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RESUMO
A linhaça (Linum usitatissimum L.) é uma espécie autógama pertencente à família Linaceae e
é a semente proveniente da planta do linho. No Brasil, as sementes utilizadas para o cultivo da
linhaça são oriundas de populações que não passaram pelo crivo do melhoramento genético,
apresentando variabilidade entre plantas para características como duração do ciclo, altura,
arquitetura de planta e produtividade de grãos. O objetivo deste trabalho é estimar a
variabilidade existente entre progênies de linhaça dourada obtidas através do método de seleção
individual a partir de um teste de progênies realizado no município de Curitibanos, SC. O
experimento foi conduzido em condições de campo, na Área Experimental Agropecuária da
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus de Curitibanos, SC, no ano de 2018. O método
de melhoramento utilizado foi o de seleção individual com teste de progênies, sendo a
produtividade a característica base para a seleção. No total, foram selecionadas 73 progênies
que, junto com a testemunha (obtida de uma mistura da população original), constituíram os
tratamentos. Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados (DBC) com três blocos. O
experimento foi implantado em junho de 2018, a campo, em sulcos com 2 m de comprimento
e 2 cm de profundidade, onde foram semeadas manualmente 100 sementes. Foram feitas as
avaliações de número de dias para emergência (DPE), número de plantas emergidas (%E),
número de dias para o florescimento (DPF), porcentagem de acamamento (%A), número de
dias para maturação (DPM), estande final (EF), altura da planta (cm) (AP), comprimento
técnico (CT), comprimento produtivo (CP), diâmetro da ramificação principal (DP) e
secundária (cm) (DS), relação da parte produtiva da planta (RPPP), número de cápsulas por
planta (NCP), produtividade/área (t ha-1) (PGA) e produtividade/planta (g) (PGP). Os dados
obtidos a partir das avaliações foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p<0,05) e
as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) e análise da Correlação de
Pearson pelo teste de t (p<0.05). Houve diferença significativa entre as progênies para as
avaliações de dias para a emergência, dias para o florescimento, altura da planta, comprimento
técnico, comprimento produtivo, para a relação da parte produtiva da planta, para o número de
cápsulas/planta, para a produtividade/planta e produtividade/área. Houve elevada correlação
entre os parâmetros avaliados, sendo que a produtividade/área, a produtividade/planta e o
número de cápsulas/planta, não apresentaram correlação significativa, negativa ou positiva,
apenas com 6, 4 e 3 do total das avaliações. As progênies apresentaram variabilidade para nove
características das quinze avaliadas e a testemunha ficou nos grupos com as menores médias
para sete do total, indicando o potencial das progênies para continuidade do programa de
melhoramento.
Palavras-chave: Teste de progênies. Melhoramento. Produtividade.

ABSTRACT
Linseed (Linum usitatissimum L.) is an autogamous species that belongs to the Linaceae family
and is the seed of the flax plant. In Brazil, the seeds that are used for flaxseed cultivation come
from populations that have not been genetically improved, presenting variability among plants
for characteristics such as cycle length, plant height, plant architecture and grain yield. The
objective of this work is to estimate the variability between progenies obtained through the
individual selection method from a progeny test carried out in the city of Curitibanos, SC. The
experiment was carried out under field conditions at the Agricultural Experimental Area of the
Federal University of Santa Catarina, Curitibanos Campus, SC, in the year of 2018. The
breeding method used was the individual selection with progeny testing, with productivity
being the base feature for selection. 73 progenies were selected, which along with the control
(obtained from a mixture of the original population) constituted the treatments. A randomized
block design (DBC) with three blocks was used. The experiment was implanted in June 2018,
in the field, in furrows 2 m long and 2 cm deep, where 100 seeds were manually seeded. It was
made evaluations for the number of days to emergence (DPE), number of emerged plants (%E),
number of days to flowering (DPF), lodging percentage (%A), number of days to maturation
(DPM), plant height (cm) (AP), technical length (CT), productive length (CP), main branch
diameter (DP) and secondary (cm) (DS), relation of the productive part of plant (RPPP), number
of capsules (NCP), yield of grains/plant (g) (PGA) and yield of grains/area (t ha-1) (PGP). The
data obtained from the evaluations were submitted to variance analysis by the F test (p <0.05)
and the means were compared by the Scott-Knott test (p <0.05) and to Pearson Correlation
analysis by the t test (p<0.05) There was significant difference among the progenies for the
evaluations of days to emergence, days to flowering, plant height, technical length, productive
length, for the relation of the productive part of plant, for number of capsules/plant, for
yield/plant and yield/area. There was a many correlations between the evaluated parameters,
and the yield/area, yield/plant and number of capsules/plant did not present significant negative
or positive correlation for only 6, 4 and 3 from the total of the evaluations. The progenies
showed variability for nine characteristics of the fifteen evaluated and the control was in the
groups with the lowest ones for seven of the total, indicating the potential of the progenies for
the continuity of the breeding program.
Keywords: Progeny test. Breeding. Yield.
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1 INTRODUÇÃO
A linhaça (Linum usitatissimum L.) é uma espécie autógama pertencente à família
Linaceae e é a semente proveniente da planta do linho, sendo o alimento de origem vegetal mais
rico em ácidos graxos do tipo ω-3, com quantidades elevadas de fibras, proteínas e compostos
fenólicos (THOMPSON; CUNNANE, 2003). A origem do linho é desconhecida, entretanto,
acredita-se que seja originária das regiões entre o Sul da Europa e Ásia Central, com registros
datando de cerca de 10.000 anos atrás, sendo uma das primeiras espécies a ser cultivada pelo
homem (LAY; DYBING, 1989; ALLABY et al., 2005).
O maior produtor mundial de linhaça é o Canadá, com um total de aproximadamente
950.000 mil toneladas em 2015, equivalente a 40% de toda a produção e uma área de plantio
de cerca de 380.000 hectares (STATCAN, 2016). No Brasil, o cultivo do linho foi introduzido
no século XVII na cidade de Florianópolis (SC). Posteriormente, foi difundido para os estados
de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul (LIMA, 2007). De acordo com dados da FAO (2016)
no ano de 2005, apenas 5 mil hectares eram destinados ao cultivo de linhaça no Brasil.
Atualmente, o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de linhaça. A maior parte da
produção de linhaça é destinada às indústrias de óleo, além de ser de uso alimentar, medicinal,
cosmético ou como fibra, principalmente em indústrias têxteis (ROSSETTO, 2012). A cultura
pode dar origem a goma e farelo de linhaça, além de ser usado na indústria como secante para
a confecção de tintas, vernizes, corantes, linóleos e biodiesel (MARQUES, 2008).
A produtividade da cultura da linhaça é influenciada pelo arranjo de plantas e pela
densidade de semeadura, que afetam a interceptação e o uso da radiação solar, e por fatores
ambientais como estresse hídrico e altas temperaturas e, por características genéticas
(TOMASSONI et al. 2013). Entre os anos de 2012 e 2013, a média mundial de produtividade
foi de 927 kg ha-1 e a média no Brasil foi de 1036 kg ha-1. Entretanto, países como a Suécia,
França e Canadá apresentaram média de 3918 kg ha-1, 1931 kg ha-1 e 1543 kg ha-1,
respectivamente, demonstrando o grande potencial produtivo da cultura (POPOVIC, 2016).
Dentre os componentes de produção da linhaça estão o número de plantas/área, de
cápsulas/planta e de sementes/cápsula e a massa da semente (normalmente expresso em massa
de mil sementes). A seleção de genótipos de linhaça para incremento na produtividade é
bastante complexa, considerando ser uma característica de herança poligênica e altamente
influenciada pelo ambiente (RAHIMI; ZAREI; ARMINIAN, 2011).
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Entre as linhaças de coloração marrom e dourada, não ocorrem diferenças significativas
quanto a composição química do grão (MUELLER et al., 2010). No Brasil, a mais produzida é
a linhaça marrom. No Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA, 2019) atualmente existem 10 cultivares de linhaça marrom
registradas e quase a sua totalidade oriunda de genótipos importados ou sem melhoramento
genético sob as condições edafoclimáticas brasileiras. Não existe atualmente nenhuma cultivar
de linhaça dourada registrada no Brasil, assim como não há relatos de programas de
melhoramento genético da linhaça no país.
O melhoramento de espécies autógamas pode ser realizado através de métodos que
explorem a variabilidade genética existente, ou aqueles que primeiro criam, ou ampliam a
variabilidade genética, para posteriormente realizar a seleção das plantas superiores (ALLARD,
1971). Entre os métodos que exploram a variabilidade já existente na espécie existe o método
de seleção individual com teste de progênies ou também chamado seleção de linhas puras, que
se baseia no princípio de que uma planta considerada superior pode ser avaliada através do
estudo de sua descendência. O objetivo final do método é a obtenção de linhagens superior a
partir de uma população que apresente variabilidade genética, podendo ser uma cultivar ou
genótipos silvestres (ZANOTTO, 1990).
No Brasil, as sementes utilizadas para o cultivo da linhaça são oriundas de populações
que não passaram pelo crivo do melhoramento genético, apresentando variabilidade entre
plantas para características como duração do ciclo, altura e arquitetura de planta e produtividade
de grãos. Tais características, quando variáveis dentro da lavoura, podem resultar na dificuldade
do produtor em obter rentabilidade com a cultura, já que é comum nas lavouras a maturação
desuniforme e a baixa produtividade média. Neste sentido, dentro da vasta variabilidade
genética existente nas populações de linhaça dourada deve haver genótipos que apresentem
comportamento superior para caracteres de importância agronômica, que possam ser
desenvolvidos a partir da aplicação de métodos de melhoramento para espécies autógamas.
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1.1 JUSTIFICATIVA
No mundo, entre 2012 e 2013, a área de produção de linhaça (Linum usitatissimum L.)
foi de 2.270.353 ha e a média de produtividade foi de 927 kg ha-¹, enquanto no Brasil a área
cultivada é de apenas 10000 ha e a produtividade média de 1036 kg ha-¹. Entretanto, existem
registros de produtividade média no mundo de até 3918kg ha-¹, mostrando o alto potencial
produtivo da cultura (FAO, 2016).
Parte desta produção, no Brasil, é limitada pela falta de cultivares de linhaça dourada
registradas no Registro Nacional de Cultivares e pela falta de programas de melhoramento da
cultura, fazendo com que os produtores utilizem para cultivo materiais não melhorados e não
adaptados para as condições locais das áreas de plantio (MAPA, 2019).
A região Sul do Brasil é a principal produtora de linhaça e é a mais adequada para cultivo
em território nacional no que diz respeito às condições climáticas. A cultura demanda de uma
precipitação anual de cerca de 400 a 750 mm, de temperaturas baixas ou amenas durante a
época de crescimento e temperaturas mais altas e pouca precipitação após a maturação.
Temperaturas acima de 32ºC durante a floração reduzem o crescimento e o tamanho e teor de
óleo da semente. A planta de linhaça necessita de frio, o qual quando não ocorre atrasa a
floração, ainda que o fotoperíodo seja adequado (FLOSS, 1983).
O município de Curitibanos, em Santa Catarina, possui temperatura média anual de 16
- 17ºC e Umidade Relativa do Ar média de 80 – 82%, e é classificado como Cfb, com
temperaturas no mês mais frio abaixo de 15°C e temperaturas no mês mais quente acima de
25°C, apresentando condições que atendem as demandas da cultura da linhaça, em especial a
dourada (SDR, 2003; KOPPEN, 1948). Sendo assim, apresenta potencial para o
desenvolvimento de genótipos superiores e adaptados as condições climáticas regionais, através
do processo associado a aplicação dos métodos de melhoramento genético.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
Estimar a variabilidade genética entre progênies de linhaça dourada obtidas através do
método de seleção individual com teste de progênies.

1.2.2 Objetivos específicos
Estudar o comportamento das progênies ao longo do ciclo de cultivo quanto a
características de impacto no manejo e na produtividade da cultura, com foco no propósito de
semente.
Comparar o potencial produtivo das progênies superiores de linhaça com a população
original.
Selecionar as 50 melhores progênies de linhaça dourada para semente para cultivo no
próximo ano, dando continuidade ao processo de melhoramento genético.
Estimar as correlações existentes entre as características analisadas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 ASPECTOS BOTÂNICOS DE Linum usitatissimum L.
A linhaça (Linum usitatissimum L.) é uma espécie autógama diploide (2n=30), herbácea,
anual de inverno, caracterizada por apresentar uma altura variável entre 30 e 130 cm, talos
eretos, folhas estreitas lineares ou lanceoladas, simples, acuminadas, sem estípulas, de
coloração verde, com 20-40 mm de comprimento e 3 mm de largura. Possui raiz pivotante com
numerosos ramos laterais, podendo apresentar de 4-7% do total das raízes em camadas com
profundidade superior a 60 cm. Do talo principal podem surgir ramificações, sendo que de
ambos nascem as folhas, as flores e as cápsulas (Figura 1). Da casca da planta é retirada a fibra
do linho, matéria-prima para a fabricação de tecidos, e da cápsula se obtém a semente
(MARQUES, 2008).
Figura 1 – Estruturas da linhaça, onde: (A) planta, (B) flores, (C) cápsulas verdes e (D)
sementes.

Fonte: Autor (2019).

As flores da linhaça são hermafroditas, pentâmeras, com diversos formatos e
predominantemente autógamas, podendo ter uma taxa de fecundação cruzada de 0,43% a 3,4%,
em condições ambientais. As flores possuem diferentes colorações, podendo ser brancas, rosas
ou azuis, contendo cinco estames e um pistilo. O florescimento dura de 25 a 40 dias (SINGH,
2016). As sementes da linhaça podem ter coloração dourada ou marrom-avermelhada, o que é
determinada pela quantidade de pigmentos no revestimento externo da semente que, por sua
vez, é determinada por fatores genéticos e ambientais, além disso, são leves e brilhantes,
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ovaladas, pontiagudas e chatas, com medida de 2,5 x 5,0 x 1,5 mm (MOURA et al., 2009).
Possui textura firme e mastigável, com levemente amargo e na sua parte externa apresenta uma
substância que a torna pegajosa quando úmida. Cada cápsula contém de 6 a 8 sementes. O ciclo
de desenvolvimento é muito variável de acordo com o material genético e as condições
climáticas, durando em média 110 dias e, de acordo com a escala fenológica descrita pelo Flax
Council of Canada (2015), é dividido em 12 fases de crescimento (Figura 2) (COSKUNER;
KARABABA, 2007; MORRIS; 2007).
Figura 2 – Fases de crescimento e desenvolvimento da cultura da linhaça.

Fonte: Flax Council of Canada (2015).

Dentre os principais constituintes do grão da linhaça estão os lipídios, as proteínas e os
polissacarídeos. Observa-se grande quantidade de ácidos graxos poliinsaturados da família n-3
(linolênico e di-homo-alfa-linolênico) e em menor quantidade da família n-6 (linoléico, gamalinolênico e eicosadienóico) (USDA, 2007). É considerada a maior fonte alimentar de lignana
(fitoestrógenos com propriedades anticarcinogênicas e antioxidantes), além disso, cerca de 8%
do peso do grão é composto da goma ou mucilagem (polissacarídeo heterogêneo) (OOMAH;
MAZZA, 2000).
A composição química da semente de linhaça dourada e marrom é bastante similar.
Apesar disso, a linhaça dourada contém menor quantidade de fibra dietética total e maiores
teores de proteína em relação a linhaça marrom e de acordo com Barroso et al. (2014) o óleo
de linhaça marrom apresenta maior teor de tocoferóis, maior capacidade antioxidante e
estabilidade oxidativa. O óleo corresponde a cerca de 35-50% o peso da semente de linhaça
(LIMA, 2008).

16

Allaby et al. (2005) afirma que o processo de domesticação ocorreu inicialmente
focando nos indivíduos para uso de fibras, a partir dos quais surgiram os descendentes que
foram selecionados para produção de sementes oleaginosas. Sugere-se que a linhaça tem como
progenitor selvagem o L. bienne, o qual é compatível em hidridações, gerando descendentes
férteis (FU et al., 2002).
A linhaça marrom é cultivada em regiões de clima quente e úmido, sendo assim a mais
produzida no Brasil, e a dourada é cultivada em regiões frias como o Canadá e os Estados
Unidos, sendo que neste caso, no Brasil, o Sul é a maior região produtora. Apesar disso,
temperaturas extremas podem prejudicar o desenvolvimento da cultura, sendo que temperaturas
entre -4ºC a -7ºC, na época da germinação, podem levar a morte das plantas, e de -1ºC podem
danificar flores e cápsulas imaturas (FLOSS, 1983). Já temperaturas elevadas de cerca de 32ºC
durante a floração podem reduzir o crescimento e o tamanho da semente, além de afetar o teor
e a qualidade do óleo. Ao longo do ciclo, a cultura apresenta uma demanda hídrica de cerca de
450-750 mm distribuídos uniformemente (JACOBSZ; VAN DER MERWE, 2012).
2.2 ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DE Linum usitatissimum L.
De acordo com dados da FAO (2016), entre os anos de 2012 e 2013, a média para a
linhaça da área mundial plantada foi de 2,31 milhões ha-1, sendo que deste total 49,25%, 22,57%
e 22,42% eram pertencentes aos continentes da Ásia, Europa e América, respectivamente. No
Brasil, de 2012 para 2013, houve um incremento na área de produção de linhaça de 12,27%,
passando de 8403 hectares para 10000 hectares. Em relação a produtividade média do grão da
linhaça no Brasil, de 2012 para 2013, houve um incremento de 37,46%, passando de 873 kg ha1

para 1200 kg ha-1, sendo o 3º país do mundo com o maior incremento produtivo neste período,

ficando atrás apenas da Suécia e dos Estados Unidos.
O cultivo da linhaça dourada é realizado predominantemente em condições orgânicas.
É uma espécie de baixas exigências nutricionais, requerendo pequenas doses de fertilizantes. O
maquinário para plantio e colheita não é específico para a cultura, podendo ser utilizados os
mesmos do cultivo de cereais (CASA et al., 1999). As práticas de manejo e tratos culturais são
mínimas. Caracteriza-se por ser uma cultura rústica, com reduzido riscos de perdas devido a
intempéries climáticas (SOARES et al., 2009). Sendo assim, o custo de produção é
relativamente baixo, sendo comumente observada a produção pela agricultura familiar e/ou
pequenos agricultores. Quando realizado em condições de cultivo convencional, existem custos
adicionais pelo uso de agroquímicos e adubos minerais, principalmente. A linhaça dourada não
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possui nenhuma cultivar ou híbrido registrado no Brasil, assim, é comum que o processo de
maturação ocorra de maneira muito desuniforme, o que induz muitos dos produtores a realizar
a dessecação da área cultivada para colheita (PARIZOTO et al., 2013).
A caracterização do crescimento e produtividade da linhaça é de suma importância para
a diversificação do setor agrícola, sendo uma boa alternativa para a rotação de culturas, e para
a agricultura familiar. Verifica-se que no Sul do Brasil existem potencialidades edafoclimáticas
para o cultivo de linhaça, principalmente para a dourada, que demanda de clima moderadamente
frio. A maior parte da produção de linhaça do país está localizada no Rio Grande do Sul (FAO,
2016).
A linhaça apresenta uma grande diversidade de formas de uso, podendo ser consumida
a semente in natura ou usada para produção de óleos, principalmente, sendo extremamente
recomendada por profissionais da área da saúde, devido aos seus efeitos contra doenças como
o câncer, a osteoporose, diabetes e no alívio dos sintomas da menopausa. A semente, óleo e
farelo de linhaça também pode ser incluída no trato de animais como ovinos e bovinos (ZUK
et al., 2015). A fibra de linhaça é uma das mais naturais de todas os tipos de fibras têxteis. Além
disso, um dos pontos de uma pesquisa denominada “Plantas para o Futuro” realizada pela
Plataforma de Tecnologia Europeia foi o incremento de plantas produtoras de fibra e inovações
para a aplicação de fibras, citando a linhaça como uma cultura promissora. As fibras da linhaça
possuem boa durabilidade, comprimento, finura e resistência a tração, sendo usada para
produção de tecidos para roupas e sapatos, papel, telas de pintura, tapetes, materiais isolantes,
linhas de pesca e ceras (NAG; MITRA; KARMAKAR, 2015). Da linhaça também é possível
obter a mucilagem e produzir fertilizantes. Cada parte da planta da linhaça possui um uso
específico, sendo assim, é uma cultura que apresenta grande potencial de comercialização para
indústrias como as têxteis, alimentícias, farmacêuticas, cosméticas e químicas (OLIVEIRA et
al., 2012).

2.3 MELHORAMENTO GENÉTICO DA LINHAÇA
O processo de domesticação da linhaça iniciou-se no período neolítico (8.000-5.000 a.
C.), portanto, a forma como foi conduzido não é clara e acredita-se que tenha sido realizado em
diferentes lugares ao redor do mundo simultaneamente e que o uso da planta como fibra tenha
sido, inicialmente, o principal foco. Existem evidências de cultivo de linhaça para fibra na
civilização mesopotâmica a cerca de 7.000 a.C., sendo posteriormente cultivada pelas
civilizações egípcias, gregas e romanas. Por muito tempo a linhaça foi principalmente cultivada
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como uma cultura de duplo propósito. A rápida e precoce distribuição da linhaça no Velho
Mundo resultou em uma grande variedade de genótipos adaptados a diferentes usos e ambientes
(NAG; MITRA; KARMAKAR, 2015; HALL et al., 2016).
No Canadá, principal produtor de linhaça no mundo, os programas de melhoramento de
linhaça surgiram no início de 1900, sendo que desde 1910 um total de 82 cultivares foram
registradas neste país, com apenas 24 do total introduzidas de outros países e o restante
desenvolvido por instituições canadenses. Além disso, o Canadá também possui alguns dos
principais programas de melhoramento de linhaça, como o Agriculture and Agri-Food Canada
(AAFC) e o Crop Development Centre (CDC) (YOU et al., 2016). A única cultivar transgênica
de linhaça, a “CDC Triffid”, resistente a um herbicida do grupo das sulfoniluréias, também foi
produzida no Canadá, apesar disso, esta cultivar foi retirada de registro em 2001. Entre os países
com as principais coleções ex situ de acessos de linhaça em bancos de germoplasma estão a
Rússia, a China, a Alemanha, a Etiópia, os Estados Unidos da América, o Canadá e a Romênia,
com o número de acessos variando entre cerca de 3.000 a 6.000 acessos (MUIR; WESTCOTT;
2003).
No Brasil, atualmente, no Registro Nacional de Cultivares (RNC) existem 10 cultivares
registradas, sendo todas estas de linhaça marrom. Já no Serviço Nacional de Proteção de
Cultivares (SNPC) não há nenhuma cultivar ou variedade, de linhaça marrom ou dourada,
protegida. Além disso, não existe nenhum programa nacional de melhoramento genético da
linhaça (MAPA, 2019).
As cultivares existentes de linhaça no mundo são destinadas a produção de sementes
(para a extração do óleo) ou a produção de fibra. Plantas destinadas para a produção de sementes
geralmente são de baixa estatura, variando entre 30 a 85 cm, e possuem maior quantidade de
ramos secundários, sendo que regiões subtropicais são adequadas para seu cultivo. Plantas
destinadas a exploração das fibras, variam entre 80 a 130 cm, com colmos retos com ausência
ou com menor número de ramificações secundárias. Desenvolvem-se bem em regiões de clima
temperado, com baixas temperaturas e alta umidade do ar (SINGH, 2016). Já existe no mercado
internacional cultivares denominadas como de duplo propósito, que são direcionadas tanto para
a produção de grãos quanto para fins de fibra. Genótipos deste tipo começaram a surgir na
Alemanha na década de 80, mas devido à falta de subsídios para o cultivo de linhaça na União
Europeia, acabou deixando de ser trabalhada. Recentemente, linhaça de duplo propósito vem
ganhando atenção no Oeste do Canadá (MILLAM et al., 2005; KENASHUK; ROWLAND,
1995).
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Os programas de melhoramento internacionais possuem entre os seus principais
objetivos a estabilização da produtividade em ambientes diversos, o incremento na quantidade
e qualidade do óleo das sementes, resistência a doenças e antecipação da maturação
(KENASCHUK; ROWLAND, 1995). O incremento na produtividade através do melhoramento
e seleção de plantas é um processo complexo, por ser afetado direta e indiretamente por diversas
características como altura da planta, número de ramificações e suscetibilidade ao acamamento.
Dentre as principais doenças que afetam a linhaça estão o Botrytis spp., Alternaria spp.,
Fusarium spp. e Colletotrichum spp. A maturação da linhaça atualmente varia de 90 a 150 dias
após a emergência, sendo uma cultura de ciclo longo (DIEDERICHSEN; RICHARDS, 2003).
O melhoramento para o tamanho de semente também é importante, pois sementes maiores
possuem maior vigor na germinação e no estabelecimento das plantas. O teor de óleo e proteínas
da semente são traços altamente transmissíveis a descendência, podendo ser selecionados em
gerações iniciais (HALL et al., 2016).
Considerando ser uma cultura autógama, entre os métodos de melhoramento da linhaça
bastante utilizados em programas de melhoramento internacionais estão a seleção individual
com teste de progênies, o método genealógico (Pedigree), o método da população (Bulk) e o
método SSD (Single Seed Descent). No método da seleção individual com teste de progênies o
objetivo final é a obtenção de linhagens superiores a partir de uma população que apresente
variabilidade genética, podendo ser uma cultivar ou genótipos silvestres. O método pode ser
executado em duas etapas, sendo que em um primeiro momento é feita a seleção de plantas
únicas que apresentem características desejáveis dentro de uma população e, destas plantas, é
feita a coleta das sementes (progênies). Na segunda etapa, é feito o cultivo das progênies em
linhas com repetições (ALLARD, 1971).
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO
O experimento foi conduzido em condições de campo, na Área Experimental
Agropecuária da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus de Curitibanos, SC, no ano
de 2018. A Fazenda Experimental possui altitude de 1040 m, latitude de 27°16”S e longitude
50°30”W. O solo do local é classificado como Cambissolo Háplico (EMBRAPA, 2006). O
clima do local é do tipo Cfb, com temperaturas no mês mais frio abaixo de 15°C e temperaturas
no mês mais quente acima de 25°C (KOPPEN, 1948). As chuvas são bem distribuídas ao longo
do ano, sendo que a precipitação anual varia de 1.500 a 1.700 mm (INSTITUTO CEPA, 2003).
A área onde foi semeado o experimento estava em sistema de plantio direto, sendo a soja a
cultura antecedente a implantação, com palhada remanescente presente no local.

3.2 OBTENÇÃO DAS PROGÊNIES DE LINHAÇA DOURADA
O método de melhoramento utilizado foi o de seleção individual com teste de progênies.
Foram utilizadas progênies de linhaça dourada, as quais foram obtidas a partir da seleção prévia
das plantas individuais, no ano de 2017, em uma lavoura comercial particular (população
original) propagada com sementes de origem desconhecida, localizada no município de Zórtea
(SC), com o auxílio dos produtores proprietários e de pesquisadores da EPAGRI da cidade de
Campos Novos (SC). A produtividade foi a característica base para a seleção individual, sendo
inicialmente selecionadas e colhidas separadamente 100 plantas, as quais passaram por um
processo de separação e contagem das cápsulas e foram posteriormente ensacadas e
identificadas. Em seguida, realizou-se a abertura das cápsulas de cada planta para retirada e
pesagem das sementes em uma balança analítica. Foram separadas 300 sementes para a
implantação do teste de progênies, assim as plantas que não apresentavam esta quantidade de
sementes não foram utilizadas, restando, portanto, 73 progênies para o experimento de
avaliação.

3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL, PREPARO DA ÁREA E SEMEADURA
Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados (DBC) com três repetições, sendo
100 sementes para cada bloco de cada uma das 73 progênies avaliadas, juntamente com uma
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parcela testemunha, considerada como uma subamostra de sementes das plantas da área total
da população original sem seleção, totalizando 74 tratamentos.
A semeadura foi realizada em 22 de junho de 2018, e as progênies foram posicionadas
de acordo com o croqui (Figura 3A). Na área de semeadura foram abertas as linhas de 2 metros
de comprimento e 2 cm de profundidade para cada progênie inicialmente de forma mecanizada
com o auxílio de uma semeadora e finalizando manualmente com a enxada, onde foram
semeadas manualmente as 100 sementes, com um espaçamento de 2,0 cm entre plantas e 34 cm
entre linhas, com uma densidade 147 plantas/m2, sendo que essa densidade foi escolhida com
o objetivo de conhecer a arquitetura e potencial da planta. Além disso, realizou-se a semeadura
de linhas a mais entre os blocos com sementes da população original, constituindo as
bordaduras. Cada bloco apresentou 88 linhas verticais distribuídas em 4 linhas horizontais
espaçadas por um corredor de 30 cm, sendo 74 destas representativas dos tratamentos
(progênies e testemunha) e sendo o restante as bordaduras, totalizando uma área de
aproximadamente 195,8 m2 (22 m x 8,9 m) para os três blocos (Figura 3B).
Figura 3 – (A) Disposição dos tratamentos (progênies + testemunha) no experimento a campo
e (B) Experimento implantado a campo.

Fonte: Autor (2019).

Com base na análise do solo e nas necessidades da cultura, foram realizadas as
adubações. Para a adubação de base utilizou-se o adubo formulado 4-14-8 (N-P-K), em uma
dose de aproximadamente 300 kg ha-1, com distribuição de 20 g de adubo sobre cada linha de
plantio e posterior irrigação da área, sendo feita uma semana após o plantio. Aproximadamente
40 dias após o plantio, quando as plantas estavam no estádio de expansão da haste (5) de acordo
com a escala fenológica definida pelo Flax Council of Canada (Figura 2), foi realizada a
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adubação de cobertura utilizando como fonte a ureia (45% de N), distribuindo cerca de 5,5 g de
adubo por linha na dose de 30 kg ha-1.

3.4 CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO E AVALIAÇÕES
Foi realizado o acompanhamento diário após a semeadura, para anotação da data de
emergência de cada progênie, a qual foi considerada no momento em que 50% das plantas de
cada linha já haviam emergido, a partir do qual foi determinado o número de dias para
emergência (DPE) (Figura 4A). Cerca de três semanas após o plantio, quando todas as progênies
já haviam emergido, realizou-se a avaliação do estande inicial, a partir da contagem do número
de plantas para cada uma das repetições das progênies e, considerando este valor e o número
de sementes semeadas, realizou-se a determinação da porcentagem de plantas emergidas (%E)
(equação 1) (Figura 4B). Também foi avaliado o número de dias para o florescimento (DPF), a
partir da emergência, com anotação da data quando 10% das plantas de cada parcela
apresentavam ao menos uma flor aberta, sendo feitas análises diárias a partir do dia em que a
primeira progênie floresceu até o dia em que todas a progênies apresentaram-se florescidas
(Figura 4C, D).
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

% 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑛º 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 × 100

(1)

Aproximadamente 4 meses após o plantio as plantas apresentaram acamamento, sendo
assim, fez-se a anotação de cada uma das progênies que se apresentavam acamadas e a
porcentagem de plantas acamadas em cada bloco (%A), considerando o número de plantas
acamadas e o número total de plantas na linha (Figura 4E) (equação 2). Após a avaliação, para
evitar o contato contínuo das plantas com o solo, foi feito o levantamento manual das progênies
acamadas. Foi feita também a análise visual do número de dias para maturação (DPM) (a partir
da data de emergência), considerando a data para a anotação no momento em que 90% das
plantas estivessem com as cápsulas maduras (coloração palha), sendo feito o acompanhamento
a cada 4 dias (Figura 4F).

% 𝑎𝑐𝑎𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

× 100

(2)
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Figura 4 – Períodos das avaliações das progênies de linhaça dourada, onde: (A) emergência,
(B) contagem estande inicial, (C) flor aberta, (D) florescimento, (E) acamamento e (F)
maturação.

Fonte: Autor (2019).

A seguir, ao longo do mês de dezembro procedeu-se a colheita das progênies, que foi
executada conforme a maturação de cada parcela, sendo que foram colhidas e utilizadas para as
análises as plantas localizadas nos 1,5 m centrais de cada linha, excluindo as bordas (0,25 m
em cada ponta da linha). Com uma tesoura de poda, fez-se o corte na base de cada planta, sendo
feita concomitantemente a contagem do número de plantas, determinando o estande final (EF).
As plantas retiradas foram reunidas e ensacadas, sendo feita a identificação da progênie e do
bloco.
Não foi realizada a aplicação de insumos químicos para controle de pragas, doenças
e/ou plantas daninhas em nenhum momento ao longo do experimento. No caso das plantas
espontâneas, o controle foi feito manualmente ao longo do ciclo, conforme necessário,
buscando manter a área limpa.
Após a colheita, procederam-se as análises de altura da planta (AP) (cm), do
comprimento técnico (CT) (cm), considerando da base da planta até o ponto de inserção da
primeira cápsula, do comprimento produtivo (CP) (cm), considerando do ponto de inserção da
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primeira até a última cápsula, com o uso de trena milimetrada, do diâmetro da haste principal
(DP) (mm) e do diâmetro da ramificação secundária (DS) (mm), sendo ambos medidos aos 10
cm de comprimento a partir da base com o auxílio de um paquímetro digital. Cada uma destas
análises foi feita em dez plantas de cada parcela, as quais foram obtidas a partir de seleção
aleatória, evitando apenas as plantas que apresentassem danos provenientes da colheita, como
ruptura das ramificações e/ou da haste principal, considerando que não seriam representativas
dos resultados da planta a campo. Foi realizada a média dos resultados das dez plantas para
análise estatística. Foi realizada também a relação da parte produtiva da planta (RPPP),
obtendo-se valores em índices, pela seguinte fórmula:

𝑅𝑃𝑃𝑃 =

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝐶𝑃)
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (AP)

(3)

Para a avaliação dos componentes de produção, houve a separação das cápsulas,
utilizando todas as plantas colhidas da parcela (1,5m), e a seguir, foi realizada a pesagem do
total das cápsulas de cada parcela com uma balança analítica, obtendo um resultado em gramas
(g). Foram coletadas cápsulas em uma medida padronizada de volume conhecido (copo de café
de plástico) para todas as parcelas, e as amostras foram pesadas, obtendo um resultado em
gramas (g), procedendo-se então a contagem das cápsulas na referente medida. A partir dos
valores obtidos, foi estimada a quantidade do total de cápsulas de cada parcela, pela seguinte
fórmula:

𝑁º 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠 =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠 (𝑔) ×𝑛º 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑔)

(4)

Considerando o número de cápsulas obtido e o estande final foi calculado o nº de
cápsulas/planta (NCP) (equação 5). Foi feita a abertura das cápsulas e retiradas das sementes,
que foram pesadas com o auxílio de uma balança analítica e, a partir deste resultado, em gramas,
considerando a área útil de cada parcela (0,51 m2) determinou-se a produtividade de grãos de
acordo com a área, em t ha-1 (PGA) (equação 6). Considerando o estande final, foi calculada a
produtividade de grãos em g planta-1 (PGP) (equação 7).
𝑛º 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑁º 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

(5)
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (t/ha) =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 10.000 𝑚²

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (g) =

0,51 𝑚²

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

(6)

(7)

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados obtidos a partir das avaliações foram submetidos à análise de variância pelo
teste F (p<0,05) e as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). Também foi
feita a análise da Correlação de Pearson pelo teste t (p<0,05).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de variância e os quadrados médios para cada uma das avaliações podem ser
observados na tabela 1. Em relação ao ciclo da cultura, houve significância para as progênies
para dias para a emergência (DPE) e dias para o florescimento (DPF). Já em relação a
características morfológicas, houve significância para altura da planta (AP), comprimento
técnico (CT), comprimento produtivo (CP) e para a relação da parte produtiva da planta (RPPP),
podendo ser observada a variabilidade existente entre os genótipos avaliados. Quanto aos
caracteres produtivos, houve significância para o número de cápsulas/planta (NCP),
produtividade de grãos/planta (PGP) e produtividade de grãos/área (PGA).
Tabela 1 - Quadrados médios para as características avaliadas para as progênies em
experimento a campo em Curitibanos, SC, 2018.
F.V.

G.L.

%E

DPE

DPF

%A

DPM

DP

DS

Progênies

73

189,77 ns

0,47**

9,59**

1201,85 ns

40,41 ns

0,34 ns

0,14 ns

Bloco

2

1824,42

653

845

4024,70

1068,80

7,06

2,29

Erro

143

163,43

36,30

0,92

1063,52

32,80

0,25

0,11

22,86

6,13

1,16

43,00

3,90

13,46

11,28

C.V. (%)
F.V.

AP

CT

CP

RPPP

NCP

PGA

PGP

EF

Progênies

54,79**

33,38**

25,89**

0,002**

499,99**

24923,82**

0,81**

181,07 ns

Bloco

218,42

81,58

139,49

0,01

2361,51

46110,29

1,29

2416,71

Erro

13,47

9,23

12,81

0,001

291,38

9100,82

0,33

205,36

C.V. (%)

4,03

4,61

14,25

11,97

32,34

35,62

43,70

22,73

ns

**Significativo e Não significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F.
1
Nota: %E (% de plantas emergidas), DPE (dias para emergência), DPF (dias para florescimento), %A (% de
plantas acamadas), DPM (dias para maturação), DP (diâmetro ramificação principal), DS (diâmetro ramificação
secundária), AP (altura da planta), CT (comprimento técnico), CP (comprimento produtivo), RPPP (relação parte
produtiva da planta), NCP (número de cápsulas/planta), PGA (produtividade de grãos/área), PGP (produtividade
de grãos/planta) e EF (estande final).

O coeficiente de variação (C.V.) para a maioria das variáveis analisadas foi baixo ou
médio, de acordo com a classificação de Pimentel-Gomes (1985), que define o CV como baixo
quando seu valor é de até 10%, como médio entre 10% e 20%, como alto entre 20% e 30% e
como muito alto quando superiores a 30%. Dentre todas as variáveis, apenas a % de plantas
emergidas e o estande final apresentaram CV altos e a % de acamamento, o número de
cápsulas/planta, a produtividade/área e a produtividade/planta apresentaram CVs muito altos.
Em casos de CV baixo ou médio, os dados apresentam uma boa precisão experimental, como
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foi observado para a maioria das avaliações. Visto que em experimentos a campo não há
controle dos fatores ambientais e climáticos é comum observar, nestes casos, experimentos com
coeficientes de variação altos ou muito altos, especialmente para análises relacionadas a
produtividade, entretanto, de uma forma geral, não foi o que ocorreu neste experimento.
Em relação as análises associadas ao ciclo da cultura, houve significância e diferença
estatística para o número de dias para emergência (DPE) e número de dias para o florescimento
(DPF), como pode ser observado na Figura 5.
Figura 5 – Número de progênies agrupadas para número de: (A) dias para emergência (DPE) e
(B) dias para florescimento (DPF).
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Para DPE as progênies foram divididas em dois grupos, com um variando de
aproximadamente 7,5 a 8,5 dias e o segundo grupo variando de aproximadamente 8,5 a 9,5 dias.
No grupo de emergência mais precoce ficaram 14 progênies e no grupo mais tardio ficaram 60
progênies. A testemunha apresentou emergência em oito dias, ficando no grupo mais precoce.
No total, as progênies apresentaram um intervalo curto entre a mais precoce e a mais tardia, de
cerca de dois dias.
Meneses (2012), avaliando 45 genótipos de linhaça dourada e marrom com diferentes
aptidões (óleo, fibra e duplo propósito), sendo 18 populações locais, 24 variedades e 3 de
origem desconhecida em Portugal, em 2003 e 2004, observaram que os genótipos para fibra
levaram um período médio de 18 e 8 dias para emergência, em 2003 e 2004, respectivamente,
e os genótipos para óleo levaram em média 16 e 13 dias para emergência em 2003 e 2004,
respectivamente, e os de duplo propósito levaram 15 e 9 dias, em 2003 e 2004, respectivamente,
com os maiores períodos observados nas populações locais, sendo resultados semelhantes ou
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superiores aos obtidos neste trabalho. Já Gruzdeviene et al. (2006) afirmam que para a cultura
da linhaça dourada da data de semeadura à de emergência leva um período de 7-12 dias,
corroborando parcialmente com os nossos resultados. Entretanto, Casa et al. (1999) observaram
emergência entre 12-19 dias, sendo valores superiores aos obtidos neste trabalho.
O número de dias para emergência é influenciado por fatores climáticos como a
pluviosidade e a temperatura, em condições de déficit hídrico e em temperaturas baixas há
atraso na emergência. A presença de cobertura vegetal no solo favorece a manutenção da
umidade, permitindo emergência mais precoce (MENESES, 2012). No presente estudo, o solo
da área onde a cultura fora implantada apresentava palhada remanescente de soja, cultura
antecedente. Do dia de semeadura da cultura (22/06/2018) ao dia da emergência da última
progênie (02/07/2018) houve uma pluviosidade total de 68,8 mm, havendo ocorrência de
chuvas todos os dias e as médias das temperaturas máxima, média e mínima para o mesmo
período foram de 21,7ºC, 14ºC e 7,6ºC, respectivamente (CIRAM/EPAGRI, 2018). Desta
maneira, as condições ambientais foram satisfatórias para propiciar uma emergência em um
menor período de tempo. Em condições limitantes, poderiam ser encontrados valores mais altos
de número de dias para a emergência.
Para DPF também foi observado significância, havendo a formação de cinco grupos. No
grupo mais precoce ficaram apenas duas progênies, com uma média de aproximadamente 78
DPF. No segundo grupo mais precoce ficaram nove progênies, com resultados variando de
cerca de 79 a 81 DPF. No grupo intermediário, ficaram 14 progênies, variando de cerca de 81
a 82 DPF. No segundo grupo mais tardio, ficaram a maioria das progênies, com 43 progênies
do total, sendo que os resultados variaram de 82 a 84 DPF e, neste grupo, também ficou a
testemunha. No grupo mais tardio, ficaram seis progênies, que variaram de cerca 85 a 86 dias.
Entre a progênie com florescimento mais precoce e a com florescimento mais tardio houve uma
variação de 8 dias.
Kanwar et al. (2013) avaliando 36 acessos de linhaça dourada e marrom nativos da Índia,
estrangeiros e linhagens melhoradas do AICPR (All India Coordinated Research Project), em
condições de campo na Índia, observaram uma média de 53,47 dias para florescimento. Já no
trabalho já mencionado de Meneses (2012) o período entre a emergência e o florescimento foi
de 70, 64 e 66 dias para os genótipos para fibra, para óleo e de duplo propósito, em 2003, e de
101, 106 e 104 dias para os genótipos para fibra, para óleo e de duplo propósito, em 2004. You
et al. (2017) avaliaram 391 acessos de linhaça dourada e marrom de 20 populações locais, 90
linhagens, 245 cultivares de programas de melhoramento e 36 de origem desconhecida, de
diversos locais do mundo, em condições de campo no Canadá e observaram uma média de
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51,13 dias para florescimento, sendo um valor muito inferior aos encontrados neste trabalho.
Haseeb et al. (2016), avaliando 85 acessos de linhaça marrom provenientes do AICPR, em
condições de campo na Índia, observou uma média de 53,92 dias, variando de 42,5 a 68,50 dias
para o florescimento.
Shukry (2001) afirma que as plantas começam a florescer em aproximadamente 70 dias
após a semeadura se durante o período que antecede esta fase ocorrerem temperaturas
compreendidas entre máximas de 25 ºC e mínimas de 11 ºC, o que não foi observado ao longo
do ciclo para este trabalho, ocorrendo temperaturas menores, em alguns casos até negativas, e
maiores até o florescimento. Darapuneni (2014) afirma que a planta da linhaça não precisa de
vernalização para florescer, apesar disso, a vantagem da vernalização é que esta pode acelerar
a floração. Um período inferior para dias para florescimento pode acarretar em um ciclo menor,
o que é um fator muito desejado por produtores de linhaça, principalmente no Brasil,
considerando a falta de materiais melhorados, o grande ciclo e a maturação desuniforme
observada. Além disso, outro fator de grande importância é o fotoperíodo, havendo estudos que
indicam que a linhaça é responsiva e é uma planta definida como de dia longo (FLOSS, 1983).
Becker (2018) avaliando linhaça dourada em Curitibanos, SC, com semeadura em junho,
observou florescimento das plantas quando da exposição a um fotoperíodo de 12 h,
corroborando com os resultados deste experimento, cujo florescimento se deu entre a segunda
e a terceira semana de setembro. Considerando os fatores da temperatura e do fotoperíodo, a
época de semeadura vai ser um fator determinante no início de florescimento.
A avaliação do número de dias para maturação (DPM) não apresentou significância pelo
teste de F, não havendo formação de grupos. Entretanto, as progênies apresentaram suas médias
variando de cerca de 137 a 153 dias para maturação, sendo assim, houve uma variação entre as
progênies avaliadas de 16 dias. A testemunha, representativa de uma mistura da população base,
apresentou maturação a aproximadamente 150 dias de ciclo, sendo cerca de 13 dias mais tardia
do que a progênie mais precoce (Figura 6). A desuniformidade na maturação é um dos
problemas enfrentados por produtores de linhaça, afetando a colheita, principalmente em áreas
de produção em sistema orgânico. Por este motivo, muitos produtores convencionais de linhaça,
em especial a dourada, que não possui nenhuma cultivar registrada no Brasil, fazem uso de
produtos para a dessecação da área de produção para realização da colheita.
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Figura 6 – Progênies avaliadas de acordo com o número de dias para a maturação (DPM).
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A colheita das progênies foi feita entre o início de novembro e o final de dezembro,
período que fica dentro da janela de semeadura de culturas de verão como a soja, o milho e o
feijão, que representam em muitos casos a principal fonte de renda dos agricultores. Sendo
assim, uma redução no ciclo seria vantajosa, possibilitando o cultivo das culturas de verão.
Muitas cultivares e variedades estrangeiras de linhaça possuem ciclos menores do que os
materiais utilizados no Brasil. Becker (2018) afirma que, para Curitibanos, SC, plantios mais
tardios (fim de junho) a linhaça apresenta menor ciclo.
No trabalho já mencionado de Kanwar et al. (2013), por exemplo, foi observada uma
variação de 83,33 a 125,67 dias para maturação. Meneses (2012) observou valores variando de
139 a 158, de 160 a 174 e de 144 a 161 dias para maturação para os genótipos para fibra, óleo
e de duplo propósito, em condições onde a temperatura máxima no mês da maturação foi de
23ºC. Já You et al. (2017) encontrou uma média 97,40 dias para a maturação, resultado muito
inferior aos encontrados neste trabalho. Gruzdeviene et al. (2006) também observaram um
período inferior até à maturação, variando entre 82 a 100 dias, para linhaça marrom. Haseeb et
al. (2016) encontrou uma média de 105,7 dias, variando de 85,5 a 126,5 dias para a maturação.
Stanck et al. (2017) avaliando linhaça dourada em Curitibanos, SC, encontrou um ciclo de 139
dias e de 130 dias para os anos de 2014 e 2015, respectivamente, sendo que no ano de 2015
houve antecipação de um mês na data de semeadura.
A média das temperaturas máxima, média e mínima foi de 24,9ºC, 18,4ºC e 13,8ºC para
o período entre a maturação da primeira progênie até a maturação da última progênie. A
ocorrência de temperaturas elevadas de cerca de 25ºC é favorável a antecedência da maturação
(CIRAM/EPAGRI, 2018).
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Em relação à altura da planta (AP), houve formação de 3 grupos. No total, houve uma
variação de 24 cm entre a progênie de maior e a de menor altura. O grupo de médias com a
menor altura apresentou um total de 55 progênies, com uma variação total de 11,33 cm, indo
de 81,40 cm a 92,73 cm. A testemunha ficou neste grupo, com uma altura de 88,17 cm. O grupo
intermediário apresentou um total de 15 progênies, com variação total de 5,06 cm, indo de 93,17
cm a 98,23 cm. Já o grupo com as plantas mais altas apresentou apenas 4 progênies, que
variaram entre si em 5,5 cm, indo de 99,93 cm a 105,43 cm (Figura 9A). Foi possível observar
que as plantas da mesma progênie foram similares em relação à altura, enquanto entre as
progênies houve grande variação, como pode ser observado na Figura 7.
Figura 7 – Variabilidade para arquitetura da planta entre quatro das progênies avaliadas.

Fonte: Autor (2019).

Haseeb et al. (2016), avaliando 85 acessos de linhaça observou uma variação na altura
das plantas de 45,8 cm a 85,9 cm. Kanwar et al. (2013) avaliando 36 acessos de linhaça em
condições de campo na Índia, obtiveram alturas variando de 33 a 68 cm, com uma média total
de 51,72 cm. You et al. (2017) obteve uma média de 51,15 cm para a altura das plantas, com
uma variação de cerca de ±12,81 cm. Sankari (2001) avaliando 10 cultivares de linhaça marrom
(para semente) e uma cultivar de linho (para fibra), na Finlândia, observou alturas médias
variando de 54,9 cm a 64,5 cm para as cultivares de linhaça e uma altura média 74,4 cm para a
cultivar de linho. Diederichsen e Ulrich (2009) avaliaram as características de 1177 acessos de
linhaça (para semente) e de linho (para fibra) provenientes de 55 países, de coloração de
semente marrom e dourada, havendo dentre eles 28 cultivares norte americanas de linhaça e 28
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cultivares de linho e observaram que entre os acessos para produção de semente as alturas
variaram entre 24 e 90 cm, enquanto que entre os acessos para produção de fibra as alturas
variaram de 42 a 106 cm, sendo o material com menor altura de linhaça dourada, além disso,
observaram uma correlação significativa e positiva entre conteúdo de fibra e altura da planta,
indicando que cultivares com plantas fibrosas tendem a ser mais altas. Já Stanck et al. (2017),
avaliando um genótipo de linhaça dourada no ano de 2015, com o mesmo espaçamento de 34
cm entre linhas e 2 cm entre plantas utilizado neste experimento, no município de Curitibanos,
SC, com semeadura em julho, observou uma altura de plantas de 84,7 cm, valor também
observado em progênies neste experimento. Neste mesmo trabalho, no ano de 2014, com um
aumento no espaçamento para 50 cm entre linhas, observou-se uma menor altura das plantas
para a linhaça dourada, com um valor de 76,8cm.
A altura é uma característica geneticamente determinada, entretanto, altamente
influenciada por fatores ambientais e climáticos. A densidade populacional é um fator que pode
influenciar a altura das plantas. Entretanto, trabalhos como o de Gabiana (2004), avaliando
variações na densidade populacional em linhaça, observou redução na altura das plantas quando
do aumento da densidade, com resultados de 52,3, 49,7, 48,9 e 47,5 cm para 238, 379, 583 e
769 plantas/m2. O adensamento de plantas pode promover a competição entre as plantas por
luz, favorecendo o alongamento e crescimento vegetativo das plantas, resultando em plantas de
maior estatura, o que pode afetar o crescimento reprodutivo e, consequentemente, a
produtividade, como mostram trabalhos como o de Sangoi et al. (2002), avaliando competição
intraespecífica em híbridos de milho (Zea mays L.), que observou diminuição no tamanho das
espigas e aumento no número de plantas sem espigas, diminuindo a produtividade e como o de
Balbinot Júnior (2011) avaliando cultivares de soja (Glycine max L.) que, com o adensamento
de plantas, apresentaram acamamento e queda na produtividade (DUARTE et al., 2002).
Além disso, diversos trabalhos (MILANI et al., 1999; BALBINOT JÚNIOR, 2011)
avaliando as culturas da soja e milho demonstram que o aumento na densidade de plantas
favorece o acamamento, que, por sua vez, favorece a ocorrência de doenças e o apodrecimento
da planta pelo contato com o solo úmido, além de provocar rupturas na planta e dificultar a
colheita, diminuindo consideravelmente o rendimento das culturas. A dose de nitrogênio, a
ocorrência de precipitação e ventos também podem ter favorecido o acamamento. Ao longo da
realização do experimento, cerca de 4 meses após a implantação, quando as plantas estavam
entre os estádios de pleno florescimento (8) e florescimento tardio (9), pela escala do Flax
Council of Canada (Figura 2), foi observado acamamento das progênies a campo, sendo
visualmente possível observar as respostas das progênies ao acamamento, como demonstrado
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na Figura 8. Após o acamamento foi realizada a tentativa de levantar todas as plantas de todas
as parcelas. Algumas progênies conseguiram se reestabelecer e retornar ao porte ereto, outras,
que foram mais prejudicadas pelo acamamento, como pela quebra das plantas, não se
reestabeleceram.
Figura 8 – Experimento após acamamento das progênies.

Fonte: Autor (2018).

Para o comprimento técnico (CT), medida representativa do intervalo entre a base da
planta e o ponto de inserção da primeira cápsula, também foi observado significância, com a
formação de 3 grupos. O grupo de menor comprimento técnico apresentou 39 progênies, que
apresentaram uma variação total de 7,64 cm, indo de 58,33 cm a 65,97 cm, com a testemunha
ficando neste grupo, com um valor de CT de 63,90 cm. O grupo intermediário apresentou 27
progênies e variou em 3,36 cm, indo de 66,17 cm a 69,53 cm. O grupo de maior comprimento
técnico apresentou apenas 7 progênies, com variação total de 6,57 cm, indo de 71,2 cm a 77,77
cm (Figura 9B). No total, entre as progênies com maior e menor comprimento técnico, houve
uma variação de 19,44 cm. O comprimento técnico é importante para os produtores de linho
para fibra, sendo que esta medida é determinante no tamanho da fibra, sendo preferível plantas
com maior comprimento técnico. O comprimento técnico é importante para produção de fibra,
pois representa a parte da planta que é utilizada para este propósito. O clássico uso da fibra de
linhaça é baseado em longas fibras que possam ser obtidas das partes sem ramos ao longo da
haste.
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Diederichsen e Ulrich (2009) observaram maior conteúdo de fibra em acessos de linhaça
que apresentavam menores partes da planta com ramos, com porcentagens indo de 20,8 a 25,8%
de fibra quando da diminuição de 1/2 para 1/6 do comprimento da haste com ramos e cápsulas
(comprimento produtivo). Também observaram que dentre os acessos avaliados a média geral
foi de genótipos de alturas elevadas e sementes mais leves. Kulpa e Danert (1962) sugerem que
genótipos cultivados para uso exclusivo da fibra devem ser plantas mais altas que 70 cm e com
apenas ¼ ou menos do comprimento da haste ocupado por ramos (apud DIEDERICHSEN; FU,
2006). Diederichsen e Fu (2006) avaliaram 3101 acessos de linhaça dourada e marrom,
originadas de 71 países, em diferentes níveis de melhoramento, provenientes do banco de
germoplasma nacional do Canadá, em condições de campo, no Canadá e observaram que cerca
de 1000, 1200, 500 e 200 acessos apresentaram a fração da haste com ramos e cápsulas de 1/2,
1/3, 1/4 e 1/5 do total do comprimento da haste. Uma boa resistência da fibra diminui as chances
de acamamento. A densidade também influencia a produção de fibra (SULTANA, 1981).
Para o comprimento produtivo (CP), medida entre a cápsula no menor e no maior ponto
de inserção no comprimento da planta, houve formação de dois grupos. O grupo com o menor
CP apresentou 51 progênies, com variação total de 5,93 cm, indo de 20,03 cm a 26,03 cm. O
grupo de maior CP apresentou 23 progênies, com uma variação de 7,67 cm, indo de 26,33 cm
a 34 cm. No total, entre as progênies com maior e menor comprimento produtivo, houve uma
variação de 13,67 cm. A testemunha ficou no grupo das progênies com comprimento produtivo
inferior, com um valor de 24,13 cm (Figura 9C). O comprimento produtivo é importante por
representar o comprimento onde as cápsulas estão inseridas, as quais contém, por sua vez, as
sementes. Sendo assim, pode ser um caractere relevante para produtores de semente para
consumo in natura ou para produção de óleo. Plantas menores e mais ramificadas são mais
comuns para produzir sementes. Pela classificação de Kulpa e Danert (1962), plantas com
comprimento produtivo de 1/2 do total da planta são adequadas para produção de sementes
grandes e as com comprimento produtivo 1/3 do total da planta são as chamadas intermediárias,
que podem ser usadas tanto para produção de semente quanto para fibra ou até mesmo ambos
(apud DIEDERICHSEN; FU, 2006).
Para a relação da parte produtiva da planta (RPPP), entre o comprimento produtivo e a
altura da planta, houve formação de dois grupos. O grupo com os menores valores apresentou
48 progênies, que variaram dos valores de 0,22 a 0,28, com um intervalo de 0,06. Já o grupo
com os maiores valores apresentou 26 progênies, que variaram de 0,28 a 0,36, com um intervalo
de 0,08. A testemunha ficou no grupo com valores inferiores, com um resultado de 0,27 (Figura
9D). A relação indica o quanto o comprimento produtivo representa no comprimento total,

35

sendo que para cultivares de linhaça para semente progênies que apresentem maior
comprimento produtivo em um menor comprimento total podem ser mais adequadas. Três das
progênies que ficaram no grupo de menores médias no comprimento produtivo ficaram no
grupo das maiores médias na relação entre comprimento produtivo e comprimento total, o que
significa que estas progênies, apresentam comprimento produtivo menor comparado a outras
progênies, mas que, considerando a altura da planta, possuem uma fração adequada da planta
ocupada por ramos e cápsulas. Desta maneira, pela classificação de Kulpa e Danert (1962), são
as progênies que poderiam ser denominadas como as mais adequadas para produção de semente
(apud DIEDERICHSEN; FU, 2006).
Figura 9 – Número de progênies agrupadas para: (A) altura da planta (AP) (cm), (B)
comprimento técnico (CT) (cm), (C) comprimento produtivo (CP) (cm) e (D) relação da parte
produtiva da planta (RPPP).
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Em relação ao número de cápsulas/planta (NCP) houve a formação de 2 grupos. No
total, houve uma variação de 61,56 cápsulas entre a progênie com maior e a com menor número
de cápsulas. O grupo com as médias menores apresentou um total de 38 progênies, com uma
variação total de 29,4 cápsulas/planta, indo de 22,82 a 52,22 cápsulas. Já o grupo com as plantas
com maiores médias apresentou 36 progênies, que apresentaram uma variação de 31,18
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cápsulas/plantas, indo de 53,47 a 84,68, com a testemunha neste grupo com uma média de 59,27
cápsulas/planta (Figura 10).
Figura 10 – Número de progênies agrupadas para número de cápsulas por planta (NCP).
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Há uma grande variação de densidades utilizadas no cultivo de linhaça nos quais se
observa impacto no número de cápsulas/planta. Rossi et al. (2014), em seu trabalho avaliando
densidades de cultivo de linhaça, observou que a densidade mais adequada para propiciar um
maior número de cápsulas por planta é a de 100 plantas/m², com resultados de 36,17 cápsulas.
Neste mesmo trabalho, na densidade de 190 plantas/m² foi obtido um total de 4,5
cápsulas/planta, sendo valores baixos comparados aos obtidos neste trabalho. Já Gabiana (2004)
com uma densidade 238 plantas/m² obteve número de cápsulas/planta de 24,3. Sendo assim, o
número de cápsulas é muito variável, tendo forte influência de outros fatores, como os genéticos
e ambientais. Haseeb et al. (2016) utilizou uma densidade 90 plantas/m² e obteve uma variação
de 14,6 a 73 cápsulas/planta, valores próximos aos obtidos neste trabalho. Khan et al. (2008)
avaliou 8 genótipos de linhaça dourada no Paquistão, em uma densidade de 250 plantas/m², e
observou uma variação de 77,67 a 122,3 cápsulas/planta, valores superiores aos da maioria das
progênies avaliadas neste experimento. Becker (2018), avaliando linhaça dourada no mesmo
espaçamento que o deste experimento, em Curitibanos/SC, obteve um resultado de 37
cápsulas/planta, resultado bastante inferior ao de algumas das progênies avaliadas neste
experimento. De acordo com Zajac (2004), em baixas densidades, é comum observar um
elevado número de cápsulas/planta, como uma forma de compensação.
A densidade ou espaçamento de semeadura é um fator de grande influência para
componentes associados ao rendimento da cultura como o número de cápsulas/planta, a
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produtividade/planta e a produtividade/área. No caso deste experimento a densidade foi de 147
plantas/m² pelo espaçamento de 34 cm entre linhas e 2 cm entre plantas, estando cada progênie
com suas plantas distribuídas em 2 m lineares, que é uma densidade baixa, a qual se justifica
por ser um trabalho de melhoramento inicial, onde se buscava conhecer a arquitetura da planta.
Além disso, a emergência variou de 39,7% a 74,3% entre as progênies e, ao longo do ciclo,
houve senescência de plantas por causas diversas, o que pôde ser observado no estande final e
que acarretou em uma densidade ainda menor de plantas e em uma variação de estande entre as
parcelas, considerando que não foi realizada correção de estande para as análises estatísticas.
Em nível mundial, a densidade de cultivo de linhaça costuma variar de cerca de 250 a 400
plantas/m², podendo ser feito o cultivo até mesmo em densidades superiores (Gabiana, 2004).
Houve formação de três e dois grupos, respectivamente, para a produtividade/planta (g)
e para a produtividade por área (t ha-1). No caso da produtividade/planta, considerando todas as
progênies avaliadas, foi observada uma variação 2,9 g entre a progênie com a maior e com a
menor produtividade. No grupo com menores médias ficaram 45 progênies variando em 0,96
g, entre 0,42 e 1,38 g, sendo que a testemunha também ficou neste grupo com um valor de 1,28
g/planta. No grupo intermediário ficaram 26 progênies variando em 0,72 g, entre 1,43 e 2,15
g/planta e, no grupo com as maiores médias, ficaram apenas 3 progênies variando em 0,89 g,
entre 2,43 e 3,32 g/planta. Já no caso da produtividade por área (t ha-1) a variação entre todas
as progênies foi de 1,33 t ha-1. No grupo com as menores médias ficaram 60 progênies variando
em 0,77 t ha-1, de 0,25 a 1,03 t ha-1, com a testemunha apresentando-se neste grupo, com uma
média de 0,76 t ha-1, enquanto que no grupo com as maiores médias ficaram apenas 14
progênies variando em 0,5 t ha-1, de 1,09 a 1,59 t ha-1 (Figura 11).
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Leitch e Sahi (1999) avaliando cultivares comerciais da Inglaterra de linhaça dourada
em densidades de 100 plantas/m² e 278 plantas/m² obtiveram produtividade/planta de cerca de
2,4 g e 1,2 g, respectivamente, enquanto que para a produtividade/área, nas mesmas densidades,
obtiveram resultados de cerca de 2,40 e 3,40 t ha-1, respectivamente, mostrando neste caso que
com o aumento da densidade há diminuição na produção por planta, mas aumento por área.
Kariuki et al. (2014) avaliaram 5 cultivares de linhaça, em 2012, no Quênia, com um
espaçamento entre linhas de 20 cm, e observaram uma produtividade/planta variando de 0,15 a
3,29 g.
Stanck et al. (2017), avaliando linhaça dourada em Curitibanos (SC) utilizando o mesmo
espaçamento que o deste experimento, em 2014 obteve uma produtividade 0,75 t ha-1 e, em
2015, obteve uma produtividade de 1,24 t ha-1. Becker (2018) também utilizou o mesmo
espaçamento em cultivo em Curitibanos/SC, em 2016, e obteve produtividade média para um
genótipo de linhaça dourada de 1,7 t ha-1. Khan et al. (2005), na densidade de 250 plantas/m²,
obteve produtividade/área variando de 0,75 a 1,35 t ha-1 entre os 8 genótipos avaliados, sendo
valores dentro dos obtidos neste experimento. Andruszczak (2015) avaliando duas cultivares
de linhaça dourada na Polônia nas densidades de 300 e 400 plantas/m² observou produtividades
de 2,52 e 2,23 t ha-1 para uma cultivar e de 2,16 e 1,18 t ha-1 para outra cultivar, respectivamente.
A densidade influencia o desenvolvimento das plantas pela relação com fatores
ambientais como a interceptação da radiação solar e a umidade no dossel, impactando os
processos fotossintéticos, o aquecimento do solo, a evaporação da água do solo e o
desenvolvimento de plantas daninhas, pragas e doenças, fazendo com que apresentem respostas
diferenciadas. Em espaçamentos maiores, há um estímulo do crescimento de ramificações
secundárias e ocorrência de maior número de cápsulas/planta como uma forma de
compensação, impactando a produtividade. Fatores genéticos e adubação também estão
associadas ao potencial de emissão de ramificações secundárias (ZAJAC, 2004). Sendo assim,
com uma mudança na densidade, resultados diferentes poderiam ser obtidos neste experimento.
Os resultados da Correlação de Pearson estão apresentados na Tabela 2. Foram
observadas correlações significativas positivas e negativas entre diversas características. A
porcentagem de plantas emergidas teve correlação negativa com o diâmetro da ramificação
primária e secundária e com o número de cápsulas/planta, ou seja, com um estande menor, o
espaçamento entre plantas é maior, desta maneira, cada planta individual tem uma área maior
para o seu desenvolvimento, o que pode justificar o incremento no diâmetro de ramificações e
do número de cápsulas, como uma forma de compensação. O número de dias para o
florescimento apresentou correlação significativa positiva apenas com o acamamento e
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negativa com o comprimento produtivo, a relação da parte produtiva da planta, o diâmetro da
ramificação primária e secundária, o número de cápsulas/planta e a produtividade de grãos por
área e por planta, sendo assim, de acordo com os resultados obtidos, um elevado número de
dias para o florescimento, afeta negativamente características de importância relacionadas a
produtividade, ou seja, um florescimento precoce pode estar associado a maiores
produtividades. Entretanto, Dash e Naik (2016) observaram correlação positiva entre dias para
o florescimento e dias para maturação, altura da planta, número de cápsulas/planta e
produtividade/planta, sendo resultados diferentes aos deste trabalho.
A porcentagem de acamamento apresentou correlação positiva apenas com o
comprimento técnico, que seria a porção da planta correspondente a haste sem cápsulas e que
tem grande impacto na altura da planta, favorecendo assim o processo de acamamento das
plantas, e correlação negativa com o número de dias para maturação, com o comprimento
produtivo, o qual possui ramificações facilmente suscetíveis a ruptura, sendo bastante afetadas,
com a relação da parte produtiva da planta e com o número de cápsulas, as quais podem ser
rompidas, destacadas dos ramos e se tornarem mais suscetíveis a doenças quando em contato
com o solo, pela ocorrência do acamamento, além disso, observou-se uma correlação
significativa negativa forte com a produtividade por planta e por área, confirmando o alto custo
do acamamento para a cultura. Diversos trabalhos em variadas culturas como o trigo (COELHO
et al., 2008), milho (SANGOI et al., 2002) e soja (BALBINOT JÚNIOR, 2011) já mostraram
como o acamamento é prejudicial aos componentes produtivos, seja por efeitos de nutrição,
umidade, densidade de plantio, entre outros, podendo inviabilizar a colheita mecanizada e
causar até mesmo perda total da produção.
O número de dias para maturação correlacionou-se positivamente ao comprimento
produtivo e a relação da parte produtiva da planta. A altura da planta apresentou correlações
apenas positivas, destacando a com o diâmetro das ramificações primária e secundária,
indicando que plantas de maior porte apresentam ramificações maiores, o que é importante por
tornar a planta menos suscetível a tombamento, encurvamento e rupturas causadas por
intempéries climáticas como ventanias. Reddy et al. (2013) observaram correlação significativa
positiva entre altura da planta e número de cápsulas/planta, dias para maturação e
produtividade/planta, e entre dias para maturação e produtividade/planta, o que não foi
observado neste trabalho. Diederichsen e Fu (2006) sugerem correlação negativa entre altura
da planta e produtividade de grãos, explicando que cultivares para fibra necessitam de elevado
comprimento de haste, o que não ocorre para cultivares para grãos, entretanto, esses resultados
não foram obtidos neste trabalho. Observou-se que com o aumento do comprimento técnico,
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menor foi a relação da parte produtiva da planta e o número de cápsulas/planta e a produtividade
de grãos por área e por planta, enquanto que quando há aumento no comprimento produtivo,
maior a relação da parte produtiva da planta e o número de cápsulas/planta e a produtividade
de grãos por área e por planta, demonstrando que para linhaça para produção de sementes, são
interessantes as plantas com maior proporção de ramos com cápsulas em relação a haste,
favorecendo maiores produtividades, sendo assim, são parâmetros base importantes para
seleção. A relação da parte produtiva da planta teve correlação positiva com os parâmetros
produtivos do número de cápsulas/planta e produtividade por área e por planta e com o diâmetro
da ramificação secundária. Os diâmetros das ramificações primária e secundárias apresentaram
correlação positiva com número de cápsulas/planta e produtividade/planta e negativa com o
estande final, demonstrando como o espaçamento entre plantas afeta a arquitetura e
desenvolvimento da planta. Além disso, foi observado correlação positiva apenas da
ramificação secundária com a produtividade/área. Cultivares de linhaça cultivadas
internacionalmente podem apresentar apenas a haste central, sem ramificações, ou então
apresentar potencial para emissão de ramos secundários. Neste trabalho observou-se a
importância dos ramos secundários, sendo que o incremento no seu diâmetro se relaciona ao
incremento na produtividade/área e na relação da parte produtiva da planta.
A produtividade de grãos/área apresentou incremento com o aumento no número de
cápsulas/planta e na produtividade/planta, considerando serem todos componentes produtivos.
Características correlacionadas a produtividade, seja por planta ou por área, são parâmetros
base para a seleção com o objetivo de obter incremento na mesma. O estande final apresentou
correlação negativa com o número de cápsulas/planta e a produtividade/planta. Leitch e Sahi
(1999) avaliaram o efeito da densidade sobre características do desenvolvimento de plantas de
linhaça e observaram que com a diminuição da densidade, ou seja, com um maior espaçamento
e menor estande de plantas, houve um aumento no número de cápsulas/planta e na
produtividade/planta, corroborando com os resultados deste trabalho, e também observou uma
diminuição na produtividade por área. O número de cápsulas/planta apresentou correlação
significativa positiva forte com a produtividade/planta, resultados que corroboram com os
obtidos por Dash e Naik (2016) e Siddiqui et al. (2016).
Como neste trabalho, Siddiqui et al. (2016) também observaram correlação significativa
positiva elevada entre produtividade de grãos/planta e número de cápsulas/planta, podendo este
ser indicado como um parâmetro base para seleção, e diferente dos resultados obtidos neste
trabalho observaram correlação significativa também positiva com o número de dias para
maturação e para o florescimento e altura da planta.

41

Tabela 2 - Coeficientes de correlação simples de Pearson para as características avaliadas em linhaça dourada.

%E
DPE
DPF
%A
DPM
AP
CT
CP
RPPP
DP
DS
PGA
EF
NCP

DPE

DPF

%A

DPM

AP

CT

CP

RPPP

DP

DS

PGA

EF

NCP

PGP

-0,34**

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-0,31**

-0,35**

ns

0,73**

-0,33**

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-0,32**

ns

ns

0,31**

ns

ns

ns

-0,40**

-0,38**

-0,34**

-0,32**

-0,31**

ns

-0,26**

-0,39**

-0,24*

ns

0,27*

-0,32**

-0,41**

ns

ns

-0,70**

ns

-0,31**

-0,55**

ns

ns

0,30**

0,33**

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,72**

0,63**

0,26*

0,26*

0,47**

ns

ns

ns

ns

ns

-0,47**

ns

ns

-0,31**

ns

-0,26*

-0,29**

0,91*

0,24*

0,56**

0,38**

ns

0,30**

0,41**

ns

0,46**

0,50**

ns

0,37**

0,50**

0,61**

ns

-0,41**

0,32**

0,35**

0,28*

-0,42**

0,38**

0,48**

ns

0,43**

0,81**

-0,50**

-0,41**
0,65**

**, * Significativo e ns Não significativo ao nível de 1 e 5% de probabilidade pelo teste t, respectivamente.
1
Nota: %E (% de plantas emergidas), DPE (dias para emergência), DPF (dias para florescimento), %A (% de plantas acamadas), DPM (dias para maturação), AP (altura da planta),
CT (comprimento técnico), CP (comprimento produtivo), RPPP (relação parte produtiva da planta), DP (diâmetro ramificação principal), DS (diâmetro ramificação secundária),
PGA (produção de grãos/área), EF (estande final), NCP (número de cápsulas/planta) e PGP (produtividade de grãos/planta).
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Para continuidade do processo de melhoramento genético em futuros experimentos,
considerando o propósito inicial de progênies, serão utilizadas as 50 progênies de linhaça
dourada superiores para a característica da produtividade/área, já que essa é uma característica
de importância para materiais para semente, sendo que estas que foram selecionadas apresentam
uma variação de 0,72 t ha-1 a 1,59 t ha-1, entre a com menor e a com maior produtividade/área
observada, com o objetivo de estudar melhor cada progênie. Os materiais excluídos serão
avaliados em futuros experimentos para dupla aptidão ou para fibra.
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5 CONCLUSÃO
Houve variabilidade significativa entre as progênies para as características do número
de dias para a emergência (DPE), do número de dias para o florescimento (DPF), do
comprimento produtivo (CP), da relação da parte produtiva da planta (RPPP), do número de
cápsulas/planta (NCP), da produtividade de grãos/área (PGA), da altura da planta (AP), do
comprimento técnico (CT) e da produtividade de grãos/planta (PGP).
A testemunha ficou no grupo com as menores médias para as características do número
de dias para a emergência, da altura da planta, do comprimento técnico, do comprimento
produtivo, da relação da parte produtiva da planta, da produtividade de grãos/área e da
produtividade de grãos/planta, e ficou no grupo com médias intermediárias e no grupo com as
maiores médias para as características do número de dias para o florescimento e do número de
cápsulas/planta, respectivamente.
Foram selecionadas 50 progênies com potencial para o melhoramento com foco em
produtividade de sementes.
Correlações importantes foram verificadas entre os componentes de produção e outras
características de ciclo e arquitetura, indicando ser possível realizar a seleção de progênies
indiretamente em determinadas características.
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