
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

ENGENHARIA AGRONÔMICA 

 

 

 

CRISLENE VIEIRA DOS SANTOS 

 

 

 

Índices de seca para seleção de genótipos de sorgo granífero tolerantes ao déficit hídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sete Lagoas 

2017



 

CRISLENE VIEIRA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

Índices de seca para seleção de genótipos de sorgo granífero tolerantes ao déficit hídrico 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao curso de Engenharia Agronômica da 

Universidade Federal de São João Del Rei 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Engenheira Agrônoma. 

Área de concentração: Melhoramento genético 

Orientadora: Prof(a). Dsc. Nádia Nardelly 

Durães Parrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sete Lagoas 

2017 



 

CRISLENE VIEIRA DOS SANTOS 

 

 

 

 

Índices de seca para seleção de genótipos de sorgo granífero tolerantes ao déficit hídrico 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao curso de Engenharia Agronômica da 

Universidade Federal de São João Del Rei 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Engenheira Agrônomo. 

 

 

Sete Lagoas, 09 de Fevereiro de 2017 

Banca Examinadora: 

 

_________________________________________________ 

 Cicero Beserra de Menezes – Doutor (EMBRAPA) 

 

_________________________________________________ 

Karine da Costa Bernardino – Doutorando (UFV) 

 

_________________________________________________ 

Dsc. Nádia Nardely Durães Parrella – Doutora (UFSJ) 

Orientadora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico essa conquista aos meus    

pais e irmãos, que sempre me 

apoiaram, e me deram o exemplo 

de força para continuar e vencer! 



 

AGRADECIMENTOS 

Às vezes as melhores palavras não podem expressar a gratidão por tudo o que 

recebemos, mas ainda assim, cabe a nós a demonstração, mesmo que incompleta, do quanto 

nosso crescimento depende de quem nos cerca.  

Agradeço a Deus pela força e coragem para seguir esse caminho que sempre me fez 

tão feliz. E, principalmente, por ter colocado anjos como meu professor Eduardo Geraldo, que 

me incentivaram a iniciar esse caminho, e que mesmo à distância sempre torceu por meu 

sucesso e foi o grande exemplo motivador dos meus sonhos.  

Dedico grande gratidão aos meus colegas de trabalho e amigos para a vida, que fiz no 

galpão de melhoramento de sorgo. Estes contribuíram com conhecimentos técnicos sobre 

agronomia, sobre vida, dedicação, respeito, amizade, partilha, convivência, força. Devo meu 

processo de melhora, principalmente como pessoa, a aqueles que estiveram no galpão pelos 

quase 6 anos que tive a oportunidade e alegria de estagiar; aos funcionários Edmar, Tó, 

Magela, Rodrigo, Arlindo, Clarindo e Alexandre. Aos estudantes: Vander, Geraldo, Karine, 

Karla, Ráisa, Luiz Carlos, Alexandre F., Ana Gabriela, Samuel, Álvaro, Alexandre C., Victor, 

Camila, Ana Maria, Ana Cláudia, Ruane, Celso, Dalila, Dantiele, Douglas, Alice, Fernanda, 

Isadora, João Igor, Ledovan, Luana, Lucas, Luiz, Luisa, Mariana, Walterson, Michele, Nataly, 

Gabriel, Dajara, Marcos, Bruno, Paula, Pakizza, Pedro M., Pedro C., Thais, José M e à 

agregada Bebel. 

Tenho o carinho e enorme gratidão pela amizade e companheirismo dos meus amigos 

de graduação, que passaram pelos melhores e piores momentos acadêmicos e não acadêmicos 

comigo. E que destes tenho a certeza da amizade quando pós-formados, e daqui para sempre. 

Agradeço em especial a Ruane, Celso, Júlia, Eduardo, Flávio, Heider e Ricardo, pela alegria, 

amizade e todas as histórias, pelo carinho, conselhos, dedicação, paciência e por serem 

pessoas que me ensinaram muito com sua amizade e convivência. Em especial agradeço à 

Ruanee Júlia por tudo... pela paciência, pela parceria, por compartilhar amigos e histórias, 

pela dedicação de amizade, por sempre estar presente, por me presentear com sua 

convivência, que me fez crescer tanto, porque transmitem força, alegria, humildade, 

responsabilidade e dedicação consigo e com as pessoas. 

Na minha história de agregada tive a felicidade de viver momentos que me mostraram 

o quanto a convivência com algumas pessoas nos faz melhor. Digo isso sobre as repúblicas do 

meu coração, que me acolheram com carinho e amizade sempre... E na oportunidade, 

agradeço à Ruane, Maria Gabriela, Karen, Poliane e Aline, que me receberam na sua casa e 

compartilharam comigo dias inesquecíveis de risadas, aventuras, carinho, família, amizade e 

conselhos. Convivendo com vocês acredito que aprendi um pouco da força e coragem para 

encarar a vida fora de casa, sem perder a alegria e foco... Vocês são grandes exemplos pra 

mim! Agradeço à república Café com leite; Gabi, Pri, Jenni, Marcelle, Isamara e Formiga por 

todo amor, receptividade, histórias e paz. Vocês sempre me fizeram sentir em casa e o amor e 

a amizade de vocês sempre estarão comigo! Agradeço às OhanasIsamara Maria, Nayara e 

Isabela, que surgiram na minha vida quase na reta final, mas que em pouco tempo tomaram 



 

uma dimensão enorme de importância na minha vida, com sua humildade, risadas, alegria, 

compreensão, amizade e conselhos trocados.  

Devo desculpas aos meus desde sempre amigos; Igor, Daniela D., Daniela C. e Luiza, 

pela ausência e desencontros, que nunca foi, e nunca será capaz de mudar nossos sentimentos 

e o respeito, a torcida e o amor que temos uns pelos outros. Agradeço a vocês por tudo e por 

sempre!   

 Agradeço ao Flávio Tardin pela confiança depositada desde os meus primeiros passos 

rumo à agronomia e ao melhoramento, e por continuar torcendo pelo meu sucesso, mesmo 

distante. Agradeço ao meu orientador Cicero pelo apoio, amizade, conhecimentos, 

oportunidades, confiança, pelo exemplo de vida, por sempre me incentivar e acreditar que eu 

poderia fazer melhor. Por ter me acolhido e incentivado academicamente, como profissional e 

pessoa.  

 Agradeço a professora e orientadora Nádia, pela serenidade em resolver e ajudar nos 

mais diversos problemas, e por ter se prontificado a colaborar com este trabalho. E agradeço à 

Karine, por todos os ensinamentos compartilhados com paciência e humildade.  

 Agradeço à minha mãe, que sempre me incentivou a estudar e conquistar meus 

sonhos. Ao meu pai, que sempre se orgulhou de mim e das minhas conquistas, com confiança 

e amor. Aos meus irmãos Wilder e Wendel, que foram meus primeiros professores, que 

compartilharam comigo seus conhecimentos e me motivaram por seus exemplos de vontade 

de vencer! Agradeço ao meu eterno Bolinha, por ser meu companheiro desde a minha 

infância. Sua presença alegrou a minha vida e com certeza me ajudou a chegar até aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Às vezes encontramos nosso destino no 

caminho que tomamos para evitá-lo”. 

Provérbio Chinês 



 

RESUMO 

Dentre os empecilhos da produção agrícola, a crise hídrica pode ser relatada como a que mais 

prejudicou historicamente o desenvolvimento da agricultura moderna, e que se estende até os 

dias atuais. Deste modo, os programas de melhoramento genético de sorgo granífero têm 

concentrado esforços voltados para o desenvolvimento de genótipos mais tolerantes às 

condições de déficit hídrico, como tentativa de manter a produção de grãos com qualidade, 

mesmo com limitação de recursos hídricos. Este trabalho tem como objetivo à utilização dos 

índices de seca: SSI (Índice de suscetibilidade ao estresse), GMP (Média de produtividade 

geométrica), MP (Média ponderada), HM (Média harmônica), TOL (Índice de tolerância), 

STI (Índice de tolerância ao estresse), YI (Índice de produção), YSI (Índice de estabilidade de 

produção), baseados na característica produtividade de grãos, para identificação e seleção de 

linhagens tolerantes à seca, correlacionados a ambientes com irrigação plena (Yp) e sob 

estresse hídrico (Ys). Para tanto, foram avaliadas as médias BLUPs (Melhor Predição Linear 

Imparcial), de 245 linhagens de sorgo, em oito ensaios, conduzidos em Teresina e Nova 

Porteirinha, com delineamento em látice triplo 9 x 9 para os ensaios controle, e látice simples 

9 x 9 dos ensaios sob estresse hídrico. A análise de variância mostrou resultados significativos 

para todos os índices. Quanto às correlações de Pearson os índices STI (Índice de tolerância 

ao estresse) e YI (Índice de produção) apresentaram correlação com Yp de r = 0.93 e 0.71, 

respectivamente. Para Ys a correlação foi de r = 0.89 para STI e r = 1.00 para YI. Nesse caso, 

151 linhagens se enquadraram como mais produtivas e promissoras para seleção, também 

com base na média geométrica, em que todas obtiveram resultados acima de 4 ton.ha
-1

. O YI 

foi considerado um índice de boa precisão para selecionar preferencialmente sob condições de 

estresse, demonstrando ainda a identificação de materiais estáveis. A somatória dos 2 

primeiros componentes foi de 99,99%, indicando que houve alta explicação dos resultados 

obtidos pelos índices, expressos na análise de componentes, através do diagrama BIPLOT. 

Diante das análises de correlação, componentes principais, e pela interpretação do Biplot é 

possível dizer que é viável a utilização dos índices para a melhor seleção de linhagens 

promissoras para a continuidade e o avanço dos programas de melhoramento voltados para 

identificação de genótipos estáveis e tolerantes à seca. 

Palavras-chave: Sorghum bicolor. Estresse abiótico. Melhoramento vegetal. Tolerância à 

seca. 

 



 

ABSTRACT 

Among the impediments to agricultural production, the water crisis can be described as the 

one that most historically harmed the development of modern agriculture, and which extends 

to the present day. Thus, the breeding programs for grain sorghum have concentrated efforts 

to increase productivity, with genotypes more tolerant to water deficit conditions, which 

becomes a tool of interest to try to maintain the production of grains with quality, even with 

limitation of water resources. Thus, the objective of this work is to use the dryness indexes 

SSI (Stress Susceptibility Index), GMP (Geometric Mean Productivity), MP (Mean 

Productivity), HM (Harmonic Mean), TOL (Tolerance Index) STI (Stress Tolerance Índex), 

YI (Yield Índex) YSI (Yield Stability Índex), based on the grain yield characteristic, which 

will be references for the identification and selection of drought-tolerant lines, correlated to 

irrigation environments (Yp) and under water stress (Ys). In order to do this, the averages 

generated by BLUPs (Best Impartial Linear Prediction) of 245 sorghum strains were 

evaluated in eight trials, conducted in Teresina and Janaúba, with a 9x9 triple lattice design 

for the control, and Simple lattice 9 x 9 of the tests under water stress. The analysis of 

variance showed significant results for all indices. Regarding Pearson's correlations, the STI 

and YI indexes showed a correlation with Yp of r = 0.93 and 0.71, respectively. And for Ys 

the correlation was r = 0.89 for STI and r = 1.00 for YI. In this case, 151 lines were classified 

as more productive and promising for selection, also based on the geometric mean, in which 

all obtained results above 4 ton.ha-1. The YI was considered a good precision index to select 

preferentially under stress conditions, further demonstrating the identification of stable 

materials. The sum of the components was 99.99%, indicating that there was a high 

explanation of the results obtained by the indices, expressed in the component analysis, 

through the BIPLOT diagram. In view of the correlation analysis, main components, and the 

interpretation of the Biplot, it is possible to say that it is feasible to use the indices for the best 

selection of promising lines for the continuity and improvement of breeding programs aimed 

at the identification of stable and tolerant genotypes dry. 

Keywords: Sorghum bicolor.Abiótic stress.Sorghumbreeding.Droughttolerance. 
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1 INTRODUÇÃO 

O planeta tem passado por consideráveis mudanças climáticas com elevação das 

temperaturas globais em um nível acelerado. Como conseqüência desse desequilíbrio 

climático tem ocorrido secas cada vez mais severas, culminando em crisehídrica. Os últimos 

anos registraram recordes de altas temperaturas, e índices pluviométricos baixos, em algumas 

regiões que, antes apresentavam distribuição regular de chuvas. Esse cenário mostra-se 

prejudicial principalmente para atividades agrícolas, que necessitam de condições ótimas para 

estabelecimento de culturas e garantia de elevadas produtividades. Por outro lado, há uma 

realidade de crescimento populacional, e cada vez mais, a necessidade de um aumento da 

produção de alimentos para acompanhar o ritmo que atenda a demanda de consumo. Desse 

modo, a condição climática está entre os principais fatores limitantes à produção, porque 

apesar de prevista, não pode ser controlada, e por vezes, pode ocorrer como fator surpresa, 

com chuvas muito fortes, ou longos períodos de estiagem.  

Dentre os empecilhos da produção agrícola, a crise hídrica pode ser relatada como a 

que maisprejudicou historicamente o desenvolvimento da agricultura moderna, e que se 

estende até hoje. Todavia, nos tempos atuais há cada vez mais praticidade tecnológica e 

mecanização dos processos, desde o plantio a colheita, o que agiliza tempo de cultivo, aliado 

ao uso de genótipos com maior potencial, agilizam tempo de cultivo e garantem sucesso 

produtivo. Ressalta-se que a estratégia de encurtar o tempo de cultivo, às vezes não se 

demonstra uma saída eficaz, principalmente em regiões com veranicos intensos, e/ou 

dificuldade de implantação de sistemas de irrigação que abasteçam as lavouras. Deste modo, 

os programas de melhoramento genético de grãos, em geral, têm concentrado esforços para o 

aumento de produtividade, com genótipos cada vez mais tolerantes às condições de déficit 

hídrico, estratégia que se torna uma ferramenta relevante para tentar manter a produção de 

grãos com qualidade, mesmo com limitação de água. 

O sorgo granífero é uma espécie da família das gramíneas, que caracteristicamente 

apresenta algumas adaptações morfológicas, que podem ser admitidas como mecanismos de 

tolerância à seca. Isto é, através de adaptações na anatomia das plantas de sorgo, pudem-se 

notar algumas peculiaridades, como: grande quantidade de folhas; papada, que envolve o 

caule, favorecendo o acúmulo de água anterior ao limbo; numerosos estômatos; ligeira 
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pilosidade nas folhas, reduzindo a perda de água; células-guarda na região abaxial das folhas, 

que provocam o enrolamento destas quando expostas ao estresse, reduzindo a superfície 

exposta da folha, e, portanto, reduzindo a transpiração; sistema radicular profundo, e com 

ramificações, que possibilitam maior distribuição no perfil do solo, com elevada aquisição da 

água. Esses são alguns, dos fatores que favorecem a tolerância à seca superior do sorgo 

granífero quando comparado aos demais exemplares da mesma família, como o milho.  

Produzir um híbrido de sorgo granífero que forme as melhores combinações, 

expressando a maioria das características de interesseé um trabalho árduo, e demorado, que 

exige a interação genótiposx ambientes como resposta essencial ao melhorista. Porém, este 

trabalho exige muito tempo para seleção, e a instabilidade nas condições ambientais para a 

afirmação do comportamento dos materiais avaliados são empecilhos para os estudos de 

genótipos tolerantes à seca com base nas mudanças anatômicas,morfológicas ou fisiológicas. 

Sabe-se ainda que, as modificações acarretadas pela interação genótipos x ambientes, ao 

longo do tempo possuem efeitos herdáveis, e que, não necessariamente alteram sequencias 

genéticas, o que tem sido um grande desafio do melhoramento de plantas. Entretanto, o que 

sempre será a resposta final de uma linhagem ou híbrido de elevado potencial agronômico é a 

produtividade. Dessa forma, este trabalho visa à utilização de índices baseados nessa 

característica, que serão otimizados para identificação e seleção de linhagens tolerantes à 

seca. 

Os índices de seca podem serdados com base na relação entre os ambientes com e sem 

estresse hídrico, por apenas um dos ambientes ou associados aos demais índices. Alguns 

destes possibilitam a seleção de materiais para apenas locais submetidos às condições de 

estresse hídrico. No entanto, os mais desejáveis são aqueles capazes de resultar em valores 

que vão ranquear materiais com boa produtividade nas duas condições de cultivo, e ainda 

demonstrar estabilidade de produção.Portanto, os índices têm sido relatados comobons 

métodos de seleção, e podem ser usados como ferramentas para a busca e recomendação de 

linhagens de sorgo tolerantes à seca, que possam contribuir com a produção de híbridos cada 

vez mais produtivos e que suportem as condições adversas de cultivo.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. SORGO GRANÍFERO: DEFINIÇÃO, UTILIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E 

POTENCIAL. 

O sorgo granífero (Sorghum bicolor L.Moench) é uma gramínea, que apresenta 

cultivares adequadas para diferentes destinações. Isto é, proporciona ampla versatilidade 

funcional entre e dentre os tipos de sorgo existentes, como; granífero, silageiro, pastejo, 

vassoura, biomassa e sacarino. Sendo a espécie granífera a mais cultivada no mundo, 

considerando a espécie (DUARTE, 2008).Ademanda pelo sorgo granífero ainda semostra 

maior que a oferta, porque, apesar da possibilidade de utilizações diversas, os grãos possuem 

qualidade nutricional semelhante ao do milho, porém, como cultura alternativa para condições 

antagônicas a esse, o que não favorece sua escolha quando as condições do sistema são ótimas 

para estabelecimento de culturas de grãos. No entanto, o sorgoainda tem anualmente 

apresentado significativa expansão em área e produtividade, associada ao substancial 

incremento genéticodos híbridos(CONAB, 2016).  

O sorgo graníferofrequentemente é utilizado em dois destinos primários, em que, pode 

ser direcionado ao próprio consumo interno das propriedades produtoras, que apresentam 

sistema integrado de produção, e, o segundo é direcionado ao mercado consumidor, para 

indústrias de fabricação de ração animal para bovinos, suínose aves (RODRIGUES et. al., 

2015). Desse modo, os híbridos graníferos, apesar de possuírem potencial elevado de 

produção de grãos, estãocomo segundo plano em relação às culturas principais, que são o 

milho e a soja, e isto se dá pelas altas produtividades destas, que também já possuem um 

mercado estabelecido de oferta e procura no país (RODRIGUES et. al., 2015). 

A espécie granífera Sorghum bicolor é advinda de clima tropical, com centro de 

origem e diversidade proveniente do continente africano, necessitandode temperaturas 

médiasentre 20 e 33° C para alcance de condições ótimas de desenvolvimento, que 

proporcionam a expressãode seu máximo potencial agronômico (LANDAU & GUIMARÃES, 

2015). As plantas de sorgo possuem exigência hídrica baixa, quando comparadas com outras 

culturas, admitindo um intervalo de 300mm a 600mm de água por ciclo, necessitando de 

maior disponibilidade hídrica no estabelecimento da cultura, e em fase reprodutiva. Com isso, 

o sorgo granífero apresentagrandeamplitude de ambientes aos quais pode ser recomendado. 
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Dentre as zonas agrícolas brasileiras, principalmente nas áreas de cultivo em expansão, como 

as de cerrado, é que se tem a maior oferta da cultura, em cultivo de safrinha (IBGE, 2016). 

O mercado nacional e mundial de grãos e derivados, tende a um crescimento 

esporádico, devido ao aumento populacional e às diversas destinações dos produtos. Isso 

porque, as culturas de maior safra, como milho e soja nem sempre são destinadas ao consumo 

in natura e nem mesmo à alimentação humana ou animal, sendo que, estas possuem 

funcionalidades que vão também da produção de óleos aosbiocombustíveis. Com base nisso, 

culturas com propriedades diversas de uso são bastante relevantes como oferta para 

suprimento de mercado e ajuste da balança comercial, quando as principais culturas estão com 

preços elevados. Ocorrem também quando são observadas condições não favoráveis de 

cultivo, com produtividades inferiores à estimada, e mediante ao cenário mundial 

mencionado, sorgo granífero (Sorghum bicolor L. Moench) é considerado uma realidade de 

oferta de grãoscom qualidade (MAPA, 2016). 

A região Centro-oeste é a maior produtora de sorgo granífero, no Brasil, e entre os 

estados produtores, o ranking é dado pela seguinte ordem: Goiás (45,78%), Minas 

Gerais(27,14%), Mato Grosso (11,11%) e Bahia (6,18%) (GUIMARÃES & LANDAU, 

2015). Por apresentar certa flexibilidade de plantio, considerando a possibilidade de ciclo em 

diferentes épocas, seu cultivo na entressafra, com semeadura entre fevereiro e março, é o que 

mais tem crescido. Dessa forma, a utilização do sorgo safrinha em cultivos de sucessão à soja 

é uma proposta vantajosa ao produtor, que tem a diversificação do seu sistema de produção, 

alternando culturas de diferente aporte nutricional, e incidência de pragas, insetos e plantas 

daninhas distintas (UNIFERTIL, 2012). Logo, essa rotação vai modificar as condições de uso 

do solo, promover quebra de ciclo de patógenos, além de promover diversidadede agentes 

biológicos benéficos e microrganismos do solo. Além disso, a safrinha promove o uso 

constante do solo, com retorno econômico e possibilidade constante de comércio de grãos 

(ANDRADE et. al., 2010). 

O rendimento de grãos de sorgo no verão pode ultrapassar 10 t/ha, em áreas e manejos 

adequados para a cultura. Já em cultivos de sucessão, o potencial chega a7 t/ha em condições 

de clima menos favoráveis, mas com tratos culturais exigidos pela cultura em tempo e de 

forma corretas, assim como no verão. Entretanto, as condições em que, predominantemente, 

se observam os cultivos de sorgo inviabilizama expressão de todo o seu potencial, uma vez 
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que a produtividade média alcançada nas lavouras brasileiras está em torno de 2,8 t/ha 

(CONAB, 2015). Mas, na medida em que o produtor passe a utilizar práticas adequadas de 

condução cultural, as respostas da planta serão dadas em melhor desempenho.  

2.2. MELHORAMENTO GENÉTICO  

As primeiras pesquisas realizadas no programa de melhoramento do sorgo foram 

desenvolvidas pelos EUA, em 1914, com base na seleção de mutações e cruzamentos 

naturais, dando início a todos os programas de melhoramento da cultura pelo mundo 

(MAXIAGRO, 2010). Atualmente a cultura do sorgo tem se desenvolvido cada vez mais 

através de pesquisas, com avaliação de potencialidade genéticado banco ativo 

disponível.Dentre estes acessos utilizados, a grande diversidade tem sido trabalhada em 

programas de melhoramento, com enfoque na produção de híbridos simples. Esses materiais 

apresentam ampla adaptabilidade e estabilidade de produção e vigor híbrido. Para isso, os 

materiais são avaliados e selecionados de acordo com algumas características de mercado, que 

correlacionadas, apresentam o genótipo mais vantajoso. As características observadas sãoas 

seguintes: tolerância aos períodos de déficit hídrico, em pré e pós-florescimento, com base na 

comparação de produção sob condições de seca e irrigada; resistência ao acamamento e ao 

quebramento, pelas condições ambientais de ventos, do período em que mais se estendem os 

cultivos, que são na safrinha; porte entre 1 m e 1,5 m, com boa produção de fitomassa residual 

e staygreen; ciclo entre precoce e médio, obtendo produtividades satisfatórias; resistência às 

doenças predominantes na região de plantio (TARDIN et. al., 2010). 

Com as pesquisas realizadas por todo o mundo países como México, Nigéria, Índia, 

Estados Unidos e Sudão, que são os maiores produtores de sorgo, com 66% do cultivo total, e 

buscam o desenvolvimento de novas variedades de sorgo, principalmente nas áreas de clima 

tropical, onde a cultura se desenvolve com maior aptidão (FAO, 2016).  

O objetivo principal dos programas de melhoramento vegetal é selecionar linhagens 

que aumentem o potencial de híbridos para produção, estabilidade e adaptação, tornando-os 

mais eficientes a tolerância a estresses abióticos, como a seca(SANTOS et. al., 2005). Os 

danos causados pelo estresse hídrico geram sérios problemas na agricultura, com reduções 

extremas de produtividade.Dessa forma, os investimentos para a seleção genótipos 
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tolerantesmostram-se interessantes economicamente, e esse tem como particularidade mundial 

o principal direcionamento às regiões áridas e semi-áridas (TARDIN et. al., 2010). 

 O uso de cultivares adaptadas aos sistemas de produção e às condições ambientais da 

região de cultivo, além dos mecanismos desenvolvidos pela planta para tolerar estresses 

abióticos, constitui fatores importantes para a maximização do rendimento de grãos. Portanto, 

torna-se necessária a avaliação do desempenho de cultivares de sorgo, em regiões produtoras 

de grãos, e que apresentam normalmente, baixo índice pluviométrico, servindo de parâmetro 

quando comparado ao ambiente controle, com condições ótimas de cultivo (SCHAFFERT et 

al., 2011).  

2.3 HÍBRIDOS TOLERANTES AO ESTRESSE HÍDRICO  

O estresse hídrico em diferentes níveis é capaz de afetar negativamente os estádios de 

desenvolvimento vegetal, tais como: germinação; comprimento da parte aérea das plântulas, 

comprimento de raiz e floração (RAUF, 2008;.KHAYATNEZHAD et. al, 2010).Diante das 

mudanças climáticas mais intensas, advindas das últimas décadas, com registros nunca antes 

tão baixos de pluviosidade para determinadas regiões, o melhoramento vegetal voltado para a 

identificação de plantas com tolerância à seca foi definido como um objetivo desejável e de 

extrema importância para a reprodução em culturas (CATTIVELLI et. al., 2008). Para tanto, a 

tolerância à seca, quando mencionada para espécies de plantas nativas da região, é muitas 

vezes definida como a sobrevivência, mas para as espécies de cultivares introduzidas é 

definida em termos de produtividade (PASSIOURA, 1983). Essa observação é considerada 

diante da expansão, adaptação e aclimatação de diversas culturas aos ambientes com 

características completamente distintas dos locais de origem. E, isso somente foi possível 

através de melhoramento genético e estudos adaptativos.  

A tolerância à seca é uma descoberta complexa quanto à identificação nos materiais 

vegetais, e isso ocorre por ser um estudo com diferentes níveis de interação genótipos x 

ambiente (COOPER et al., 2006). O controle de locais e anos com condução de experimentos 

é sempre bastante variável, e assim, o programa de melhoramento, ano após ano, vai 

demonstrar um perfil diferente dos genótipos quanto às suas respostas de produção. Além 

disso, as respostas das plantas à seca também são influenciadas pelo tempo, intensidade, 

duração e frequência do estresse, bem como pela diversidade da interação planta-solo-
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atmosfera (SAINT PIERRE et al., 2012). Segundo o trabalho de Tardin (2015), algumas 

cultivares comerciais, como os híbridos 1G150, DKB 599 e BRS 310apresentaram tolerância 

ao estresse hídrico, com médias superiores aos demais genótipos avaliados, nas condições de 

plena irrigação e estresse hídrico. No entanto o híbrido BRS 310 apesar de se mostrar 

tolerante, pela produtividade superior aos demais materiais, obteve baixa variação diante da 

melhoria das condições, com médias estatisticamente diferentes, mas próximas comparando 

os ambientes com e sem estresse hídrico.  

O estresse hídrico pode afetar quase todas as fases de desenvolvimento da planta. 

Contudo, os efeitos mais nocivos deste tendem a ser notados quando coincide com as fases de 

crescimento, como: germinação; comprimento da parte aérea das plântulas, comprimento de 

raiz e floração (RAUF, 2008;. KHAYATNEZHAD et al, 2010). No entanto, para estudos 

sobre a adaptação de plantas cultivadas ao estresse, as situações que surgem devido à 

mudança climática, possibilitam a exploraçãoda biodiversidade disponível nas espécies de 

plantas, crescendo em diversos ambientes, bem como a compreensão dos mecanismos 

envolvidos nos trabalhos com o estresse em diferentes combinações. Deste modo, as 

diferenças de tolerância à seca servem como sistemas importantes para estudar respostas 

adaptativas em diferentes espécies de culturas e diferentes regiões (MENEZES et. al., 2014).  

Os híbridos graníferos apresentam alta tolerância às condições de cultivo em clima 

adverso, sendo bastante tolerantes ao período desfavorável da safrinha, em que, as condições 

climáticas apresentam-se com baixas temperaturas, queda de índices pluviométricos e redução 

de incidência solar. E, mesmo nessas condições, a cultura consegue se adaptar, por meio de 

mecanismos preexistentes, de tolerância e escape (ABRAHA et. al., 2015). O escape é 

definido por modificações no sistema radicular, que, como sorgo, pode ser citado à indução ao 

crescimento vertical, para a busca por água em maiores profundidades. Já a tolerância é 

avaliada quanto à subtração de fatores externos, para resultados de produtividade de grãos 

(ABRAHA et. al., 2015). 

A distribuição hídrica é um fator limitante da atividade agronômica, e isso ocorre com 

frequência em regiões áridas e semiáridas, com taxas pluviométricas baixas ou irregulares. 

Esse problema climático vem crescendo, e com ele incide a redução dos campos agricultáveis, 

onde antes se estabeleciamregiões e culturas com grande potencial produtivo (ABRAHA et. 
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al., 2015). Porém, é possível identificar e selecionar genótipos superiores, que mantém boas 

produtividades, mesmo nessas condições de risco climático. Lembrando que, a produtividade 

dos cultivos sob seca é inferior, em relação às lavouras irrigadas, mas que, alguns materiais 

ainda conseguem se sobressair, com menor depreciação de produtividade entre as condições 

de seca e controle. Isso foi verificado por Albuquerque et al. (2011), que avaliaram a 

produtividade de grãos de cultivares de sorgo granífero em condições semiáridas do Norte de 

Minas Gerais, com produtividadesmédias 5.500 e 7.000 kg ha
-1

 em um ano com boa 

distribuição de chuvas, e valores inferiores a 3.000 kg ha
-1

 em um ano com baixa 

disponibilidade pluviométrica. Mas nos estudos de Heckeler (2002) observaram-se 

produtividades de grãos de sorgo granífero entre 4.736 a 9.865 kg ha
-1

 em plantio direto no 

outono-inverno de Dourados, MS.  

A expansão do cultivo de sorgo para regiões com risco de deficiência hídrica exige a 

identificação de cultivares que possuam, ainda que sob condições de estresse, bom 

desempenho. Na região norte do estado de Minas Gerais, e nas regiões semiáridas do país, a 

falta de chuva limita a produção vegetal, sendo possível o cultivo apenas com irrigação, em 

determinadas épocas (ALMEIDA FILHO et al., 2010). Por isso essa região tem sido de 

grande importância para estudos, pois permite o entendimento da deficiência hídrica e a busca 

de genótipos tolerantes. Vale ressaltar que, as respostas das plantas ao estresse hídrico, 

observado em condições de campo são geralmente mais complexas do que as medidas sob 

condições ambientais controladas, porque outros fatores acompanham o déficit hídrico 

influenciando a natureza da resposta do estresse (LOPES et. al., 2009). 

2.4. ESTUDO DE ÍNDICES DE SECA  

Para obter confiabilidade e precisão nos resultados de um programa de melhoramento 

para seleção de genótipos tolerantes à seca é preciso conhecer o potencial genético das 

cultivares e utilizar da repetibilidade de ensaios, em locais e anos. Ter esses fatores em 

concordância tende a ser útil para melhorar a eficiênciadas avaliaçõese selecionar genótipos 

em ambientes propensos à seca. Isto porque, vários índices de tolerância à seca possuem 

como variável básica o rendimento de grãos, que é uma característica de difícil predição 

genética, por ser poligênica, e por sua resposta ser altamente propensa às variações 

ambientais, pela interação genótipos x ambientes. Além disso, os índices devem apresentar 
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semelhança entre os demais para tolerância à seca em diferentes níveis de estresse 

hídrico(ABRAHA et. al., 2015).  

O comparativo entre desempenho e rendimento relativo dos genótipos, em ambientes 

sob estresse e irrigação plena pode ser utilizado como um indicador da tolerância de genótipos 

à seca. Para tanto, os genótipos são classificados em grupos, segundo a metodologia proposta 

por Fernandez (1992), sendo agrupados da seguinte forma: genótipos de alto desempenho em 

produção de grãos sob estresse eirrigação plena (grupo A); genótipos com alto rendimento de 

grãos na condição de irrigação plena (grupo B), genótipos com alto rendimento de grãos em 

condição de estresse (grupo C), e genótipos com baixo rendimento de grãos em ambos 

ambientes (grupo D). Relações matemáticas de produtividadeentre condições de irrigação e de 

seca têm caracterizado o comportamento dos genótipos nos ambientes, e para triagem de 

genótipos tolerantes.  

O desempenho relativo das linhagens sob estresse hídrico eambiente controlado parece 

ser um ponto de partida comum para a identificação de genótipos desejáveis para condições 

de chuva imprevisíveis (MOHAMMADI et. al., 2010). A resistência à seca foi definida por 

Hall (1993) como a maior produtividade relativa de um genótipo em comparação com outros 

genótipos quando submetidos ao mesmo estresse hídrico, sendo que, a suscetibilidade à seca é 

medida como uma função da diminuição do rendimento, sob baixa tensão hídrica (BLUM, 

1988;RAMIREZ & KELLY, 1998). Então, a seleção dos diferentes genótipos sob condições 

de estresse ambiental é uma prioridade para o melhorista, que visa à exploração genética da 

variabilidade, desenvolvendo novas cultivares de tolerância e superiores agronomicamente. 

Diversos índices foram utilizados para avaliar os genótipos para tolerância à seca, 

como: Índice de suscetibilidade à estresse (SSI), Média de produtividade geométrica (GMP), 

Média de produtividade (MP), Média harmônica (HM), Índice de tolerância (TOL), Índice de 

tolerância à estresse (STI), Índice de produção (YI), Índice de estabilidade de produção (YSI) 

e os principais, responsivos; Produtividade sob seca (Ys) e Produtividade em condição 

irrigada (Yp) (TABELA. 1). A correlação genotípica entre estes índices também deve ser 

avaliada, isto por inferir que, índices com distribuição diretamente proporcional 

correspondem ao mesmo resultado, podendo descartar o uso de algum deles. Dessa forma é 
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possível reduzir o caminho para chegar a um índice que seja eficiente, para indicação de 

materiais agronomicamente potenciais e estáveis, facilitando as escolhas do melhorista. 

 

TABELA 1 – Fórmulas para obtenção dos índices de tolerância à seca para linhagens de 

sorgogranífero. 

Índices de tolerância à seca Equação Referências 

1.Índice de suscetibilidade à estresse (SSI) 

 

FicherandMaurer (1978) 

2.Média de produtividade geométrica (GMP) 
 

Fernández (1992) 

3.Média ponderada (MP) 

 

RosielleandHambling (1981) 

4.Média harmônica (HM) 

 

Jafariet al. (2009) 

5.Índice de tolerância (TOL) 
 

RosielleandHambling (1981) 

6.Índice de tolerância à estresse (STI) 

 

Fernández (1992) 

7.Índice de produção (YI) 

 

Gavuzziel al. (1997) 

8.Índice de estabilidade de produção (YSI) 
 

BauslamaandSchapaugh (1984) 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Conjunto de Dados 

Para o estudo dos índices de seca foram utilizadas as médias de produtividade de 245 

linhagens de sorgo granífero, sendo 225 do painel associativo, mantido pelo Institute for 
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GenomicDiversity (IGD, USA) e 20 pertencentes ao programa de melhoramento da Embrapa 

Milho e Sorgo, em duas condições contrastantes em relação ao regime hídrico. 

Os ensaios foram conduzidos em três anos agrícolas, de 2010, 2011 e 2012, nas 

cidades de Nova Porteirinha e Teresina (TAB. 2), que apresentam condições propícias para 

avaliação de experimentos sob condição de estresse hídrico, pela estiagem em períodos bem 

definidos.As médias foram ajustadas através de modelos mistos, pelo programa R 3.3.1(2016) 

utilizando BLUPs (Best Linear UnbiasedPredictor, ou,Melhor Predição Linear 

Imparcial)estimando a média e variância de efeitos aleatórios, predizendo de maneira mais 

precisa os resultados, com minimização dos erros de predição e correção de efeitos 

ambientais. 

 

 

TABELA 2-Ambientes de instalação dos experimentos. 

Ambientes Ano Locais 
Estresse 

hídrico 

E1 2010 
Nova 

Porteirinha 

Com 

E2 2010 
Nova 

Porteirinha 

Sem 

E3 2012 
Nova 

Porteirinha 

Com 

E4 2012 
Nova 

Porteirinha 

Sem 

E5 2010 Teresina Com 

E6 2010 Teresina Sem 

E7 2011 Teresina Com 

E8 2011 Teresina Sem 
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Para cada ambiente foram realizados 3 ensaios adjacentes em látice triplo 9 x 9 

(E1,E3, E5 e E7) e látice simples 9 x 9 (E2,E4, E6 e E8). As parcelas dos experimentos foram 

constituídas por duas linhas de 3 m de comprimento, com espaçamento de 0,45 metros entre 

linhas. Dessa forma, avaliou-se a produtividade de grãos de 3 m
2
 úteis de parcela, e 

posteriormente foi realizada a média de cada linhagem, entre os oito ambientes, para cálculo 

dos índices de seca. 

Visando a diferenciação do regime hídrico para a indução do estresse, foram utilizados 

os seguintes manejos: na condição sem estresse a irrigação foi realizada até a maturação 

fisiológica dos grãos e, na condição com estresse, a irrigação foi cortada na fase de 

emborrachamento das plantas, aproximadamente aos 45 dias após a semeadura. Isso porque, a 

fase de formação e emergência da panícula é uma das que remetem ao maior gasto energético 

da planta e assim, demandam grande quantidade de água e nutrientes. Portanto, a água é um 

fator limitante, e sua disponibilidade no solo, afeta diretamente a disponibilização e a curva de 

absorção de todos os nutrientes pelas raízes das plantas, e, assim, as linhagens foram 

submetidas ao estresse.  

Para as análises foram utilizadas apenas as médias de cada ambiente para cálculo dos 

índices, conforme mostrados na Tabela 4, sendo realizada ainda a análise de variância, para 

avaliação do comportamento das linhagens quanto aos diferentes ambientes e significância em 

relação à variabilidade dessas (TABELA. 3). Foi realizada ainda a correlação de Pearson 

(TABELA 5), afim de selecionar os índices com maior associação entre Yp(ambiente sob 

condição de controle) e Ys(ambiente sob condição de estresse hídrico), que correspondessem 

ao valor médio entre esses ambientes, e que seria capaz de identificar a linhagem mais 

produtiva e/ou mais estáveis às condições de cada ambiente. 

Foi realizada a análise de componentes principais para identificação dos índices que 

explicavam em maior proporção a variância do conjunto de dados analisados, com maior 

associação entre Yp e Ys, sendo expressos graficamente por diagramaBiplot. Dessa forma é 

possível retirar aqueles que não respondem pelos resultados,identificando os que possuem alta 

correspondência como componentes principais, associados ao Yp e Ys.  

Inicialmente foram obtidas as médias BLUP, procedidas no R 3.3.1 (2016). Para a 

análise de variância (ANOVA), análise de componentes principais (PCA) e diagrama 



13 

 

Biplotfoi utilizado o programa GENES (CRUZ, 2013). Já para a plotagem do gráfico e a 

tabela de correlações com as curvas de normalidade utilizou-se o recurso computacional do 

JASP 0.8.0.1. (BOLLEN, 1989). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Análise de variância 

 A partir da análise de variância foi possível observar a diferença estatística das 

linhagens avaliadas e assim, a significância dos índices gerados por meio das médias dos 

ambientes que foi de 1% para todos esses. Essa mostrou que todos os genótipos diferem entre 

si, e dentro decada índice, com coeficiente de variação abaixo de 5% para todos, exceto SSI 

(6.36%) e TOL (5.89%), mostrando que estes reduziram ainda os valores de significância em 

relação às linhagens, aumentando ainda o erro experimental, portanto, com aumento do 

coeficiente de variação, e maior heterogeneidade do conjunto dos dados para esses índices.  

As curvas de distribuição dos índices foram plotadas conjuntamente às correlações, e 

mostraram normalidade para Yp (Produção sob condições ótimas) e para o índice HM (Média 

harmônica), mostrando homegeneidade dos dados para tais. Para Ys (Produção sob condição 

de estresse), GMP, MP, TOL, STI, YI e YSI os desvios em relação à média foram maiores, 

mostrando maior amplitude nos resultados, com alta variação de boa parte dos materiais, 

comparados à média geral. A assimetria da distribuição em Ys pode ser explicada pela 

necessidade de correção dos dados por parcelas perdidas, e também pela instabilidade das 

linhagens no ambiente sob estresse, gerando grande amplitude na distribuição destes, o que 

não ocorre em Yp. Além disso, a maior parte dos índices são tendenciados pelo cálculo com 

base no Ys, por isso, também seguem a assimetria na curva de distribuição, exceto o índice 

HM.  

Apesar das linhagens terem sido avaliadas em oito ambientes (quatro em regime de 

controle, e quatro sob estresse hídrico) a interação genótipos x ambientes não foi procedida, já 

que foram utilizados BLUPs, gerados através de programa estatístico, que corrigiu os dados 

para efeitos ambientais, sendo realizadas apenas as predições das médias para cálculo dos 

índices. 
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4.2 Médias dos Índices de seca 

A média de produtividade das linhagens foi de 4.77 ton.ha
-1

, considerando os 

ambientes avaliados em condições normais de irrigação (Yp), variando entre 2.72 ton.ha
-1

 a 

7.22ton.ha
-1

, com amplitude de 4.5 ton.ha
-1

. Já nos ambientes com corte de irrigação antes do 

florescimento a produtividade ficou entre 2.21 ton.ha
-1

a 5.08 ton.ha
-1

, com média geral de 

5.16 ton.ha
-1 

(Ys). Das 245 linhagens avaliadas, vinte e nove foram ranqueadas com as médias 

mais altas (acima de 4 ton.ha
-1

) em ambos ambientes, sendo estas identificadas pelos códigos: 

25, 65, 72, 77, 81, 82, 94, 126, 134, 135, 137, 140, 143, 148, 152, 155, 164, 165, 172, 173, 

179, 181, 194, 198, 210, 218, 226, 236, 243, mostrando que, esses materiais possuem alta 

capacidade produtiva. 

As linhagens foram avaliadas ainda pelos índices, que representaram estabilidade de 

produção, tolerância em condição de estresse, índice de produção e médias, afim de, predizer 

por meio destes, o potencial de produção, mas também a capacidade potencial destas para 

avanço dos programas de melhoramento. Portanto é importante identificar as linhagens de alta 

estabilidade, com maior manutenção de produtividade, quando houver condições adversas, 

como veranicos. 

A média geométrica foi a que expressou valores mais correlacionados com Yp e Ys, 

também com os demais índices. Dessa forma, pode ser considerada a média com melhor 

ajuste para predição de valores, que não apresentavam resultados tendenciosos para um dos 

ambientes. Assim, demonstrando resultados mais confiáveis para a seleção de linhagens que 

alcançaram produtividades acima de 4.13 ton.ha
-1

, em média.  

4.3 Correlação de Pearson 

 O índice YSI (Índice de estabilidade de produção) mostrou resultados entre 0.53 a 

1.07, sendo interpretado como material de maior estabilidade aquele que apresentasse os 

maiores índices. YSI é derivado da razão entre Ys/Yp para cada linhagem, mas não serve 

como parâmetro de comparação entre os materiais e seleção entre o conjunto de dados. Este 

apresentou correspondência entre os maiores valores dos índices e os resultados de menor 

diferença de produção entre Yp e Ys. Mas não apresentou padrão de associação com Yp e Ys, 

e então foram observados valores baixos de correlação destes com o índice, em que: r = - 0.47 
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para Yp e r = 0.25 para Ys. E, portanto, não pode ser utilizado isoladamente para a seleção de 

materiais promissores para o programa de melhoramento, por ranquear materiais apenas por 

estabilidade, mas com baixa produtividade.  

Para TOL (Índice de tolerância), foi observada a diferença de produção entre os 

ambientes Yp e Ys, indicando tolerância dos genótipos quando submetidos ao estresse. Esse 

índice mostrou o potencial de manutenção de produtividade de muitas linhagens, indicados 

por resultados de menor valor (abaixo de 1 Kg). Em tal índice, 92 linhagens obtiveram 

indicação de tolerância dentre os valores que variaram entre -0.20 (Os valores negativos 

foram resultados da subtração do ambiente Ys com valor mais alto que de Yp) e 1.00, e 

destes, 17 tiveram produtividade acima de 4 ton.ha
-1

, em ambos ambientes, sendo: 145, 221, 

236, 27, 172, 46, 45, 243, 206, 112, 122, 166, 138, 137, 160, 1 e 102. No entanto, TOL não 

pode ser utilizado como único método de seleção, já que existem materiais bastante tolerantes 

e estáveis, mas com baixas produtividades. Na correlação de Pearson foi visto o valor de 

regressão alto, de 0.77 de TOL com Yp, e 0.09 com Ys, demonstrando que a tendência dos 

resultados é de acordo apenas com o ambiente sob condições ótimas, e assim, este deve ser 

associado a algum outro índice, que demonstre também alta associação entre Ys, com 

tolerância alta e bom potencial produtivo. 

O índice SSI (Índice de suscetibilidade ao estresse) teve correlação média com Yp (r= 

0.55) e fraca, não significativa com Ys (r = - 0.18). Este possui alta associação com TOL (r = 

0.94), porém, SSI possui padrão nos resultados, que permite excluir materiais com alta 

suscetibilidade às condições adversas, que são apresentados com maiores índices, mas não 

permite selecionar por capacidade de produção. 

A média ponderada (MP) foi bem correlacionada com Yp (r = 0.95) e Ys (r = 0.89), 

explicando boa parte dos resultados dos componentes principais de variabilidade do conjunto. 

Além disso, teve boa associação (acima de 0.55) com os índices HM, GMP, TOL e YI, que 

foram considerados passíveis de utilização para seleção de materiais do programa de seca. No 

entanto, a média ponderada não costuma ser um bom índice, pois vicia os resultados para 

baixo ou para cima, mostrando valores distantes do real. Isso porque, algumas linhagens, 

como: 218 (Yp = 6.15 ton.ha
-1

 e Ys = 4.60 ton.ha
-1

), 220 (Yp = 6.15 ton.ha
-1

e Ys = 3.95 

ton.ha
-1

), 72 (Yp = 6.17 ton.ha
-1

Ys = 4.24ton.ha
-1

), 207 (Yp = 6.23 ton.ha
-1

e Ys = 3.28 ton.ha
-
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1
), 210 (Yp = 6.36 ton.ha

-1
e Ys = 4.59 ton.ha

-1
), por exemplo, que produziram muito bem no 

ambiente controle (acima de 6 ton.ha
-1

) e decaíram demais sob estresse, mas na média 

ponderada foram indicados como não tolerantes, já que, em comparação com as demais, seus 

valores foram medianos, influenciados pelas médias do Ys.  

A HM (Média harmônica) foi bem correlacionada (r acima de 0.52) com todos os 

índices, exceto com YSI. Ao contrário da MP, seus resultados foram mais influenciados pelo 

Yp (r = 1.00) e, desse modo, as médias foram mais altas, indicando linhagens com valores de 

produtividade superestimados. Em alguns casos os valores de Yp foram muito próximos de 

HM (diferença menor que 0.29 Kg), e isso ocorreu para linhagens com até 2 ton.ha
-1

 de 

diferença de produtividade entre os ambientes. Desse modo, HM também não é um índice 

usual para escolha de linhagens tolerantes, por sempre promover suas médias para cima, 

baseadas nas médias do Yp. Já índice GMP (Média geométrica de produtividade) dentre os 

índices com média, MP e HM foram os que melhor se correlacionaram com Yp (r = 0.94) e 

Ys (r = 0.91), apresentando resultados médios não tendenciosos devido aos ambientes. GMP 

foi um dos melhores índices avaliados para a seleção de linhagens superiores para tolerância à 

seca, em que, devem ser preferidas as produtividades acima de 4.00 ton.ha
-1

.  

Os índices STI (Índice de tolerância ao estresse) e YI (Índice de produção) 

apresentaram correlação com Yp de r = 0.93 e 0.71, respectivamente. E para Ys a correlação 

foi de r = 0.89 para STI e r = 1.00 para YI. É importante destacar que, entre eles o coeficiente 

de correlação foi de 1.00, mostrando uma associação perfeita, em que, estes valores seguem 

para os mesmos resultados de seleção das linhagens. Para YI os melhores resultados 

proporcionaram valores acima de 1.2, e 34 linhagens foram agrupadas para tal, dentre as quais 

a variação de produtividade, considerando a média geométrica foi de 4.28 ton.ha
-1

 a 5.86 

ton.ha
-1

. Já para STI, os parâmetros de seleção foram indicados por valores maiores ou iguais 

a 0.7. Nesse caso, 151 linhagens se enquadraram como mais produtivas e promissoras para 

seleção, também com base na média geométrica, em que todas obtiveram resultados acima de 

4 ton.ha
-1

.  

Vale destacar que YI é um índice de boa precisão para selecionar preferencialmente 

sob condições de estresse, isso porque demonstra identificação também de materiais estáveis. 

Podem ser mencionados os exemplos das linhagens 204 (Yp = 7.01 ton.ha
-1

e Ys = 4.31 
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ton.ha
-1

), 77 (Yp = 6.97 ton.ha
-1

e Ys = 4.33 ton.ha
-1

) 131 (Yp = 7.22 ton.ha
-1

e Ys = 4.35 

ton.ha
-1

) e 173 (Yp = 7.22 ton.ha
-1

e Ys = 4.76 ton.ha
-1

) que obtiveram as maiores 

produtividades em condição controle, mas depreciaram bastante nas condições de estresse, em 

mais de 2 ton.ha
-1

. Para tais, os valores de YI foram de 1.20 (linhagem 204), 1.21 (linhagem 

77), 1.21 (linhagem 131) e 1.32(linhagem 173), que comparados às linhagens 221 (Yp = 5.14 

ton.ha
-1

e Ys = 4.84 ton.ha
-1

), 137 (Yp = 5.48 ton.ha
-1

e Ys = 4.57 ton.ha
-1

), 243 (Yp = 5.39 

ton.ha
-1

e Ys = 4.69 ton.ha
-1

) e 236(Yp = 5.42 ton.ha
-1

e Ys = 5.08 ton.ha
-1

) estas possuem 

valores maiores de YI (1.35, 1.27, 1.30 e 1.41, respectivamente), já que demonstraram alta 

estabilidade, e com produtividade desejável para a seleção.     

Segundo Menezes et al., (2014), e Mohammadi et al., (2010) o fato de STI ser 

calculado com base na média geométrica (GMP), aumenta seu coeficiente de variação, 

tornando assim, GMP um fator de seleção melhor que STI. A partir dos resultados observados 

e dentre as médias, GMP foi considerada mais recomendável por apresentar resultados mais 

ajustados às médias dos ambientes controle (Yp) e estresse (Ys). No entanto, por meio dos 

resultados obtidos, vale considerar a utilização de GMP e STI juntos, para validar a seleção 

das linhagens mais produtivas em GMP e as mais estáveis, e tolerantes com STI. Então, a 

seleção baseada na combinação dos índices deve ser utilizada para melhorar a escolha de 

materiais de maior tolerância em sorgo, e a correlação é utilizada para determinar maior grau 

de associação entre estes. E assim, os índices são utilizados para a comparação e seleção 

dentre os genótipos, mas ainda é necessária a análise biplot para a identificação de 

progenitores de melhor desempenho nos ambientes com e sem estresse hídrico, ainda segundo 

Mohammadi et al., (2010). Mas nesse caso, as 245 linhagens não foram plotadas no diagrama, 

já que a quantidade de materiais inviabilizou a identificação, e assim, o biplot foi 

recomendado para indicar os índices com vetores que melhor se assimilassem a Yp e Ys.  

4.4 Componentes principais e diagrama Biplot 

 A partir da análise de componentes principais (PCA) foi gerada a matriz para o 

diagrama Biplot, que dividiu os ambientes e os índices em vetores, para a seleção de índices 

mais adequados em cada ambiente. E, sendo que, o primeiro componente (CP1) explicou 

cerca de 64.65% da variabilidade, deve-se considerar que, o potencial de produção das 

linhagens pode ser identificado por índices com vetores entre Yp e Ys. Nesse caso, os índices 
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HM, MP, STI e GMP foram os que mais se aproximaram do CP1, de maior valor, e, portanto, 

são os mais adequados para seleção de linhagens, tanto em condições de controle quanto sob 

estresse hídrico. Os locais; Teresina (2010) CE, Teresina (2011) SE e Nova Porteirinha (2012) 

SE foram os ambientes mais próximos dos índices HM, MP, STI e GMP, estando todos no 

CP1 (64.65%), indicando maior aplicabilidade desses índices para tais ambientes, de maiores 

médias de produtividade.   

 Ainda no CP1 foi possível notar que, o índice YI é o mais recomendado para a seleção 

de linhagens quando em condições adversas, o que já havia sido relatado com resultados 

semelhantes em Menezes et al., (2014), Yarnia et al. (2011) andDarvishzadeh et al. (2010). 

Isso porque, os vetores de YI e Ys demonstraram angulação bastante próxima, o que indica 

alta correlação entre estes.O segundo componente explicou 35.34% da variabilidade total do 

conjunto de dados, em que o índice mais próximo observado foi YSI. Este índice apresentou 

baixa correspondência com os ambientes e índices avaliados, demonstrando inconfiabilidade 

para seleção por esse método.A somatória dos componentes foi de 99,99%, indicando que 

houve alta explicação dos resultados obtidos pelos índices. 

 Segundo o diagrama Biplot, os índices HM, MP, STI e GMP formaram vetores com 

disposição dentro do ângulo formado por Yp (Produtividade sob condições ótimas) e Ys 

(Produtividade sob estresse hídrico), o que indica que, há maior similaridade entre estes 

índices e destes com os ambientes. Com isso, pode-se dizer que, estes índices são os mais 

recomendados para a seleção de linhagens de elevado potencial agronômico, com altas 

produtividades. No entanto, os índices GMP e STI destacaram-se pela simetria de seus vetores 

que foram dispostos ao centro do ângulo entre Yp e Ys, demonstrando a maior correlação e 

similaridade entre estes. Portanto, esses índices devem ser os mais indicados e confiáveis para 

a seleção de linhagens mais produtivas e adaptadas a ambos ambientes. 

Os índices GMP e STI podem ser trabalhados em conjunto para predição de médias e 

seleção de linhagens tolerantes, respectivamente, auxiliando na identificação de materiais 

promissores para a continuidade e melhoria dos programas de melhoramento voltados para a 

busca por linhagens de sorgo tolerantes à seca. 



19 

 

 

 

 

TABELA 3- Resumo da análise variância para os índices de tolerância à seca, em Nova Porteirinha (MG) e Teresina(PI). 

FV GL 
QM     

Yp Ys SSI GMP MP HM TOL STI YI YSI 

Blocos 1 0.043 0.0191 0.0037 0.0287 0.0299 0.0413 0.0048 0.0008 0.0015 0.0009 

Genótipos 244 1.4367** 0.598** 0.3255** 0.7955** 0.8363** 1.3281** 0.7245** 0.1024** 0.0463** 0.0212** 

Resíduo 244 0.043 0.0191 0.0037 0.0287 0.0299 0.0413 0.0048 0.0008 0.0015 0.0009 

Média   4.76 3.59 0.96 4.13 4.18 4.7 1.17 0.77 1 0.76 

CV(%)   4.35 3.85 6.36 4.11 4.14 4.32 5.89 3.63 3.86 3.94 
Yp = Produtividade em condição irrigada, Ys = Produtividade sob seca, SSI = Índice de suscetibilidade ao estresse, GMP = Média de produtividade geométrica, MP = 

Média de produtividade, HM = Média harmônica, TOL = Índice de tolerância, STI = Índice de tolerância ao estresse, YI = Índice de produção, YSI = Índice de 

estabilidade de produção. ** e * - significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; 
ns

 - não significativo; e CV% - Coeficiente de variação. 
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FIGURA 1 -Curvas de normalidade para Yp, Ys e os índices SSI, GMP, MP, HM, TOL, STI, YI e YSI, avaliados para tolerância à seca,além de 

coeficientes e correlação genotípica e sua dispersão gráfica.  
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FIGURA 2 -Diagrama Biplot de 8 ambientes e 8 índices de seca, identificados pelas siglas na 

TAB. 1. 

Seleção de linhagens de sorgo granífero para tolerância à seca 
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5 CONCLUSÕES 

Apesar de apresentarem certa tolerância às condições de déficit hídrico, quando 

comparado às outras culturas, as linhagens de sorgo granífero sofrem depressão produtiva 

conduzidos sob condições adversas. Com isso, contatou-se 25% de redução na média de 

produtividade do ambiente sob estresse. No entanto, o total de 147 linhagens, com base na 

média geométrica entre Yp e Ys, apresentaram produtividade superior a 4 ton.ha
-1

, 

demonstrando que o material genético utilizado possui boa aptidão para os estudos de 

tolerância. Estes foram igualmente classificados com valor ≥ 0.7 para STI, indicando que, o 

índice corresponde fortemente à GMP, assim como há correlação forte desse também com Yp 

e Ys. 

Diante das análises de correlação, componentes principais, e pela interpretação do 

Biplot é possível dizer que é viável a utilização dos índices para a melhor seleção de 

linhagens promissoras para a continuidade e avanço dos programas de melhoramento voltados 

para a identificação de genótipos estáveis e tolerantes à seca. Para isso, os índices de 

tolerância devem ser utilizados em conjunto para validação de parâmetros tanto de 

produtividade como de estabilidade.  

Os índices SSI, TOL, YSI não foram significantes nas correlações entre Yp e Ys, e por 

isso não respondem bem para uso na seleção de linhagens para ambientes contrastantes. Em 

que, os melhores índices foram HM, MP, STI, GMP e YI, que se mantiveram fortemente 

correlacionadas entre si e com os ambientes (Yp e Ys). Os índices GMP e STI foram os mais 

desejáveis para a seleção em conjunto de linhagens tolerantes, indicando similaridade perfeita, 

entre Yp e Ys. É importante lembrar que YI foi mais bem recomendado para seleção em 

ambientes sob seca, por possuir maior correspondência no coeficiente genético com Ys, e 

ainda por evidenciar o potencial de estabilidade dos materiais.  
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APÊNDICE 

 
TABELA 4- Média de produtividade de 245 linhagens de sorgo, para 8 experimentos avaliados, utilizando diferentes índices de tolerância à 

seca. 

Código Yp (ton/ha-1) Ys (ton/ha-1) SSI GMP MP HM TOL STI YI YSI 

1 5.26 4.27 0.76 4.74 4.76 5.23 0.98 0.9862516 1.188457 0.8129817 

2 5.18 4.12 0.83 4.62 4.65 5.15 1.06 0.9387145 1.1470642 0.7956892 

3 5.86 3.83 1.41 4.74 4.85 5.73 2.03 0.9866558 1.0656695 0.6534027 

4 4.16 3.38 0.76 3.75 3.77 4.14 0.78 0.6191032 0.941519 0.8128242 

5 4.97 3.74 1.00 4.32 4.36 4.92 1.23 0.8179964 1.0416628 0.7530164 

6 4.67 3.72 0.83 4.17 4.19 4.64 0.95 0.7627261 1.0341242 0.7959363 

7 3.26 2.73 0.65 2.98 3.00 3.25 0.52 0.3913051 0.7606202 0.8393087 

8 3.83 3.25 0.61 3.53 3.54 3.81 0.57 0.5468028 0.9049108 0.8501241 

9 2.72 2.70 0.04 2.71 2.71 2.72 0.02 0.3223344 0.750272 0.9913622 

10 5.48 3.37 1.56 4.29 4.42 5.32 2.11 0.8097225 0.9360667 0.6142977 

11 3.81 2.71 1.17 3.21 3.26 3.75 1.10 0.4533768 0.753944 0.7117384 

12 5.00 3.18 1.48 3.99 4.09 4.87 1.82 0.6976187 0.8839084 0.635767 

13 5.01 3.57 1.17 4.23 4.29 4.94 1.44 0.7844075 0.99173 0.7117815 

14 4.09 3.43 0.65 3.74 3.76 4.07 0.66 0.6156996 0.9542873 0.8396358 

15 4.96 3.12 1.50 3.94 4.04 4.83 1.84 0.6811843 0.8691372 0.6295259 

16 4.77 2.84 1.64 3.68 3.80 4.61 1.92 0.5948373 0.7904687 0.5963108 

17 4.80 3.87 0.79 4.31 4.34 4.77 0.93 0.8165396 1.0766575 0.8058968 

18 3.84 3.26 0.62 3.54 3.55 3.83 0.59 0.5502389 0.9063573 0.8475185 

19 4.44 3.70 0.68 4.06 4.07 4.43 0.74 0.7230698 1.0302297 0.8332771 

20 4.28 3.62 0.62 3.93 3.95 4.26 0.66 0.6794377 1.0064455 0.8463158 

21 4.19 3.37 0.79 3.76 3.78 4.16 0.82 0.6198411 0.9374854 0.8049153 

22 3.52 2.90 0.71 3.19 3.21 3.50 0.62 0.4480914 0.806603 0.8242417 
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23 4.65 3.19 1.28 3.85 3.92 4.57 1.46 0.6505476 0.8863564 0.6855502 

24 4.45 3.98 0.43 4.21 4.21 4.44 0.47 0.7778526 1.1068397 0.8940746 

25 5.55 4.02 1.12 4.72 4.78 5.48 1.54 0.979043 1.1168819 0.7232931 

26 4.57 3.47 0.97 3.99 4.02 4.53 1.10 0.6977752 0.9664436 0.7598696 

27 4.44 4.03 0.37 4.23 4.23 4.43 0.41 0.7847634 1.1202479 0.9078019 

28 4.84 3.01 1.53 3.81 3.92 4.70 1.83 0.6389994 0.8368965 0.6222208 

29 5.20 4.11 0.85 4.62 4.65 5.16 1.09 0.9384173 1.1428637 0.7901225 

30 4.39 3.35 0.96 3.83 3.87 4.35 1.04 0.6456364 0.9321722 0.7640219 

31 4.14 3.86 0.27 4.00 4.00 4.13 0.27 0.7021127 1.0749606 0.9342859 

32 3.39 3.22 0.21 3.30 3.30 3.39 0.17 0.4788156 0.894507 0.9486385 

33 3.15 2.21 1.22 2.64 2.68 3.10 0.95 0.3051486 0.6134088 0.6999873 

34 5.23 4.00 0.95 4.58 4.62 5.19 1.23 0.920336 1.1133491 0.764571 

35 4.11 2.97 1.13 3.49 3.54 4.05 1.14 0.5352746 0.8253521 0.7224427 

36 3.92 2.51 1.46 3.13 3.21 3.82 1.41 0.4315139 0.6970845 0.6392602 

37 5.06 3.06 1.61 3.93 4.06 4.91 2.01 0.6797376 0.8498595 0.6031906 

38 5.67 4.31 0.97 4.94 4.99 5.62 1.35 1.0738255 1.1998066 0.76101 

39 4.07 3.81 0.25 3.94 3.94 4.07 0.26 0.6816242 1.0608014 0.9371836 

40 4.49 3.60 0.81 4.02 4.04 4.46 0.89 0.7097152 1.000576 0.8007881 

41 4.00 3.63 0.37 3.81 3.81 3.99 0.37 0.6369419 1.009422 0.9081285 

42 4.49 3.27 1.10 3.83 3.88 4.43 1.22 0.6450045 0.9101962 0.7291365 

43 6.64 4.43 1.35 5.42 5.53 6.50 2.20 1.2920241 1.2330488 0.668023 

44 4.45 3.19 1.15 3.77 3.82 4.39 1.26 0.6232918 0.8869684 0.7165169 

45 4.84 4.19 0.54 4.50 4.52 4.83 0.65 0.8909433 1.1661193 0.8664379 

46 5.10 4.46 0.51 4.77 4.78 5.09 0.64 0.99817 1.240031 0.8745046 

47 2.84 3.04 -0.29 2.94 2.94 2.84 -0.20 0.3798533 0.8463267 1.0704384 

48 4.16 3.87 0.28 4.02 4.02 4.16 0.29 0.7084164 1.0776033 0.9305309 

49 2.85 2.72 0.18 2.78 2.78 2.85 0.13 0.3403523 0.7565867 0.9547513 

50 3.51 2.21 1.51 2.78 2.86 3.42 1.30 0.3407154 0.6143824 0.6289083 
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51 5.26 3.67 1.23 4.40 4.47 5.18 1.59 0.8486397 1.0208829 0.6971562 

52 4.48 2.69 1.62 3.47 3.58 4.34 1.79 0.528862 0.7477685 0.6001965 

53 3.12 2.72 0.52 2.91 2.92 3.11 0.40 0.372714 0.7570874 0.8730072 

54 4.24 3.92 0.31 4.08 4.08 4.24 0.32 0.7301846 1.090622 0.9247352 

55 3.26 2.99 0.34 3.12 3.13 3.26 0.27 0.4288214 0.8321396 0.9166794 

56 4.00 3.90 0.10 3.95 3.95 4.00 0.10 0.6862626 1.086199 0.9759554 

57 4.11 3.67 0.43 3.88 3.89 4.10 0.44 0.6622552 1.021022 0.8936067 

58 3.80 2.46 1.43 3.06 3.13 3.71 1.34 0.4108063 0.6841215 0.6467417 

59 4.52 3.89 0.56 4.20 4.21 4.51 0.63 0.7738587 1.0833616 0.8609674 

60 4.93 3.67 1.04 4.25 4.30 4.88 1.27 0.7950822 1.0204657 0.7435092 

61 4.76 3.18 1.35 3.89 3.97 4.67 1.59 0.6645169 0.8832686 0.6664708 

62 4.23 3.92 0.29 4.07 4.08 4.23 0.31 0.7288937 1.0913453 0.927602 

63 4.42 2.92 1.38 3.59 3.67 4.33 1.50 0.5672018 0.8124447 0.6606198 

64 4.50 3.55 0.86 4.00 4.02 4.47 0.95 0.7016472 0.9872235 0.7885218 

65 5.80 4.30 1.05 4.99 5.05 5.73 1.50 1.094931 1.1961625 0.7418142 

66 3.87 3.24 0.65 3.54 3.55 3.85 0.62 0.5508395 0.9023238 0.839076 

67 4.61 3.30 1.15 3.90 3.95 4.54 1.31 0.667885 0.9179573 0.7162174 

68 5.58 3.37 1.61 4.34 4.48 5.41 2.21 0.8263281 0.9371794 0.603385 

69 4.49 3.47 0.92 3.94 3.98 4.45 1.02 0.683353 0.9639679 0.7719365 

70 4.50 3.95 0.50 4.21 4.22 4.49 0.55 0.7792562 1.097493 0.8774548 

71 4.38 2.80 1.46 3.51 3.59 4.28 1.58 0.5400129 0.7802596 0.6399936 

72 6.17 4.24 1.27 5.12 5.21 6.07 1.93 1.1496631 1.1792771 0.6866931 

73 5.06 3.57 1.20 4.25 4.31 4.98 1.49 0.7919993 0.9919803 0.7053146 

74 4.46 3.65 0.73 4.04 4.06 4.44 0.80 0.715731 1.0165712 0.8196479 

75 5.14 3.66 1.17 4.34 4.40 5.07 1.48 0.8261078 1.0178508 0.7119231 

76 3.76 3.15 0.66 3.44 3.46 3.75 0.61 0.5202775 0.8758691 0.8370374 

77 6.97 4.33 1.53 5.50 5.65 6.78 2.64 1.3273181 1.2055927 0.6216239 

78 4.36 3.27 1.01 3.78 3.82 4.32 1.09 0.6266306 0.9100015 0.7501949 
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79 5.45 3.61 1.37 4.43 4.53 5.33 1.84 0.8629135 1.0028849 0.6616624 

80 4.72 3.78 0.80 4.23 4.25 4.69 0.93 0.7842487 1.0528455 0.8023744 

81 5.86 4.00 1.29 4.84 4.93 5.75 1.86 1.0283632 1.1115131 0.6819997 

82 5.81 4.17 1.14 4.92 4.99 5.73 1.64 1.0636832 1.1598047 0.7178918 

83 5.84 3.91 1.34 4.78 4.87 5.72 1.93 1.0019292 1.0871726 0.669671 

84 3.58 3.09 0.55 3.33 3.33 3.57 0.49 0.4857214 0.8598461 0.8640836 

85 4.47 3.04 1.30 3.69 3.75 4.39 1.43 0.5967749 0.8450749 0.6793309 

86 3.79 2.64 1.22 3.16 3.21 3.73 1.14 0.4394401 0.7351114 0.6980848 

87 4.16 3.28 0.86 3.69 3.72 4.13 0.88 0.5983998 0.9112811 0.7877979 

88 5.35 4.29 0.80 4.79 4.82 5.32 1.06 1.0090027 1.1939927 0.8020705 

89 4.62 3.20 1.25 3.84 3.91 4.54 1.42 0.6489982 0.8895276 0.6921129 

90 4.07 2.98 1.08 3.48 3.53 4.02 1.08 0.5330018 0.8300533 0.7338121 

91 5.01 3.88 0.91 4.41 4.44 4.97 1.12 0.8536924 1.0799956 0.7756113 

92 3.57 2.54 1.18 3.01 3.06 3.52 1.04 0.3982375 0.705708 0.7099202 

93 4.19 3.32 0.85 3.73 3.75 4.16 0.88 0.610587 0.9225194 0.7912342 

94 5.76 4.07 1.19 4.84 4.91 5.67 1.69 1.0283311 1.1314862 0.7067522 

95 4.17 3.47 0.69 3.80 3.82 4.15 0.70 0.6354154 0.9644964 0.8310842 

96 5.07 3.76 1.05 4.36 4.41 5.01 1.31 0.8368491 1.045446 0.7414086 

97 4.32 3.95 0.34 4.13 4.14 4.32 0.37 0.750269 1.0999688 0.9154724 

98 4.63 3.48 1.01 4.01 4.06 4.59 1.16 0.7079244 0.9672782 0.7502697 

99 4.79 3.63 0.98 4.17 4.21 4.75 1.16 0.7656266 1.0111467 0.7580763 

100 5.16 3.71 1.14 4.38 4.43 5.09 1.45 0.8408265 1.03201 0.7190565 

101 5.00 3.67 1.08 4.29 4.34 4.94 1.33 0.8075006 1.0222738 0.7346714 

102 5.02 4.02 0.81 4.49 4.52 4.99 1.01 0.8867965 1.117633 0.7996059 

103 4.24 2.99 1.19 3.56 3.61 4.17 1.25 0.5562713 0.8315276 0.7056157 

104 3.62 3.20 0.48 3.40 3.41 3.62 0.43 0.5086081 0.8888322 0.881775 

105 3.91 4.09 -0.19 4.00 4.00 3.91 -0.19 0.702898 1.1388301 1.0474351 

106 5.20 3.50 1.33 4.26 4.35 5.10 1.70 0.7987469 0.9731199 0.6730155 
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107 4.41 3.06 1.24 3.68 3.74 4.34 1.35 0.5934198 0.8521962 0.6947342 

108 3.87 3.21 0.69 3.53 3.54 3.85 0.66 0.5459967 0.8930048 0.8291234 

109 4.43 2.85 1.45 3.55 3.64 4.32 1.58 0.553821 0.7917205 0.642504 

110 4.18 3.82 0.35 3.99 4.00 4.18 0.36 0.700514 1.0612743 0.9127252 

111 5.07 3.52 1.24 4.22 4.29 4.99 1.55 0.7837681 0.9787669 0.6938611 

112 4.75 4.01 0.63 4.37 4.38 4.73 0.74 0.8374182 1.1159918 0.8442695 

113 4.27 3.18 1.04 3.68 3.72 4.22 1.09 0.5959713 0.884131 0.7445767 

114 4.21 2.94 1.22 3.52 3.58 4.15 1.27 0.5445575 0.8182864 0.698021 

115 4.05 3.72 0.33 3.88 3.88 4.04 0.33 0.6612974 1.0347362 0.9191026 

116 4.92 3.17 1.45 3.95 4.04 4.80 1.75 0.6843323 0.8808207 0.6435903 

117 4.80 3.30 1.27 3.98 4.05 4.72 1.50 0.6953389 0.917401 0.6871054 

118 4.65 3.41 1.08 3.98 4.03 4.59 1.23 0.6973697 0.9498643 0.7344489 

119 4.36 2.57 1.66 3.35 3.46 4.21 1.78 0.4920241 0.7153608 0.5904259 

120 4.29 3.21 1.03 3.71 3.75 4.25 1.09 0.6047989 0.8918365 0.7465537 

121 3.81 2.80 1.08 3.26 3.30 3.77 1.01 0.4682127 0.7781454 0.7341417 

122 5.12 4.36 0.60 4.72 4.74 5.10 0.76 0.979732 1.2118239 0.8508897 

123 4.99 3.20 1.45 4.00 4.10 4.87 1.79 0.7026122 0.891002 0.641421 

124 5.01 3.61 1.14 4.25 4.31 4.95 1.41 0.7949578 1.0038863 0.7196586 

125 5.53 3.91 1.19 4.65 4.72 5.45 1.62 0.9498837 1.0876733 0.7070141 

126 5.54 4.51 0.76 5.00 5.02 5.51 1.04 1.0969261 1.2534392 0.8130752 

127 5.57 3.83 1.27 4.62 4.70 5.48 1.74 0.9377322 1.0654748 0.687241 

128 5.54 3.48 1.50 4.39 4.51 5.39 2.05 0.8476691 0.969142 0.6289991 

129 4.22 3.30 0.88 3.73 3.76 4.19 0.92 0.6120534 0.9184024 0.7823089 

130 5.29 3.77 1.16 4.46 4.53 5.21 1.52 0.8757553 1.0488398 0.713078 

131 7.22 4.35 1.61 5.60 5.79 6.99 2.87 1.3798539 1.2103773 0.6027122 

132 5.54 3.84 1.25 4.61 4.69 5.45 1.71 0.9340183 1.0669213 0.6918484 

133 4.17 3.39 0.76 3.76 3.78 4.15 0.78 0.620808 0.9431602 0.8134207 

134 5.82 4.04 1.24 4.85 4.93 5.73 1.78 1.0333892 1.1239476 0.6939526 
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135 5.72 4.24 1.05 4.92 4.98 5.66 1.48 1.0641499 1.1782479 0.7405801 

136 6.57 3.57 1.85 4.84 5.07 6.27 3.00 1.0291499 0.9926758 0.5435478 

137 5.48 4.57 0.68 5.00 5.02 5.45 0.91 1.0984153 1.2699907 0.8335585 

138 5.12 4.32 0.63 4.70 4.72 5.10 0.80 0.9713888 1.2018095 0.8440724 

139 5.02 3.84 0.95 4.39 4.43 4.97 1.18 0.845749 1.0673664 0.764693 

140 5.46 4.10 1.01 4.73 4.78 5.40 1.36 0.9834223 1.1404714 0.7508104 

141 4.50 3.16 1.20 3.77 3.83 4.43 1.34 0.6247211 0.8796523 0.703133 

142 4.98 3.69 1.05 4.29 4.33 4.92 1.29 0.8068657 1.0267247 0.7416658 

143 6.78 4.10 1.60 5.27 5.44 6.57 2.68 1.2215272 1.1407217 0.6047249 

144 5.18 3.66 1.18 4.36 4.42 5.10 1.51 0.8331873 1.0194921 0.7081522 

145 4.33 4.24 0.08 4.28 4.28 4.33 0.09 0.8057829 1.1795553 0.9802122 

146 3.53 2.77 0.87 3.13 3.15 3.51 0.76 0.4300497 0.7710797 0.7848406 

147 3.64 3.47 0.19 3.55 3.55 3.64 0.17 0.554612 0.9649137 0.9529919 

148 6.38 4.30 1.32 5.24 5.34 6.26 2.08 1.205807 1.1964963 0.6739791 

149 5.23 3.60 1.26 4.34 4.42 5.14 1.63 0.8278418 1.0020503 0.6885465 

150 5.20 3.50 1.33 4.27 4.35 5.10 1.70 0.7997883 0.9736206 0.6728311 

151 4.98 3.77 0.98 4.33 4.37 4.93 1.20 0.8245445 1.0493683 0.7581293 

152 5.45 4.21 0.92 4.79 4.83 5.41 1.24 1.0089471 1.171961 0.7727865 

153 4.59 3.79 0.71 4.17 4.19 4.57 0.80 0.7638518 1.0541808 0.8258908 

154 4.59 3.21 1.22 3.84 3.90 4.52 1.39 0.6475678 0.8925319 0.698335 

155 5.43 4.13 0.98 4.73 4.78 5.38 1.31 0.9848353 1.1479543 0.7596039 

156 3.81 3.71 0.10 3.76 3.76 3.81 0.10 0.6204754 1.0320379 0.9744694 

157 5.32 3.81 1.15 4.50 4.57 5.25 1.51 0.8905906 1.059633 0.7157056 

158 3.88 3.52 0.38 3.70 3.70 3.88 0.36 0.5999342 0.9790729 0.9070433 

159 5.12 3.76 1.08 4.39 4.44 5.06 1.36 0.8448455 1.0454738 0.7344303 

160 4.93 4.02 0.75 4.45 4.48 4.91 0.92 0.8709204 1.1176886 0.8142631 

161 4.23 3.82 0.39 4.02 4.03 4.22 0.41 0.7104358 1.0635832 0.9038984 

162 6.65 4.10 1.56 5.22 5.37 6.46 2.55 1.19667 1.1400541 0.6165639 
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163 5.65 3.92 1.24 4.71 4.78 5.56 1.73 0.9726711 1.0903438 0.693845 

164 5.74 4.49 0.89 5.08 5.12 5.70 1.25 1.1327122 1.2488771 0.7816662 

165 5.38 4.25 0.85 4.78 4.81 5.34 1.13 1.0036445 1.1815582 0.7896449 

166 5.13 4.35 0.62 4.72 4.74 5.11 0.78 0.9804817 1.209821 0.8474309 

167 5.48 3.94 1.14 4.65 4.71 5.41 1.54 0.9481989 1.0954901 0.7184872 

168 4.07 3.30 0.76 3.67 3.69 4.05 0.76 0.5904289 0.9192369 0.8124355 

169 3.32 2.80 0.63 3.05 3.06 3.30 0.51 0.408126 0.7793694 0.844878 

170 5.84 3.46 1.65 4.49 4.65 5.64 2.38 0.8867041 0.9617981 0.5922303 

171 5.32 3.90 1.08 4.56 4.61 5.26 1.42 0.9122093 1.0855592 0.7333546 

172 5.79 5.16 0.44 5.46 5.47 5.78 0.63 1.3114809 1.4352837 0.8916924 

173 7.22 4.76 1.38 5.86 5.99 7.06 2.46 1.5080348 1.3234564 0.6593401 

174 3.73 3.50 0.25 3.62 3.62 3.73 0.23 0.5747033 0.9749837 0.9389718 

175 4.14 3.58 0.54 3.85 3.86 4.12 0.55 0.6506043 0.9962921 0.8660798 

176 4.81 3.30 1.28 3.98 4.05 4.73 1.52 0.6968686 0.9166499 0.6844751 

177 4.35 3.53 0.77 3.92 3.94 4.33 0.82 0.6750392 0.9818547 0.8107127 

178 4.90 3.82 0.89 4.33 4.36 4.86 1.08 0.8219278 1.0624148 0.7795718 

179 5.71 4.01 1.21 4.78 4.86 5.62 1.70 1.0056943 1.1152407 0.7020576 

180 3.95 3.49 0.47 3.71 3.72 3.94 0.46 0.6044697 0.9699765 0.8835872 

181 5.85 4.12 1.20 4.91 4.98 5.76 1.73 1.0586667 1.1463409 0.7046442 

182 3.99 3.40 0.61 3.68 3.70 3.98 0.60 0.5961778 0.9450796 0.8504769 

183 4.64 3.48 1.01 4.02 4.06 4.59 1.16 0.7084284 0.9678623 0.7506418 

184 5.10 4.01 0.87 4.52 4.56 5.07 1.10 0.8982396 1.1146843 0.7852594 

185 3.91 3.12 0.82 3.49 3.51 3.88 0.79 0.5353252 0.8676629 0.7983363 

186 4.68 3.73 0.82 4.18 4.21 4.65 0.94 0.7669641 1.0384916 0.7982381 

187 3.66 3.09 0.63 3.36 3.38 3.65 0.57 0.4972267 0.8595957 0.8435981 

188 5.47 4.45 0.76 4.94 4.96 5.44 1.02 1.0700544 1.2385567 0.8138183 

189 4.80 3.74 0.89 4.24 4.27 4.77 1.06 0.790399 1.0416906 0.7793502 

190 5.51 3.61 1.40 4.46 4.56 5.39 1.90 0.8742966 1.004081 0.6546065 
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191 4.45 3.24 1.10 3.80 3.84 4.39 1.21 0.6333108 0.9014892 0.72846 

192 4.21 3.06 1.11 3.59 3.63 4.15 1.15 0.5650562 0.8503602 0.7264669 

193 5.57 3.39 1.59 4.35 4.48 5.40 2.18 0.8302015 0.9435496 0.608762 

194 6.43 4.48 1.23 5.37 5.46 6.33 1.95 1.2656985 1.2461231 0.6964552 

195 5.73 3.44 1.62 4.44 4.58 5.55 2.29 0.8648235 0.9557616 0.5996161 

196 5.31 3.77 1.18 4.48 4.54 5.24 1.54 0.8798892 1.0488119 0.7096902 

197 2.90 2.93 -0.05 2.92 2.92 2.90 -0.03 0.3736666 0.8160053 1.011587 

198 5.38 4.32 0.80 4.82 4.85 5.34 1.06 1.0203197 1.2018373 0.8036309 

199 5.43 3.58 1.39 4.41 4.50 5.31 1.86 0.8531119 0.9947065 0.6583933 

200 4.92 3.65 1.05 4.24 4.29 4.87 1.27 0.7899429 1.0163208 0.7422796 

201 4.89 3.08 1.50 3.88 3.98 4.76 1.80 0.6615583 0.8573981 0.6308098 

202 5.63 3.98 1.19 4.73 4.81 5.55 1.65 0.9844422 1.1074795 0.7072659 

203 4.58 3.58 0.88 4.05 4.08 4.55 1.00 0.7209299 0.9964868 0.7819007 

204 7.01 4.31 1.56 5.50 5.66 6.81 2.70 1.3271174 1.1991668 0.615108 

205 4.24 3.37 0.83 3.78 3.81 4.21 0.87 0.6285768 0.9385703 0.7955671 

206 5.08 4.35 0.58 4.70 4.72 5.07 0.73 0.971816 1.2112119 0.8569545 

207 6.23 3.28 1.92 4.52 4.76 5.93 2.95 0.8990114 0.9133952 0.5268098 

208 4.45 3.34 1.01 3.85 3.89 4.40 1.10 0.6527598 0.9296964 0.7516756 

209 5.15 3.51 1.29 4.25 4.33 5.05 1.64 0.7923888 0.9752619 0.6814056 

210 6.36 4.59 1.13 5.41 5.48 6.28 1.77 1.2837897 1.2776406 0.7218136 

211 4.27 3.64 0.60 3.94 3.96 4.26 0.63 0.6831184 1.0131774 0.8530542 

212 5.50 3.69 1.33 4.50 4.59 5.39 1.81 0.8912584 1.0265021 0.6711469 

213 5.33 3.98 1.02 4.61 4.66 5.27 1.34 0.9325091 1.1083419 0.7478181 

214 5.35 4.08 0.97 4.67 4.72 5.30 1.27 0.9590588 1.134574 0.7619421 

215 5.95 3.87 1.42 4.80 4.91 5.82 2.08 1.0119244 1.0765462 0.6501579 

216 4.73 3.74 0.84 4.21 4.23 4.69 0.98 0.7769252 1.0409395 0.7917231 

217 4.93 3.75 0.97 4.29 4.34 4.88 1.18 0.8103015 1.0418575 0.7604516 

218 6.15 4.60 1.02 5.32 5.37 6.08 1.55 1.2416272 1.2789759 0.7478854 
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219 5.22 3.32 1.48 4.16 4.27 5.09 1.90 0.761813 0.9239103 0.6360816 

220 6.15 3.95 1.45 4.93 5.05 6.00 2.20 1.0677646 1.0995793 0.6428049 

221 5.14 4.84 0.24 4.99 4.99 5.14 0.30 1.0938965 1.346406 0.9407569 

222 4.58 3.46 0.99 3.98 4.02 4.53 1.12 0.6956456 0.9619372 0.7551043 

223 4.02 3.83 0.19 3.92 3.93 4.02 0.19 0.6766553 1.065586 0.9526012 

224 4.07 2.93 1.14 3.45 3.50 4.02 1.14 0.5240839 0.815143 0.7197279 

225 4.65 3.59 0.92 4.09 4.12 4.61 1.06 0.7336439 0.9989069 0.7720871 

226 5.46 4.37 0.81 4.89 4.92 5.43 1.09 1.0484174 1.2162469 0.8009599 

227 4.46 3.61 0.78 4.01 4.03 4.44 0.86 0.7067684 1.0028292 0.8077526 

228 4.22 2.97 1.20 3.54 3.60 4.16 1.25 0.5507894 0.8262979 0.7037028 

229 4.89 3.25 1.36 3.99 4.07 4.79 1.64 0.6986545 0.9049386 0.6653917 

230 3.26 2.31 1.18 2.75 2.79 3.21 0.95 0.3315914 0.643758 0.7094856 

231 3.91 3.03 0.90 3.44 3.47 3.87 0.87 0.5206703 0.8442125 0.7770381 

232 3.78 3.08 0.76 3.41 3.43 3.76 0.71 0.5119978 0.8566471 0.8136493 

233 5.18 3.72 1.14 4.39 4.45 5.11 1.45 0.8468531 1.0357932 0.7191834 

234 4.24 2.93 1.26 3.52 3.58 4.17 1.32 0.5452402 0.8140581 0.6899609 

235 3.01 2.35 0.89 2.66 2.68 2.99 0.66 0.3110769 0.6536054 0.7795879 

236 5.42 5.08 0.26 5.25 5.25 5.42 0.34 1.2101886 1.4129739 0.9365194 

237 4.76 3.88 0.75 4.30 4.32 4.73 0.88 0.8114604 1.0797174 0.8155572 

238 5.15 3.74 1.11 4.39 4.45 5.08 1.41 0.8463201 1.0406892 0.7264554 

239 4.12 3.71 0.40 3.91 3.92 4.12 0.41 0.6730206 1.0333175 0.9006183 

240 4.72 3.65 0.91 4.15 4.18 4.68 1.06 0.7565366 1.015987 0.7745472 

241 5.25 3.61 1.27 4.36 4.43 5.16 1.64 0.8333639 1.0050268 0.6880535 

242 4.69 3.57 0.97 4.10 4.13 4.65 1.12 0.7370766 0.9943448 0.7614878 

243 5.39 4.69 0.53 5.03 5.04 5.38 0.71 1.1105496 1.3037058 0.868806 

244 4.15 2.82 1.30 3.42 3.48 4.07 1.33 0.5133239 0.7836255 0.6790897 

245 4.59 3.06 1.35 3.75 3.83 4.50 1.53 0.61724 0.8517511 0.667226 

Siglas abreviadas na TAB. 1. 


