU, 2010). 

Os recentes avanços em tecnologias de genômica, como marcadores 

moleculares e de engenharia genética têm feito progressos rápidos na compreensão 

da base molecular da tolerância à seca e possibilitou a identificação de genes / 

QTLs para a produtividade e características de rendimento relacionadas com a seca 

(SWAMY; KUMAR, 2013). Entretanto, os avanços em relação a esse estresse não 

podem ser conseguidos com uma limitação do potencial de rendimento em paralelo 

(CATTIVELLI et al., 2008).  

Além da seleção para características específicas ou regiões genômicas 

específicas, a seleção direta para rendimento sob seca em si parece útil. 

Adaptabilidade geral e aceitabilidade de genótipos aceleram o desenvolvimento e 

maior adoção de linhagens de arroz de alto rendimento adequadas para ambientes 
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de sequeiro (BABU, 2010). De tal modo, que a seleção direta para produção sob 

seca está se tornando aceita como a estratégia mais eficaz para melhorar a 

tolerância à seca em arroz (KUMAR et al., 2008; VENUPRASAD et al., 2008). 

Recentemente, a produção de grãos tem sido sugerida como um parâmetro 

de seleção em programas de melhoramento de seca em ambos os sistemas, 

sequeiro e irrigado (BERNIER et al., 2008; KUMAR et al., 2008). No Brasil e na 

Tailândia, por exemplo, a seleção direta para rendimento tem sido aplicada com 

sucesso na criação de tolerância à seca em condições de sequeiro e várzea (OUK et 

al., 2006). 

Já em relação às dificuldades encontradas na seleção de cultivares tolerantes 

à seca por causa das interações ambientais, os progressos são visíveis. Mais 

recentemente, foi implementado o uso de ambientes gerenciados e testes de multi-

local de destino para facilitar o progresso na criação de arroz tolerante à seca 

(FISCHER et al., 2003; SWAMY; KUMAR, 2011). Os ambientes de seleção devem 

ser representativos de ambientes-alvo e deve ter baixa precipitação e solo franco-

arenoso que têm uma baixa capacidade de retenção de água de modo que há um 

aumento da probabilidade de plantas sofrerem estresse hídrico (SWAMY; KUMAR, 

2011).  

Outro problema da escolha de cultivares tolerantes à seca são os efeitos da 

confusão de diferentes estresses abióticos sobre a seca. Fatores adicionais, como 

excesso de temperatura e alta irradiância, são comuns em condições de déficit 

hídrico. Esses fatores explicam o porquê de a seca ser apropriadamente 

considerada como estresse multidimensional (DAMATTA, 2003). 

Conforme discutido, a tolerância à seca é resultante de várias características 

que se expressam diferente e concomitantemente, dependendo da severidade e da 

taxa de imposição do déficit hídrico, da idade e das condições nutricionais da planta, 

do tipo e da profundidade do solo, da carga pendente de frutos, da demanda 

evaporativa da atmosfera, da face de exposição do terreno, etc. Portanto, a adoção 

de apenas uma estratégia de adaptação à seca é, certamente, inadequada para 

qualquer tipo de ambiente (SAMBATTI; CAYLOR, 2007). 

Nesse sentido, existe grande necessidade da realização de pesquisas 

multidisciplinares, envolvendo estudos moleculares, fisiológicos e de melhoramento 

clássico. Uma compreensão em profundidade da base fisiológica da tolerância à 

seca ajuda a identificar as variações morfológicas e anatômicas específicas e os 
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mecanismos envolvidos. Com base nisso, coleções de germoplasma podem ser 

minuciosamente examinados para identificar doadores tolerantes à seca adequados 

para serem utilizados em programas de melhoramento convencionais e moleculares 

(BABU, 2010). A integração de várias tecnologias de genômica, como marcadores 

moleculares, transcriptômica, proteômica, metabolômica e epigenômica, juntamente 

com abordagens de melhoramento convencional, facilita a identificação e 

caracterização de genes / QTLs que regulam características específicas sob seca 

(ASHRAF, 2010; MIR et al., 2012). 

 

2.5 Análises multivariadas 

Os métodos estatísticos multivariados consideram inúmeras variáveis 

simultaneamente e são realizados em variáveis que são correlacionadas. Assim, as 

técnicas de análise multivariada combinam as múltiplas informações de uma 

unidade experimental que não poderiam ser obtidas apenas com o uso da análise 

univariada, já que a característica estudada é interpretada isoladamente, não 

considerando a correlação com os demais atributos presentes (VIANA et al., 2001). 

O caráter multivariado de dados aliado ao avanço dos pacotes computacionais têm 

levado ao crescente interesse no uso dos métodos estatísticos multivariados 

(PONTES, 2005). 

Basicamente, a estatística multivariada se divide em dois grupos: um primeiro, 

consistindo em técnicas exploratórias de simplificação da estrutura de variabilidade 

dos dados, e um segundo, consistindo em técnicas de inferência estatística. Fazem 

parte do primeiro grupo métodos como análise de componentes principais, análise 

fatorial, análise de correlações canônicas, análise de agrupamentos, análise 

discriminante e análise de correspondência. Esses métodos, na sua grande maioria, 

independem do conhecimento matemático da forma matemática da distribuição de 

probabilidades geradora dos dados amostrais. No segundo grupo, encontram-se os 

métodos de estimação de parâmetros, testes de hipóteses, análises de variância, de 

covariância e de regressão multivariada (MINGOTI, 2004). 

Em linhas gerais, os métodos de estatística multivariada são utilizados com o 

propósito de simplificar ou facilitar a interpretação do fenômeno que está sendo 

estudado através da construção de índices ou variáveis alternativas que sintetizem a 

informação original dos dados (MINGOTI, 2004). Nos programas de melhoramento, 

essas técnicas auxiliam, sobretudo, na identificação de combinações híbridas de 
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maior heterozigose e de maior efeito heterótico (CARVALHO et al., 2003), na 

manutenção e simplificação de banco de germoplasma (ARRIEL et al., 2006), na 

indicação de potenciais genitores a serem utilizados (KARASAWA et al., 2005), e no 

estudo de diversidade genética (YADAV et al., 2013). 

Análises multivariadas baseadas em características agronômicas e 

morfológicas têm sido usadas no estudo da diversidade genética em muitas 

espécies, inclusive em arroz (SANNI et al., 2008; SINGH et al., 2008; ALI et al., 

2011). 

 

2.5.1 Análise de agrupamentos 

A análise de agrupamentos (AA), também chamada de clustering analysis, é 

uma técnica de análise de dados que procura organizar um conjunto de dados de 

uma determinada matriz n, observando apenas as similaridades ou dissimilaridades 

existentes entre as características dos mesmos. Os elementos da matriz n de dados 

que pertencem a um mesmo agrupamento devem ser similares com respeito a estas 

características analisadas, assim como os elementos alocados em agrupamentos 

diferentes sejam heterogêneos em relação a estas características (MINGOTI, 2004). 

A grande utilidade das técnicas de agrupamento é permitir maior facilidade na 

avaliação da diversidade genética, principalmente quando o número de indivíduos 

envolvidos é relativamente grande, visto que a identificação de grupos homogêneos 

se torna difícil apenas analisando matrizes de distâncias genéticas (PEREIRA, 

2010).  

O processo de agrupamento envolve duas etapas: a primeira relaciona-se 

com a estimação de uma medida de similaridade (ou dissimilaridade) entre as 

unidades amostrais; e a segunda, com a adoção de uma técnica de agrupamento 

para a formação dos grupos (CRUZ et al., 2004).  Dos métodos de agrupamento, os 

mais utilizados são os hierárquicos e os de otimização (CRUZ; FERREIRA; 

PESSONI, 2011). 

Nos métodos hierárquicos, os genitores são agrupados por um processo que 

se repete em vários níveis até que seja estabelecido o dendrograma ou o diagrama 

de árvore. Neste caso não há preocupação com o número ótimo de grupos, uma vez 

que o interesse maior está no dendrograma e nas suas ramificações (CRUZ et al., 

2004). Como exemplos desses métodos têm-se: o do vizinho mais próximo (SLK - 

Single Linkage Method), o da ligação média entre grupos (UPGMA – Unweighted 
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Pair Group Method Arithmetic Average) e o proposto por Ward em 1963 (PEREIRA, 

2010). 

Dentre os métodos de otimização, destaca-se o algoritmo de Tocher que 

consiste em um método de agrupamento que se baseia na formação de grupos em 

que as distâncias dentro dos grupos sejam menores que as distâncias entre grupos. 

Desta forma, obtém-se o número ótimo de grupos e as variedades contidas em cada 

grupo (FARIA et al., 2012). 

Em um estudo feito por Benitez et al. (2011) o método de agrupamento de 

Tocher foi eficiente em discriminar as cultivares de arroz quanto à diversidade para 

tolerância ao sal, de forma que a cultivar mais tolerante (BRS Colosso) e a mais 

sensível (Moti) foram as mais divergentes pela distância de Mahalanobis e 

agruparam-se separadamente, enquanto as mais similares, BR IRGA 418 e Oro, 

permaneceram no mesmo grupo. 

Assim como neste trabalho, inúmeros outros, com diferentes espécies, têm 

comprovado que a análise da divergência genética através de procedimentos 

multivariados, como a distância generalizada de Mahalanobis e o método de 

agrupamento de otimização de Tocher é eficiente na discriminação de genótipos. Ao 

avaliar a divergência genética entre acessos de Capsicum spp., Sudré et al. (2006) 

confirmaram a eficiência de análises multivariadas na análise da variabilidade 

genética entre os diferentes acessos; Bertini et al. (2010), estudando a divergência 

genética entre genótipos de coentro, também obtiveram sucesso ao utilizar variáveis 

multicategóricas na discriminação de genótipos, bem como Campos et al. (2010) ao 

quantificar a divergência genética entre acessos de mandioca. 

Estas evidências experimentais comprovam que as análises multivariadas são 

eficientes para discriminar os indivíduos geneticamente, permitindo agrupá-los de tal 

forma que exista homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre grupos. 

 

2.5.2 Análise de componentes principais 

A técnica denominada de análise de componentes principais (ACP), 

popularmente chamada PCA, Principal Component Analysis, foi introduzida por Karl 

Pearson em 1901 (MINGOTI, 2004). Seu objetivo é reduzir a dimensionalidade do 

conjunto de variáveis e facilitar a interpretação da independência entre elas. Para 

isso, são obtidas combinações lineares das variáveis originais que geometricamente 

representam a seleção de novos sistemas de coordenadas, os quais são obtidos 
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pela rotação do sistema original em que há p variáveis aleatórias como eixos das 

coordenadas. Esses novos eixos ortogonais (novas variáveis) são chamados de 

componentes principais (CP) e os valores das novas variáveis são chamadas de 

escores dos componentes principais ou coordenadas principais. Essas novas 

variáveis não são correlacionadas (PIOVESAN et al., 2009). 

O número de componentes principais gerados é equivalente ao número de 

variáveis usadas nas avaliações, mas usá-los em sua totalidade não simplifica as 

interpretações dos dados. Para análise posterior, é usual utilizar somente os 

primeiros componentes principais, desde que os componentes com autovalores 

sejam acima de 1,0 ou a soma de suas variâncias seja igual ou superior a 80% das 

somas das variâncias para todos os componentes (MANLY, 2008). Além disso, de 

posse dos resultados da ACP, podem-se eliminar aquelas características 

redundantes e de difícil mensuração, o que reduziria o tempo e os custos de 

experimentos (PAIVA et al., 2010). 

A análise de componentes principais é uma técnica utilizada para verificar 

quais dos caracteres avaliados mais contribuíram para a variabilidade genética dos 

acessos estudados; informação útil para a realização da seleção de genótipos, uma 

vez que essa pode ser realizada com base nos caracteres indicados pela ACP. 

Segundo Elias et al. (2007), estudos das características morfológicas por 

meio de técnicas estatísticas multivariadas são importantes para se estimar a 

divergência genética de um conjunto de genótipos e verificar os caracteres que mais 

contribuem para a variabilidade genética nessas progênies, e portanto têm sido 

ferramentas empregadas em trabalhos de melhoramento genético. 

Em um estudo feito por Kim et al. (2013) a PCA foi realizada para identificar 

diferenças entre as cultivares de arroz. Esta análise encontra-se certamente entre as 

mais importantes ferramentas da análise multivariada, inclusive por constituir a base 

na qual se fundamentam a maioria dos outros métodos multivariados de análise de 

dados (LYRA et al., 2010). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da área experimental 

O experimento foi conduzido na área do Colégio Técnico de Teresina (CTT) 

da Universidade Federal do Piauí (UFPI), localizado no município de Teresina-PI, 

Brasil (05°05’05”S, 42º´47’05’’W, 72 m), no período de setembro de 2012 a fevereiro 

de 2013. O solo dessa área é um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico de relevo 

plano, de textura franco-arenosa (EMBRAPA, 2006). 

O preparo da área constou do corte da vegetação por meio de roçadeira 

mecânica, além de aração e gradagem. Em seguida, foram coletadas amostras de 

solo na camada de 0,00-0,20 m de profundidade para realização das análises físico-

químicas no Laboratório de Análise de Solos da UFPI (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Atributos químicos1 do solo da área experimental na camada de 0,00-0,20 
m. Teresina, PI, 2012. 

pH  
(CaCl2) 

MO P resina 
(mg dm-3) 

K Ca Mg H+Al CTC V 

(g dm-3) ________________mmolcdm-3_____________ % 

4,7 8,5 7,5 0,9 9,5 2,5 22 34,9 37 
1
Análises realizadas conforme metodologias descritas em Raij et al. (2001). 

 

Para avaliação das características físicas do solo foram determinadas a 

granulometria pelo método da pipeta (DAY, 1965), a densidade do solo (Ds), 

conforme método do anel volumétrico (BLAKE; HARTGE, 1986), a porosidade total 

(PT), a macroporosidade (Ma) e a microporosidade (Mi) pelo método da mesa de 

tensão (EMBRAPA, 1997) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Atributos físicos do solo da área experimental na camada de 0,00-0,20 m. 
Teresina, PI, 2012. 

Argila Silte Areia Ds2 MP3 PT4 

Fina Grossa Total    
____________________________g kg-1_________________________ kg m-³ % 

70 30 630 280 900 1590 16,90 38,20 
1 
Ds - densidade do solo; 

2 
MP - microporosidade e 

4 
PT - porosidade total. 
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O clima da região é do tipo Aw’ (tropical subúmido quente), segundo a 

classificação climática de Köppen (1948), com chuvas de verão e outono. As médias 

anuais de temperatura do ar, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica são 

respectivamente: 28,2ºC, 72,6% e 1.336 mm, concentrando-se a maioria das chuvas 

nos meses de janeiro a abril (BASTOS; ANDRADE JÚNIOR, 2008). 

Durante o período em que foi realizado o experimento, conforme dados da 

estação meteorológica do CTT localizada na área experimental (Figura 1), a 

temperatura média foi de 28,8 ºC, com mínima de 22,7 ºC e máxima de 36,1 ºC. A 

umidade relativa média do ar foi de 63,2%. As precipitações pluviais diárias variaram 

de 0 a 55 mm, com um total acumulado de 395,2 mm durante o experimento. 

 

 
 

Figura 1 - Precipitação pluvial (mm), temperatura média do ar (ºC) no período de 
condução do experimento e temperaturas bases superior (TB) e inferior 
(Tb). 

 

Para completarem cada subperíodo de desenvolvimento, as plantas 

necessitam, dentre outros fatores, de energia, que pode ser representada por um 

somatório térmico. Um método de tempo térmico muito utilizado (McMASTER; 

WILHELM, 1997) é o de graus-dia (GDD). Para o cálculo dos graus-dia acumulados 

Inicio do período de déficit hídrico TB Tb 
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(GDA), foram utilizadas temperatura diária mínima (Tm), máxima (TM) e média (Ti), 

ocorridas desde o dia da semeadura até a colheita, seguindo a equação a seguir: 

 

Caso 1: TB > Ti   





n

i

TBTiGD
1

)(                                                  (1) 

Caso 2: Ti > TB 

                                                    GD = 0                                                      (2) 

em que: 

Ti : é a temperatura média diária do dia i, C;  

TB: é a temperatura-base superior de crescimento, C;  

n : número de dias; 

 

Utilizou-se, como temperatura-base inferior (Tb), 10°C e como temperatura-

base superior (TB) 30°C (INFELD; BAPTISTA DA SILVA, 1987). Vale ressaltar que 

não foram encontrados valores dos limites térmicos para os acessos japoneses, pois 

os mesmos ainda não haviam sido caracterizados e são genótipos diferentes. 

Adotou-se, assim, o limite térmico médio para a cultura. 

O delineamento experimental utilizado foi o alfa-látice, com quatro 

testemunhas comuns, representadas pelas cultivares brasileiras (IAC 25, IAC 165, 

Chorinho e Irga 417), com três repetições. A parcela foi constituída por duas fileiras 

de 1,5 m, com espaçamento de 0,5 m entre fileiras e entre blocos de 1,0 m e 

densidade de semeadura de 80 sementes por metro linear. 

O experimento foi irrigado por um sistema de aspersão convencional fixo, com 

espaçamento entre os aspersores de 12 x 12 m, e com intensidade de aplicação de 

5 mm/h a 20 mca. O turno de rega foi diário e as lâminas de irrigação foram 

calculadas com base na evapotranspiração da cultura (ETC), que é o produto entre a 

evapotranspiração de referência (ET0) e o coeficiente de cultivo (KC). Segundo Stone 

et al. (2006) o desenvolvimento do arroz de terras altas pode ser dividido em quatro 

períodos: na emergência até o afilhamento o (Kc) se localiza em torno de 0,58. Do 

afilhamento até a emissão da panícula o (Kc) aumenta para 0,72. Da emissão da 

panícula até grão pastoso o (Kc) observado é de 1,34 e para a fase final grão 

pastoso á maturação fisiológica (Kc) diminui para 0,67. A ET0 foi estimada, com o 
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auxílio do programa CropWat 8.0 (2006), pelo método de Penman-Monteith, com 

base nos dados climáticos de temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade 

do vento, insolação e radiação solar. No início da fase reprodutiva de 50% dos 

acessos avaliados, a partir de 11 de novembro de 2012, o que corresponde a 58 

dias após a semeadura, foi imposto um déficit hídrico aplicando-se na irrigação 50% 

da lâmina de água requerida pela cultura. Nos dias em que houve chuvas a irrigação 

foi suspensa, determinando-se o tempo que a chuva correspondia de irrigação para 

que o déficit hídrico fosse mantido. Durante o experimento foram feito as capinas 

bem como o tratamento fitossanitário requisitado para o arroz que evitou possíveis 

interferências de concorrência com ervas daninhas e incidência de pragas e 

doenças. 

 

3.2 Germoplasma 

No experimento foram caracterizados e avaliados (Figura 2) 190 acessos de 

arroz japonês (ANEXO A), uma variedade crioula (José de Freitas “Nova Luz”) de 

origem no estado do Piauí, Brasil, além de quatro testemunhas comuns, as 

cultivares brasileiras IAC 25, IAC 165, Chorinho e Irga 417. 

Os acessos japoneses pertencem ao Banco de Germoplasma de arroz do 

Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da 

Universidade de São Paulo (USP/ESALQ), que foram introduzidos no Brasil na 

década de 60, pelo Professor Dr. Akihiko Ando, e é formado por acessos japoneses 

de sequeiro. Previamente, foi realizada uma busca por informações dos acessos 

através dos seus nomes em bancos mundiais de germoplasma de arroz, e nenhuma 

informação foi encontrada, acreditando-se, portanto, tratar-se de acessos ainda não 

caracterizados totalmente. 

A caracterização e avaliação dos acessos foram realizadas de acordo com 17 

descritores indicados pelo International Rice Research Institute e International Board 

for Plant Genetic Resources (IRRI/ IBPGR) Advisory Committee (1980) e 

BIOVERSITY, IRRI e WARDA (2007), sendo todos avaliados como variáveis 

contínuas, relacionados à planta (Tabela 3) e aos componentes de produção, 

algumas características receberam escalas de notas (Tabela 4) (Figura 3). 
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Fonte: (Almeida, 2013). 
 

Figura 2 - Demonstração de parte da variabilidade existente no germoplasma 
avaliado. 

 

Tabela 3 - Lista dos descritores relacionados à planta, avaliados como variáveis 
contínuas em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula 
e quatro cultivares brasileiras, em Teresina, PI, no ano agrícola 
2012/2013. 

(contínua) 

Descritor Modo de avaliação 

Enrolamento (ENR) Refere-se à presença de enrolamento foliar no período 
de florescimento e baseia-se em um escala de notas 
atribuídas a partir da porcentagem da folha enrolada, 
podendo variar de 0 (sem enrolamento) a 4 
(enrolamento completo da folha). 

Exserção da panícula 
(EXP) 

Medida da inserção da panícula no caule, de acordo 
com uma escala de notas, variando de 0 (sem inserção 
de panícula) a 4 (inserção completa) e deve ser medida 
no momento em que for detectado o florescimento das 
plantas. 

Ocorrência de doenças 
(DOE) 

Baseia-se em um escore para doenças, estando 
dividido em dois pontos de observação: 
presença/ausência e severidade. A escala de notas 
pode variar de 0 (ausência total) a 3 (presença de 
doença de alta severidade). 
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Tabela 3 - Lista dos descritores relacionados à planta, avaliados como variáveis 
contínuas em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula 
e quatro cultivares brasileiras, em Teresina, PI, no ano agrícola 
2012/2013. 

(conclusão) 

Descritor Modo de avaliação 

Número de dias para o 
florescimento (NDF) 

Número de dias ocorridos da semeadura até quando 
50% das panículas estão floridas. 

Número de dias para a 
maturidade (NDM) 

Compreende o período entre a germinação e a 
maturação completa, quando 85-90% dos grãos estão 
maduros.  

Altura da planta na 
maturidade (APM) 

Medida da superfície do solo até a extremidade da 
panícula do colmo mais alto, a partir do enchimento dos 
grãos. Avaliada em 10 plantas ao acaso (cm).  

Comprimento da folha 
bandeira (CFB) 

Medida do limbo, da lígula ao ápice da folha bandeira, à 
época da colheita. Avaliada em 10 plantas (cm). 

Largura da folha 
bandeira (LFB) 

Medida na região de maior largura do limbo da folha 
bandeira, à época da colheita. Avaliada em 10 plantas 
(cm). 

 

Tabela 4 - Lista de descritores relacionados aos componentes de produção, 
avaliados como variáveis contínuas em 190 acessos japoneses de 
arroz, uma variedade crioula e quatro cultivares brasileiras em 
Teresina, PI, no ano agrícola 2012/2013. 

Descritor Modo de avaliação 

Número de panículas 
(NP) 

Contagem do número total de panículas colhidas na 
parcela. 

Comprimento da 
panícula (CP) 

Medida do comprimento da panícula do ápice da 
mesma até a inserção da folha bandeira na época da 
colheita em 10 plantas (cm). 

Número de grãos por 
panícula (NGP) 

Média da contagem de grãos de 5 panículas por 
parcela. 

Largura do grão (LG) Medida em dez grãos, com paquímetro (mm). 

Comprimento do grão 
(CG) 

Medido em dez grãos, com paquímetro (mm). 

Peso de mil grãos 
(P1000G) 

Média de três amostras de 1000 grãos por parcela com 
umidade de 13%. (g) 

Rendimento total (RT) Peso do material integral da parcela antes da separação 
de grãos bons e chochos, após limpeza e secagem 
uniforme, com umidade corrigida para 13%. (g) 

Porcentagem de grãos 
chochos (PGC) 

Porcentagem de grãos chochos, dado pela diferença 
entre a produção (PT) e a produção de grãos (PG). (g) 

Rendimento de grãos 
(RGI) 

Peso somente dos grãos íntegros após separação dos 
chochos. (g) 
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Fonte: (Almeida , 2013). 

 

Figura 3 - Vista do experimento conduzido no campo experimental do Colégio 
Técnico de Teresina da UFPI, no ano agrícola 2012/2013 para 
caracterização agromorfológica de 190 acessos japoneses, uma 
variedade crioula e quatro cultivares brasileiras de arroz.  

 

3.3 Análises estatístico-genéticas 

Estatísticas descritivas incluindo a distribuição de frequência para as variáveis 

contínuas foram calculadas para os acessos e para as testemunhas. A quantidade 

de classes foi definida através do bom senso para uma melhor visualização dos 

valores. Primeiramente foi realizada a análise de variância para o delineamento alfa-

látice, com quatro testemunhas comuns, seguindo o modelo matemático a seguir: 

                              Yijk = μ + rj + ti + bj(k) + eijk                                                 (3) 

em que: 

Yijk: é o valor observado referente à parcela que recebeu o acesso i no bloco k 

dentro da repetição j; 

μ: é a média geral; 
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rj: é o efeito da repetição, sendo j = 1, 2 e 3. 

ti: é o efeito do tratamento que está decomposto em efeito dos tratamentos regulares 

i (ti), sendo i = 1, 2, ..., 191; efeito de tratamentos comuns (cm), onde m =  1, 2 ,3 e 

4; é o efeito do tipo (fg), tratamentos regulares ou comuns, sendo g = 1 e 2. 

bj(k): é o efeito do bloco k dentro da repetição j, onde k = 1, 2, ..., 36. 

eijk: é o erro experimental associado à parcela do bloco k que recebeu o tratamento 

comum i ou o tratamento adicional m na repetição j; admite-se que o erro tem 

distribuição normal e é independentemente distribuído com média zero e variância 

σ2. 

 

A divergência genética entre os acessos foi quantificada por meio de análises 

estatísticas multivariadas, envolvendo análises de agrupamento pelo método 

hierárquico, seguindo o critério da distância média entre grupos (UPGMA), e pelo 

método de otimização de Tocher, além da análise de componentes principais. 

Nessas análises, utilizou-se o programa SAS 9.0 (SAS, 2002) e o software R versão 

3.0.2 (R CORE TEAM, 2013). O agrupamento de Tocher foi realizado com auxílio do 

pacote biotools (SILVA, 2014). 

A partir da análise de variância foram obtidas as médias ajustadas de cada 

acesso, em relação aos caracteres estudados, e a matriz de dispersão, utilizada 

para o cálculo da distância generalizada de Mahalanobis (ANEXO D e E). Optou-se 

por essa distância, pois, de acordo com Manly (2008), leva em consideração a 

correlação entre as variáveis, o que oferece uma vantagem em relação à distância 

de Penrose, pois sem esta informação duas variáveis altamente correlacionadas 

contribuiriam individualmente com aproximadamente a mesma quantidade para as 

distâncias populacionais como uma terceira variável que não é correlacionada com 

todas as outras variáveis. O cálculo das distâncias generalizadas de Mahalanobis foi 

efetuado segundo Cruz e Carneiro (2003), por meio da expressão: 

 
                                                              

                                                                                                                                      (4) 
em que: 

 = distância de Mahalanobis entre os genótipos i e i’; 

Ψ = matriz de variâncias e covariâncias residuais; 
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δ’ = [d1 dd... dn]; 

dv=𝑌iv – 𝑌i’v’; 

Yiv: é a média do i-ésimo genótipo em relação a v-ésima característica. 

 

Com base nas distâncias calculadas, realizaram-se as análises de 

agrupamento, seguindo o critério UPGMA, método hierárquico que faz uso da média 

das distâncias de todos os genótipos para formação de cada grupo e posteriormente 

do dendrograma. Visando melhorar a interpretação desses agrupamentos, utilizou-

se também o método de otimização de Tocher, no qual a inclusão de indivíduos em 

um grupo ocorre quando a distância média intragrupo não excede a distância 

intergrupo, ou seja, a divergência dentro de cada grupo deve ser menor que as 

distâncias médias entre quaisquer grupos (CRUZ; CARNEIRO, 2003). 

A análise de componentes principais foi realizada a partir dos dados das 

médias (ANEXOS B e C) dos 190 acessos japoneses, uma variedade crioula (VC2) 

e quatro cultivares brasileiras. Os autovalores e autovetores associados foram 

calculados a partir da matriz de correlação, a qual se constituiu na matriz de 

covariância padronizada para média zero e variância igual a 1,0. Para a seleção dos 

componentes principais que mais contribuíram para a variabilidade das progênies, 

foi utilizado o critério de Kaiser (1960), que preconiza a seleção dos componentes 

superiores à unidade. Além disso, com base nos componentes principais, construiu-

se um gráfico biplot plotando o primeiro componente com o segundo componente 

principal. Nos gráficos, destacou-se os melhores genótipos em cada um dos quatro 

quadrantes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização do estresse 

Durante o desenvolvimento da cultura, a temperatura média observada foi de 

28,9 C, variando de 24,8 C a 31,7 C. Os registros diários de temperatura médias 

demonstram que em 55 dias dos 159 dias totais do experimento, a temperatura base 

superior foi superada (Figura 4). Assim, verificou-se que nesses dias, o 

desenvolvimento da cultura ficou paralisado em função dos níveis críticos de 

temperatura. Isso explica o fato de o ciclo do arroz não ter diminuído como era 

esperado devido ao aumento do metabolismo da planta por causa das condições 

climáticas de Teresina. Tais resultados indicam que, para o período envolvido neste 

estudo, as condições de temperatura do ar foram desfavoráveis ao crescimento 

vegetativo do arroz. 

 

 

Figura 4 - Variação da temperatura média diária em função dos dias após a 
semeadura do arroz, bem como suas temperaturas bases inferior (Tb) e 
superior (TB). 

 

A evapotranspiração da cultura (ETC), calculada durante o período de déficit 

hídrico, atingiu um valor de 483,8 mm, enquanto as chuvas e a irrigação 

proporcionaram apenas 404,8 mm, o que demonstra que houve déficit hídrico 

moderado, com intensidade de 16,33%. Segundo Rodrigues et al. (2004), o arroz de 

Meses 

          TB 
            Tb 
            Tmédia 
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terras altas possui demanda hídrica entre 450 a 700 mm durante todo o ciclo, 

comportamento dependente do material e do solo a ser utilizado para o cultivo. A 

escolha de cultivares estáveis e adaptadas às condições edafoclimáticas 

proporcionam incrementos no rendimento da cultura. 

O valor da soma térmica encontrado foi de 1897,92 GD para ciclo dos 

acessos avaliados. Souza et al. (1992) constatou que a soma térmica necessária 

para completar o ciclo (emergência até a maturação) das cultivares de arroz de 

terras altas varia de 1029,7 GD para a cultivar IAC165 e 2021,0 GD para a cultivar 

IAC 47. Resultados semelhantes foram obtidos por Vieira et al. (1997), ao avaliarem 

as necessidades térmicas para a ocorrência das fases fenológicas dos cultivares de 

arroz METICA-1 e CICA-8, na cidade de Teresina-PI. No período analisado, 1988 a 

1990, o cultivar METICA-1 apresentou necessidade térmica de 4.244,73 e 1.802,73 

graus-dia acumulados, respectivamente para o florescimento e para o final do ciclo. 

O cultivar CICA-8 apresentou em média 4.288,75 GD até o florescimento e 1.858,60 

GD até o final do ciclo (VIEIRA et al. 1997). 

 

4.2 Distribuição de frequência e a variabilidade dos acessos 

O êxito nos programas de melhoramento é diretamente dependente da 

variabilidade genética e das médias altas para os caracteres de interesse. Assim, o 

primeiro passo para se ampliar a base genética nas variedades melhoradas é a 

caracterização de variedades tradicionais a nível fenotípico, o que revela 

importantes características de interesse para os melhoristas (SINGH, 1989). A 

avaliação e o entendimento da extensão da variabilidade genética existente em 

bancos de germoplasma são importantes e permitem a utilização efetiva dos 

acessos em programas de melhoramento. 

 

4.2.1 Caracteres relacionados à planta 

Os acessos analisados apresentaram grande variabilidade para a maioria dos 

caracteres. Em relação ao enrolamento na folha (Tabela 5), observou-se que a 

maior parte foi de 30% a 50% da folha enrolada (72 e 76 acessos, respectivamente), 

39 acessos apresentaram 10% enrolada, sete não apresentaram enrolamento e 

apenas um apresentou 100% da folha enrolada e formação de canudo, o acesso 

370J. Segundo Nguyen et al. (1997), alguns mecanismos morfofisiológicos podem 

estar relacionados com a tolerância à deficiência hídrica, tais como o uso moderado 
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de água pela planta, diminuição no volume das células e no tamanho das folhas, 

maior espessura e cerosidade da cutícula foliar, ângulo de inclinação da folha, 

acúmulo de metabólitos e resistência à desidratação das células. A partir dessas 

características, pode-se selecionar genótipos para tolerância à seca como foi 

proposto no presente trabalho. É importante dizer que o arroz não é uma espécie 

muito eficiente para evitar a perda de água, porque, dentre outros fatores, possui 

pouca cera cuticular (FUKAI; COOPER, 1995). 

No caráter exserção da panícula (Tabela 5), cerca de 51,29% dos acessos 

apresentaram boa exserção, enquanto nenhum acesso sem exserção, poucos com 

parcial e justa e alguns com exserção completa (3,59%, 11,79% e 33,33%, 

respectivamente) foram identificados. Quanto à ocorrência de doenças (Tabela 5), 

percebeu-se que 62,56% apresentaram ausência total de doenças e 37,44% 

apresentaram baixa severidade de doenças. 

 

Tabela 5 - Distribuição de frequência dos caracteres enrolamento da folha, exserção 
da panícula e ocorrência de doença em 190 acessos japoneses de 
arroz, uma variedade crioula e quatro cultivares brasileiras. 

Característica Frequência (%) 

Enrolamento da folha   
- Sem enrolamento 7  (3,59%) 
- 10% da folha enrolada e enrolamento nas laterais leve  39  (20,00%) 
- 30% da folha enrolada e enrolamento nas laterais 

moderado 
 

72  
 

(36,92%) 
- 50% da folha enrolada e enrolamento nas laterais 

pronunciado (sem formação de canudo) 
 

76  
 

(38,98%) 
- 100% da folha enrolada e formação de canudo 1  (0,51%) 

Exserção da panícula   

- Sem exserção 0  (0,00%) 
- Exserção parcial 7 (3,59%) 
- Exserção justa 23  (11,79%) 
- Exserção boa 100 (51,29%) 
- Exserção completa 65  (33,33%) 

Ocorrência de doença   
- Ausência Total 122 (62,56%) 
- Presença de doença de baixa severidade 73  (37,44%) 
- Presença de doença de média severidade 0  (0,00%) 
- Presença de doença de alta severidade 0  (0,00%) 

 

Quanto ao número de dias para o florescimento (Figura 5), os acessos 

japoneses (93 dias) floresceram em média, dez dias antes das testemunhas (103 
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dias). Acessos filipinos do Banco de Germoplasma da ESALQ, plantados em 

Piracicaba, SP, apresentaram média de 120 dias para o florescimento, sendo mais 

tardios que os acessos japoneses, com média de 93 dias até o florescimento 

(MATA, 2010). Padrão similar (média de 93 dias) foi observado também nos acessos 

japoneses em 2007/2008, em Piracicaba, SP (BOSETTI, 2012). Entretanto, esse 

padrão similar (93 dias) não pode ser atribuído ao tipo de arroz (acessos japoneses), 

pois o esperado seria uma diminuição no número de dias do ciclo do arroz em 

Teresina- PI, devido ao aumento do metabolismo da planta por causa das condições 

climáticas diferentes de Piracicaba, SP. No entanto, esse padrão ocorreu, visto que 

a temperatura base superior (30º) foi ultrapassada em 55 dias do experimento pelas 

temperaturas diárias médias. Desta forma, pode-se verificar que nesses dias o 

desenvolvimento da cultura ficou paralisado em função dos níveis críticos de 

temperatura, elevando assim o ciclo dos acessos japoneses no experimento.  

Para o ciclo (Figura 5), observou-se que 34 acessos foram classificados como 

precoces, atingindo a maturidade entre 101 e 115 dias após a semeadura, entre elas 

a testemunha IAC25. Como intermediárias (116 a 130 dias) foram encontrados 101 

acessos. As testemunhas IAC 165, Chorinho e IRGA 417 foram tardios (131-145), 

juntamente com 46 acessos e dez foram muito tardios (> 145 dias até a maturidade), 

entre elas a variedade crioula. Padrão similar foi encontrado por Bosetti (2012), 

quando cerca de 73% dos acessos japoneses apresentaram ciclo intermediário, 

enquanto poucos acessos foram precoces, tardios e muito tardios (7%, 17% e 3%, 

respectivamente). Ressalta-se haver tendência de aumento no número de dias para 

o florescimento e maturidade, na condição com estresse térmico. Uma possível 

explicação pode ser o fato de que as plantas, nesta condição, não apresentam, 

ainda, reservas de fotoassimilados suficientes para o florescimento e posterior 

enchimento dos grãos (TERRA et al., 2013). 
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Figura 5 - Distribuição de frequência dos caracteres números de dias para o 
florescimento e números de dias para a maturidade, avaliados em 190 
acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e quatro cultivares 
brasileiras, utilizadas como testemunhas, em Teresina, PI, no ano 
agrícola 2012/2013. 

 

Todos os acessos apresentaram baixa altura de planta (Figura 6), sendo 

classificados como semianãs (< 110 cm) juntamente com as testemunhas. Essa 

característica é desejada em programas de melhoramento da cultura. A baixa 

estatura de planta observada nos acessos japoneses contrasta com relatos da 

literatura no estudo de variedades tradicionais coletadas na Costa do Marfim, na 

África (SANNI et al., 2008), de acessos filipinos de arroz do Banco de Germoplasma 

do Departamento de Genética da ESALQ (MATA, 2010) e de variedades aromáticas 

do Afeganistão, Camboja, Índia, Myanmar e Vietnã (HIEN et al., 2007), nos quais a 

maioria dos genótipos foram altos. No entanto, em estudo com acessos japoneses 
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realizado em Piracicaba, SP, foi observado padrão similar, sendo que 164 dos 192 

acessos foram classificados como semianãs (BOSETTI, 2012). 

A média de altura de planta observada para todos os acessos japoneses 

estudados foi de 61,08 cm, variando de 42,15 a 87,17 cm. A amplitude observada 

para altura de planta foi menor do que a observada em variedades tradicionais 

coletadas na região de Yunnan, China, um dos centros de diversidade do arroz, no 

qual a altura de planta variou de 52 a 210 cm (ZENG et al., 2003). Esses dados da 

altura de planta corroboram aqueles encontrados por Terra et al. (2013), que 

avaliaram linhagens F7 de arroz de terras altas submetidas a duas condições de 

irrigação (com e sem estresse de deficiência hídrica) e Bota et al. (2004), que 

relatam os reflexos negativos na altura da planta ocasionados pelo estresse por 

deficiência hídrica, provocando alterações bioquímicas, fisiológicas e morfológicas 

nas plantas. Plantas submetidas a estresse de seca, em geral, apresentam redução 

na taxa fotossintética e reflexos negativos na produção de biomassa e, 

consequentemente, na altura (TERRA et al., 2013). 

O comprimento da folha bandeira variou de 15,70 a 31,17 cm, com média de 

21,74 cm para todos os acessos. Para a largura, a variação foi de 0,92 a 2,42 cm, 

com média de 1,25 cm (Figura 6). As médias foram inferiores às das testemunhas, 

tanto para comprimento (24,19 cm) quanto para largura da folha bandeira (1,32 cm). 

A amplitude observada pelos acessos foi menor do que a relatada para acessos de 

Yunnan, que apresentaram comprimento variando de 10 a 65 cm e largura de 0,7 a 

3 cm (ZENG et al., 2003). Bosetti (2012) encontraram variação de 16,04 a 40,07 cm 

no CFB e de 1,17 a 2,42 cm na LFB para acessos japoneses no ano agrícola 

2007/2008, em Piracicaba, SP. A redução da área foliar dos acessos japoneses do 

experimento em relação aos de Piracicaba pode ser explicada pelos danos 

ocasionados devido ao estresse por calor. 
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Figura 6 - Distribuição de frequência dos caracteres altura de planta na maturidade, 
comprimento e largura da folha bandeira avaliados em 190 acessos 
japoneses de arroz, uma variedade crioula e quatro cultivares brasileiras, 
utilizadas como testemunhas, em Teresina, PI, no ano agrícola 
2012/2013. 
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4.2.2 Caracteres relacionados à produção de grãos 

Visando alcançar alta produtividade e qualidade similar ao arroz irrigado, as 

variedades utilizadas em sistema de terras altas têm sido submetidas a estudos de 

melhoramento genético para seleção de características desejáveis como rusticidade 

e tolerância à seca (KUMAR et al., 2008; PINHEIRO et al., 2000). Nesse contexto, o 

estudo de componentes de produção do arroz faz-se necessário para realização da 

seleção de genótipos mais produtivos.  

Para o número de panículas (Figura 7), a variação foi de 34 a 580 panículas 

na parcela, com média de 208, destacando-se a variedade crioula que apresentou 

uma média de 580. Segundo Silva et al. (2009), menores produtividades, 

provavelmente, estão associadas à ausência de água, principalmente no início da 

fase reprodutiva do arroz, o que reduz o número de panículas por metro quadrado e 

o número de espiguetas por panícula. 

O comprimento da panícula (Figura 7) variou de 13,95 a 31,22 cm, com média 

de 19,88. A amplitude observada pelos acessos foi menor do que a relatada para o 

arroz indígena de Yunnan, que apresentou comprimento variando de 10 a 36 cm 

(ZENG et al., 2003). Já para a característica número de grãos por panícula, a 

variação foi de 32 a 139 grãos por panícula, com média de 67. Alvarez et al. (2012) 

avaliando cultivares de arroz de terras altas encontrou uma variação de 92 a 151. 

Zeng et al. (2003) relatou que em geral, muitas variedades com grandes panículas e 

número de grãos são materiais valiosos para a criação de alto rendimento, a única 

desvantagem é a sua maior altura de planta, com um menor número de perfilhos e 

arquitetura da planta indesejável. 
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Figura 7 - Distribuição de frequência dos caracteres número de panículas na 
parcela, comprimento da panícula e número de grãos por panícula, 
avaliados em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e 
quatro cultivares brasileiras, utilizadas como testemunhas, em Teresina, 
PI, no ano agrícola 2012/2013. 
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Considerando as características de grão, a maior parte dos acessos (150) 

apresentou grãos intermediários (8,0 a 10,0 mm), juntamente com as quatro 

testemunhas, embora elas tenham apresentado comprimento maior do que 9,0 mm 

(Figura 8). Quarenta acessos apresentaram grãos curtos (< 8,0 mm), e somente o 

acesso 1J apresentou grãos longos (> 10,0 mm). O comprimento variou de 7,21 a 

10,3 mm, com média de 8,3 mm, enquanto a largura variou de 2,26 a 3,80 mm, com 

média de 3,27 mm. Essa amplitude de variação é menor do que a observada entre 

variedades tradicionais de Yunnan, em que o comprimento de grão variou de 5 a 13 

mm e largura variou de 2,4 a 4,9 mm (ZENG et al., 2003). A partir disso, podemos 

dizer que os acessos japoneses abrangem somente parte da variabilidade para as 

características do grão. Isso pode estar relacionado a processos de seleção para o 

tipo de grão preferido em cada país. 

Conforme observação realizada por Hien et al. (2007), os níveis de variação e 

distribuição dos caracteres para o grão foram diferentes nos países de onde as 

cultivares utilizadas em seu estudo foram originárias. Enquanto grãos extralongos 

foram predominantes para variedades do Afeganistão, Camboja, Índia e Tailândia, 

grãos longos foram mais frequentes em cultivares do Vietnã e grãos médios em 

cultivares do Myanmar. Grãos curtos foram observados em apenas 5% das 

variedades e apenas para originárias do Afeganistão e Myanmar. Comparando-se o 

Japão de onde os acessos são originários e a preferência é por grãos curtos a 

intermediários e largos, e o Brasil, de onde as testemunhas utilizadas são 

originárias, a diferença entre as testemunhas e os acessos é explicada, pois no 

Brasil os programas de melhoramento focaram na seleção para qualidade de grãos, 

sendo que o germoplasma elite da Embrapa Arroz e Feijão atingiu recentemente 

uma relativa uniformidade dos grãos na classe longo-fino (BRESEGHELLO et al., 

2006). A maioria dos acessos japoneses apresentou comprimento intermediário, 

padrão similar observado no conjunto de variedades africanas avaliadas por Sanni et 

al. (2008) e com os acessos japoneses avaliados por Bosetti (2012), em que ambos 

encontraram cerca de 70% de grãos intermediários. 
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Figura 8 - Distribuição de frequência dos caracteres comprimento e largura do grão, 
avaliados em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e 
quatro cultivares brasileiras, utilizadas como testemunhas, em Teresina, 
PI, no ano agrícola 2012/2013. 

 

O peso de mil grãos apresentou grande variabilidade (Figura 9), com valores 

de 16 a 30,65 g e média de 24,41 g para os acessos japoneses. A variedade crioula 

apresentou a menor média, com 16 g e as testemunhas 22,59 g. A média inferior 

das testemunhas ocorreu na IRGA 417 (17,54 g), que é uma cultivar irrigada. Em um 

estudo feito por Nunes et al. (2012), visando buscar materiais tolerantes à seca em 

linhagens de arroz de terras altas sob condição de déficit hídrico, encontrou-se 

variação de 2,2 a 2,6 g para massa de 100 grãos, o que corresponde a variação de 

22 a 26 g para massa de 1000 grãos. Padrão similar (variação de 22,66 a 27,34 g 

para o peso de mil grãos) foi observado também em linhagens F7 de arroz de terras 
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altas submetidas a estresse de deficiência hídrica, inclusive a testemunha Chorinho 

(22,25 g), que apresentou valor semelhante à do experimento conduzido em 

Tocantins, com 22,66 g (TERRA et al., 2013). Já Bosetti (2012), avaliando acessos 

japoneses, encontrou variação de 1,99 a 3,8 g para massa de 100 grãos, o que 

corresponde à variação de 19,9 a 38 g para massa de 1000 grãos. O maior valor do 

P1000G desses acessos japoneses em relação aos avaliados em Teresina, PI, 

deve-se ás condições térmicas e ao regime hídrico aplicado. Afinal, segundo Terra 

et al. (2013), existe uma tendência de redução no peso dos grãos, quando 

submetidos a estes estresses. É importante destacar que como a característica em 

pauta apresenta interesse econômico e alguns acessos japoneses demonstraram 

valores superiores às cultivares, estes acessos poderão ser utilizados em programas 

de melhoramento de arroz para tolerância à seca.  

 

 

Figura 9 - Distribuição de frequência do peso de mil grãos, avaliados em 190 
acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e quatro cultivares 
brasileiras, utilizadas como testemunhas, em Teresina, PI, no ano 
agrícola 2012/2013. 

 

O rendimento total (Figura 10) do material integral da parcela antes da 

separação de grãos bons e chochos apresentou uma grande variação, com valores 

entre 7,98 a 443,95 g/parcela. Com destaque para o acesso 118J, que produziu 

145,06 g/parcela a mais que o segundo acesso, o 136J com média de 298,89 

g/parcela. 

Quanto à porcentagem de grãos chochos (Figura 10), ou seja, em relação à 

fertilidade das espiguetas, observaram-se drásticas reduções na produção, variando 
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de 4,73 a 85,05% de grãos chochos em relação à produção total. O acesso que 

apresentou maior perda foi à variedade crioula. A média de grãos chochos dos 

acessos japoneses foi de 25,32% e das testemunhas de 23,02%. A proximidade das 

médias pode ser explicada pelo desempenho da testemunha IRGA 417 (31,86%), 

que é uma cultivar irrigada. Segundo Jongdee et al. (2006), a esterilidade das 

espiguetas é uma característica muito influenciada pela condição de estresse de 

seca e depende da capacidade de a planta produzir e translocar fotoassimilados 

para o enchimento dos grãos. Vários trabalhos corroboram os resultados 

encontrados sobre a porcentagem de grãos chochos. Silva et al. (2009), avaliando 

cultivares de arroz de terras altas sob condições de déficit hídrico em Cassilândia, 

MS, observaram que a maioria das cultivares apresentaram elevada esterilidade de 

espiguetas (acima de 62%) e justificaram os resultados, no ambiente com déficit 

hídrico, em função da menor disponibilidade de água nos períodos próximos ao 

florescimento da cultura de arroz de terras altas, prejudicando a formação dos grãos. 

Outra explicação para essas altas porcentagens de grãos chochos deve-se ao 

estresse ocasionado pelo calor no arroz. Segundo Wrege et al. (2001), altas 

temperaturas registradas no período reprodutivo da cultura podem proporcionar tal 

situação. Geralmente, temperaturas muito elevadas nessa fase aumentam a 

respiração da planta e podem causar a esterilidade das espiguetas. 

Avaliando efeitos de estresse de temperatura sobre cultivares de ecótipos 

japonica e indica, Jagadish et al. (2007) observaram em dois anos que as plantas, 

ao serem submetidas à temperatura igual ou superior a 33,77ºC, por ocasião da 

floração, apresentam maior esterilidade das espiguetas, reduzindo a produção de 

grãos. Em outro trabalho com arroz, foram observadas reduções de até 95% na 

produtividade de grãos, em decorrência de temperaturas noturnas elevadas 

(MOHAMMED; TARPLEY, 2009). Tais resultados explicam os que foram 

encontrados nesse trabalho, em função das altas temperaturas registradas no 

período do experimento. 

Já para o rendimento de grãos íntegros (Figura 10), a variação ficou entre 

1,80 a 416,37 g/parcela. Os acessos que obtiveram maiores médias para as 

características RT e RGI foram os japoneses: 118J, 136J, 203J, 202J, 80J, 293J, 3J 

e 1J.  

Pelo estudo dos componentes de produção, percebe-se que houve correlação 

negativa com o estresse causado pela seca. Resultado semelhante foi encontrado 
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por Liu et al. (2004), estudando os efeitos do estresse de seca em cultivares de 

terras altas e de planície, nos quais observaram que os componentes de produção 

apresentam correlação negativa com o estresse de seca, diminuindo a fertilidade 

das espiguetas, densidade de grãos e, consequentemente, o rendimento de grãos. 
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Figura 10 - Distribuição de frequência dos caracteres rendimento total (g/parcela), % 
de grãos chochos e rendimento de grãos íntegros (g/parcela), avaliados 
em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e quatro 
cultivares brasileiras, utilizadas como testemunhas, em Teresina, PI, no 
ano agrícola 2012/2013. 
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4.3 Análise de componentes principais 

A análise de componentes principais (ACP) tem como objetivo verificar quais 

dos caracteres avaliados que mais contribuíram para a variabilidade genética dos 

acessos estudados. Essa informação é útil para a realização da seleção de 

genótipos, uma vez que pode ser feita com base nos caracteres indicados pela ACP. 

Dessa forma, a mesma diminui o número de variáveis a serem estudadas e não o de 

acessos. 

Inicialmente, estimou-se os coeficientes de correlação entre os dezessete 

caracteres avaliados a partir da matriz de covariância, padronizada para média zero 

e variância igual a 1,0, que fornece a matriz de correlação (Tabela 6), cuja 

interpretação se torna mais facilitada. As correlações com valores < 0,4 foram 

consideradas baixas, entre 0,4 a 0,7 médias e acima de 0,7 altas. 

A maior estimativa de correlação (r=0,96) foi entre os caracteres rendimento 

total (RT) e rendimento de grãos íntegros (RGI), alta (r>0,9) e significativa. 

Resultado esperado, tendo em vista que o RT e o RGI são considerados 

componentes de produção. 

A segunda maior estimativa de correlação (r=0,73) ocorreu entre altura da 

planta na maturidade (APM) e comprimento da panícula (CP), indicando a 

importância da altura da planta na seleção de genótipos com maior comprimento da 

panícula em arroz. Este resultado concorda com o de Tehrim et al. (2012), que 

objetivando fazer avaliação fenotípica da variabilidade entre cultivares de arroz 

aromáticos, não aromáticos e japônica, usando análise multivariada, verificaram que 

o coeficiente de correlação entre os caracteres APM e CP foi de 0,65. Aly (1977) e 

Zafar et al. (2004) também observaram em seus trabalhos que a altura da planta 

teve associação altamente significativa e positiva com o comprimento da panícula. 

Além dessa característica, a APM teve relação significativa e média com o NDF 

(r=0,44), CFB (r=0,60), LFB (r=0,49) e NGP (r=0,47). Tehrim et al. (2012) 

encontraram uma correlação de 0,51 entre altura e comprimento da folha. 

Para os caracteres floração (NDF) e maturidade (NDM) foi obtido uma 

correlação significativa e média (r=0,65), indicando que plantas que florescem 

precocemente maturam cedo e plantas com floração tardia, demoram mais para 

maturarem. Correlações entre esses dois caracteres são frequentemente relatadas 

em diversas culturas, inclusive em arroz. Machado et al. (2008), visando selecionar 
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genótipos de feijão-caupi precoces e produtivos, conseguiram uma correlação 

significativa e alta (r=0,91). Tehrim et al. (2012) encontraram uma correlação de 0,92 

para essas características em arroz. 

Entre os caracteres que envolvem os componentes de produção, destaca-se 

a correlação existente entre o número de panículas (NP) com o rendimento (r=0,52) 

e porcentagem de grãos chochos (r=0,59), além do comprimento da panícula (CP) 

com o número de grãos por panícula (NGP) (r=0,47). Verifica-se também que 

existem correlações significativas e médias entre os componentes de produção com 

as características da planta, como por exemplo, o NGP com o NDF (r=0,50), CFB 

(r=0,64) e LFB (r=0,65); entre CP e CFB (r=0,60). Desta maneira, pode-se realizar 

seleção indireta para produção por meio dessas características da planta, visto que 

geralmente apresentam herdabilidades maiores do que a produção. Estimativa de 

correlação significativa e média foi observada entre o CFB e LFB (r=0,60), como já 

era esperado. 

A estimativa de correlação negativa de maior magnitude (r=-0,49) foi 

observada entre comprimento (CG) e largura do grão (LG), significando que grãos 

de comprimento longo tendem a ter menores larguras. Esse dado corrobora o obtido 

por Tehrim et al. (2012), que encontraram correlação de -0,50 para essas 

características em arroz. Entre NDF e P1000G também foi observada correlação de 

média magnitude e negativa (r=-0,47). Resultado semelhante foi encontrado por 

Tehrim et al. (2012), porém, a correlação foi de menor magnitude (r=-0,25). É 

importante ressaltar que correlações fenotípicas refletem as relações observadas 

entre caracteres provenientes dos efeitos combinados dos genótipos e dos 

ambientes (NIENHUIS; SINGH, 1986). 

A existência de correlação entre os caracteres possibilitou proceder com a 

análise de componentes principais, uma vez que aplicar tal análise para caracteres 

não correlacionados não traria benéficos às interpretações (MANLY, 2008). 

A análise de componentes principais, realizada a partir de dados de médias 

dos dezessete caracteres avaliados em campo experimental, fornece os dados dos 

autovalores (variância) de cada componente principal, a porcentagem da variância e 

os valores cumulativos (Tabela 7). 
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Tabela 6 - Matriz de correlação fenotípica entre os caracteres avaliados em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade 
crioula e quatro cultivares brasileiras. Teresina, PI, 2012/2013. 

 ENR EXP DOE NDF NDM APM CFB LFB NP CP NGP LG CG P1000G RT PGC RGI 

ENR 1,00                 

EXP -0,07
 

1,00                

DOE 0,01 -0,06 1,00               

NDF 0,00 -0,13 
-0,16

* 
1,00              

NDM 0,05 -0,19
** -0,17

* 
0,65

** 
1,00             

APM -0,06 0,31
** 

-0,13 0,44
** 

0,23
** 

1,00            

CFB 0,08 0,10 -0,12 
0,39

** 
0,15

* 
0,60

** 
1,00           

LFB 0,01 -0,09 -0,12 0,31
** 

0,19
** 

0,49
** 

0,60
** 

1,00          

NP -0,13
 

0,25
** 

-0,03 -0,27
** 

-0,14
* 

-0,03 -0,07 -0,08 1,00         

CP -0,14
* 

0,30
** 

-0,07 
0,36

** 
0,20

** 
0,73

** 
0,60

** 
0,38

** 
0,00 1,00        

NGP 0,00 -0,13 -0,14
* 

0,50
** 

0,21
** 

0,47
** 

0,64
** 

0,65
** 

-0,13 0,47
** 

1,00       

LG -0,01 0,03 0,15
* 

-0,37
** 

-0,09 -0,38
** 

-0,32
** 

-0,21
** 

-0,01 -0,27
** 

-0,34
** 

1,00      

CG -0,02 
0,21

** 
-0,06 0,06 0,02 

0,27
** 

0,12 -0,02 0,00 
0,21

** 
-0,01 

-0,49
** 

1,00     

P1000G -0,05 0,31
** 

0,05 -0,47
** 

-0,35
** 

-0,07 -0,21
** 

-0,16
* 

-0,05 -0,08 -0,34
** 

0,35
** 

0,38
** 

1,00    

RT -0,09 0,28
** 

-0,12 -0,10 -0,27
** 

0,34
** 

0,33
** 

0,28
** 

0,52
** 

0,31
** 

0,38
** 

-0,18
** 

0,10 0,10 1,00   

PGC -0,10 -0,01 -0,08 
0,25

** 
0,33

** 
0,19

** 
0,32

** 
0,32

** 
0,59

** 
0,22

** 
0,31

** 
-0,08 -0,04 

-0,33
** 

0,29
** 

1,00  

RGI -0,06 0,29
** 

-0,10 -0,18
** 

-0,38
** 

0,30
** 

0,24
** 

0,20
** 

0,37
** 

0,26
** 

0,31
** 

-0,17
* 

0,11 0,20
** 

0,96
** 

0,00 1,00 

ENR - enrolamento; EXP - exserção da panícula; DOE - ocorrência de doenças; NDF - número de dias para o florescimento; NDM - número de dias para a 
maturidade; APM - altura da planta na maturidade; CFB - comprimento da folha bandeira; LFB - largura da folha bandeira; NP - número de panículas; CP - 
comprimento da panícula; NGP - número de grãos por panícula; LG - largura do grão; CG - comprimento do grão; P1000G - peso de mil grãos; RT – 
rendimento total; PGC - porcentagem de grãos chochos; RGI - rendimento de grãos.  

** e * significativo a 1% e a 5% pelo teste t. 
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Pelo critério de Kaiser, selecionaram-se os cinco primeiros componentes 

principais, uma vez que do CP1 ao CP5 foram obtidos autovalores superiores a 1,0. 

Esses componentes principais explicaram 70,20% da variação (Tabela 7). Por 

exemplo, Cruz et al. (2004), relata que o ideal é a utilização dos primeiros 

componentes principais que envolvem pelo menos 80% da variação total. Contudo, 

há estudos mostrando que a análise tem se mostrado eficaz na avaliação da 

diversidade genética, mesmo quando esse limite não é atingido. Tehrim et al. (2012), 

ao avaliar cultivares de arroz aromáticos, não aromáticos e japônica, com objetivo de 

avaliar a variabilidade fenotípica dessa população por meio de 18 descritores 

morfológicos, verificaram variação acumulada nos cinco primeiros componentes 

principais de 79,91% e mesmo assim os escores desses componentes quando 

utilizados em métodos de agrupamentos hierárquicos, possibilitaram distinguir os 

grupos das variedades estudadas. 

 

Tabela 7 - Variância (autovalores) de cada componente principal e sua importância 
em relação à variância total avaliados.em 190 acessos japoneses de 
arroz, uma variedade crioula e quatro cultivares brasileiras. Teresina, PI, 
2012/2013. 

Componente Variância Variância (%) Variância acumulada (%) 

1 4,55 26,76 26,76 

2 2,97 17,50 44,26 

3 1,82 10,71 54,97 

4 1,41 8,29 63,26 

5 1,18 6,94 70,20 

6 0,98 5,79 75,99 

7 0,96 5,64 81,63 

8 0,81 4,78 86,40 

9 0,60 3,54 89,94 

10 0,42 2,45 92,39 

11 0,38 2,24 94,63 

12 0,27 1,58 96,21 

13 0,24 1,40 97,61 

14 0,17 1,01 98,61 

15 0,13 0,75 99,36 

16 0,11 0,64 100,00 

17 0,00 0,00 100,00 
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Os caracteres que mais contribuíram para a variabilidade no componente 

principal 1 (CP1= - 0,02 ENR + 0,06 EXP - 0,11 DOE + 0,28 NDF + 0,15 NDM + 0,37 

APM + 0,37 CFB + 0,32 LFB + 0,04 NP + 0,35 CP + 0,37 NGP - 0,25 LG + 0,10 CG - 

0,15 P1000G + 0,24 RT + 0,22 PGC + 0,19 RGI) foram a altura da planta na 

maturidade, comprimento da folha bandeira, número de grãos por panícula, 

comprimento da panícula e largura da folha bandeira, podendo ser reunidos em um 

grupo denominado predominância das características da planta (Tabela 8). No 

componente principal 2 (CP2= - 0,09 ENR + 0,32 EXP + 0,01 DOE - 0,35 NDF - 0,38 

NDM + 0,05 APM - 0,02 CFB - 0,05 LFB + 0,31 NP + 0,06 CP - 0,08 NGP + 0,04 LG 

+ 0,13 CG + 0,32 P1000G + 0,43 RT - 0,02 PGC + 0,45 RGI), os caracteres que 

mais contribuíram para a variabilidade dos dados foram rendimento total (RT) e 

rendimento de grãos (RGI), que representam os componentes de produção. 
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Tabela 8 - Autovetores associados aos caracteres e a cada componente principal avaliado em 190 acessos japoneses de arroz, 
uma variedade crioula e quatro cultivares brasileiras. Teresina, PI, 2012/2013. 

 Componentes 

Variável 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ENR -0,02 -0,09 0,07 -0,26 -0,25 0,38 0,81 -0,06 0,07 -0,08 -0,05 0,16 0,07 0,06 -0,01 -0,01 -0,01 

EXP 0,06 0,32 0,19 0,28 0,33 0,18 0,17 -0,40 -0,17 0,59 0,13 0,11 -0,19 -0,04 -0,03 -0,05 -0,01 

DOE -0,11 0,01 0,00 -0,14 0,21 -0,82 0,40 -0,01 0,26 0,15 -0,02 -0,04 -0,06 -0,01 -0,03 0,02 0,00 

NDF 0,28 -0,35 0,06 0,14 -0,01 0,03 -0,06 -0,14 0,36 0,26 0,22 -0,13 0,47 0,48 0,13 0,12 0,00 

NDM 0,15 -0,38 -0,05 0,31 0,13 0,20 0,06 0,13 0,50 -0,01 -0,16 -0,12 -0,55 -0,18 -0,17 0,07 0,00 

APM 0,37 0,05 0,23 0,07 0,20 -0,01 0,05 -0,13 0,02 -0,13 -0,48 -0,15 0,48 -0,49 0,00 0,00 -0,01 

CFB 0,37 -0,02 0,06 -0,18 0,11 -0,01 0,17 0,05 -0,34 -0,15 0,40 -0,65 -0,19 -0,01 -0,01 0,15 -0,01 

LFB 0,32 -0,05 -0,05 -0,31 0,12 0,02 -0,03 0,41 -0,23 0,38 -0,50 0,08 -0,15 0,31 0,17 0,00 0,00 

NP 0,04 0,31 -0,48 0,36 -0,08 -0,02 0,17 0,02 -0,05 -0,07 -0,14 0,01 0,04 0,08 0,12 0,67 0,00 

CP 0,35 0,06 0,18 0,09 0,32 -0,10 0,01 -0,19 -0,04 -0,57 0,01 0,43 -0,18 0,38 -0,01 -0,04 0,00 

NGP 0,37 -0,08 -0,06 -0,31 -0,05 -0,04 -0,11 0,09 0,07 0,16 0,39 0,51 0,01 -0,42 -0,07 0,32 0,00 

LG -0,25 0,04 -0,17 -0,18 0,62 0,25 0,03 0,16 0,20 -0,10 0,16 -0,01 0,09 -0,11 0,55 -0,02 0,00 

CG 0,10 0,13 0,44 0,39 -0,31 -0,12 0,11 0,42 0,02 -0,01 0,15 0,07 -0,07 -0,11 0,52 -0,09 0,00 

P1000G -0,15 0,32 0,35 0,00 0,23 0,14 0,01 0,51 0,16 -0,01 0,08 -0,01 0,20 0,16 -0,52 0,21 -0,01 

RT 0,24 0,43 -0,19 -0,12 -0,13 0,04 -0,04 -0,01 0,32 -0,01 0,03 -0,09 -0,04 0,04 -0,01 -0,26 -0,71 

PGC 0,22 -0,02 -0,49 0,31 0,10 -0,03 0,20 0,31 -0,14 0,01 0,18 0,09 0,22 -0,04 -0,21 -0,51 0,20 

RGI 0,19 0,45 -0,05 -0,22 -0,17 0,05 -0,10 -0,11 0,38 -0,01 -0,02 -0,12 -0,11 0,05 0,06 -0,11 0,68 

ENR - enrolamento; EXP - exserção da panícula; DOE - ocorrência de doenças; NDF - número de dias para o florescimento; NDM - número de dias para a 
maturidade; APM - altura da planta na maturidade; CFB - comprimento da folha bandeira; LFB - largura da folha bandeira; NP - número de panículas; CP - 
comprimento da panícula; NGP - número de grãos por panícula; LG - largura do grão; CG - comprimento do grão; P1000G - peso de mil grãos; RT – 
rendimento total; PGC - porcentagem de grãos chochos; RGI - rendimento de grãos. 
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No gráfico biplot no qual foram plotados os componentes principais 1 e 2 

(Figura 11), verifica-se que no quadrante 1 estão os acessos com médias altas para 

o grupo predominância das características da planta (altura, comprimento e largura 

da folha bandeira, número de grãos por panícula e comprimento da panícula) e de 

componentes de produção (rendimento total e rendimento de grãos) entre os quais, 

os acessos 118J, 136J, 355J, 199J, 202J, 80J, 203J, 1J e a testemunha IAC 25. 

Esses acessos são interessantes do ponto de vista da produtividade e tolerância à 

seca, pois demonstram que a planta se desenvolveu em relação à altura, 

comprimento e largura da folha bandeira apesar do estresse por calor e hídrico e 

produziu mais, mostrando-se eficientes no uso do recurso disponível e, 

consequentemente, constituindo-se em ótimas opções para a seleção, uma vez que 

conseguem agrupar várias características agronomicamente superiores. Vale 

ressaltar que embora os programas de melhoramento da cultura desejem plantas 

baixas para combater o acamamento, os acessos selecionados são mais altos que 

os demais, sendo classificados como semianões. 

No quadrante 2 estão os indivíduos que, apesar de terem apresentados 

menores médias em relação aos de predominância das características das plantas, 

tiveram um bom rendimento, mostrando ser bastante resistentes. Entre os acessos 

com essas características estão 219J, 197J, 320J, 384J e 373J. Neste sentido, eles 

devem ser selecionados em programas de melhoramento uma vez que agregam 

características favoráveis. 

O quadrante 3 mostra os indivíduos que mais sofreram com a seca, uma vez 

que apresentaram as menores médias para os de predominância das características 

da planta e dos componentes de produção. Entre os acessos com essas 

características estão 42J, 122J, 129J, 25J, 45J e 171J. Esse comportamento no que 

diz respeito aos componentes de produção e nas características das plantas 

(redução da área foliar e a estatura) já estão previstos na literatura em genótipos 

que têm baixa tolerância à seca (DEMIREVSKA-KEPOVA et al., 2005). Por 

conseguinte, esses acessos não devem ser selecionados. 
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Figura 11 - Gráfico biplot entre os dois primeiros componentes principais para os dezessete caracteres avaliados em 190 acessos 

japoneses, uma variedade crioula e quatro cultivares brasileiras de arroz. Teresina, PI, 2012/2013. 

ENR - enrolamento; EXP - exserção da panícula; DOE - ocorrência de doenças; NDF - número de dias para o florescimento; NDM - número de dias para a 
maturidade; APM - altura da planta na maturidade; CFB - comprimento da folha bandeira; LFB - largura da folha bandeira; NP - número de panículas; CP - 
comprimento da panícula; NGP - número de grãos por panícula; LG - largura do grão; CG - comprimento do grão; P1000G - peso de mil grãos; RT – 
rendimento total; PGC - porcentagem de grãos chochos; RGI - rendimento de grãos. 

Legenda: 
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No quadrante 4, encontram-se os acessos que apresentam as menores 

médias para os componentes de produção (rendimento total e rendimento de grãos). 

Entretanto, possuem altos valores para as características altura, comprimento e 

largura da folha bandeira, número de grãos por panícula e comprimento da panícula. 

Entre os acessos com essas características estão 191J, 413J, VC2, 386J, 200J, 

216J e 139J. As testemunhas IAC 165, Chorinho e IRGA 417 também foram 

plotados nesse quadrante. Entretanto, essas estiveram bem próximo da linha que 

divide o quadrante 1 e 4, indicando que os mesmos apresentaram um rendimento 

razoável. Uma hipótese para a testemunha IAC 25 ter ficado no quadrante 1 e ter se 

mostrado mais promissor em relação as demais é a diferença apresentada no 

caráter do ciclo. Enquanto o IAC 25 foi classificado como precoce e sofreu menos 

exposição à seca, as outras foram tardios e tiveram um período maior de estresse 

por calor e hídrico, o que pode ter levado a uma menor produção. Segundo Bartels e 

Souer (2004), os prejuízos dependem da duração e da gravidade da exposição da 

planta ao déficit hídrico. Como consequência de apresentarem médias altas para as 

de predominância de características da planta, os acessos pertencentes a esse 

quadrante não devem ser descartados por completo, pois podem apresentar um 

caráter desejado ao melhorista, como por exemplo, um maior comprimento da 

panícula. 

 

4.4 Análise de agrupamento 

O agrupamento dos acessos por técnicas multivariadas é importante para a 

conservação do germoplasma, para a sua utilização, e para a determinação de 

acessos mais divergentes que potencialmente gerariam populações com maior 

variabilidade genética (CRUZ; CARNEIRO, 2003). 

O algoritmo de otimização de Tocher reuniu os acessos em quatro grupos, 

considerando-se os 17 caracteres contínuos (Tabela 9). A maioria dos acessos (192 

dos 195) foi reunida em um único grupo, enquanto que três acessos (118J - 

Kurombo, 339J - Owari 79 e VC2 - variedade crioula José de Freitas “Nova Luz”) não 

agruparam com os demais, sendo os únicos representantes de seu grupo (grupos II 

a IV). As testemunhas ficaram reunidas no mesmo grupo da maioria dos acessos 

japoneses (grupo I). 

 



69 
 

Tabela 9 - Agrupamentos determinados pelo algoritmo de otimização de Tocher 
baseado na distância quadrada generalizada de Mahalanobis geradas 
por 17 variáveis continuas avaliadas em 190 acessos japoneses, uma 
variedade crioula e quatro cultivares brasileiras de arroz no ano agrícola 
2012/2013. Teresina – PI. 

Grupo Nº Genótipos de arroz 

I 192 1J; 2J; 3J; 6J; 8J; 12J; 14J; 16J; 23J; 24J; 25J; 27J; 29J; 35J; 
36J; 38J; 40J; 41J; 42J; 45J; 48J; 50J; 52J; 54J; 55J; 56J; 57J; 
68J; 69J; 70J; 74J; 78J; 79J; 80J; 82J; 92J; 99J; 106J; 107J; 
110J; 112J; 113J; 117J; 119J; 121J; 122J; 125J; 127J; 129J; 
130J; 131J; 133J; 134J; 136J; 139J; 140J; 144J; 147J; 150J; 
153J; 156J; 159J; 160J; 164J; 165J; 170J; 171J; 172J; 173J; 
174J; 175J; 176J; 177J; 179J; 183J; 186J; 188J; 189J; 191J; 
197J; 199J; 200J; 202J; 203J; 205J; 206J; 209J; 213J; 214J; 
216J; 217J; 218J; 219J; 228J; 229J; 230J; 235J; 236J; 237J; 
239J; 245J; 246J; 248J; 250J; 252J; 256J; 257J; 259J; 260J; 
261J; 263J; 264J; 268J; 269J; 271J; 273J; 274J; 276J; 277J; 
278J; 279J; 280J; 284J; 285J; 286J; 287J; 289J; 290J; 293J; 
294J; 295J; 299J; 301J; 302J; 304J; 308J; 310J; 311J; 312J; 
314J; 315J; 317J; 320J; 322J; 325J; 330J; 331J; 335J; 336J; 
337J; 338J; 346J; 352J; 355J; 356J; 357J; 364J; 365J; 367J; 
368J; 369J; 370J; 373J; 374J; 378J; 379J; 380J; 382J; 383J; 
384J; 386J; 387J; 389J; 391J; 393J; 394J; 395J; 397J; 400J; 
401J; 402J; 407J; 408J; 409J; 410J; 413J; 415J; 418J; Chorinho; 
IAC 165; IAC 25; IRGA 417; 

II 1 118J 

III 1 VC2 

IV 1 339J 

Correlação cofenética (calculada de acordo com a metodologia de Silva e Dias, 2013) = 0.5696 

 

De posse da matriz de distâncias, procedeu-se o agrupamento pelo método 

UPGMA (Figura 12), sendo possível verificar a existência de cinco grupos a um nível 

de aproximadamente 60% de divergência. No dendrograma construído, observou-se 

a formação de um grupo a mais que no método de otimização de Tocher, formado 

pelo acesso 401J - Ishiyakushi Mochi, o que indica uma semelhança na formação 

dos grupos em cada método. 

As diversas combinações entre métodos com base em diferentes medidas de 

dissimilaridade podem levar a distintos padrões de agrupamento (MINGOTI, 2004). 

Com isso, a escolha do método a ser utilizado se baseia na precisão desejada pelo 

pesquisador, na facilidade da análise e na forma como os dados foram obtidos 
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(RODRIGUES et al., 2002), garantindo ao melhorista segurança na seleção de 

genitores para os cruzamentos (CARGNELUTTI FILHO et al., 2009). 

Para validar os agrupamentos, ou seja, verificar a capacidade do 

dendrograma em reproduzir as matrizes de dissimilaridade D e D2, foi calculado o 

coeficiente de correlação cofenética (CCC), que implica na comparação entre essas 

matrizes (D e D2) por meio do coeficiente de correlação de Pearson. O CCC, que é 

o coeficiente de correlação de Pearson entre as matrizes de distâncias (D e D2) e a 

matriz cofenética (C) (matriz de distâncias entre os genótipos, obtida a partir do 

dendrograma) e valores próximos à unidade, indica a melhor representação (CRUZ; 

CARNEIRO, 2003). 

O gráfico dos dendrogramas, segundo Bertan et al. (2006), deve representar 

com boa precisão a sua matriz original. Deste modo, com base na distância 

generalizada de Mahalanobis (D2), o método que representou graficamente a matriz 

original com maior consistência foi o UPGMA, com coeficiente de correlação 

cofenética de alta magnitude (0,84). Por outro lado, o método de otimização de 

Tocher obteve um CCC de média magnitude (0,57). 

Em relação aos grupos formados a partir do UPGMA (Figura 12), verifica-se 

que a variedade crioula (VC2) foi uma das mais distantes dos demais acessos, ou 

seja, apresentou-se bastante divergente. Esse resultado já era esperado, por ser 

uma variedade crioula do estado do Piauí e apresentar características diferentes dos 

demais acessos, que são arroz tipo japônica. Entre essas características, destacam-

se: maior ciclo (151 dias), largura menor do grão (2,50 mm), peso de mil grãos 

(16,01 g) e porcentagem de grãos chochos (85,05%) sendo o mais baixo e o mais 

alto, respectivamente, entre os acessos avaliados, além de grande número de 

panículas (580). Os resultados referentes à menor largura do grão, P1000G e PGC 

são esperados pelo fato da variedade crioula apresentar um ciclo tardio e estar mais 

exposta ao estresse hídrico e o causado pelo calor. 
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Figura 12 - Dendrograma gerado pelo método de agrupamento da ligação média (UPGMA) baseado na distância quadrada 
generalizada de Mahalanobis para os 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e quatro cultivares 
brasileiras. Teresina, PI, 2012/2013.  
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O acesso 118J – Kurombo, mostrou-se diferente dos demais acessos 

japoneses por apresentar valores satisfatórios para a maioria das características 

avaliadas (DOE, NDM, APM, CFB, LFB, CP, NGP, RT, PGC e RGI). Já o 401J - 

Ishiyakushi Mochi destacou-se por apresentar uma nota alta para enrolamento, 

baixa para exserção da panícula e um alto valor para porcentagem de grãos 

chochos (45,43%), o que não são características desejadas nos programas de 

melhoramento da cultura. O acesso 339J - Owari 79 também teve um valor alto na 

PGC (46,56%). 
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5 CONCLUSÕES 

Os acessos japoneses de arroz estudados apresentam variabilidade genética, 

com diferentes respostas às variações ambientais e com características desejáveis 

agronomicamente, tanto relacionadas à planta (altura da planta, comprimento e 

largura da folha bandeira) quanto aos componentes de produção (número de grãos 

por panícula, comprimento da panícula, rendimento total e rendimento de grãos 

íntegros). 

Os acessos 118J, 136J, 203J, 202J, 80J, 293J, 3J e 1J apresentam potencial 

para a tolerância a seca, podendo ser utilizados na ampliação da base genética em 

programas de pré-melhoramento e melhoramento de arroz de sequeiro da cultura no 

Brasil. 

A análise de agrupamento pelo método UPGMA mostrou ser mais consistente 

para a avaliação da divergência genética dos acessos do que o método de 

otimização de Tocher, por representar com boa precisão a sua matriz original. 
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ANEXO A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz do 
Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo, em Piracicaba - SP. 

(contínua) 

Acesso Nome do acesso Status* 
Tipo* 

001J Kunihikari Mochi Landrace Sequeiro 

002J Senshou Landrace Sequeiro 

003J Fukuton Landrace Sequeiro 

006J Ezo Wase Landrace Sequeiro 

008J Shin Hakaburi Desconhecido Desconhecido 

012.6J Senshou Ibaragi 1 Desconhecido Desconhecido 

014J Yamanoi Melhorado Sequeiro 

016J Namekata Mochi Landrace Sequeiro 

023J Sonobe Mochi Landrace Sequeiro 

024J Wase Mochi Landrace Sequeiro 

025J Seion Uruchi Landrace Sequeiro 

027J Gaisen Mochi Landrace Sequeiro 

029J Shiro Hige Desconhecido Desconhecido 

035J Kinkabou Landrace Sequeiro 

036J Nakaahara Mochi Desconhecido Desconhecido 

038J Nourin Mochi Desconhecido Desconhecido 

040J Toukyo Hirayama Desconhecido Desconhecido 

041J Iwata Hata Mochi Desconhecido Desconhecido 

042J Susono Mochi Desconhecido Desconhecido 

045J Mitsukasane Landrace Sequeiro 

048J Mie Landrace Sequeiro 

050J Wase Esoshima Mochi Desconhecido Desconhecido 

052J Mizuhoshi Landrace Sequeiro/ Irrigado 

054J Kyuushuu Landrace Sequeiro 

055J Oohata Mochi Landrace Sequeiro 

056J Miyako Landrace Sequeiro/ Irrigado 

057J Yoridashi Landrace Sequeiro/ Irrigado 

068J Nourin 24 Desconhecido Desconhecido 

069J Saitama Senshou Melhorado Sequeiro 

070J Kirishima Landrace Sequeiro 

074J Aichi Rikutou 1 Melhorado Sequeiro 

078J Yonoyuki Mochi Landrace Sequeiro 

079J Dango Mochi Landrace Sequeiro 

080J Sangoku Landrace Sequeiro 

082J Terenzu Landrace Sequeiro 

092J Iwate Kurumi Wase 1 Melhorado Sequeiro 
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ANEXO A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz do 
Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo, em Piracicaba - SP. 

(continuação) 

Acesso Nome do acesso Status* 
Tipo* 

099J Eika Ine Landrace Sequeiro 

106J Araki Landrace 2Sequeiro/3Irrigado 

107J Oiran Landrace Sequeiro 

110J Mikuni No Homare Landrace Sequeiro 

112J Japão 1 Desconhecido Desconhecido 

113J Kyuushuu Landrace Sequeiro 

117J Gaisen Ibaragi 1 Desconhecido Desconhecido 

118J Kurombo Desconhecido Desconhecido 

119J Shirotsuka Wase Landrace Sequeiro 

121J Nourin 5 Desconhecido Desconhecido 

122J Chiyoda Wase Landrace Sequeiro 

125J Touzan Mochi Desconhecido Desconhecido 

127J Hakamuri 20 Melhorado Sequeiro 

129J Esojima Mochi Landrace Sequeiro 

130J Esojima Desconhecido Desconhecido 

131J Mino Landrace/Melhorado Sequeiro/Irrigado 

133J Nourin Mochi Desconhecido Desconhecido 

134J Suzume Shirazu Desconhecido Desconhecido 

136J Nourin Mochi Desconhecido Desconhecido 

139J Nourin Mochi 1 Desconhecido Desconhecido 

140J Nourin Mochi 17 Desconhecido Desconhecido 

144J Miyamae Okute Landrace Sequeiro 

147J Kukutomi Desconhecido Desconhecido 

150J Atoshirazu Landrace Sequeiro 

153J Col/Fuzui/1965 Desconhecido Desconhecido 

156J Tachiminori Melhorado Sequeiro 

159J Minami Hata Mochi Desconhecido Desconhecido 

160J Gaisen Mochi Landrace Sequeiro 

164J No Mochi Landrace Sequeiro 

165J Takasago Wase Landrace Sequeiro 

170J Tanaka Yakan Landrace Sequeiro 

171J Oosumi Melhorado Sequeiro 

172J Oohataho Landrace Sequeiro 

173J Nourin 11 Desconhecido Desconhecido 

174J Col/Miyazaki/1963 Desconhecido Desconhecido 

175J Tomoe Mochi Landrace Sequeiro 
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ANEXO A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz do 
Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo, em Piracicaba - SP. 

(continuação) 

Acesso Nome do acesso Status* 
Tipo* 

176J Shinshuu Wase Landrace Sequeiro 

177J Nourin 16 Desconhecido Desconhecido 

179J Urasan 1 Melhorado Sequeiro 

183J Yashino Mochi Desconhecido Desconhecido 

186J Kirishima Landrace Sequeiro 

188J Chiba Senshou Melhorado Sequeiro 

189J Okabo Landrace Sequeiro/Irrigado 

191J Col/Fuzui/1965 Desconhecido Desconhecido 

197J Toga Landrace Sequeiro 

199J Kahee Landrace Sequeiro 

200J Hitachi Nishiki Landrace Sequeiro 

202J Ooba Kirishima Landrace Sequeiro 

203J Horarin Landrace Sequeiro 

205J Matsuyama Landrace Sequeiro 

206J Taishou Mochi Landrace Sequeiro 

209J Kangyouho Desconhecido Sequeiro 

213J Japão 2 Desconhecido Desconhecido 

214J Kaneko Mochi Landrace Sequeiro 

216J Iwate Kurumi Wase 1 Melhorado Sequeiro 

217J Col/Miyazaki/1963 Desconhecido Desconhecido 

218J Toukyo Kaneko Desconhecido Desconhecido 

219J Gaisen (4x) Desconhecido Desconhecido 

228J Tariu Saku Mochi Desconhecido Desconhecido 

229J Col/Tokushima/1967 Desconhecido Desconhecido 

230J Miyanishiki Landrace/Melhorado Sequeiro/Irrigado 

235J Hatamurasaki Melhorado Sequeiro 

236J Toga Landrace Sequeiro 

237J Rikutou Shinriki 1 Melhorado Sequeiro 

239J Col/Miyazaki/1963 Desconhecido Desconhecido 

245J Ishiwari Mochi Landrace Sequeiro 

246J Mizugirai Mochi Landrace Sequeiro 

248J Col/Tokushima/1967 Desconhecido Desconhecido 

250J Jouon Landrace Sequeiro 

252J Oota Wase Landrace Sequeiro 

256J Shizuoka Desconhecido Desconhecido 

257J Hiderishirazu Landrace Sequeiro/Irrigado 
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ANEXO A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz do 
Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo, em Piracicaba - SP. 

(continuação) 

Acesso Nome do acesso Status* 
Tipo* 

259J Iwate Ryoon 1 Desconhecido Desconhecido 

260J Kozo Landrace Sequeiro 

261J Kahei Landrace Sequeiro 

263J Tamasari 3 Melhorado Sequeiro 

264J Miyakonojoo Mochi Landrace Sequeiro 

268J Ookuma Nishiki Desconhecido Desconhecido 

269J Nourin Mochi 6 Desconhecido Desconhecido 

271J Taishou Nishiki Landrace Sequeiro 

273J Shina Mochi Landrace Sequeiro 

274J Nagae Wase Melhorado Sequeiro 

276J Arabiya Mochi Desconhecido Desconhecido 

277J Tozo Mochi Desconhecido Desconhecido 

278J Urasar Desconhecido Desconhecido 

279J Ootama Landrace Sequeiro/Irrigado 

280J Okabo Mochi Landrace Sequeiro 

284J Furuwase Desconhecido Desconhecido 

285J Hirakawa Okute Landrace Sequeiro 

286J Nourin 7 Desconhecido Desconhecido 

287J Oiran Landrace Sequeiro 

289J Shinhoku Daiou Mochi Desconhecido Desconhecido 

290J Riku Araki Landrace Sequeiro 

293J Suzume Shirazu Desconhecido Desconhecido 

294J Col/Miyazaki/1963 Desconhecido Desconhecido 

295J Hideshirazu Mochi Desconhecido Desconhecido 

299J Japão 3 Desconhecido Desconhecido 

301J Nourin Mochi 4 Desconhecido Desconhecido 

302J Kazusa Wase Landrace Sequeiro 

304J Shinkuko Mochi Desconhecido Desconhecido 

308J Hikouki Gome Landrace Sequeiro 

310J Senshou Landrace Sequeiro 

311J Shindai Okoshi Landrace Sequeiro 

312J Col/Ooita/1964 Desconhecido Desconhecido 

314J Taiwan Mochi Landrace Sequeiro 

315J Urasan Landrace Sequeiro 

317J Owari Mochi Landrace/Melhorado Sequeiro 

320J Nourin Mochi 2 Desconhecido Desconhecido 
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ANEXO A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz do 
Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo, em Piracicaba - SP. 

(continuação) 

Acesso Nome do acesso Status* 
Tipo* 

322J Senshou Landrace Sequeiro 

325J Gaisen Mochi 909 Melhorado Sequeiro 

330J Japão 4 Desconhecido Desconhecido 

331J Rikuu Desconhecido Desconhecido 

335J Rikuu 23 Melhorado Sequeiro 

336J Ohata Wase Landrace Sequeiro 

337J Japão 5 Desconhecido Desconhecido 

338J Japão 6 Desconhecido Desconhecido 

339J Owari 79 Melhorado Sequeiro 

346J Ouu 22 Melhorado Sequeiro/ Irrigado 

352J Rikuu 15 Melhorado Sequeiro/ Irrigado 

355J Col/Miyazaki/1963 Desconhecido Desconhecido 

356J Rikuu 13 Melhorado Sequeiro 

357J Rikuu 22 Melhorado Sequeiro 

364J Fujimizu Bansei Landrace Sequeiro 

365J Iwate Kinsen 1 Melhorado Sequeiro 

367J Bansei Tarou Landrace Sequeiro 

368J Shiro Uzura Landrace Sequeiro 

369J Japão 7 Desconhecido Desconhecido 

370J Japão 8 Desconhecido Desconhecido 

373J Mogami Uruchi 1 Melhorado Sequeiro 

374J Gaisen Landrace Sequeiro 

378J Okka Modoshi Landrace Sequeiro 

379J Mino Senshutsu Landrace Sequeiro 

380J Japão 9 Desconhecido Desconhecido 

382J Kurohige Landrace Sequeiro 

383J Mogami Chikanari 1 Landrace Sequeiro 

384J Kounoso Rikutou 2 Desconhecido Desconhecido 

386J Minami Hata Mochi Desconhecido Desconhecido 

387J Wase Shinshuu Landrace Sequeiro 

389J Igisu Mochi Landrace Sequeiro 

391J Kurumi Wase 43 Melhorado Sequeiro 

393J Hiderishirazu Landrace Sequeiro/Irrigado 

394J Susono Mochi Desconhecido Desconhecido 

395J Seta Gaisen Landrace Sequeiro 

397J Korotou Mochi Landrace Sequeiro 
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ANEXO A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz do 
Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo, em Piracicaba - SP. 

(conclusão) 

Acesso Nome do acesso Status* 
Tipo* 

400J Owari Hata Mochi Desconhecido Desconhecido 

401J Ishiyakushi Mochi Landrace Sequeiro 

402J Shiro Hige Desconhecido Desconhecido 

407J Edogawa Landrace Sequeiro 

408J Gose Yonkoku Landrace Sequeiro 

409J Mie Landrace Sequeiro 

410J Shizouka Desconhecido Desconhecido 

413J Chousen Landrace Sequeiro/Irrigado 

415J Tosa Mochi Landrace Sequeiro 

418J Aogara Landrace Sequeiro/Irrigado 

* Informações referentes à Status e Tipo foram pesquisadas no site do National Institute of 

Agrobiological Science – NIAS. As informações de código e nome dos acessos são de 
registros do Banco de Germoplasma de arroz do Departamento de Genética da 
ESALQ/USP. 
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ANEXO B - Média dos descritores relacionados à planta, avaliados como variáveis 
contínuas em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e 
quatro cultivares brasileiras, em Teresina - PI, no ano agrícola 
2012/2013.  

(contínua) 

NJ ENR EXP DOE NDF NDM APM CFB LFB 

1J 1,00 4,00 1,00 95,00 120,00 63,00 21,37 1,22 

2J 1,00 4,00 1,00 91,00 114,00 48,58 24,66 1,33 

3J 0,50 3,50 0,50 95,50 110,00 56,74 26,86 1,71 

12J 0,67 4,00 0,67 109,67 123,33 65,00 25,10 1,36 

14J 0,50 4,00 0,50 110,00 135,50 86,53 25,72 1,48 

16J 0,67 3,33 0,33 97,00 140,67 62,65 20,33 1,36 

23J 1,00 2,50 0,50 91,50 126,00 48,31 19,74 1,10 

24J 0,50 4,00 0,00 87,00 116,50 54,45 22,02 1,10 

25J 0,50 1,50 0,50 98,00 139,50 58,33 19,83 1,15 

27J 0,67 3,33 0,67 101,33 134,33 62,47 22,78 1,39 

29J 0,50 4,00 0,50 90,50 129,50 66,41 20,60 1,20 

35J 0,33 3,33 1,00 92,33 135,67 66,99 22,55 1,48 

36J 0,67 3,67 0,33 99,67 126,67 71,45 23,85 1,49 

38J 0,50 4,00 0,00 88,50 119,00 62,25 19,88 1,24 

40J 0,50 3,00 0,50 102,00 131,00 54,05 26,42 1,56 

41J 1,00 4,00 0,50 85,50 114,00 65,45 23,48 1,28 

42J 1,00 1,00 1,00 99,00 130,00 42,15 17,56 1,02 

45J 0,67 1,33 0,67 101,67 132,67 55,19 20,38 1,56 

48J 0,67 1,33 1,00 104,00 135,00 54,72 24,07 1,64 

50J 1,00 4,00 1,00 77,00 109,00 59,90 21,34 1,03 

52J 1,00 3,50 0,00 103,00 137,50 57,63 22,93 1,31 

54J 1,00 3,00 0,50 100,00 133,00 57,95 21,21 1,46 

55J 1,00 4,00 1,50 68,50 114,50 54,58 20,42 1,17 

56J 0,67 3,67 1,00 91,00 126,67 54,95 19,04 1,14 

57J 0,67 3,00 0,33 90,00 127,67 54,45 19,15 1,11 

68J 1,00 4,00 1,00 73,67 119,00 62,70 19,37 1,10 

69J 0,50 3,50 0,50 99,50 133,00 66,73 20,35 1,20 

6J 0,33 3,33 0,33 101,33 138,67 64,02 21,40 1,20 

70J 1,00 3,00 1,00 84,50 112,50 50,16 18,15 1,31 

74J 1,00 3,00 1,00 100,00 124,00 63,98 22,88 1,05 

78J 1,00 4,00 1,00 87,00 120,00 59,53 20,88 1,07 

79J 0,67 3,00 1,00 89,67 118,33 54,22 20,79 1,05 

80J 0,67 3,67 0,00 80,67 109,67 63,02 23,23 1,43 

82J 0,67 3,00 0,67 89,00 112,33 66,82 27,69 1,38 

8J 0,67 3,00 1,33 78,00 111,00 52,43 18,67 1,26 
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ANEXO B - Média dos descritores relacionados à planta, avaliados como variáveis 
contínuas em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e 
quatro cultivares brasileiras, em Teresina - PI, no ano agrícola 
2012/2013. 

(contínua) 

NJ ENR EXP DOE NDF NDM APM CFB LFB 

92J 1,00 3,33 0,67 100,33 145,33 65,11 21,17 1,16 

99J 0,50 3,50 0,00 86,00 129,50 68,47 26,60 1,36 

106J 0,50 4,00 0,00 89,50 114,50 65,91 23,70 1,23 

107J 1,00 3,00 1,00 74,00 113,00 52,00 19,76 1,25 

110J 0,67 4,00 0,67 91,67 115,00 64,88 19,51 1,48 

112J 0,33 4,00 1,33 92,33 132,00 68,30 21,22 1,37 

113J 0,67 3,00 0,33 108,33 131,33 75,00 28,30 1,06 

117J 1,00 4,00 1,00 95,00 120,00 85,70 20,89 1,48 

118J 1,00 3,00 0,00 89,00 113,00 78,08 27,03 1,83 

119J 0,67 3,67 0,33 90,67 123,67 62,97 21,17 1,28 

121J 0,33 2,67 0,33 95,33 132,33 59,65 23,59 1,45 

122J 1,50 1,50 0,50 86,50 148,50 54,44 16,47 1,07 

125J 0,67 3,67 0,33 104,67 128,67 68,93 23,96 1,50 

127J 1,00 2,50 1,00 94,00 121,50 61,37 21,70 1,24 

129J 1,00 3,00 0,00 101,00 136,00 53,38 17,60 1,16 

130J 0,50 4,00 1,00 83,50 107,00 60,05 21,96 1,28 

131J 1,00 4,00 1,00 89,00 109,00 51,35 22,27 0,98 

133J 0,67 3,00 0,67 88,00 127,67 58,63 17,42 1,23 

134J 0,67 4,00 0,33 93,33 111,33 66,68 23,07 1,64 

136J 0,67 3,67 0,67 98,00 117,33 69,25 26,41 1,54 

139J 0,67 4,00 0,67 121,67 148,67 80,94 26,64 1,25 

140J 0,67 3,67 0,67 96,00 120,33 62,82 21,12 1,20 

144J 0,67 4,00 1,00 90,67 121,67 54,67 18,51 1,05 

147J 0,67 4,00 1,00 93,67 118,67 58,03 19,67 1,10 

150J 0,67 2,67 0,33 96,67 121,00 68,30 22,28 1,41 

153J 0,50 3,50 1,00 98,50 120,50 66,90 20,44 1,29 

156J 0,33 4,00 0,00 89,00 122,00 62,27 22,03 1,24 

159J 0,67 3,67 0,67 102,67 132,33 68,48 24,37 1,42 

160J 0,67 2,67 0,67 84,33 120,33 57,07 19,43 0,96 

164J 0,67 4,00 1,00 89,00 123,00 59,18 21,24 1,25 

165J 0,33 3,33 0,67 92,00 127,33 56,73 23,24 1,13 

170J 0,33 3,33 0,67 98,67 125,67 61,09 18,71 1,32 

171J 1,00 1,00 1,00 107,50 127,00 60,00 22,28 1,31 

172J 1,33 3,00 0,33 95,67 121,67 63,85 26,33 1,42 

173J 0,33 3,33 0,67 86,33 123,00 58,40 19,53 1,14 
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ANEXO B - Média dos descritores relacionados à planta, avaliados como variáveis 
contínuas em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e 
quatro cultivares brasileiras, em Teresina - PI, no ano agrícola 
2012/2013. 

(contínua) 

NJ ENR EXP DOE NDF NDM APM CFB LFB 

174J 0,33 3,67 1,00 84,33 107,00 54,22 19,13 1,08 

175J 0,67 2,33 0,33 101,00 118,33 58,12 22,69 1,37 

176J 0,67 3,33 0,67 92,33 121,00 58,80 21,00 1,20 

177J 0,67 3,33 1,00 84,67 114,00 53,37 19,03 1,00 

179J 0,67 3,00 0,67 82,67 117,67 53,10 21,34 1,12 

183J 0,33 3,33 1,67 84,00 114,33 52,03 18,33 0,98 

186J 0,33 3,67 0,67 87,00 114,00 56,70 24,19 1,04 

188J 1,00 3,50 1,50 78,00 111,00 57,73 21,67 1,20 

189J 1,00 2,67 1,00 92,33 123,33 54,01 23,11 1,04 

191J 0,67 3,67 1,00 115,00 143,67 77,37 31,17 1,54 

197J 0,33 3,33 0,33 64,67 115,00 55,79 18,01 1,12 

199J 0,50 4,00 1,00 105,50 141,50 77,38 30,01 1,62 

200J 1,00 4,00 0,33 117,67 139,67 75,70 27,98 1,59 

202J 0,67 2,67 0,33 94,67 115,00 64,07 26,44 1,42 

203J 1,00 4,00 1,00 90,67 123,33 63,17 23,77 1,47 

205J 0,33 3,00 1,00 108,67 123,67 61,33 24,23 1,24 

206J 0,50 3,00 1,00 77,50 141,50 58,91 24,15 1,36 

209J 1,00 4,00 0,67 84,00 118,67 59,82 21,78 1,19 

213J 0,67 2,67 0,33 92,67 117,33 54,00 18,18 0,99 

214J 0,67 4,00 0,67 81,67 133,33 61,31 21,66 1,22 

216J 0,00 2,00 1,00 102,00 139,50 69,30 24,76 1,81 

217J 0,67 3,67 0,67 92,67 129,33 61,89 22,33 1,10 

218J 0,67 3,00 0,67 89,67 135,33 62,08 20,76 1,47 

219J 0,67 3,67 1,00 75,00 111,67 51,33 17,28 1,04 

VC2 0,00 3,50 0,50 135,50 151,00 60,20 21,32 1,19 

228J 0,00 1,50 1,00 103,00 139,00 58,10 21,39 1,40 

229J 0,67 4,00 0,67 85,00 114,67 58,12 20,84 1,06 

230J 1,00 3,67 0,33 123,00 148,67 56,51 21,54 1,45 

235J 0,00 3,50 0,00 91,00 116,00 65,85 20,34 1,17 

236J 1,00 4,00 0,67 106,33 130,00 75,15 23,36 1,14 

237J 0,67 4,00 0,33 102,67 129,67 67,22 20,07 1,26 

239J 0,67 4,00 0,67 89,00 128,00 59,97 22,23 1,30 

245J 0,00 3,67 1,00 92,67 122,33 60,17 23,33 1,39 

246J 0,67 4,00 0,33 102,33 141,67 59,22 21,58 1,02 

248J 0,50 3,00 0,50 93,00 114,50 52,93 16,43 0,92 
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ANEXO B - Média dos descritores relacionados à planta, avaliados como variáveis 
contínuas em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e 
quatro cultivares brasileiras, em Teresina - PI, no ano agrícola 
2012/2013. 

(contínua) 

NJ ENR EXP DOE NDF NDM APM CFB LFB 

250J 1,33 3,67 0,67 96,67 122,00 73,38 26,02 1,42 

252J 0,67 4,00 1,33 98,00 127,67 61,83 19,92 1,16 

256J 0,67 3,67 0,67 92,00 122,00 57,03 21,61 1,16 

257J 0,33 4,00 0,33 83,00 127,67 58,94 21,26 1,35 

259J 1,00 3,67 0,67 91,33 126,00 58,32 22,57 1,23 

260J 0,67 3,33 1,33 80,00 118,33 61,22 21,10 1,24 

261J 0,67 3,67 0,33 84,33 120,67 51,09 20,23 0,97 

263J 1,00 3,00 1,00 97,00 118,50 51,13 18,11 0,96 

264J 1,00 4,00 1,00 87,50 125,00 63,57 23,32 1,30 

268J 1,00 3,50 0,50 85,50 120,00 58,60 19,51 1,06 

269J 1,00 4,00 1,00 112,50 138,50 79,45 27,51 1,58 

271J 0,33 3,67 1,00 96,67 124,67 61,05 23,56 1,38 

273J 0,50 4,00 1,00 102,50 131,00 70,88 23,73 1,39 

274J 1,00 4,00 1,00 90,00 111,50 69,68 30,05 1,35 

276J 1,00 3,50 0,50 91,50 118,00 54,83 19,86 1,04 

277J 0,50 4,00 1,00 93,00 116,00 63,94 21,82 1,28 

278J 0,67 4,00 0,67 94,67 128,67 61,02 17,59 0,99 

279J 0,67 3,00 0,67 95,33 148,67 63,07 25,95 1,49 

280J 0,67 4,00 0,33 81,00 120,67 58,58 18,36 1,02 

284J 0,67 3,00 0,00 94,33 124,00 54,83 18,08 1,01 

285J 1,00 4,00 1,00 89,50 146,50 51,77 17,04 1,07 

286J 1,00 3,50 0,50 85,50 113,00 60,38 19,87 1,12 

287J 0,50 3,50 0,50 78,50 112,50 54,63 20,02 1,10 

289J 1,50 4,00 1,00 83,50 114,50 56,50 25,62 1,05 

290J 0,67 2,67 0,00 95,33 134,00 57,28 19,71 1,04 

293J 1,00 4,00 0,50 95,50 130,00 67,80 25,09 1,30 

294J 1,33 2,33 0,33 103,67 141,67 57,57 23,34 1,59 

295J 1,50 2,50 1,00 98,50 127,50 63,95 23,66 1,47 

299J 1,00 3,00 0,33 98,00 122,00 67,98 24,61 1,75 

301J 1,33 3,00 0,67 98,00 121,00 61,72 24,30 1,46 

302J 1,50 3,50 0,50 98,50 141,50 57,83 18,82 1,11 

304J 0,00 3,00 1,00 92,00 118,50 58,43 19,32 1,08 

308J 0,67 3,00 0,33 93,67 126,00 66,69 26,00 1,50 

310J 0,33 4,00 0,33 86,00 122,00 59,75 22,27 1,27 

311J 1,00 4,00 0,50 87,00 106,00 62,80 26,10 1,47 
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ANEXO B - Média dos descritores relacionados à planta, avaliados como variáveis 
contínuas em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e 
quatro cultivares brasileiras, em Teresina - PI, no ano agrícola 
2012/2013. 

(contínua) 

NJ ENR EXP DOE NDF NDM APM CFB LFB 

312J 1,00 4,00 0,00 97,50 130,00 59,00 19,85 1,00 

314J 1,33 3,00 1,00 90,67 112,00 50,68 20,30 1,11 

315J 1,00 2,67 0,67 93,00 128,67 49,32 17,89 1,08 

317J 1,00 4,00 0,33 91,67 127,67 62,83 21,52 1,30 

320J 0,67 4,00 0,67 79,33 111,00 57,68 19,74 1,05 

322J 1,00 3,00 0,33 87,67 121,00 56,25 22,12 1,25 

325J 0,67 3,00 0,33 87,67 122,00 55,97 17,88 1,02 

330J 0,67 2,67 0,67 93,33 135,00 55,23 18,96 1,02 

331J 1,00 4,00 0,67 90,00 121,67 52,70 20,01 0,94 

335J 1,00 3,00 1,00 86,50 110,00 58,13 20,20 1,00 

336J 1,00 2,67 1,00 93,00 116,67 49,40 21,44 1,09 

337J 0,33 3,33 0,67 98,67 122,33 59,48 20,89 1,24 

338J 0,67 3,00 1,00 96,67 125,67 56,98 18,91 1,14 

339J 0,67 4,00 0,33 90,00 122,33 57,53 19,92 2,42 

346J 0,33 3,33 1,00 97,00 131,33 55,61 17,88 0,98 

352J 1,00 4,00 0,00 97,00 125,00 71,15 23,42 1,56 

355J 0,00 4,00 1,00 91,00 127,00 74,95 23,90 1,38 

356J 1,00 3,00 1,00 97,00 130,00 58,10 15,70 1,05 

357J 0,33 4,00 1,00 96,00 127,67 60,55 19,39 1,01 

364J 0,67 3,67 1,00 98,00 125,33 53,48 18,11 0,98 

365J 1,00 4,00 0,33 96,33 139,33 58,83 18,06 0,97 

367J 1,33 2,00 1,67 102,33 132,67 65,10 23,16 1,73 

368J 1,00 3,33 1,00 82,33 116,67 69,14 23,27 1,43 

369J 1,00 4,00 1,00 106,50 133,00 72,21 24,04 1,38 

370J 2,00 3,00 1,00 102,00 147,00 55,40 25,85 1,37 

373J 1,00 4,00 0,50 77,00 108,50 54,33 20,36 1,08 

374J 0,67 2,67 0,67 105,67 134,33 59,05 20,25 1,31 

378J 1,00 4,00 0,50 104,00 128,50 78,68 28,06 1,46 

379J 0,67 3,33 1,00 93,33 118,33 66,90 23,45 1,43 

380J 1,33 3,67 0,00 103,00 142,67 66,83 22,80 1,36 

382J 0,33 3,67 0,67 92,00 115,33 57,72 22,95 1,12 

383J 1,33 3,67 0,33 101,67 136,67 71,00 24,75 1,20 

384J 0,67 4,00 1,00 84,67 120,33 56,93 21,37 1,05 

386J 1,00 2,00 0,00 109,00 152,00 64,90 26,87 1,80 

387J 0,67 3,00 0,33 91,33 127,67 55,83 22,80 1,35 
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ANEXO B - Média dos descritores relacionados à planta, avaliados como variáveis 
contínuas em 190 acessos japoneses de arroz, uma variedade crioula e 
quatro cultivares brasileiras, em Teresina - PI, no ano agrícola 
2012/2013. 

(conclusão) 

 
 

NJ ENR EXP DOE NDF NDM APM CFB LFB 

389J 0,67 3,67 0,67 103,33 123,33 87,17 19,23 1,28 

391J 0,67 4,00 0,67 103,67 128,00 82,45 23,70 1,41 

393J 0,67 4,00 0,33 87,00 118,67 61,89 18,29 1,09 

394J 1,00 2,67 0,67 89,33 120,33 52,16 20,48 1,22 

395J 1,00 3,67 1,00 96,33 119,67 56,97 17,83 0,99 

397J 0,67 3,67 1,00 97,00 149,67 54,52 17,73 0,98 

400J 1,00 3,50 1,00 93,00 122,50 60,95 18,08 1,09 

401J 1,33 2,33 1,00 87,67 118,00 54,23 23,10 1,22 

402J 1,00 3,33 0,00 87,67 123,67 57,30 19,51 1,26 

407J 0,67 2,67 1,33 82,00 114,33 56,00 16,92 1,14 

408J 0,67 3,67 0,67 91,00 127,00 54,06 19,17 1,19 

409J 1,00 3,67 0,67 81,33 114,67 52,28 19,51 1,14 

410J 0,50 3,50 1,00 95,50 124,50 59,72 18,55 1,16 

413J 1,00 3,67 0,00 115,67 139,67 75,32 30,24 1,28 

415J 1,00 4,00 0,33 100,67 128,67 54,24 19,93 1,18 

418J 1,00 4,00 0,50 91,50 131,50 58,84 18,91 1,01 

Chorinho 0,71 3,47 0,71 107,88 131,94 71,38 26,82 1,45 

IAC165 0,87 3,80 0,53 109,33 130,80 71,90 25,69 1,48 

IAC25 0,75 3,38 0,75 89,44 113,31 61,56 23,61 1,36 

Irga417 0,59 2,94 0,47 105,53 135,76 54,40 20,64 0,99 

Médias  ENR EXP DOE NDF NDM APM CFB LFB 

Acessos japoneses 0,76 3,40 0,67 93,40 125,05 61,08 21,74 1,25 

Variedade crioula 0,00 3,50 0,50 135,50 151,00 60,20 21,32 1,19 

Testemunhas 0,73 3,40 0,61 103,05 127,95 64,81 24,19 1,32 
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ANEXO C - Média dos descritores relacionados aos componentes de produção, 
avaliados como variáveis contínuas em 190 acessos japoneses de 
arroz, 01 variedade crioula e 4 cultivares brasileiras em Teresina - PI, 
no ano agrícola 2012/13. 

(contínua) 

NJ NP CP NGP LG CG P1000G PT PGC PGI 

1J 222,00 19,44 87,00 3,31 10,30 26,38 231,18 12,17 203,04 

2J 224,00 19,28 70,20 3,48 7,92 27,39 190,53 6,62 177,91 

3J 181,00 21,47 104,60 3,50 7,70 26,16 232,60 11,88 204,96 

12J 122,00 20,84 87,53 2,95 9,34 26,96 136,21 12,02 119,84 

14J 158,00 31,22 94,00 3,01 8,85 24,92 126,00 15,10 106,97 

16J 126,00 18,69 66,67 3,44 8,14 25,26 87,43 13,72 75,43 

23J 106,00 17,88 64,20 3,41 7,58 22,71 47,16 34,41 30,93 

24J 332,00 21,67 55,50 3,29 8,28 24,27 126,55 34,93 82,35 

25J 138,00 15,78 49,20 3,44 8,24 22,12 44,49 47,54 23,34 

27J 204,67 22,99 86,87 3,06 9,22 25,66 154,39 25,05 115,72 

29J 149,50 20,59 53,60 3,53 8,51 23,97 72,26 32,89 48,50 

35J 193,33 20,86 72,60 2,99 8,34 23,97 132,03 25,42 98,47 

36J 138,33 20,78 88,47 2,84 9,10 25,04 95,67 21,90 74,72 

38J 370,50 19,18 60,40 3,46 8,12 26,49 206,04 22,20 160,30 

40J 57,00 19,58 93,40 3,43 7,85 21,78 42,61 39,83 25,64 

41J 121,50 21,06 91,10 3,25 8,56 28,33 151,41 13,54 130,91 

42J 34,00 16,40 56,40 3,32 7,93 21,40 7,98 77,44 1,80 

45J 57,67 19,94 83,53 3,49 7,43 21,94 39,43 55,84 17,41 

48J 144,00 18,41 87,47 3,74 7,55 22,42 76,88 42,97 43,84 

50J 227,00 19,96 46,00 3,35 8,35 27,40 107,73 19,08 87,17 

52J 107,50 19,07 66,90 3,57 8,26 27,14 44,66 45,29 24,44 

54J 118,00 16,47 69,90 3,34 8,72 26,64 46,79 65,26 16,26 

55J 222,50 19,98 40,30 3,80 8,95 26,10 70,85 33,59 47,05 

56J 289,33 16,77 69,40 3,46 8,25 25,01 108,26 40,96 63,92 

57J 265,33 18,20 53,20 3,43 8,35 23,91 97,10 47,12 51,34 

68J 403,33 19,61 46,60 3,18 8,39 24,06 145,16 18,06 118,94 

69J 83,00 21,99 121,00 3,17 8,49 23,55 70,61 32,45 47,70 

6J 114,67 20,78 69,47 3,52 8,56 24,36 77,70 45,65 42,23 

70J 108,00 16,10 52,70 3,25 9,28 30,55 77,09 12,21 67,68 

74J 161,00 26,84 56,40 3,12 8,79 26,43 94,98 26,33 69,97 

78J 116,00 20,24 64,20 3,14 8,82 25,96 91,97 11,32 81,56 

79J 168,00 16,82 60,53 3,57 7,99 26,34 141,76 10,02 127,56 

80J 256,67 21,44 62,33 3,41 8,46 27,30 248,02 11,91 218,47 

82J 192,33 23,09 90,53 3,17 7,90 24,65 127,12 23,28 97,53 

8J 140,67 18,18 54,20 3,36 7,97 25,08 62,25 27,21 45,31 
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ANEXO C - Média dos descritores relacionados aos componentes de produção, 
avaliados como variáveis contínuas em 190 acessos japoneses de 
arroz, 01 variedade crioula e 4 cultivares brasileiras em Teresina - PI, 
no ano agrícola 2012/13. 

(contínua) 

NJ NP CP NGP LG CG P1000G PT PGC PGI 

92J 110,00 20,03 60,67 3,08 8,98 24,89 67,77 24,58 51,11 

99J 189,00 22,05 53,50 3,20 9,11 27,46 96,12 28,89 68,35 

106J 161,50 22,28 78,70 3,32 8,99 30,65 147,44 12,27 129,36 

107J 336,00 16,35 41,60 3,43 8,15 25,56 108,42 47,89 56,50 

110J 237,33 18,11 66,53 2,97 8,13 23,21 183,84 27,75 132,83 

112J 190,00 18,24 56,07 3,37 8,52 23,80 93,90 30,76 65,02 

113J 328,00 22,06 73,13 2,53 9,20 19,63 147,45 38,90 90,10 

117J 193,00 23,61 75,00 3,33 9,42 28,25 190,26 12,44 166,60 

118J 270,00 24,96 122,80 3,36 8,03 24,72 443,95 6,21 416,37 

119J 159,33 17,53 46,67 3,21 8,57 25,05 69,51 63,13 25,63 

121J 210,00 19,97 58,33 3,26 8,19 24,49 104,10 31,82 70,98 

122J 69,00 18,23 47,20 3,46 7,65 23,74 44,71 15,63 37,72 

125J 169,67 21,46 89,27 2,93 9,83 27,86 201,09 11,32 178,32 

127J 79,50 15,82 55,00 3,14 8,95 27,59 70,50 13,89 60,71 

129J 42,00 15,53 48,00 3,23 7,86 22,78 22,26 34,68 14,54 

130J 293,00 19,72 51,50 3,56 7,59 23,75 195,05 14,61 166,56 

131J 224,00 18,65 63,80 3,11 7,93 22,36 143,06 11,31 126,88 

133J 255,67 18,35 52,20 3,17 8,25 25,43 169,00 16,71 140,76 

134J 142,00 18,59 102,60 2,85 8,30 21,36 170,82 6,53 159,66 

136J 188,67 21,57 86,13 2,90 9,25 27,19 298,89 4,73 284,76 

139J 303,00 24,08 64,13 3,10 7,68 19,88 164,29 32,80 110,40 

140J 225,33 19,49 72,73 3,07 8,17 22,40 140,80 11,64 124,41 

144J 204,00 18,79 39,40 3,37 8,47 26,24 96,40 17,21 79,81 

147J 187,00 19,69 60,87 3,39 8,49 25,83 118,21 20,01 94,56 

150J 119,33 18,26 76,33 2,92 7,93 21,57 114,69 7,96 105,55 

153J 95,00 19,29 57,70 3,15 8,96 27,22 59,59 15,75 50,21 

156J 342,67 20,27 62,47 3,47 8,77 25,46 204,87 20,40 163,07 

159J 257,00 19,27 78,07 3,57 7,75 24,29 195,03 30,32 135,90 

160J 119,33 17,89 43,13 3,61 8,40 27,60 65,81 19,09 53,25 

164J 221,33 18,54 46,00 3,27 8,68 24,90 89,48 20,84 70,84 

165J 154,00 21,56 82,80 3,55 8,05 26,00 130,55 16,70 108,74 

170J 179,67 18,87 66,27 3,22 8,28 24,81 111,01 26,72 81,34 

171J 135,50 20,51 77,50 3,22 8,21 19,71 39,58 64,28 14,14 

172J 138,00 22,21 70,60 2,63 9,70 24,89 99,91 24,76 75,17 

173J 182,33 18,35 76,73 3,45 8,26 28,10 124,83 22,23 97,08 
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ANEXO C - Média dos descritores relacionados aos componentes de produção, 
avaliados como variáveis contínuas em 190 acessos japoneses de 
arroz, 01 variedade crioula e 4 cultivares brasileiras em Teresina - PI, 
no ano agrícola 2012/13. 

(contínua) 

NJ NP CP NGP LG CG P1000G PT PGC PGI 

174J 192,00 20,37 61,80 3,31 7,91 23,43 187,33 12,37 164,16 

175J 309,33 19,21 136,53 2,26 9,20 17,14 222,38 14,71 189,67 

176J 124,00 18,36 55,80 3,38 8,17 24,70 70,30 25,62 52,29 

177J 416,00 16,86 42,27 3,43 8,73 26,04 159,93 20,77 126,70 

179J 173,00 17,57 58,73 3,16 7,80 20,82 75,24 18,58 61,26 

183J 148,33 17,32 32,07 3,50 8,49 27,23 61,23 27,13 44,62 

186J 197,33 18,81 68,47 3,43 7,62 24,13 146,96 11,45 130,13 

188J 334,00 20,20 66,20 3,35 8,00 22,83 166,21 22,08 129,51 

189J 162,33 19,62 77,00 3,46 7,95 24,46 126,81 12,22 111,32 

191J 110,67 25,56 134,07 3,25 8,84 20,53 121,96 44,20 68,05 

197J 457,67 19,73 46,67 3,22 9,70 29,19 134,34 31,26 92,34 

199J 222,00 27,85 104,10 3,52 8,88 25,83 201,24 46,96 106,74 

200J 178,00 20,60 80,80 3,14 7,57 17,91 124,05 33,61 82,36 

202J 242,67 20,35 122,67 2,32 9,00 17,84 287,09 17,38 237,20 

203J 319,33 21,43 70,07 3,33 8,01 25,75 286,17 13,11 248,65 

205J 211,00 21,09 82,07 2,97 7,96 20,27 154,10 23,85 117,35 

206J 314,00 21,00 53,60 2,91 9,24 24,50 195,04 18,54 158,88 

209J 190,33 22,86 76,20 3,46 8,07 24,29 126,44 19,45 101,85 

213J 244,00 18,16 57,93 3,46 8,08 24,32 164,93 12,99 143,50 

214J 250,67 22,81 54,27 3,49 8,48 26,92 158,18 16,56 131,99 

216J 170,00 23,40 106,70 3,43 7,98 22,52 118,39 58,63 48,98 

217J 231,67 19,58 66,27 3,27 8,28 22,09 107,93 31,87 73,53 

218J 231,33 17,54 82,00 3,14 7,92 23,55 185,46 16,49 154,88 

219J 380,00 19,46 44,67 3,42 8,60 28,60 160,16 13,97 137,79 

VC2 580,00 21,86 94,30 2,50 8,76 16,01 154,24 85,05 23,06 

228J 110,00 19,22 88,70 3,13 8,18 19,67 71,11 39,16 43,26 

229J 354,00 18,32 45,00 3,36 8,22 22,15 140,41 27,62 101,63 

230J 104,00 20,33 108,93 3,37 7,58 18,82 41,67 79,28 8,63 

235J 215,00 22,58 84,60 3,27 7,94 22,06 183,14 6,98 170,36 

236J 69,00 24,26 65,17 3,00 9,70 29,12 83,84 10,80 74,79 

237J 213,00 22,12 55,73 3,07 8,11 19,78 102,04 28,83 72,62 

239J 131,33 21,35 57,27 3,14 8,40 22,98 73,51 32,92 49,31 

245J 152,33 19,81 63,60 3,33 9,52 28,02 83,71 27,17 60,96 

246J 358,67 20,92 44,13 3,54 8,13 22,52 121,41 43,79 68,25 

248J 120,00 15,66 36,60 3,41 8,06 25,63 40,72 25,56 30,31 
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ANEXO C - Média dos descritores relacionados aos componentes de produção, 
avaliados como variáveis contínuas em 190 acessos japoneses de 
arroz, 01 variedade crioula e 4 cultivares brasileiras em Teresina - PI, 
no ano agrícola 2012/13. 

(contínua) 

NJ NP CP NGP LG CG P1000G PT PGC PGI 

250J 174,00 22,97 70,27 3,39 8,06 23,50 122,56 24,22 92,88 

252J 260,00 22,55 58,60 3,64 8,45 29,11 151,19 27,89 109,01 

256J 177,33 18,83 74,47 3,37 8,27 24,96 127,60 25,68 94,83 

257J 255,67 20,23 47,47 3,32 8,27 24,06 109,87 30,67 76,17 

259J 171,33 17,88 73,60 3,14 8,33 20,80 127,63 15,78 107,49 

260J 281,00 19,40 61,87 3,45 8,26 25,62 127,56 26,18 94,17 

261J 288,00 18,58 59,80 3,51 7,79 22,66 151,98 26,66 111,46 

263J 111,00 16,31 54,20 3,49 7,64 21,98 47,85 33,99 31,59 

264J 334,00 20,03 79,20 3,36 8,20 25,65 129,69 49,40 65,62 

268J 177,00 20,58 58,30 3,22 8,24 24,05 100,01 14,55 85,46 

269J 173,50 23,04 138,90 3,18 7,53 22,66 217,28 19,76 174,35 

271J 136,33 21,64 61,53 3,35 8,61 24,95 94,07 15,96 79,06 

273J 123,00 23,34 81,20 3,42 8,69 24,70 95,99 21,33 75,52 

274J 120,00 23,25 90,80 3,37 8,22 23,25 93,73 23,47 71,73 

276J 168,00 15,96 44,20 3,44 8,68 26,51 79,06 19,33 63,78 

277J 197,50 19,30 63,10 3,37 8,20 26,89 136,06 14,39 116,48 

278J 148,00 20,78 39,40 3,52 9,03 28,06 96,53 13,54 83,45 

279J 144,00 20,26 75,47 3,24 8,43 24,60 128,93 20,92 101,95 

280J 255,67 20,37 34,53 3,52 9,08 27,27 93,41 23,25 71,69 

284J 121,67 19,87 60,73 3,40 8,19 23,18 105,14 9,84 94,79 

285J 269,00 19,73 54,40 3,41 8,31 21,52 96,11 37,78 59,80 

286J 208,50 18,07 52,80 3,13 8,12 23,04 109,51 20,59 86,96 

287J 357,00 17,23 44,30 3,27 7,21 22,99 152,56 10,46 136,60 

289J 240,00 18,46 48,10 3,58 8,40 25,11 101,69 27,96 73,26 

290J 230,67 16,02 35,00 3,38 8,43 26,73 98,59 29,24 69,77 

293J 343,00 19,59 82,80 3,54 7,70 21,72 259,05 20,52 205,88 

294J 186,67 17,82 81,00 3,35 7,85 18,16 62,45 72,45 17,21 

295J 187,00 19,34 86,40 3,24 8,17 22,54 120,22 20,16 95,98 

299J 155,67 19,91 137,53 3,36 7,75 23,29 170,53 15,38 144,30 

301J 141,33 18,49 68,73 2,99 8,77 25,28 105,87 16,02 88,91 

302J 295,00 17,44 69,70 3,45 8,34 22,60 107,19 45,42 58,50 

304J 223,00 19,60 49,60 3,58 8,08 21,06 95,02 24,72 71,53 

308J 390,00 19,12 59,87 3,61 8,28 24,37 143,49 52,69 67,88 

310J 308,67 20,76 71,47 3,61 8,57 30,17 177,40 24,76 133,48 

311J 202,50 22,05 76,60 2,87 9,50 25,46 129,55 16,71 107,90 
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ANEXO C - Média dos descritores relacionados aos componentes de produção, 
avaliados como variáveis contínuas em 190 acessos japoneses de 
arroz, 01 variedade crioula e 4 cultivares brasileiras em Teresina - PI, 
no ano agrícola 2012/13. 

(contínua) 

NJ NP CP NGP LG CG P1000G PT PGC PGI 

312J 129,00 17,92 50,90 3,48 8,26 24,46 61,97 27,37 45,01 

314J 214,00 16,73 59,13 3,35 7,60 21,90 84,54 18,41 68,97 

315J 258,00 13,95 57,87 3,49 7,84 23,65 93,44 33,08 62,53 

317J 200,00 21,15 59,53 3,23 9,00 25,72 146,91 16,42 122,78 

320J 316,00 18,03 43,93 3,51 8,73 27,69 195,88 10,68 174,96 

322J 212,67 18,90 85,00 3,41 8,03 25,31 175,87 19,30 141,93 

325J 172,00 19,36 48,60 3,47 8,67 26,58 79,66 21,41 62,60 

330J 261,00 17,88 38,73 3,55 8,77 24,21 94,16 30,56 65,38 

331J 202,33 17,81 50,53 3,34 8,34 21,47 109,08 13,31 94,57 

335J 301,50 16,35 48,40 3,23 8,69 25,34 132,14 19,47 106,41 

336J 202,33 19,85 76,00 3,48 8,15 25,72 174,83 10,38 156,69 

337J 142,00 16,42 68,93 2,85 9,48 27,88 164,75 7,40 152,56 

338J 207,33 17,35 58,07 2,78 9,85 27,04 108,22 20,96 85,54 

339J 357,67 19,63 69,80 3,30 8,04 23,41 127,71 46,56 68,25 

346J 179,00 18,47 46,27 3,24 8,26 22,59 44,69 40,71 26,50 

352J 259,00 20,87 77,10 3,03 8,90 24,88 223,15 11,92 196,56 

355J 284,00 25,84 71,60 2,98 8,73 25,24 229,75 14,65 196,09 

356J 80,00 15,87 57,60 3,30 8,82 24,73 39,68 24,60 29,92 

357J 246,00 21,64 43,40 3,47 8,59 25,68 128,48 15,19 108,97 

364J 160,67 17,58 40,22 3,33 8,58 25,39 72,33 13,92 62,26 

365J 210,67 18,41 38,20 3,44 8,35 24,11 69,30 46,67 36,96 

367J 225,00 20,98 102,00 3,38 7,29 20,05 141,08 43,85 79,22 

368J 310,67 18,45 53,47 3,27 8,46 23,90 126,03 34,74 82,24 

369J 68,50 25,62 60,10 2,86 8,36 22,17 53,81 17,83 44,21 

370J 204,00 18,44 65,60 3,27 8,32 22,40 78,28 43,89 43,92 

373J 290,50 19,13 51,30 3,34 8,00 26,74 184,98 14,49 158,17 

374J 152,67 19,61 55,07 2,96 7,88 17,43 47,18 40,58 28,04 

378J 173,00 23,76 95,10 2,87 8,64 22,51 177,94 13,21 154,43 

379J 181,67 19,35 66,33 3,03 8,72 23,78 118,86 17,08 98,56 

380J 172,67 19,56 80,00 2,87 9,69 28,08 165,80 9,95 149,31 

382J 173,67 19,28 56,40 3,38 8,62 24,41 111,46 22,68 86,18 

383J 144,67 20,59 47,93 3,04 9,47 25,88 107,03 18,54 87,18 

384J 380,33 17,77 48,60 3,62 8,19 27,45 212,10 20,44 168,75 

386J 252,00 23,22 129,60 3,38 8,60 20,68 112,56 79,71 22,84 

387J 280,33 17,32 65,40 2,90 8,88 25,54 150,31 29,92 105,33 
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ANEXO C - Média dos descritores relacionados aos componentes de produção, 
avaliados como variáveis contínuas em 190 acessos japoneses de 
arroz, 01 variedade crioula e 4 cultivares brasileiras em Teresina - PI, 
no ano agrícola 2012/13. 

(conclusão) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NJ NP CP NGP LG CG P1000G PT PGC PGI 

389J 310,00 26,09 69,67 2,82 8,55 23,49 212,07 10,23 190,37 

391J 246,33 25,62 74,07 2,88 8,53 22,09 138,87 14,76 118,36 

393J 263,00 19,61 59,00 3,44 8,61 27,92 143,00 11,18 127,01 

394J 259,33 18,52 71,47 3,45 8,17 23,68 140,43 22,13 109,35 

395J 156,00 17,77 44,07 3,21 8,73 24,33 82,01 12,14 72,05 

397J 243,67 17,04 43,07 3,41 8,47 23,45 97,08 25,63 72,20 

400J 326,00 18,63 57,70 3,04 9,80 26,69 213,45 12,61 186,53 

401J 140,00 18,90 53,80 2,92 8,85 22,75 131,23 45,43 71,62 

402J 293,33 16,41 59,93 3,43 8,23 26,36 175,10 23,75 133,52 

407J 304,67 17,78 56,67 3,48 7,84 23,69 140,07 21,77 109,58 

408J 172,00 19,26 60,87 3,52 8,33 25,52 132,53 17,30 109,60 

409J 240,67 18,76 46,73 3,34 8,12 24,51 114,68 21,72 89,77 

410J 164,50 20,83 60,20 3,42 8,72 26,72 135,92 13,46 117,62 

413J 229,00 27,10 90,93 2,53 9,23 17,57 131,30 37,46 82,11 

415J 133,00 19,91 53,00 3,68 7,89 25,69 96,74 21,21 76,23 

418J 216,50 19,56 43,60 3,44 8,59 24,50 58,33 33,23 38,95 

Chorinho 163,12 22,98 88,94 2,53 9,89 22,25 118,91 23,70 90,72 

IAC165 144,60 22,11 90,43 2,87 9,31 24,50 140,47 20,78 111,28 

IAC25 155,94 18,72 69,74 2,67 9,58 26,05 114,38 15,75 96,37 

Irga417 338,06 20,96 80,66 2,20 9,31 17,54 169,34 31,86 115,39 

Médias  NP CP NGP LG CG P1000G PT PGC PGI 

Acessos japoneses 206,63 19,84 66,67 3,28 8,31 24,41 126,17 25,32 98,15 

Variedade crioula 580,00 21,86 94,30 2,50 8,76 16,01 154,24 85,05 23,06 

Testemunhas 200,43 21,19 82,44 2,57 9,52 22,59 135,77 23,02 103,44 
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ANEXO D - Distâncias médias intra e interclusters pelo algoritmo de otimização de 
Tocher baseado na distância quadrada generalizada de Mahalanobis. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Cluster 1 32.29567 70.1017 95.08011 97.77078 

Cluster 2 70.10170 0.0000 178.91616 133.65127 

Cluster 3 95.08011 178.9162 0.00000 137.11654 

Cluster 4 97.77078 133.6513 137.11654 0.00000 

Correlação cofenética (calculada de acordo com a metodologia de Silva e Dias, 2013) = 0.5696 

 

ANEXO E - Distâncias médias intra e interclusters pelo método da ligação média 
(UPGMA) baseado na distância quadrada generalizada de 
Mahalanobis. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Cluster 1 34.02272 33.803344 23.224117 28.549788 48.63268 

Cluster 2 33.80334 0.000000 9.730708 12.899571 32.69438 

Cluster 3 23.22412 9.730708 0.000000 9.712211 35.23031 

Cluster 4 28.54979 12.899571 9.712211 0.000000 33.35569 

Cluster 5 48.63268 32.694382 35.230306 33.355687 0.00000 

Correlação cofenética = 0.8378. 

 


