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Os efeitos negativos da ocorrência de baixas temperaturas sobre o arroz são de difícil controle e 

manejo, por ser um fator imprevisível. Embora não seja uma tarefa fácil, em diversas regiões do 

mundo, já foram desenvolvidas cultivares com satisfatória tolerância ao frio. O caminho para o 

desenvolvimento de cultivares deve envolver, a adoção de várias estratégias para tornar o 

processo de melhoramento desse caráter ágil e preciso. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

diversidade genética existente entre os acessos de arroz da subespécie Japonica do Banco de 

Germoplasma da ESALQ/USP e caracterizá-los a fim de identificar fontes de tolerância ao frio 

durante a fase reprodutiva. O trabalho foi conduzido em dois anos agrícolas sendo o primeiro 

experimento em 2013 e o segundo em 2014. No primeiro experimento, foi feita a identificação 

da diversidade genética por caracteres agromorfológicos e a avaliação do seu rendimento em 

condições de estresse por baixas temperaturas na fase reprodutiva. A divergência genética entre 

os acessos foi quantificada com análises estatísticas multivariadas, com o uso da distância 

generalizada de Mahalanobis. Utilizou-se o algoritmo de otimização de Tocher para 

agrupamento e a análise de componentes principais foi utilizada para se determinar as variáveis 

que mais contribuíram para a variabilidade entre os acessos. No segundo experimento, 26 

genótipos potenciais selecionados quanto a tolerância ao frio foram avaliados novamente sob 

esta condição de estresse na fase reprodutiva. Foi observada a presença de variabilidade genética 

para os caracteres avaliados. No primeiro experimento, os acessos japoneses apresentaram em 

média maior rendimento e massa de mil grãos e menor esterilidade quando comparados com as 

cultivares comerciais, indicando possível existência de fontes de tolerância ao frio na fase 

reprodutiva. Considerando simultaneamente as variáveis analisadas, de acordo com o algoritmo 

de otimização de Tocher, os acessos e cultivares foram reunidos em 37 grupos de similaridade. 

Os genótipos avaliados no segundo experimento apresentaram elevada esterilidade (próxima a 

100%). No entanto, deve-se destacar que foram registradas temperaturas críticas baixas 

(inferiores a 15°C) ao longo de quase todo o ciclo, especialmente durante o período reprodutivo. 
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