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RESUMO 

BRANQUINHO, R. G. Regionalização de áreas produtoras de arroz de terras altas e 

dimensionamento de sua rede experimental para avaliação genotípica. 2016. 117 f. 

Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas)–Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, 20161.  

 

A liberação de cultivares melhoradas é uma das mais poderosas formas de 

incremento na produção das culturas. Entretanto, com o avanço genético já acumulado por 

meio de seleções ao longo de muitos anos, os ganhos têm-se tornado cada vez menores, 

exigindo refinamento nas estratégias de melhoramento. No presente estudo, essa questão 

foi investigada por duas abordagens, a da estratificação ambiental e a do dimensionamento 

dos ensaios avançados de avaliação, os ensaios de valor de cultivo e uso (VCU). Assim, 

teve como objetivos: (1) investigar a real necessidade de estratificação da principal região 

cultivada com arroz de terras altas no Brasil; (2) avaliar a eficiência de estratificações já 

propostas em estudos anteriores; (3) orientar pesquisas futuras para estabelecimento de 

regionalizações que proporcionem ganhos maiores com a seleção, e que, ao mesmo tempo, 

sejam factíveis no âmbito do programa em estudo; e (4) propor dimensionamento 

adequado para os respectivos ensaios de VCU, no que se refere ao número de locais e de 

repetições por tratamento genético, em cada ensaio. A base de dados utilizada no estudo é 

proveniente de 115 ensaios de VCU, conduzidos pela Embrapa Arroz e Feijão com o apoio 

de instituições parceiras, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, pelo 

período de dez anos (2004/2013). Apenas dados de produtividade de grãos, em kg.ha-1, 

foram considerados. As análises fundamentaram-se, essencialmente, na estimação de 

componentes de variância, conforme o modelo mais apropriado a cada situação e 

propósito. Com as estimativas desses componentes foi possível estimar também 

parâmetros genéticos como herdabilidades e correlações genotípicas, os quais serviram de 

base para três outras frentes de análise: (i) simulação da eficiência relativa da seleção 

indireta, relativamente à seleção direta (RC/RD); (ii) simulação dos números ideais de 

repetição por tratamento, de locais de avaliação e de estratos ambientais necessários para 

se alcançar herdabilidades em nível satisfatório; e (iii) avaliação da eficácia de cinco 

estratégias de estratificação da região alvo, já reportadas na literatura, por meio da 

magnitude da interação entre genótipos e locais (GL), isolada entre estratos. A avaliação 

destas estratificações também foi realizada via abordagem não fundamentada em análise de 

variância, mas na eficiência de seleção estimada pela concordância entre as seleções 

praticadas nas duas unidades de seleção, local e regional. Os resultados dessas análises 

conduziram às seguintes conclusões, agrupadas conforme os objetivos do estudo: (1a) a 

estratificação ambiental não é aconselhada quando o germoplasma em avaliação apresenta 

boa estabilidade espacial; (1b) o progresso genético alcançado no programa de 

melhoramento de arroz de terras altas da Embrapa não é realizado igualitariamente em 

todos os locais amostrados na região, e, desse ponto de vista, haveria necessidade de 

estratificação da região alvo; (2a) a estratégia de seleção atualmente adotada nesse 

programa de melhoramento é vantajosa, relativamente à exploração de adaptações 

específicas por meio de quaisquer das propostas de regionalização avaliadas; (2b) a 

regionalização fundamentada em análise de série histórica de levantamentos da 

produtividade de grãos de arroz é a mais eficiente; (3a) pesquisas futuras que visem 
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estabelecer estratificações ambientais devem considerar, a priori, se o quociente entre as 

variâncias da interação GL e genotípica  2 2
GL G   é suficientemente alto, de modo que 

quantidade representativa da interação GL seja convertida em variação herdável – o 

referido quociente deve estar bem acima do constatado no presente estudo ( 2 2
GL G0,34   ); 

(3b) a região alvo, se estratificada, deve ser dividida em não mais do que duas sub-regiões; 

(4a) como recomendação geral, três repetições devem ser utilizadas para avaliação de 

linhagens e cultivares de arroz nos ensaios de VCU, o que é suficiente para se alcançar 

herdabilidade em torno de 70%; (4b) dez a doze locais são necessários para composição 

dos ensaios de VCU, numa estratégia sem estratificação, se o objetivo for selecionar 

genótipos com adaptação ampla – neste caso a rede experimental deve acomodar 

tratamentos (combinação entre genótipos e locais) desbalanceados, com oito ou nove locais 

para avaliação de todos os genótipos, e mais dois ou três locais para avaliação apenas de 

genótipos de primeiro ano; (4c) para seleção de genótipos com adaptação específica, três 

cenários devem ser considerados: regionalização com 50% da interação GL entre dois 

estratos, e regionalizações com 80% dessa interação entre dois ou entre três estratos. Em 

todos esses cenários, estimou-se a necessidade de cinco ou seis locais dentro de cada 

estrato. Adicionalmente, é importante considerar que: (i) uma seleção mais branda deve ser 

aplicada em genótipos de primeiro ano; (ii) a estabilidade temporal deve ser considerada 

com maior prioridade por ocasião da seleção de linhagens experimentais; e (iii) a redução 

em variações microambientais (erro experimental) deve ser priorizada antes da adoção de 

estratégias que visem capitalizar interações GL positivas por estratificação ambiental. 

 

Palavras-chave: estratificação ambiental, interação GE, ganho de seleção, locais de teste, 

progresso genético, repetições por tratamento, regionalização, VCU. 
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117 p. Thesis (Doctorate in Genetics and Plant Breeding)–Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, 20162. 

 

The release of improved cultivars is one of the most powerful ways to increase 

crop production. However, with the advance cumulative by means of successive selections 

through of the years, the gains have become increasingly smaller, requiring refinement in 

the breeding strategies. In this study, this question was investigated under two approaches, 

by environmental stratification and by dimensioning the multi-environment trials (MET), 

known in Brazil as trials to assess the cropping and use value (VCU) of cultivars. Thus, the 

study aimed to: (1) investigate the need of environmental stratification of the main upland 

rice cropping area in Brazil; (2) assess the efficiency of stratification strategies already 

proposed in previous studies; (3) guide future researches in this subject that provide greater 

selection gains and, simultaneously, can be able to use in the breeding program in study; 

and (4) propose a adequate dimensioning for the MET regarding the repetition number for 

each trial, and number of locations in the trials network. The database used in this study is 

from 115 VCU trials, carried out and coordinated by Embrapa during ten growing years 

(2014/2013), with the support of partner institutions in the states of Goiás, Mato Grosso, 

Rondônia and Tocantins. Only grain yield data, in kg.ha-1, were considered. The analyses 

were mainly based on the estimation of variance components using appropriate statistical 

model for each proposal. With these estimates others genetic parameters such as 

heritability and genetic correlations were estimated, which were used for three other kind 

of analysis: (i) simulation of relative efficiency of the indirect selection in relation to direct 

selection (RC/RD); (ii) simulation of the optimal numbers of replications, locations and 

environmental strata to achieve satisfactory heritability levels; (iii) assessing the efficiency 

of five stratification strategies for target region, which already are reported in the literature, 

by studying the magnitude of genotype by location (GL) interaction among strata. The 

assessment of these environmental stratifications was also performed by another approach 

based on selection efficiency, not on analysis of variance, which was estimated by the 

agreement between the selection practiced in the two selection units, local and regional. 

The results of these analyses led to the following conclusions, which are grouped 

according to each objective of the study: (1a) environmental stratification is not advised 

when the germplasm evaluated shows good spatial stability; (1b) the genetic progress in 

breeding program of upland rice of Embrapa is not realized equally in all locations 

sampled in the region, and in this perspective there is need of stratification of the target 

region; (2a) the selection strategy currently adopted for this breeding program is 

advantageous in relation to exploitation of specific adaptability by any one of the 

regionalization proposals evaluated; (2b) the regionalization based on time series analysis 

from rice grain yield surveys is the most efficient; (3a) future studies that aim to establish 

environmental stratifications should primarily take into account if the quotient between GL 

interaction variance and genotypic variance  2 2
GL G 

 
is enough high, so that 

representative quantity of GL interaction be converted in inheritable variation – this 
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quotient should be well  greater than one observed in the present study  2 2
GL G0,34   ; 

(3b) the target region, if stratified, should be divided into no more than two sub-regions; 

(4a) as general recommendation, three replications should be used for assessment of lines 

and cultivars of upland rice in MET, which is enough to achieve heritability around 70%; 

(4b) ten to twelve locations are required to compose the VCU trials, in a not stratified 

strategy, if the purpose is to select genotypes with broad adaptability – in this case the 

MET network must accommodate treatments (combination of genotypes and local) 

unbalanced, with eight or nine sites for assessment of all genotypes, and more two or three 

sites to test only genotypes of first year; (4c) for selection of genotypes with specific 

adaptability, three scenarios should be considered: regionalization with 50% of GL 

interaction between two strata, and regionalization with 80% of this interaction between 

two or among three strata. In all these scenarios, it was estimated the need of five or six 

locations within each stratum. Furthermore, it is important to note that: (i) a less intense 

selection should be applied on genotypes assessed in the first year; (ii) the temporal 

stability must be taking into account with higher priority during the selection of inbreed 

lines; and (iii) the reduction in micro-environmental variation (experimental error) should 

be considered with priority, before the adoption of strategies to capitalize positive GL 

interactions by environmental stratification. 

 

Key words: environmental stratification, interaction GE, gain of selection, test sites, 

genetic progress, repetition by treatment, regionalization, MET. 
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de locais. ........................................................................................................... 91 
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Figura 16. Relação curvilinear entre herdabilidade e número de divisões (estratos 

ambientais) da região cultivada com arroz de terras altas no Brasil central. As 

regionalizações diferenciam-se quanto à proporção da interação GL isolada 

entre estratos, sendo representadas por curvas em cores diferentes. A reta 

decrescente em vermelho divide as curvas em dois segmentos: sensitivo e não 

sensitivo, tendo a função de ponto de corte para as estimativas do número de 

locais. ................................................................................................................ 94 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

O arroz possui características morfológicas singulares, como presença de 

tecido aerênquima, que o distingue das demais espécies agrícolas. Pode ser cultivado tanto 

em ambientes alagados, a exemplo das várzeas úmidas do Rio Grande do Sul, quanto nas 

condições de sequeiro dos demais estados. O ecossistema várzea úmida responde por 

parcela maior da produção brasileira, a exemplo do que acontece também em nível global 

(56% da área e 70% da produção – Liang et al., 2015). Aproximadamente 75% do total 

produzido em 2010 foi proveniente desse ecossistema, e a parcela restante (25%) é 

proveniente do ecossistema Terras Altas (Wander, 2010). Mas sua importância não se 

restringe à participação que tem no total produzido. Dada a rusticidade e tolerância à 

acidez do solo, o arroz de terras altas é apto a ser cultivado em áreas marginais (Sarkarung, 

1986), sendo habitualmente utilizado como cultura de primeiro ano, plantada após a 

derrubada da vegetação nativa, visando preparar o solo para exploração com culturas mais 

exigentes (Pinheiro et al., 2006; Utumi, 2008).  

A incorporação de novas áreas ao sistema de produção tende a cessar nos 

próximos anos. O desmatamento de áreas sob Floresta Amazônica vem reduzindo desde 

2005. A mata virgem continua a ser derrubada, mas a uma taxa consideravelmente menor, 

representando não mais que 20% do que foi desmatado em 2004 (Le Tourneau, 2016). Por 

isso, o cultivo do arroz de terras altas vem sofrendo reorientação, passando a ser explorado 

em rotação ou consórcio com outras culturas e pastagens (Utumi, 2008). Conforme 

levantamento do IBGE em 2012, 90% da área com esse tipo de cultivo encontrava-se nos 

estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins (Heinemann et al., 2015). A região 

compreendida por esses quatro estados tem extensão territorial muito ampla, variando de 

5,46ºS a 19,74ºS e de 45,83ºW a 66,94ºW (Team, 2009). Assim, é grande a sua variação 

em fatores ambientais, tanto de natureza fixa (e.g., altitude, tipo de solo, período de 

duração do dia), como de natureza aleatória (e.g., distribuição de chuvas, temperatura). 

Portanto, há elevada heterogeneidade ambiental. O desenvolvimento e recomendação de 

cultivares que atendam a essa nova demanda pode depender da adequada estratificação 

dessa região produtora, identificando-se sub-regiões homogêneas. 
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Alguns estudos foram conduzidos com a finalidade de estratificar a região 

compreendida pelos quatro estados maiores produtores de arroz de terras altas no Brasil 

(Heinemann & Sentelhas, 2011; Mendes et al., 2013; Heinemann et al., 2015). Entretanto, 

o programa de melhoramento coordenado pela Embrapa ainda não utiliza quaisquer dessas 

estratificações ambientais. Em parte, isto se deve a consequências de ordem gerencial e 

econômica. A estratificação tem sérias implicações nas atividades de melhoramento, dada 

a necessidade de divisão do programa em subprogramas específicos para cada sub-região, 

além da demanda maior por recursos orçamentários para avaliação de genótipos nessa fase 

final. Essas são consequências inevitáveis e que desencorajam a adoção de qualquer 

estratificação de ambientes. Adicionalmente, menciona-se a necessidade de estudos 

adicionais que avaliem a eficiência das estratificações existentes, corroborando ou 

retratando a necessidade de adoção de alguma delas no âmbito desse programa de 

melhoramento genético do arroz.  

A seleção de genótipos com adaptação específica a sub-regiões homogêneas 

constitui oportunidade real para realização de ganhos maiores com a seleção, como 

reportado em alguns estudos (Saindon & Schaalje, 1993; Annicchiarico & Perenzin, 1994; 

Basford & Cooper, 1998; Ceccarelli et al., 1998; Yan et al., 2000; Annicchiarico et al., 

2005). Como exemplo, sub-regiões com predominância de algumas pragas e doenças 

(homogêneas quanto ao estresse abiótico) dão oportunidade à seleção de genótipos com 

resistência piramidal aos agentes causadores dessas moléstias, repercutindo ganhos de 

produtividade (Braun et al., 1996). Não obstante, o dimensionamento otimizado dos 

ensaios finais de variedades, no Brasil denominados “ensaios de valor de cultivo e uso” 

(VCU), tem o potencial de também aumentar os ganhos genéticos por seleção. O 

planejamento da rede experimental depende de muitas variáveis, entre elas: (1) o número 

de repetições do experimento base; (2) o número de locais de teste; e (3) número de anos 

de avaliação; e (4) número de genótipos avaliados na fase final de melhoramento. Contudo, 

essas variáveis normalmente são fixadas de forma empírica.  

Ao negligenciar o planejamento da rede experimental, o melhorista falha com o 

principal objetivo de um programa de melhoramento comercial, que é desenvolver 

cultivares de forma lucrativa, selecionando aquelas com o melhor desempenho potencial 

possível, porém sem despender muitos recursos. Vermeer (1990) adverte que melhoristas 

de plantas tendem a confiar esse planejamento à sua experiência e intuição. Assim, a 

avaliação de linhagens e a seleção de novas cultivares podem ser realizadas de forma mais 
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eficiente e parcimoniosa por meio de um dimensionamento criterioso da rede experimental. 

Para isso, eles sugerem estudos de simulação da resposta esperada com a seleção, em 

função de variáveis presentes no planejamento dos ensaios, utilizando-se estimativas mais 

realistas dos componentes da variação, obtidas em análises de dados provenientes de série 

histórica de avaliações.  

A liberação de cultivares melhoradas é uma das mais poderosas formas de 

incremento na produção das culturas (Annicchiarico, 2002a). Entretanto, com o avanço 

genético alcançado por meio de seleções sucessivas ao longo de muitos anos, os ganhos 

tornaram-se progressivamente menores, exigindo refinamento dos métodos 

tradicionalmente utilizados (Ramalho et al., 2005). No presente estudo, a oportunidade de 

aprimoramento das estratégias empregadas na seleção de genótipos superiores de arroz foi 

investigada em duas vertentes: da estratificação ambiental e do dimensionamento dos 

ensaios de VCU. Assim, buscaram-se os seguintes objetivos: (1) investigar a real 

necessidade de estratificação da região cultivada com arroz de terras altas nos estados de 

Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins; (2) avaliar a eficiência de estratificações 

propostas em estudos anteriores; (3) orientar pesquisas futuras para estabelecimento de 

regionalizações que proporcionem ganhos maiores com a seleção e que, ao mesmo tempo, 

sejam factíveis no âmbito do programa em estudo; e (4) propor dimensionamento 

adequado para os respectivos ensaios de VCU, no que se refere ao número de locais e de 

repetições do experimento base. O desenvolvimento de novas cultivares é um processo 

longo e oneroso, que demanda investimentos altos, com retorno somente em longo prazo 

(Breseghello et al., 2011). Assim, estudos como este se justificam também pela 

oportunidade de antecipar decisões cuja repercussão virá somente após alguns anos, e 

depois de trabalhosa rotina de atividades de pesquisa.  

 

 

 

 



 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1.1 Melhoramento de arroz de terras altas pela Embrapa 

No arroz, a seleção para desenvolvimento de novas cultivares acontece em 

duas fases. Na primeira, a seleção é praticada em populações com suficiente variabilidade, 

oriundas de cruzamentos controlados, visando, sobretudo, acumular características 

desejáveis na cultivar em desenvolvimento. Na segunda fase, a seleção visa identificar 

genótipos adaptados à região alvo de futuras recomendações. Nessa fase, as avaliações 

começam em ensaios de observação. Em seguida, os genótipos selecionados são avaliados 

em experimentos com repetição, denominados ensaios preliminares de rendimento. Já os 

ensaios avançados de rendimentos, também conhecidos como “ensaios de valor de cultivo 

e uso” (VCU), recebem um conjunto bem selecionado de linhagens experimentais, que 

passaram pelo crivo das seleções sucessivas. Informações mais detalhadas acerca do 

processo de obtenção de cultivares de arroz podem ser encontradas em textos 

especializados (Embrapa, 1994; Castro et al., 2005). 

O programa de melhoramento genético do arroz de terras altas conduzido pela 

Embrapa pode ser dividido em três fases. O primeiro período (1984/1992) é considerado de 

“tentativas e erros”, quando grande número de linhagens foram avaliadas, sem, contudo, 

proporcionar ganhos genéticos significativos no caráter produtividade de grãos (6,55 kg.ha-

1.ano-1). A segunda fase (1992/2002) é caracterizada por forte influência de materiais 

genéticos introduzidos, especialmente da Colômbia, vindos do CIAT (Centro Internacional 

de Agricultura Tropical), e dos Estados Unidos. Grande variabilidade foi introduzida no 

germoplasma elite, porém não acompanhada por alta produtividade de grãos, como 

consequência da baixa adaptabilidade das linhagens introduzidas. O ganho genético médio 

nesse período foi de 15,66 kg.ha-1.ano-1. A terceira fase (2002/2009) representa o estágio 

mais recente do programa, quando se enfatizou mais a seleção para alta produtividade de 

grãos. Outros caracteres, como altura de plantas e tempo decorrido até o florescimento, 

entretanto, vêm se mantendo dentro de intervalos aceitáveis de ganhos. Nesse período, 
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houve tendência de redução no número de linhagens testadas nos ensaios de VCU, 

refletindo o foco em se buscar o ideótipo para alta produtividade de grãos. O ganho 

genético médio nessa fase foi de 44,99 kg.ha-1.ano-1 (Breseghello et al., 2011).  

Estimativas do avanço genético são especialmente importantes por permitirem 

o monitoramento da eficácia dos métodos rotineiramente utilizados, orientando a adoção 

de medidas corretivas ou manutenção das estratégias que se confirmaram mais adequadas. 

A avaliação geral é de que o progresso genético observado na terceira fase deste programa 

de melhoramento atingiu patamares satisfatórios; e esses ganhos foram alcançados sem 

qualquer esforço de regionalização. Logo, a possibilidade de estratificação da região 

produtora, associada à seleção de genótipos adaptados a sub-regiões específicas, poderia 

representar uma oportunidade de realização de ganhos ainda maiores. Breseghello et al. 

(2011) advertiram para o fato de a região geográfica de produção de arroz de terras altas no 

Brasil ser muito extensa, representando fator limitante ao avanço genético. Em razão disso, 

o germoplasma elite tem sido selecionado para alta produtividade na média desses 

ambientes. Com a estratégia de estratificação, os efeitos previsíveis da interação de 

genótipos com locais (GL), normalmente associados a variações nos tipos de solo e nos 

padrões climáticos, podem ser capitalizados, transformando-se em variação herdável e em 

efetiva oportunidade de maiores ganhos com a seleção. 

2.1.2 Interação genótipo x ambiente (GE) 

Uma situação esquemática dos passos envolvidos na fase final de um programa 

de melhoramento é apresentada na Figura 1. Esse modelo enfatiza: (1) a amostragem dos 

genótipos e dos ambientes; (2) a análise de resultados das avaliações nos ensaios de VCU; 

e (3) a seleção e predição da resposta genotípica na população de ambientes alvo (Cooper 

et al., 1993a, citado por Basford & Cooper, 1998). Pelo lado genotípico, considera-se a 

distribuição de indivíduos amostrados no germoplasma cultivado, particularmente quanto 

ao caráter produtividade de grãos. Pelo lado ambiental, consideraram-se índices de 

discriminação dos ambientes (e.g., níveis de estresse de seca) numa distribuição normal, a 

qual é decomposta em outras distribuições menores, relativas a sub-populações de 

ambientes. Esse modelo serve como descrição geral da estrutura de um programa de 

melhoramento de plantas, na fase final do desenvolvimento de cultivares. Dessa 

perspectiva, o fenótipo dos indivíduos selecionados, em resposta aos ambientes 

amostrados, pode ser analisado com o propósito de quantificar o montante da variação 
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atribuída a genótipos, a ambientes e também à interação entre esses dois fatores, além do 

erro experimental. A predição da resposta de genótipos a variações ambientais pode, então, 

ser utilizada como base para a seleção truncada (Basford & Cooper, 1998).  

 

Figura 1. Representação esquemática dos passos envolvidos na condução de ensaios em 

ambientes múltiplos (ensaios de VCU). Fonte: Cooper et al. (1993a), citado por 

Basford & Cooper (1998). 

No contexto do melhoramento de plantas, a interação GE corresponde à 

resposta diferencial dos genótipos à variação ambiental (normalmente locais e anos de 

avaliação). Surge da combinação entre amostra em uma população de genótipos e amostra 

em uma população de ambientes. Manifesta-se mais expressivamente em caracteres 

quantitativos, especialmente envolvidos na capacidade evolutiva da espécie, como a 

produção de sementes (Falconer, 1952). Na ausência de interação GE, um único genótipo 

poderia ser selecionado e cultivado em toda a região alvo (Gauch Jr & Zobel, 1996; 

Basford & Cooper, 1998). Entretanto, a experiência prova que essa é uma situação apenas 

teórica. Na prática, a interação quase sempre se manifesta, podendo influenciar ou não a 

seleção de genótipos superiores. Nesse aspecto, pode ser classificada em interação de 

natureza simples ou de natureza complexa (interação cruzada). É considerada de natureza 

simples, parcela da interação GE responsável por incrementar a variação genotípica, sem, 
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contudo, causar alterações no ordenamento dos genótipos. Por sua vez, a interação GE de 

natureza complexa resulta em mudanças no ordenamento dos genótipos avaliados, 

repercutindo dificuldades no processo de seleção. Alguns autores (Ramalho et al., 1993; 

Cruz & Regazzi, 2003; Ramalho et al., 2005) equacionaram essas duas formas de 

interação, conforme é apresentado mais adiante na seção 2.2.2. 

A superioridade de um genótipo é quase sempre suplantada com a mudança de 

ambiente. Assim, a interação GE de natureza cruzada constitui-se em fonte de incertezas 

no processo de seleção (Basford & Cooper, 1998). Em face dessa dificuldade, tem sido 

reputada como um desafio ao melhorista de plantas (Falconer, 1952; Kang, 1997; 

Mohammadi & Amri, 2016), por representar uma barreira ao avanço genético do 

germoplasma cultivado. Entretanto, de uma perspectiva mais otimista, alguns autores 

advertem que essa fonte de variação deve ser entendida não como desafio ou obstáculo ao 

avanço genético, mas como oportunidade de maximização desses ganhos (Gauch Jr & 

Zobel, 1996; Chaves, 2001; Annicchiarico, 2002a; Annicchiarico, 2002b). Assim, a 

seleção e recomendação de genótipos podem ser feitas de forma regionalizadas, o que, em 

princípio, capitalizaria interações positivas, transformando a interação GE em fonte de 

variação herdável.  

Há numerosos procedimentos analíticos empregados com o propósito de 

reduzir a incerteza, devido à interação GE, na seleção de genótipos superiores (Basford & 

Cooper, 1998; Branquinho, 2011). Estes, de forma geral, podem ser categorizados em 

cinco classes: i) análises de correlação; ii) análises de estabilidade (e.g., regressão linear, 

linear bisegmentada, não linear; procedimento AMMI); iii) análises de herdabilidade e de 

componentes de variância; iv) análises de capacidade geral e capacidade específica de 

combinação, associadas a modelos aditivos e de dominância; e v) análises de padrões (e.g., 

análises de agrupamento) (Basford & Cooper, 1998).  Essa classificação compreende 

métodos com o propósito de estudar a interação GE sob suas duas vertentes: avaliação de 

genótipos (estudos de estabilidade) e estratificação ambiental (agrupamento de locais de 

avaliação). Artigos que empregaram métodos de regressão (análise de estabilidade) 

aparecem em frequência maior, relativamente a artigos que empregaram métodos de 

agrupamento (análises de padrões) (Figura 2). Essa constatação demonstra que melhoristas 

de trigo, e provavelmente aqueles de espécies autógamas em geral, têm interesse orientado 

mais para a avaliação da estabilidade fenotípica (seleção de genótipos amplamente 

adaptados) do que para o agrupamento de locais e consequente estratificação da região 
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alvo.  

 
Figura 2.  Levantamento de artigos sobre interação entre genótipos e ambientes em trigo, 

categorizados de acordo com os cinco grupos de métodos analíticos. Período 

1980 a 1995 (fonte: Basford & Cooper, 1998). 

No modelo da Figura 1, a seleção truncada é empregada para exploração de 

adaptações amplas, porque considera toda a interação GE como de efeito aleatório. 

Entretanto, a interação não é inteiramente aleatória, podendo exibir padrões com 

repetibilidade. Fatores ambientais limitantes, que contribuem para a interação GE, podem 

ser identificados (e.g., níveis de elementos químicos no solo, como boro e alumínio; além 

de moléstias causadas por fungos ou nematóides) orientando a seleção de genótipos com 

tolerância a essas fontes de estresse. Assim, o entendimento das bases físicas e biológicas 

da interação GE pode contribuir para o melhoramento genético das espécies cultivadas 

(Basford & Cooper, 1998). E, desse modo, parcela significativa da interação GE causada 

por fatores ambientais com variação não aleatória pode ser capitalizada, por meio de 

estratificação eficiente em identificar sub-regiões homogêneas quanto a esses fatores. 

Exemplos disso são regionalizações estabelecidas a partir de padrões de ocorrência de 

estresses de seca (Heinemann et al., 2008; Heinemann et al., 2015) e de padrões de 

distribuição de chuvas, de intervalos de temperaturas e/ou de radiação solar (Mendes et al., 

2013). 

2.1.3 Estratificação ambiental 
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No melhoramento genético de plantas, o programa de desenvolvimento de 

cultivares visa atender a demandas por cultivares, ou adaptadas a uma grande região 

(adaptações amplas), ou adaptadas a regiões menores, consideradas mais homogêneas 

(adaptação específica) (Piepho & Mohring, 2005). A exploração de adaptações específicas 

oferece uma oportunidade para ganhos maiores com a seleção, pois maior será a produção 

alcançada na região como um todo, dada a maximização conseguida nas sub-regiões que a 

constituem. Essa opinião é compartilhada por muitos autores (e.g., Ceccarelli, 1989; Gauch 

& Zobel, 1997; Wade et al., 1999). Entretanto, isto não é uma questão consensual. Outros 

autores acentuam que a divisão da região alvo é inevitavelmente acompanhada pelo 

fracionamento do programa de melhoramento e dos recursos orçamentários, o que leva a 

uma menor precisão experimental (Atlin et al., 2000a; Piepho & Mohring, 2005). Nesse 

aspecto, a regionalização pode ser vantajosa se o incremento na variância genotípica dentro 

da sub-região contrabalancear a perda na precisão dos experimentos. Tudo isso sem deixar 

de considerar que recomendações regionalizadas representam uma dificuldade adicional 

relativa à produção, beneficiamento e armazenamento de sementes, as quais devem ser 

feitas separadamente.  

A extensão geográfica das sub-regiões é usualmente determinada de forma 

empírica, levando-se em consideração questões agronômicas ou de natureza diversa, como 

nicho comercial e infra-estrutura logística. Porém, em sua maioria, as fronteiras que 

dividem estados, províncias e até países são as mesmas que delimitam as sub-regiões de 

recomendação de cultivares (Atlin et al., 2000a). Nestes casos, a eficiência na seleção de 

genótipos superiores, bem como nessa recomendação, é questionável; pois, as condições 

ambientais de solo e clima são similares em áreas fronteiriças dessas sub-regiões (Piepho 

& Mohring, 2005). Apesar disso, estratificações dessa natureza são estabelecidas e 

frequentemente reportadas na literatura (Baker, 1969; Talbot, 1984; Atlin & Mcrae, 1994; 

Branquinho, 2011; Windhausen et al., 2012). 

Na literatura internacional, sub-regiões homogêneas são frequentemente 

denominadas como mega-ambientes, o que, conforme definição do Centro Internacional de 

Melhoramento de Milho e Trigo – CIMMYT (Rajaram et al., 1993), constitui-se em área 

ampla, não necessariamente contígua (mas comumente fragmentada), e de dimensões 

transcontinentais (no caso de programas de melhoramento internacionais). Caracterizam-

se, ainda, por serem exploradas sob um mesmo sistema de cultivo (e.g., arroz irrigado, 

arroz de terras altas), e, principalmente, por apresentarem homogeneidade quanto às 
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condições de estresse biótico e abiótico prevalecentes. Portanto, a divisão da região 

cultivada em áreas que, efetivamente, são mais homogêneas, demanda investigação 

aprofundada. 

Os métodos tradicionalmente utilizados para estratificação de ambientes 

baseiam-se, principalmente, em duas abordagens: i) classificação dos locais pelas 

estimativas de interação GE; e ii) ordenamento das médias genotípicas em cada local, com 

posterior agrupamento de locais com os mesmos genótipos vencedores, i.e., aqueles de 

maior produtividade (Cooper & Delacy, 1994). A primeira abordagem foi inicialmente 

proposta por Horner & Frey (1957), representando o método mais antigo, e utilizado em 

vários estudos (e.g., Fox & Rosielle, 1982; Cooper et al., 1993a; Pacheco, 2004). A outra 

abordagem foi proposta por Gauch (1992), tendo difundido-se a partir de sua primeira 

aplicação (Gauch & Zobel, 1997). Atualmente, esse método é mais utilizado em estudos de 

interação GE com vistas à estratificação ambiental (e.g. Yan et al., 2000; Pacheco, 2004; 

Rakshit et al., 2012; Xu Nai-Yin, 2013; Branquinho et al., 2014; Yan, 2014; Yan, 2015a).  

Dada a grande extensão de certas regiões de cultivo de uma espécie, a 

identificação de sub-regiões homogêneas por meio das abordagens tradicionais, 

geralmente, é limitada pelo reduzido número de experimentos nos ensaios de VCU. Em 

face dessa dificuldade, uma nova abordagem vem ganhando crescente interesse. Os 

simuladores de resposta da cultura (crop models) são ferramentas computacionais capazes 

de reproduzir virtualmente a performance de genótipos nos mais diferentes locais da região 

alvo, oferecendo predições do crescimento, desenvolvimento e produtividade, em muitas 

espécies cultivadas (Heinemann et al., 2008; Jeuffroy et al., 2014). Esses programas se 

baseiam em predições da resposta fenotípica a partir do conhecimento da fisiologia que 

rege o comportamento da cultura, frente às condições ambientais de cultivo (e.g., clima, 

solo, manejo), de eficiência no uso de fertilizantes, entre outros elementos do sistema de 

produção (USDA, 2007).  

A literatura contém numerosos exemplos da aplicação de crop models (e.g., 

Aggarwal et al., 1997; Heinemann et al., 2002; Guillaume et al., 2011; Palosuo et al., 2011; 

Heinemann et al., 2012; Heinemann et al., 2015). Heinemann et al. (2015) estratificaram a 

região do Brasil cultivada com arroz de terras altas e compreendida pelos estados de Goiás, 

Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, a partir de simulações da produtividade de grãos, 

utilizando o modelo de simulação implementado no “software” ORYZA2000. Nestas 

simulações, foram considerados caracteres como tamanho da haste e da folha, biomassa da 
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panícula, índice de área foliar, data de florescimento e de maturidade, além da 

produtividade de grãos, todos medidos em uma cultivar padrão (BRS Primavera), em 

resposta às diferentes condições ambientais. Os ambientes foram representados por sete 

tipos de solo predominantes na região; dados meteorológicos registrados no período 

normal de cultivo (pluviosidade, temperatura e radiação solar), provenientes de 51 estações 

climatológicas distribuídas na região; além das práticas agronômicas normalmente 

recomendadas e adotadas para a cultura na região. Os autores produziram uma 

classificação espaço-temporal das predições do rendimento, dividindo a região alvo em três 

sub-regiões (muito favorável – 19%; favorável – 44%; e pouco favorável – 37%) 

(regionalização R6, em Anexo A). Para as sub-regiões mais extremas (muito favorável e 

pouco favorável), os autores propuseram a exploração de genótipos com adaptação 

específica às condições ambientais prevalecentes em cada estrato; enquanto para a sub-

região intermediária (favorável), sugeriram o desenvolvimento de genótipos com 

adaptação ao estresse de seca. 

A região brasileira compreendida pelos estados de Goiás, Mato Grosso, 

Rondônia e Tocantins conta, ainda, com outros dois esforços recentes de regionalização 

(Heinemann & Sentelhas, 2011; Mendes et al., 2013). Tais estudos visaram também 

contribuir com o desenvolvimento e recomendação de cultivares de arroz de terras altas. 

Nesses casos empregaram-se abordagens metodológicas diferentes, ou baseadas no 

levantamento da produtividade de grãos realizado anualmente pelo IBGE (Heinemann & 

Sentelhas, 2011), ou baseada apenas em dados climáticos (Mendes et al., 2013). Neste 

último foram propostas três estratificações baseadas apenas em registros históricos (1980-

2012) de precipitação pluviométrica, temperatura do ar (máxima e mínima) e radiação 

solar. As 54 estações climáticas consideradas neste caso foram estratificadas por meio do 

método de agrupamento hierárquico aglomerativo, com critério de Ward, aplicado a 

distâncias euclidianas. Os limites geográficos das sub-regiões, em cada regionalização, 

foram mapeados por meio da espacialização dos agrupamentos identificados (Anexo B). 

As regionalizações produzidas diferenciam-se apenas quanto à sumarização dos dados 

climáticos: R1 (médias anuais); R2 (médias mensais dos meses de safra – novembro a 

abril); e R3 (as doze médias mensais de cada ano).  

Heinemann & Sentelhas (2011) avaliaram uma série histórica de levantamentos 

do IBGE sobre a produção do arroz de terras altas no Brasil central (GO, MT, RO, TO), 

com o objetivo de identificar e classificar grupos de ambientes, ou sub-regiões. Os dados 
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foram ajustados pelo modelo de regressão suavisadora de Loess, com a finalidade de 

eliminar os efeitos do avanço tecnológico acumulado ao longo dos anos. Assim, obtiveram 

uma matriz de médias ajustadas para um ano de referência, relativa à produtividade de 

grãos em 54 microregiões, durante trinta anos (1976-2006). Os dados foram submetidos à 

análise de agrupamento, identificando-se três estratos ambientais: muito favorável, 

favorável e pouco favorável (regionalização R2 – Anexo A). Esse estudo mostrou-se 

particularmente interessante por fundamentar-se em uma base de dados independente dos 

dados utilizados por Mendes et al. (2013) e Heinemann & Sentelhas (2011). 

A adoção de alguma das estratificações ambientais já existentes, entretanto, 

ainda parece depender de estudos adicionais capazes de validar a sua utilização. 

Estimativas da interação GL entre e dentro de estratos, obtidas em análises conjuntas de 

uma série temporal de ensaios de VCU, podem indicar se tais regionalizações são 

eficientes ou não em capitalizar os efeitos desta interação. Alguns estudos utilizaram essa 

abordagem (e.g., De La Vega & Chapman, 2006; Windhausen et al., 2012). 

Opcionalmente, outras abordagens podem ser utilizadas com o mesmo objetivo. Por 

exemplo, genótipos selecionados em locais de avaliação que compõem uma sub-região 

homogênea, em teoria, também devem ser selecionados, via estudos de adaptabilidade e 

estabilidade, como genótipos produtivos e adaptados à mesma sub-região. Portanto, a 

concordância quanto ao elenco de genótipos selecionáveis nessas duas unidades de seleção 

(local e regional) também é indicativo da validade de uma estratificação ambiental. Alguns 

procedimentos estatísticos podem ser empregados com essa finalidade. Um exemplo é o 

método de Hamblin & Zimmermann (1986), utilizado como medida da eficiência de 

seleção (e.g., Cutrim et al., 1996; Giordani et al., 2012; Pinto et al., 2012); outro é o 

coeficiente de concordância kappa, bastante difundido e utilizado em diferentes áreas do 

conhecimento (Vieira & Garrett, 2005).  

2.1.4 Dimensionamento otimizado da rede experimental 

A otimização da distribuição espacial e temporal das repetições de tratamentos, 

num experimento varietal, é de fundamental importância por reduzir os efeitos da variação 

ambiental que dificultam a diferenciação dos genótipos em avaliação (León et al., 2015). 

Entretanto, o dimensionamento de ensaios finais de avaliação não tem sido objeto de 

investigação frequente. Poucos são os estudos recentes com esse tipo de orientação (e.g., 

Yan et al., 2015). Por outro lado, são mais frequentes as pesquisas com o propósito de 
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modelar formas alternativas de distribuição espacial das parcelas no campo (novos 

delineamentos experimentais), especialmente devido à preocupação dos melhoristas em 

controlar a covariância espacial (e.g., Hu et al., 2006; Müller et al., 2010; Spilke et al., 

2010). São também mais frequentes os estudos com o propósito de dimensionar 

experimentos para a seleção de genótipos em gerações precoces, como resultado da 

dificuldade de se realizar seleção eficiente de genótipos na fase inicial do melhoramento, 

devido à numerosa quantidade de genótipos a serem avaliados (e.g., Cullis et al., 1998; 

Federer, 1998; Cullis et al., 2006; Müller et al., 2010).  

A otimização do número de genótipos a serem avaliados nas diferentes fases do 

programa de melhoramento, especialmente em programas mais elaborados (e.g., 

desenvolvimento de cultivares híbridas), é objeto de investigação frequente. Há, inclusive, 

aplicativos computacionais desenvolvidos especificamente para essa finalidade (e.g., 

SelectionGain – Mi et al., 2014). Os seus propositores investigaram, como exemplo, o 

dimensionamento capaz de otimizar a avaliação de linhagens duplo haplóides de milho. 

Para isso, fizeram simulações do ganho genético anual  G  em função da seleção 

resultante de três estágios de avaliação. Os genótipos avaliados em um estágio foram, 

naturalmente, os que passaram pelo crivo da seleção no estágio anterior. A intensidade de 

seleção foi menor nos últimos estágios em razão do germoplasma avaliado diminuir 

progressivamente. Assim, os autores consideraram variáveis relacionadas a diferentes 

intensidades de seleção para cada estágio e um valor orçamentário fixo para cada um 

dessas três fases. Também consideraram a manutenção dos mesmos locais de teste nos 

diferentes estágios. Identificaram que o maior ganho de seleção  G 1,434   seria 

alcançado com o seguinte dimensionamento da rede experimental: no primeiro estágio, 

seleção de 5.666 genótipos, assistida por marcadores moleculares; no segundo estágio, três 

locais para avaliação de 361 linhagens e dois testadores; e no terceiro estágio, oito locais 

para avaliação de 71 linhagens e cinco testadores. Outros estudos foram dirigidos com o 

mesmo propósito e utilizando metodologia semelhante (e.g., Heffner et al., 2010; Longin et 

al., 2014; Longin et al., 2015; Kleinknecht et al., 2016).  

O parâmetro mais comumente empregado como critério de avaliação nesse tipo 

de estudo é o ganho genético esperado com a seleção. Segundo Bernardo (2002), esta é a 

abordagem mais efetiva e capaz de orientar a alocação de recursos orçamentários para 

avaliação de genótipos em ensaios de múltiplos ambientes.  Grande número de variáveis 
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(e.g., número de genótipos, de repetições do experimento base, de locais e de anos de 

avaliação, e mesmo o tamanho de parcelas) deve ser considerado na tentativa de otimizar a 

rede de ensaios. Basicamente, isto pode ser estudado com o propósito de: (i) maximizar o 

ganho de seleção sem incrementar despesas orçamentárias; ou (ii) minimizar a despesa 

orçamentária sem, contudo, reduzir o ganho de seleção (Kleinknecht et al., 2016). 

Conforme esses autores, a adequação de todas essas variáveis tem o propósito de, em 

última análise, maximizar as chances de seleção de um genótipo superior, por exemplo, 

mais produtivo e com o maior número possível de características favoráveis, i.e., 

proporcionando maior progresso genético. Por isso, o dimensionamento eficiente, com 

uma combinação equilibrada daquelas variáveis, não pode ser negligenciado 

Por meio de simulações da resposta esperada com a seleção, Vermeer (1990) 

identificou o dimensionamento mais adequado para ensaios de competição de cultivares de 

batata. O autor demonstrou que oito repetições de um tratamento genético são 

espacialmente mais bem distribuídas alocando-se duas parcelas em quatro locais de teste. 

Com esse dimensionamento, constatou redução representativa no erro experimental médio 

(-19% a -27%), evidenciando que o aumento no número de locais, em detrimento da 

redução proporcional nas repetições de tratamentos, constituiu condição mais vantajosa. 

Outros autores obtiveram resultados semelhantes também com a cultura da batata. McCann 

et al. (2012) demonstraram ser vantajosa a maximização do número de anos e de locais de 

avaliação, limitando o número de repetições de tratamentos, a fim de manterem constantes 

os recursos orçamentários necessários à avaliação.  

A distribuição mais eficiente de um dado número de parcelas em ensaios de 

VCU também pode ser exemplificada por estudos objetivando identificar o melhor número 

de locais para avaliação de genótipos em culturas anuais como: milho (Sprague & Federer, 

1951; Longin et al., 2007; Mi et al., 2011); soja (Hanson & Brim, 1963); e aveia (Yan et 

al., 2015). Há também estudos similares com espécies perenes, como em oliveira (León et 

al., 2015) e a conífera Pseudotsuga menziesii (Johnson, 1997). Quanto ao número ótimo de 

repetições por tratamento, isso parece questão já definida na maioria dos programas de 

melhoramento, sendo menos frequente os estudos dirigidos com este propósito (Mi et al., 

2011; Yan et al., 2015). Yan et al. (2015) desenvolveram expressões matemáticas com a 

finalidade de predizer o número otimizado de locais de avaliação para uma dada região, 

bem como o número otimizado de repetições de tratamentos. 
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2.2 ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO E DE DIMENSIONAMENTO DA REDE 

EXPERIMENTAL 

2.2.1 Estimação de componentes de variância 

Em fatores com níveis de efeitos fixos, como em um conjunto de genótipos 

selecionados, toda a soma de quadrados, ou quadrado médio, é utilizada para estimar a 

dispersão dos valores em torno da média, porque todos os níveis existentes na população 

estão em avaliação no experimento. Já em fatores com níveis de efeitos aleatórios, após a 

análise dos dados experimentais devem ser obtidas estimativas de variação não apenas 

relacionadas aos níveis amostrados, mas a todos os possíveis níveis existentes, e que, por 

razões diversas, não puderam ser avaliados no experimento.  

Supondo a avaliação de um genótipo em “n” unidades experimentais (k=1, 

2, ..., n), é possível estimar um valor médio  
n

k

k 1

y y n




 
 

 
 e seu erro padrão )nσ̂( 2 , 

que representa a variação esperada entre médias de amostras tamanho n, retiradas, de 

forma recorrente, na população de mesmo genótipo. O erro padrão da média consiste em 

um componente de variância do erro experimental, dada a respectiva esperança 

matemática: 2
E ˆE(QM ) nσ ; em que QME é a variância entre as n unidades experimentais. 

Seja agora considerada a fonte de variação, com efeitos aleatórios, relativa a genótipos de 

um germoplasma potencialmente cultivado. A média e a variância genotípica são 

estimadas avaliando-se, por exemplo, uma amostra de genótipos (tamanho m) dessa 

população. Se reamostrarmos, de forma recorrente, genótipos nessa mesma população, 

chegaremos a diferentes médias e variâncias genotípicas; esta última com esperança 

matemática 2
GG σ̂m)E(QM  ; em que QMG é a variância entre médias das amostras de 

genótipos efetivamente retiradas da população, e 2
Gσ , a estimativa de variância entre 

médias de todas as amostras de genótipos passíveis de serem retiradas da população. Logo, 

a variância genotípica presente na população de genótipos pode ser estimada à semelhança 

do erro padrão da média 2
GGˆ(σ QM m) .  

Considerando-se uma situação experimental em que cada genótipo amostrado é 

avaliado em “n” unidades experimentais (e.g., delineamento inteiramente casualizado), o 

quadrado médio de genótipos na análise de variância é uma estimativa da variação apenas 

entre os níveis avaliados no experimento. Mas, isto pode ser extrapolado e fornecer uma 
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estimativa da variância genotípica na população de genótipos, pelo conhecimento da 

esperança matemática desse quadrado médio  22
G Gˆ ˆE(QM ) σ nσ  . Como as médias 

genotípicas estimativas são provenientes de observações em “n” unidades experimentais, o 

quadrado médio de genótipos encontra-se inflacionado pelo erro experimental; ademais, 

está em escala maior, multiplicada por n. O componente de variância relativo à população 

de genótipos pode, então, ser estimado à semelhança do erro padrão da média, o que, neste 

caso, significa corrigir a variância quanto à escala e presença do resíduo: 

 2 2
G G EGˆ ˆσ (QM σ )/n = QM -QM n  . Componentes de variância relativos a blocos, 

locais de avaliação ou outras fontes de variação têm mesma analogia em sua estimação.  

Ensaios de VCU são rotineiramente conduzidos em delineamento de blocos 

completos casualizados. Os genótipos são avaliados em múltiplos ambientes, formados 

pela combinação de diferentes locais e anos. A fonte de variação anual dos experimentos é, 

frequentemente, considerada de efeitos aleatórios. Isso porque, conceitualmente, quando 

em uma série histórica de muitos anos, os experimentos constituem-se em amostra das 

flutuações temporais, representando as condições climáticas prevalecentes na região e na 

estação de cultivo. Também os genótipos frequentemente são considerados fonte de 

variação com efeitos aleatórios, quando em estudos de estratificação ambiental, assim 

como locais de avaliação (e.g., Atlin et al., 2000b; Pacheco, 2004; Piepho & Mohring, 

2005; Windhausen et al., 2012). Nesses estudos não há interesse direto nos genótipos em 

avaliação, nem nos locais onde foram realizados os experimentos; mas, sim, em todo o 

germoplasma cultivado e em todos os locais ou microrregiões da região alvo de 

recomendações futuras. Por último, interações envolvendo fontes de variação com efeitos 

aleatórios são, em consequência, também fontes de variação com efeitos aleatórios. O 

modelo capaz de representar todas essas fontes de variação que incidem na observação de 

cada unidade experimental pode ser descrito conforme a expressão a seguir: 

   ml(ki) i k ik m mi mk mikl ik ml kiy μ a l al +b g ga gl gal e        
 

(1) 

em que: yml(ki) é a observação do genótipo m na parcela l, dentro do local k e ano i; µ é a 

média geral, comum a todas as observações; ai é o efeito do ano i, (i=1, 2, ..., NA), NIID (0, 

2
Aσ ); lk é o efeito do local k (k=1, 2, ..., NL), NIID (0, 2

Lσ ); alik é a interação entre o ano i e 

o local k, NIID (0, 2
ALσ ); bl(ik) é o efeito do bloco l (l=1, 2, ..., NL), dentro do ano i e do 
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local k, NIID (0, 2
B(AL)σ ); gm é o efeito do genótipo m (m=1, 2, ..., NG), NIID (0, 2

Gσ ); gami 

é a interação entre o genótipo m e o ano i, NIID (0, 2
GAσ ); glmk é a interação entre o genótipo 

m e o local k, NIID (0, 2
GLσ ); galmik é a interação entre o genótipo m, o ano i e o local k, 

2
GALNIID (0, σ ) ; e eml(ki) é o resíduo associado a cada observação ymlki, NIID (0, 2

Eσ ).  

O modelo linear ((1) é comumente empregado em análises de dados 

provenientes de séries históricas de ensaios de VCU (Cooper et al., 1999a; Ouk et al., 

2007; Barrero Farfan et al., 2013; Colombari Filho et al., 2013). Se uma região é dividida 

em sub-regiões, o modelo estatístico é também semelhante, entretanto, faz-se a 

decomposição das interações GL e GAL, em dois componentes relativos à interação entre e 

dentro de estratos: 2
GL(S)

2
GS

2
GL σσσ 

 
e 2 2 2

GAL GAS GAL(S)σ σ σ  . Logo, o modelo estatístico 

capaz de descrever as observações passa a ser descrito conforme a equação (2 (Atlin et al., 

2000a; Kleinknecht et al., 2013): 

     

   

ml(ijk) i j ij mk j ik j l ijk

mi mj mij mik(j)mk j ml ijk

y μ a s l as al b g

ga gs gl gas gal e 

       

   
 

(2) 

em que: yml(ijk) é a observação do genótipo m na parcela l, dentro do local k, estrato j e ano 

i; μ  é a média geral, comum a todas as observações; ai é o efeito do ano i (i=1,2, ..., NA), 

NIID (0, 2
Aσ ); sj é o efeito da sub-região j (j=1, 2, ..., NS), NIID (0, 2

jσ ); lk(j) é o efeito do 

local k (k=1, 2, ..., NL), dentro da sub-região j, NIID (0, 2
L(S) ); asij é a interação entre o ano 

i e a sub-região j, NIID (0,
 

2
ASσ ); alik(j) é  a interação entre o ano i e o local k, dentro da sub-

região j, NIID (0, 2
AL(S)σ ); bl(ijk) é o efeito do bloco l (l=1, 2, ..., NB) dentro do ano i, da sub-

região j e do local k, NIID (0, 2
B(ASL)σ ); gm é o efeito do genótipo m (m=1, 2, ..., NG), NIID 

(0, 2
Gσ ); gami é a interação entre o genótipo m e o ano i, NIID (0, 2

GAσ ); gsmj é a interação 

entre o genótipo m e a sub-região j, NIID (0, 2
GSσ ); glmk(j) é a interação entre o genótipo m e 

o local k, dentro da sub-região j, NIID 2
GL(S)(0, σ ) ; gasmij é a interação entre o genótipo m, o 

ano i e a sub-região j, NIID (0, 2
GASσ ); galmik(j) é a interação entre o genótipo m, o ano i e o 

local k, dentro da sub-região j, NIID (0, 2
GAL(S)σ ); e eml(ijk) é o erro experimental associado a 

cada observação yml(ijk), NIID(0, 2
Eσ ).  

Componentes de variância podem ser estimados por meio de esperanças 

matemáticas dos quadrados médios obtidos em análise de variância, o que envolve a 
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solução de complexas operações matriciais, propostas por Henderson (1953), e 

desenvolvidas, posteriormente, em colaboração com outros autores. Atualmente, essa 

teoria já se encontra disponível em alguns livros especializados (e.g., Searle et al., 2006). 

Entretanto, a estimação de componentes de variância, a partir da solução de sistemas com 

numerosas equações lineares, por vezes super-parametrizadas, apenas se tornou possível 

com a ajuda computacional. O método REML (residual maximal likelihood – Patterson & 

Thompson, 1971), implementado em “softwares” com a capacidade de dar solução a esses 

sistemas de equações lineares, destaca-se como uma das abordagens mais eficazes na 

estimação de componentes de variância. No contexto da avaliação de genótipos em ensaios 

de VCU, este método vem sendo preferido e, normalmente, tem sido o mais utilizado no 

tratamento estatístico de dados desse tipo de avaliação (Barrero Farfan et al., 2013). 

2.2.2 Natureza da interação GE 

Como já mencionado anteriormente, a interação GE pode ser de natureza 

simples ou cruzada, e esse particionamento pode ser equacionado conforme demonstraram 

alguns autores (Robertson, 1959; Ramalho et al., 1993; Cruz & Regazzi, 2003; Ramalho et 

al., 2005). Se considerado o caso mais simples de interação GE, envolvendo dois genótipos 

avaliados em dois ambientes, o montante da interação pode ser expresso como: 

   2 2
Gj Gj' Gj Gj' jj'GLσ 1 2 (σ σ ) σ σ (1 r )       , em que Gjσ

 
e Gj'σ  são os desvios dos 

genótipos para o caráter considerado, nos ambientes j e j’, respectivamente, e rjj’ é a 

correlação genotípica entre os dois ambientes. Nessa expressão, a primeira parcela da 

interação é considerada de natureza simples, e a segunda, de natureza complexa (cruzada). 

Se estiverem envolvidos “l” ambientes (j=1, 2, ...,l), a interação pode ser decomposta em 

l(l-1) parcelas, relativas a cada par de ambientes; e, neste caso, a partição da interação GE 

passa a ser descrita conforme a seguinte expressão: 

 

 

 

 

2 2 2
      GL GLsimples GLcruzada

2

Gi Gi' Gi jj'
Gi

j j' j j'2
GL

σ        σ          σ

σ σ 2σ σ 1 r'
σ

l l 1 l l 1

 

 

      
 

 
 

(3) 

em que: 

G j j'
jj'

Gl Glj j'

ˆCov (l ,l )
r

ˆ ˆσ σ



 

(4) 

A interação GE de natureza cruzada surge da falta de correlação entre o valor 
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genotípico nos ambientes j e j’, dado que, para um mesmo genótipo, ocorre o pareamento 

de valores altos em j com valores baixos em j’, e vice-versa. Esse pareamento desordenado 

é, em última análise, causa única da interação cruzada. Cruz & Castoldi (1991) sugerem 

que correlações genotípicas inferiores a 0,20 seriam resultado de interações 

predominantemente de natureza cruzada. Por sua vez, Robertson (1959) sugere que o 

limite tolerável para a interação GE cruzada esteja em torno de jj 'r 0,80 . Conforme os 

autores, correlações genotípicas altas, acima de 0,80, resultaria em situação não 

preocupante do ponto de vista agronômico e biológico. Entretanto, medidas capitalizadoras 

da interação GE, como a exploração de adaptações específicas via estratificação da região 

alvo, devem ser pautadas não somente em estimativas da correlação genotípica. Outras 

variáveis, como número de estratos, tamanho da amostra de locais em cada estrato, tempo 

de permanência dos genótipos na rede experimental, número de genótipos avaliados e de 

repetições do experimento base; enfim, variáveis presentes em estimadores de 

herdabilidade, são também determinantes da necessidade de regionalização.  

2.2.3 Análise de concordância 

A concordância entre a seleção praticada em uma sub-região e aquela praticada 

nos locais que a constituem pode ser indicativo da eficiência da regionalização. Na 

literatura, há alguns procedimentos estatísticos apresentados com o propósito de fornecer 

tais estimativas de concordância. No melhoramento de plantas, o método de Hamblin & 

Zimmermann (1986) e o de Fasoulas (1983) têm sido empregados para obtenção de 

medidas de concordância entre métodos de seleção de progênies (Cutrim et al., 1996; 

Souza et al., 2003; Barreto et al., 2012). Há, ainda, outras estatísticas como o coeficiente de 

correlação de Spearman e o coeficiente kappa. Este último, com aplicação frequente em 

pesquisas na área de saúde humana, é rotineiramente empregado na comparação de 

diagnósticos obtidos por análises clínicas diferentes.  

Dentre esses métodos, a estatística kappa apresenta, em seu estimador, uma 

lógica matemática mais congruente com o propósito de se estimar o grau de concordância, 

por exemplo, entre duas unidades de seleção. O coeficiente é baseado na diferença entre a 

concordância observada e a concordância esperada por simples acaso, nos resultados 

obtidos por diferentes abordagens. Para ilustrar, considerem os resultados na Tabela 1; em 

que “a” e “d” representam o número absoluto de concordâncias nas abordagens X e Y, para 

resultados positivos e negativos, respectivamente. Os valores “b” e “c” correspondem ao 
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número de discordâncias entre essas abordagens, representando falsos negativos em X e 

falsos negativos em Y, respectivamente. Por sua vez, n1 e n0 são totais das colunas na 

abordagem X; m1 e m0 são totais das linhas na abordagem Y; e n é o total de elementos no 

interior da tabela (n=a+b+c+d). A partir disso, a estimativa de concordância kappa (k) é 

obtida conforme expressão a seguir, em que pO corresponde à concordância observada e 

pE, à concordância esperada por simples acaso (Vieira & Garrett, 2005): 

O E

E

1 1 0 0
O E

p p
k

1 p

a d n m n m
em que : p e p

n n n n n






    
       

     

(5) 

 

Tabela 1. Resultados1 obtidos por duas abordagens (X e Y) e seu confronto pelo método 

da análise de concordância via coeficiente kappa.  

Y 
  X   

Total 

 
Sim 

 
Não 

 Sim 
 

a 
 

b 
 

m1 
Não   c   d 

 
m0 

Total   n1   n0   n 
 1a: concordâncias quanto a resultados positivos; d: concordâncias quanto a resultados 
negativos; b e c são as discordâncias no julgamento feito pelas abordagens X e Y. Fonte: 
(Vieira & Garrett, 2005) 

O coeficiente kappa varia numa escala entre -1 e 1, em que: 1 corresponde à 

perfeita concordância; zero corresponde à existência de concordâncias devido ao acaso; e 

valores negativos indicam total falta de concordância entre as abordagens (Vieira & 

Garrett, 2005). O grau de concordância segundo este coeficiente pode ser classificado em 

seis classes (Landis & Koch, 1977): i) inferior (k < 0); ii) leve (0,01 < k < 0,20); iii) justo 

(0,21 < k < 0,40); iv) moderado (0,41< k < 0,60); v) substancial (0,61 < k < 0.80); e vi) 

perfeito (0,81 < k < 0,99).  

2.2.4 Eficiência da seleção indireta relativamente à seleção direta 

A teoria da resposta correlacionada à seleção, para problemas relacionados à 

interação GE, foi introduzida por Falconer (1952). Assumindo-se que a variação fenotípica 

é determinada por: 2

E

2

G

2

P σσσ  , em que 2
G  é a variância genotípica e 2

Eσ  é a variância 

ambiental; então, a correlação entre a seleção direta e a seleção indireta pode ser estimada 

por análise de trilha, conforme diagrama na Figura 3. Genótipos (G1 e G2) e ambientes (E1 

e E2) são as fontes de variação existentes. Os fenótipos P1 e P2 são medidas em um caráter 
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qualquer, realizadas em dois ambientes. Entre os dois fenótipos existe uma correlação Gr  

que se deve, em parte, à correlação existente entre os dois ambientes E(r ) , mas, 

principalmente, devido à correlação genética entre os dois genótipos  Gr . Esses 

coeficientes e, também, as herdabilidades ( 2

1h  e 2

2h ), são os elementos necessários para se 

estimar a resposta correlacionada à seleção. O ganho com a seleção realizada diretamente 

no ambiente E1 é estimado pela expressão: G111 σhiΔG  , em que i é a intensidade de 

seleção e G1σ é o desvio padrão genotípico no ambiente 1. Por sua vez, o ganho genético no 

ambiente E1 com a seleção realizada, indiretamente, no ambiente E2 é estimado por: 

1 2 G G1Δ'G i h r σ    . O detalhamento na dedução dessas expressões pode ser encontrado 

em Falconer (1952). 

 
Figura 3. Análise de trilha da resposta correlacionada à seleção. P1 e P2 são as respostas 

fenotípicas dos genótipos G1 e G2 aos ambientes E1 e E2, respectivamente; rE é 

a correlação ambiental, rG, a correlação genotípica, rP, a correlação fenotípica; 

h1 é a raiz da herdabilidade de G1 em E1, e h2, a raiz da herdabilidade de G2 em 

E2 (adaptado de Falconer, 1952). 

Supondo a mesma intensidade de seleção em 
1ΔG  e 1GΔ' , a razão entre a 

resposta à seleção indireta (resposta correlacionada – RC) e a resposta à seleção no 

ambiente de avaliação (resposta direta – RD) é dada pela expressão a seguir (Falconer, 

1952; Cooper & Delacy, 1994; Atlin et al., 2000a): 

2 2
1 G G12 2

G
2 2

1 G11 1

RC Δ'G i h r σ h
r

RD ΔG i h σ h

    
  

     

(6) 

Do estimador RC/RD, observa-se que a resposta à seleção indireta depende da 

correlação genética (rG) entre os desempenhos em E1 e E2, além da repetibilidade ou 

herdabilidade no sentido amplo (h2), em cada ambiente. Com a estimativa desses 
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parâmetros, é possível determinar se a divisão da região de cultivo é capaz de incrementar 

resposta à seleção. A seleção direta é provavelmente mais efetiva quando a herdabilidade 

em E1 é maior do que em E2  2 2
1 2h >h , e quando a magnitude da interação GL for 

substancialmente elevada, diminuindo-se a estimativa rG. Entretanto, se a interação GL é 

baixa, a seleção indireta pode ser mais efetiva (Atlin et al., 2000a).  

Considerando-se a avaliação de genótipos em ensaios de VCU por mais de um 

ano, a herdabilidade da resposta na região não dividida  2
2h  e, também, nas sub-regiões da 

regionalização  2
1h , pode ser predita conforme modelo das equações ((7) e ((8), 

respectivamente. A propósito das notações no modelo, além dos termos já identificados na 

equação (2): NS é o número de sub-regiões; NL, o número de locais; NA, o números de 

anos; e NR, o número de repetições por tratamento genético (Atlin et al., 2000a): 

2
G2

2 2 22 2 2 2
Gl(S) GAL(S) EGS GA GAS2

G

S L S A A S A S L L A S R

σ
h

σ σσ σ σ σ
σ

N N N N N N N N N N N N N



     
        

(7) 

 
2 2
G GS2

1 2 22 2 2
Gl(S) GAL(S) EGA GAS2 2

G GS

L A A L A L A R

σ σ
h

σ σσ σ σ
σ σ

N N N N N N N N




     
    

(8) 

A importância da interação GS para o sucesso da regionalização deve ser 

ressaltada. A expressão 2 2 2
G GSG(S)σ =σ +σ  tem sido apresentada como preditor da variância 

genotípica dentro de estratos (Atlin et al., 2000a; Kleinknecht et al., 2013; Yan, 2015a). O 

estimador da variância genotípica dentro de estratos tem como pressuposto que efeitos 

genotípicos (gm) e da interação GS (gsmi) são independentes: 0)gs,v(gôC mim   (Atlin et 

al., 2000a). Assim, com a seleção realizada diretamente nas sub-regiões, níveis mais altos 

de herdabilidade podem ser alcançados como resultado do aumento na variância 

genotípica, a qual é inflacionada pela interação GS – numerador da equação (8).  

A variância entre genótipos pode ser genética ou genotípica, sendo importante 

essa diferenciação. A variância será genotípica se refletir diferenças não inteiramente 

herdáveis entre os indivíduos, como a variância entre genótipos heterozigotos. Isso porque 

estarão envolvidos não apenas efeitos aditivos (herdáveis), mas também efeitos de 

dominância provenientes de interação alélica em locus heterozigotos, além de interações 

gênicas epistáticas e epigenéticas. A variância será genética se refletir variação 
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efetivamente herdável, exclusivamente devido a efeitos aditivos. Este seria o caso das 

estimativas de variância entre indivíduos homozigotos. Entretanto, cabe ressaltar a 

existência de variação residual, relativa a efeitos de interação epistática e, também, 

epigenéticas. Portanto, a variação entre linhagens de arroz vem sendo tratada, neste 

trabalho, como variância genotípica a fim de não negligenciar esses aspectos. Do mesmo 

modo, a correlação também vem sendo denominada genotípica. 

A correlação genotípica pode ser de dois tipos: A e B. Na correlação tipo A, há 

o pareamento entre observações tomadas em mesmos genótipos, mas em ambientes 

diferentes. Já na correlação tipo B, as observações provêm de genótipos que não são 

comuns aos dois ambientes (Johnson, 1997). A correlação entre efeitos genotípicos na 

região não dividida e nas sub-regiões corresponde a uma correlação genotípica do tipo B, 

sendo estimada pela expressão: 

)(
r

2
GS

2
G

2
G

2
G

G






 
(9) 

Por esse estimador da correlação genotípica, observa-se que em casos de 

interação GS baixa, sobretudo tendendo a zero  2
GSσ 0 , a referida correlação aumenta 

até próximo à unidade  Gr 1 . Essa situação representa o caso mais extremo sob o qual 

não são esperados ganhos genéticos com a regionalização. Portanto, é necessário que esta 

seja eficiente em alocar parcela representativa da interação GL entre estratos, 

inflacionando o componente herdável da variação, de modo a aumentar os ganhos de 

seleção. A correlação genotípica deve ser suficientemente baixa para que o aumento no 

número de ambientes, pela regionalização, seja contrabalanceado pelo incremento na 

variância genética dentro da sub-região (Atlin et al., 2000a), resultando, 

consequentemente, em maior progresso genético com a seleção.  

A raiz quadrada da razão entre as herdabilidades 2 2
2 1h h  também exerce 

influência, sendo desejáveis valores maiores que a unidade, como resultado de 

herdabilidade maior nas sub-regiões  2 2
1 2h > h . Pela expressão (7), observamos que a 

regionalização tem o potencial de incrementar a herdabilidade quando a variância 

genotípica é inflacionada pela interação GS (Cooper & Delacy, 1994; Atlin et al., 2000a). 

Assim, a razão entre as variâncias de GL e G )/σ(σ 2
G

2
GL

 e entre as de GS e GL 2
GL

2
GS /σσ  

têm forte influência na estimativa dos parâmetros rG, 2
2h  e 2

1h ; e, o número (NS) e tamanho 
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da sub-região, particularmente quanto ao número NL de locais nela incluídos, também 

exerce influência (Atlin et al., 2000a). 

A resposta correlacionada à seleção pode ser utilizada sob diferentes 

abordagens, visando predizer o impacto da subdivisão da região alvo sobre a resposta à 

seleção. Atlin et al. (2000a) avaliaram a eficiência da estratificação de regiões cultivadas,  

em cevada e trigo, por meio de predições a partir do modelo da equação ((6), mas 

priorizando apenas a investigação do efeito de diferentes proporções 2
GL

2
GS /σσ  e 2

G
2
GL /σσ  

sobre a eficiência da regionalização. Assim, a predição do efeito da regionalização sobre a 

resposta à seleção também pode ser investigada por meio de simulações na variação do 

número de locais, anos e, mesmo, de repetições dos tratamentos genéticos.  

2.2.5 Número de locais e de repetições por tratamento genético 

A chave para determinar o número ótimo de locais (e de repetições) é conhecer 

o quão suficientemente a região alvo deve ser amostrada, para se assegurar que os 

genótipos selecionados tenham o potencial de oferecer o ganho genético desejado 

(Johnson, 1997). A herdabilidade é uma importante medida da acurácia nas predições dos 

valores genotípicos, e, naturalmente, está presente nos estimadores de ganho genético. 

Considerando-se cada experimento, individualmente, o estimador da herdabilidade é dado 

pela expressão:  R
2
E

2
G

2
G

2 Nσσσh  . Já se considerarmos um grupo de experimentos 

conduzidos em um ano de avaliação, a herdabilidade passa a ser dada por: 











)N(N
σ

N
σ

σσH
RE

2
E

L

2
GL2

G
2
G

2  (Delacy et al., 1996). A partir do estimador h2, o 

número de repetições por tratamento (NR), para se alcançar um dado nível de 

herdabilidade, pode ser obtido conforme a seguinte equação (Yan et al., 2015): 

2

R E1
2

2
E

E1
2
G

h
N =Q ×

1-h

σ
com Q =

σ
 

(10) 

 

Por sua vez, o número de locais de teste a serem amostrados na região alvo, 

necessários para se alcançar determinado nível de herdabilidade, pode ser estimado 

conforme a equação 11 (Yan et al., 2015): 
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2

L E2
2

2
E2

GL

R
E2

2
G

H
N =Q ×

1-H

σ
σ +

N
com Q =

σ  

(11) 

 

O relacionamento entre herdabilidade (h2), número de repetições de 

tratamentos (NR) e o quociente residual Q1; ou entre herdabilidade (H2), número de locais 

de avaliação (NL) e o quociente da interação Q2, pode ser ilustrado pela Figura 4 (Yan et 

al., 2015). Observa-se que, para determinado quociente Q  1 2Q , Q , a herdabilidade H (h2, 

H2) aumenta em resposta curvilinear ao incremento em N (NR, NL). Mas esse acréscimo 

em herdabilidade ocorre acentuadamente apenas até certo ponto. Quando a curva intercepta 

a reta decrescente (tracejada), que divide ao meio a área do gráfico, o acréscimo em 

herdabilidade passa a ser menos expressivo; assim, o aumento em N somente é 

compensado pelo aumento na herdabilidade até a referida intersecção. 

  
Figura 4. Relação curvilinear entre herdabilidade (h2) e número de repetições (NR); ou 

entre herdabilidade (H2) e número de locais de avaliação (NL), para 

diferentes valores do quociente Q (Q1 ou Q2, respectivamente para h2 e H2). 

Os valores Q correspondem à razão entre variação não herdável e variação 

herdável. NR e NL encontram-se representados pela letra N.  (Fonte: Yan et 

al., 2015). 



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 DADOS E CARACTERÍSTICAS EXPERIMENTAIS 

A base de dados utilizada neste estudo é proveniente de ensaios de avaliação de 

linhagens e cultivares de arroz de terras altas (ensaios de VCU), 

conduzidos sob coordenação da Embrapa Arroz e Feijão e instituições parceiras. 

Compreende dez anos de avaliações experimentais, entre 2004 e 2013. Os ensaios foram 

conduzidos em locais dos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Ao todo, 

115 experimentos foram conduzidos em trinta locais de avaliação, na época normal de 

plantio comercial da cultura (Tabela 2; Apêndice A).  

Os experimentos foram instalados no delineamento de blocos completos 

casualizados, prevalecendo quatro repetições por tratamento. Ao todo, foram avaliadas 

9.459 parcelas. As unidades experimentais (parcelas) foram constituídas por quatro ou 

cinco fileiras de plantas, com 5,0 m de comprimento. A área útil da parcela foi 

compreendida pelas duas ou três fileiras centrais, descartando-se 0,5 m nas extremidades. 

As parcelas foram submetidas aos tratos culturais normalmente utilizados em lavouras 

comerciais de arroz, com exceção ao tratamento químico de doenças fúngicas, que deixou 

de ser realizado para facilitar a seleção de genótipos com resistência genética.  

Número variável de genótipos (tratamentos) foi avaliado nos experimentos 

(Apêndice B), mas prevaleceram aproximadamente 24 genótipos, dentre os quais quatro 

foram consideradas cultivares testemunhas. Os demais foram linhagens experimentais elite 

de primeiro, segundo ou terceiro anos de avaliação. Houve desbalanceamento nos dados, 

seja devido à eliminação ou substituição de locais ao longo dos anos, seja devido ao 

processo anual de seleção e reposição de novos genótipos. Diferentes caracteres foram 

avaliados, embora apenas a produtividade de grãos tenha sido utilizada nesta pesquisa. Esta 

variável foi medida em gramas por parcela e, posteriormente, corrigida para o teor de 

umidade comum de 13% e extrapolada para kg.ha-1. 
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Tabela 2. Incidência dos experimentos de avaliação de linhagens experimentais e 

cultivares de arroz de terras altas, em cada local e ano. 

Locais Estado Lat Long 
Anos1 

Total 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alvorada TO -124,80 -491,25 x - - - - - - - - - 1 
Anápolis GO -16,32 -48,95 - - - - x x x x - - 4 
Cáceres MT -16,07 -57,67 - - X x - x x x x x 7 
Formoso do Araguaia TO -11,79 -49,52 x x - - x x - x x - 6 
Goianira GO -16,49 -49,42 x x X x x - x x x - 8 
Gurupi TO -11,72 -49,07 - - - x x x - - - - 3 
Ipameri GO -177,22 -481,60 x - - - - - - - - - 1 
Iporá GO -16,44 -51,11 - - - - - - - x - - 1 
Lagoa da Confusão TO -10,79 -49,62 - - - x - - - x x - 3 
Marianópolis TO -9,79 -49,65 - - - - - - x - - - 1 
Matupá MT -10,05 -54,93 x - - - - - - - - - 1 
Machadinho D’Oeste RO -9,44 -619,81 x x - - x - - - - - 3 

Morrinhos GO -17,73 -49,12 x - x - - - - - - - 2 
Pedro Afonso TO -89,68 -481,75 x x - - - - - - - - 2 
Palmas TO -101,67 -483,33 x x - - - - - - - - 2 
Palmeiras GO -16,80 -49,92 x x - x x - x - - - 5 
Pium TO -104,43 -491,82 - - - - - - - - x - 1 
Porangatu GO -13,44 -49,14 - - - - - - - - x - 1 
Porto Nacional TO -10,70 -48,41 - - - - - - x - - - 1 
Porto Velho RO -8,762 -63,90 x x - - - - - - - x 3 
Rolim RO -11,72 -61,78 - - - - x - - - - - 1 
Sinop MT -11,86 -55,50 x x x x x x x x x x 10 
São José dos Quatro Marcos MT -15,62 -58,17 - x x x x x - x x x 8 
Sorriso MT -12,54 -55,71 - x x x x x x x x - 8 
Santo Antônio GO -16,48 -49,31 x x x x x x x x x x 10 
Santa Carmen MT -11,91 -55,22 - - - - x x x x x x 6 
Tabaporã MT -108,07 -566,20 - x - - - - - - - - 1 
Tangara da Serra MT -146,19 -574,86 - - - x - x x - x x 5 
Urutaí GO -174,63 -482,03 - - - - x - - - - - 1 
Vilhena RO -12,74 -60,15 x x x - x x x x x x 9 

Total - - - 14 13 8 10 14 11 12 12 13 8 - 
1 Relativo à realização da colheita.  

3.2 DESCRIÇÃO GERAL DAS ANÁLISES 

As análises fundamentaram-se, essencialmente, na estimação de componentes 

de variância, conforme o modelo mais adequado a cada situação. As análises de variância 

formaram o eixo principal em torno do qual se desenvolveu praticamente todo o trabalho. 

Com as estimativas de componentes de variância, foi possível estimar também parâmetros 

genéticos como herdabilidades e correlações genotípicas, os quais serviram de base para 

três outras frentes de análise, via simulação: (i) razão entre a resposta correlacionada à 

seleção e a resposta à seleção direta (RC/RD); (ii) dimensionamento do número de 

repetições para tratamentos; e (iii) dimensionamento do número de locais de avaliação. 

Quanto ao número de locais de teste, foram realizadas simulações considerando diferentes 

cenários, com genótipos permanecendo na rede experimental por um ou dois anos, e com 

ou sem estratificação da região alvo. Por fim, também foram simulados deferentes números 

de estratos ambientais. O sucesso das cinco estratificações já existentes, propostas por 

Heinemann & Sentelhas (2011) (uma estratificação), Mendes et al. (2013) (três 
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estratificações) e tambem por Heinemann et al. (2015) (uma estratificação), foi avaliado 

também por meio de estimativas de componentes de variância. Para essa finalidade, 

entretanto, empregou-se também outra abordagem, não fundamentada em análise de 

variância, mas na comparação entre genótipos selecionáveis no local de avaliação 

experimental e na sub-região (estrato).  

3.3 ANÁLISES PRELIMINARES 

3.3.1 Análises de variância 

Inicialmente, foram executadas análises individuais da variância. As duas 

fontes de variação controláveis presentes no modelo, blocos e genótipos, foram 

consideradas de efeitos aleatórios. Os resultados dessas análises tiveram diferentes 

aplicações, mas foram utilizados especialmente com o propósito de se estimar a correlação 

genotípica entre pares de locais, além de apoiar o teste de comparação entre médias de 

tratamentos (Scott-Knott), na seção 3.4.2. 

Análises conjuntas da variância foram executadas em três etapas: i) análise de 

experimentos agrupados por ano; ii) análise de todos os experimentos; e iii) análise de 

todos os experimentos, mas utilizando o modelo com regionalização. Na etapa “i”, a 

resposta de cada genótipo, medida em cada bloco dentro de cada local da rede 

experimental, foi modelada pela seguinte equação linear de efeitos aleatórios: 

mkl k l(k) m mk ml(k)y μ l b g gl e       (2.1) 

em que: ymkl é a observação do genótipo m na parcela l, do local k; µ é a média geral, 

comum a todas as observações; lk é o efeito do local k (k=1, 2, ..., nK), NIID )σ,(0 2
L ; bl(k) é 

o efeito do bloco l (l = 1, 2, ..., nL) dentro do local k, NIID )σ(0, 2
B(L)

; gm é o efeito do 

genótipo m (m=1, 2, ..., nM), NIID )σ,(0 2
G ; glmk é o efeito da interação entre o genótipo m 

e o local k, NIID )σ,(0 2
GL ; e ml(k)e  é o resíduo associado à observação ymkl, NIID )σ,(0 2

E . 

As estimativas de componentes de variância relativas aos efeitos principais, de 

genótipos e de locais, além da interação GL, foram apresentadas em um gráfico de áreas. 

Estas estimativas foram ajustadas por uma regressão não paramétrica, conhecida como 

regressão de Loess, com o propósito de suavizar os contornos do gráfico de áreas, e 

melhorar a sua apresentação.  

Na etapa “ii”, os dados foram submetidos à análise conjunta de todos os 
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experimentos, utilizando-se modelo de efeitos aleatórios:  

   ml(ki) i k ik m mi mk mikl ik ml kiy μ a l al +b g ga gl gal e        
 (2.2) 

em que: yml(ki) é a observação do genótipo m, na parcela l dentro do local k e ano i; µ é a 

média geral, comum a todas as observações; ai é o efeito do ano i, (i=1, 2, ..., NA), NIID (0, 

2
Aσ ); lk é o efeito do local k (k=1, 2, ..., NL), NIID (0, 2

Lσ ); alik é a interação entre o ano i e 

o local k, NIID (0, 2
ALσ ); bl(ik) é o efeito do bloco l (l=1, 2, ..., NL), dentro do ano i e do 

local k, NIID (0, 2
B(AL)σ ); gm é o efeito do genótipo m (m=1, 2, ..., NG), NIID (0, 2

Gσ ); gami 

é a interação entre o genótipo m e o ano i, NIID (0, 2
GAσ ); glmk é a interação entre o genótipo 

m e o local k, NIID (0, 2
GLσ ); galmik é a interação entre o genótipo m, o ano i e o local k, 

2
GALNIID (0, σ ) ; e eml(ki) é o resíduo associado a cada observação ymlki, NIID (0, 2

Eσ ). 

Alguns dos componentes de variância estimados nesse modelo foram 

utilizados, posteriormente, em simulações da herdabilidade, a fim de propor um melhor 

dimensionamento da rede experimental (seção 3.5). Também foi empregado para a 

predição da eficiência da seleção indireta, relativamente à seleção direta, em simulação de 

regionalizações com diferentes números e tamanhos de estratos (seção 3.4.1).  

Na etapa “iii”, os dados foram analisados utilizando-se o modelo da equação a 

seguir ((2.3), a qual se diferencia do modelo anterior ((2.2) por considerar a fonte de 

variação associada à estratificação (sub-regiões), com suas interações e relação de 

aninhamento com os demais fatores: 

     

   

ml(ijk) i j ij mk j ik j l ijk

mi mj mij mik(j)mk j ml ijk

y μ a s l as al b g

ga gs gl gas gal e 

       

   
 

(2.3) 

em que: yml(ijk) é a observação do genótipo m na parcela l, dentro do local k, estrato j e ano 

i; μ é a média geral, comum a todas as observações; ai é o efeito do ano i (i=1,2, ..., NA), 

NIID (0, 2
Aσ ); sj é o efeito da sub-região j (j=1, 2, ..., NJ), assumido como fixo; lk(j) é o 

efeito do local k (k=1, 2, ..., NL), dentro da sub-região j, NIID (0, 2
L(S) ); asij é a interação 

entre o ano i e a sub-região j, NIID (0,
 

2
ASσ ); alik(j) é  a interação entre o ano i e o local k, 

dentro da sub-região j, NIID (0, 2
AL(S)σ ); bl(ijk) é o efeito do bloco l (l=1, 2, ..., NB) dentro do 

ano i, da sub-região j e do local k, NIID (0, 2
B(ASL)σ ); gm é o efeito do genótipo m 

(m=1, 2, ..., NG), NIID (0, 2
Gσ ); gami é a interação entre o genótipo m e o ano i, NIID (0, 
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2
GAσ ); gsmj é a interação entre o genótipo m e a sub-região j, NIID (0, 2

GSσ ); glmk(j) é a 

interação entre o genótipo m e o local k, dentro da sub-região j, NIID 2
GL(S)(0, σ ) ; gasmij é a 

interação entre o genótipo m, o ano i e a sub-região j, NIID (0, 2
GASσ ); galmik(j) é a interação 

entre o genótipo m, o ano i e o local k, dentro da sub-região j, NIID 2
GAL(S)(0, σ ) ; e eml(ijk) é o 

erro experimental associado a cada observação yml(ijk), NIID(0, 2
Eσ ). Quase todas as fontes 

de variação expressas nesse modelo foram consideradas de efeito aleatório, exceto aquela 

associada a sub-regiões, assumida de efeitos fixos, por constituírem, essencialmente, o alvo 

das inferências.  

Para execução da análise, os locais de avaliação foram agrupados em sub-

regiões, conforme seis estratificações: R1 (regionalização por Unidades da Federação, 

Estados); R2 (regionalização de Heinemann & Sentelhas, 2011); R3 (regionalização 1 de 

Mendes et al., 2013); R4 (regionalização 2 de Mendes et al., 2013); R5 (regionalização 3 

de Mendes et al., 2013); e R6 (regionalização de Heinemann et al., 2015). Dada a natureza 

desbalanceada dos dados, especialmente quando se considerada uma série temporal de 

avaliações como esta, as estimativas de ponto dos parâmetros do modelo, bem como a dos 

intervalos de confiança associados, foram realizadas utilizando-se o procedimento de 

máxima verossimilhança restrita (REML), em todas as três etapas.  

3.3.2 Progresso genético 

A influência da interação GL sobre as atividades de melhoramento foi 

demonstrada por meio do progresso genético obtido ao longo dos anos, estimado 

individualmente, para cada local de avaliação. O progresso genético foi também estimado 

para toda a região alvo, analisando-se, neste caso, dados do conjunto de todos os 

experimentos, em todos os locais e anos. Os resultados foram apresentados em dispositivo 

gráfico, por meio de regressões lineares da produtividade em função dos anos de avaliação. 

As inclinações das retas serviram para avaliar se existiu ganho genético diferencial entre 

locais distribuídos pela região produtora, como resultado da interação GE. 

O progresso genético realizado individualmente nos locais de teste foi estimado 

apenas para locais que permaneceram na rede experimental durante todo o período de dez 

anos (Sinop e STAntonio); ou para aqueles que estiveram presentes em boa parte desse 

período, mas não entraram no grupo de experimentos em, no máximo, dois dos anos 

avaliados  (Goianira, Sorriso e Vilhena) (Tabela 2). A exclusão de locais que não 
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atenderam a esse critério fez-se necessária para a obtenção de estimativas mais acuradas do 

avanço genético. 

A produtividade dos genótipos pode progredir em ritmo diferente ao longo dos 

anos, sendo necessário dividir o programa de melhoramento em fases distintas. Os dados 

de produtividade de grãos analisados no presente estudo são provenientes de avaliações 

realizadas a partir da terceira fase do programa, identificada por Breseghello et al. (1998). 

Portanto, foi necessário investigar a continuidade dessa fase nos quatro anos seguintes 

(2010 a 2013), sobretudo com o propósito de obter estimativas mais acuradas do progresso 

genético na série histórica de avaliações. A evolução do programa, relativamente à 

magnitude da variação genotípica explorada nos ensaios de VCU, foi o critério utilizado 

para a diferenciação de suas fases, caso estas existissem.  

O progresso genético foi estimado pelo método de médias ajustadas proposto 

por Breseghello et al. (1998). Os genótipos foram classificados em dois grupos: G1, 

relativo aos que foram avaliados em apenas um ano de experimentação; e G2, genótipos 

que permaneceram por dois ou mais anos na rede experimental. O ganho genético médio 

anual, 1b̂ , corresponde ao avanço no valor genotípico alcançado pela substituição anual 

dos genótipos do grupo G1. A matriz de covariâncias ˆV̂( ) , associada às estimativas 0b  e 

1b , foi obtida utilizando-se estimação por quadrados mínimos da regressão linear 

generalizada para as médias BLUE, conforme procedimento utilizado por Morais Júnior et 

al. (2015): 

   

 

0 1
1 1

1

1

bˆ X'V X X'V Y
b

ˆV̂( ) X'V X


 



 
   

  

 
 

(2. 4) 

 

em que: β̂  é o vetor de soluções para os parâmetros, com 0b  (intercepto) e 1b  (coeficiente 

angular) da regressão linear generalizada; X é a matriz de incidência com dimensão 10x2, 

com valores unitários na primeira coluna, e, na segunda coluna, valores representando os 

dez níveis da variável categórica G1 (G1=1, 2, ..., 10); Y é o vetor de médias BLUE dos 

grupos de genótipos em G1; e V é a matriz de covariâncias de Y. A partir do vetor de 

soluções ( β̂ ), foram estimadas as médias dos grupos de linhagens de G1, por meio do 
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ajuste à regressão linear generalizada  ˆŶ X  . As médias ajustadas Ŷ  foram 

representadas graficamente por meio de regressão linear segmentada, conforme método de 

Silva & Barreto (1985).  

3.4 REGIONALIZAÇÕES 

3.4.1 Simulação de regionalizações 

A eficiência da seleção indireta, relativamente à seleção direta, foi utilizada 

para avaliar a viabilidade de uma divisão da região central do Brasil para a cultura do arroz 

de terras altas. Para isso, foi predita a razão entre a resposta correlacionada à seleção e a 

resposta à seleção direta, conforme a equação a seguir:  

2
2

G
2
1

RC h
r

RD h


 

(2.5) 

O método é baseado no modelo teórico desenvolvido por Falconer (1952). 

Neste, os valores genotípicos em uma região não dividida e os valores genotípicos em cada 

uma de suas sub-regiões são considerados caracteres diferentes, que podem ser 

correlacionados. A referida correlação é expressa em função de predições da herdabilidade 

na região (equação (2.6) e em suas subdivisões (equação (2.7), bem como da correlação 

genotípica, do tipo B, entre essas duas unidades de seleção (equação (2.8).  

2
G2

2 2 22 2 2 2
Gl(S) GAL(S) EGS GA GAS2

G

S L S A A S A S L L A S R

σ
h

σ σσ σ σ σ
σ

N N N N N N N N N N N N N



     
        

(2.6)   
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(2.7) 
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(2.8) 

O quociente RC/RD foi simulado utilizando-se estimativas dos componentes 

de variância da análise conjunta de todos os experimentos, com modelo sem regionalização 

(etapa “ii” da seção 3.3.1). Foi considerada variância genotípica 2
G(S)σ  

comum a todas as 

sub-regiões da estratificação simulada, e variação nula para a interação tripla GAS 
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 2
GASσ 0 . As herdabilidades foram simuladas assumindo-se: dois, três ou quatro anos de 

avaliação (NA=2, 3, 4); ensaios com quatro repetições de tratamentos (NR=4); oito locais 

na composição da rede experimental; diferentes números de estratos (NS=2, 4, 8); e quatro 

valores hipotéticos para a razão 2 2
GS GLσ σ  (0,2; 0,5; 0,8; e 1,0). 

3.4.2 Eficiência de propostas de regionalização 

3.4.2.1 Interação genótipo x local entre e dentro de estratos 

As estratificações foram investigadas por meio de estimativas de componentes 

de variância obtidas em análises de grupo de experimentos, utilizando-se o modelo sem 

regionalização (etapa “iii” da seção 3.3.1). Uma regionalização eficiente deve ser capaz de 

capitalizar parcela representativa da interação GL, transformando-a em variação herdável. 

Por isso, o desdobramento da interação GL entre 2
GS  e dentro  2

GL(S)  de estratos é um 

bom indicador da eficiência da regionalização. Portanto, as regionalizações foram 

inicialmente avaliadas quanto ao sucesso em alocar a interação GL predominantemente 

entre estratos. 

3.4.2.2 Concordância entre a seleção local e regional  

Numa segunda etapa, a eficiência da regionalização foi investigada quanto à 

concordância entre as duas unidades de seleção, local e regional, em propiciar a seleção, 

bem como a eliminação, dos mesmos genótipos. Em cada local de avaliação, foram obtidas 

médias de produtividade ajustadas para efeitos diferenciais de blocos. Em seguida, essas 

médias foram comparadas por meio do teste de Scott-Knott, identificando-se o elenco de 

linhagens que, por apresentarem diferenças não significativas 5%)(α  no grupo de 

maiores médias, poderiam ser selecionadas como novas cultivares. Semelhantemente, 

usando-se o mesmo teste, foram identificados genótipos aptos a serem selecionados em 

cada estrato de uma dada regionalização. A partir disso, foi estimada uma medida de 

concordância para cada pareamento de sub-região e local dentro de sub-região. A 

estatística kappa (equação (2.9), denotada por k, foi a medida de concordância utilizada:  

O E

E

p p
K

1 p




  
(2.9) 
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1 1 0 0
O E

a d n m n m
em que : p e p

n n n n n

    
       

     
 

Nestas expressões, o número absoluto de concordâncias entre as duas unidades 

de seleção, regional e local, é dado por “a” (número de genótipos que foram selecionados 

em ambas unidades) e “d” (número de genótipos que não foram selecionados nas duas 

unidades). Ademais, o número absoluto de discordâncias é dado por “b” (número de 

genótipos não selecionados na sub-região, mas selecionados no local) e “c” (número de 

genótipos selecionados na sub-região, mas não selecionados no local). Os genótipos em 

avaliação totalizam: n=a+b+c+d. Estes podem ser agrupados, de forma não mutuamente 

excludente, em: n1=a+c (total de genótipos selecionados na sub-região); n0=b+d (total de 

genótipos não selecionados na sub-região); m1=a+b (total de genótipos selecionados no 

local de avaliação); e m0=c+d (total de genótipos não selecionados no local de avaliação).  

Para cada regionalização, as estimativas k foram classificadas nas seguintes 

categorias de concordância (Landis & Koch, 1977): i) inferior (k < 0); ii) leve (0,01 < k < 

0,20); iii) justa (0,21 < k < 0,40); iv) moderada (0,41< k < 0,60); v) substancial 

(0,61 < k < 0,80); e vi) perfeita (0,81 < k < 0,99). Essa categorização foi, então, 

apresentada em histograma, que se mostrou informativo sobre a eficiência da 

regionalização em favorecer a identificação de genótipos adaptados a microambientes da 

região alvo; aqui representados pelos locais de avaliação amostrados na região. 

Para avaliar a eficiência de cada estratificação foi necessário compará-las a um 

modelo de referência. Assim, foi estimada a concordância entre a seleção local e a seleção 

praticada na região não dividida, ou seja, sem regionalização. A estatística qui-quadrado 

 α=5%  foi aplicada visando testar a aderência das regionalizações ao modelo sem 

regionalização, o que serviu ao propósito de decidir pela adoção ou não de alguma das 

regionalizações. Por fim, o mesmo teste foi aplicado para testar, ainda, a independência 

entre a classificação dos coeficientes k e as regionalizações; o que foi feito com o 

propósito de investigar se as regionalizações influenciaram a referida classificação. 

3.5 DIMENSIONAMENTO DE ENSAIOS DE VCU E NÚMERO ÓTIMO DE 

SUB-REGIÕES 

3.5.1 Procedimento geral 

O dimensionamento dos ensaios de VCU refere-se à distribuição das unidades 
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experimentais pela região alvo, e corresponde ao número de repetições por tratamento e de 

locais necessários à composição da rede experimental. Inicialmente, foi estimado o número 

de repetições (NR) de cada genótipo em um mesmo experimento, necessário para alcançar 

herdabilidade em nível satisfatório. O passo seguinte foi estimar o número de locais de 

avaliação (NL), necessário para alcançar herdabilidade, também em nível satisfatório, na 

rede experimental. Isto foi feito considerando-se três situações: i) NL para avaliação de 

genótipos em um único ano; ii) NL2 para avaliação de genótipos em dois anos; e iii) NL(S) 

para avaliação de genótipos em dois anos, mas dentro de cada estrato da região 

estratificada. Nas simulações produzidas nessas três etapas, foi considerado o delineamento 

experimental em blocos completos casualizados com o número de repetições NR 

identificado preliminarmente.  

As simulações de N  ( N =NR, NL, NL2, NL(S)) cobriram todo o intervalo de 

herdabilidade [-1; 1]. As estimativas N  são uma função curvilinear da herdabilidade, e 

linear do quociente residual EQ   empregado nos cinco diferentes estimadores

 E E1 E2 E3 E4 E5Q Q , Q , Q , Q , Q  . Para simulações de NR, os componentes de variância 

necessários à obtenção de QE1 foram obtidos via análise individual dos experimentos;  e 

para simulações de NL, os valores QE2 foram obtidos a partir das estimativas de 

componentes de variância provenientes de análise conjunta de experimentos agrupados por 

ano de avaliação (etapa “i” da seção 3.3.1). Os valores NL foram estimados para cada ano. 

Para simulação das estimativas NL2 e NL(S), os quocientes residuais QE3 e QE4 foram obtidos 

por meio dos componentes de variância estimados em análise conjunta de todos os 

experimentos, em todos os anos de avaliação (etapa “ii” da seção 3.3.1).  

A relação curvilinear entre herdabilidade e número de repetições, locais ou 

sub-regiões foi representada em dispositivo gráfico. Uma reta perpendicular na diagonal 

principal do gráfico serviu como ponto de corte, dividindo-se as curvas em dois segmentos, 

sensitivo e não sensitivo. O seguimento não sensitivo inicia no referido ponto de corte, 

pois, a partir desta posição, os acréscimos em herdabilidade não justificariam o aumento 

nos valores N . A Figura 4, adaptada de Yan et al. (2015), ilustra esses procedimentos. 

3.5.2 Estimadores para o número de repetições e de locais de avaliação 

Para estimar o número ideal de repetições por tratamento (capaz de 

proporcionar elevado nível de herdabilidade) foi necessário identificar os valores QE1 mais 
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frequentes, teoricamente capazes de representar todos os experimentos. Gráficos de caixa 

(box plot) foram utilizados com esse propósito. Os valores NR foram, então, estimados por 

meio da equação (Yan et al., 2015):  

22
E

R E1 E1
22
G

h σ
N =Q × , com Q =

1-h σ  

(2.10) 

Por sua vez, o número de locais de teste (NL) necessários para alcançar 

diferentes níveis de herdabilidade foi simulado conforme modelo da equação (Yan et al., 

2015):  

2
E2

GL2
R

L E2 E2
2 2

G

σ
σ +

H N
N =Q × , com Q =

1-H σ
 

(2.11) 

O número ótimo de locais de avaliação foi estimado utilizando-se também os 

componentes de variância relativos a interações envolvendo genótipos e anos, haja vista a 

reconhecida necessidade de se avaliar as linhagens experimentais por período maior que 

um ano. Para isso, foram derivadas as expressões (2.13 e (2.15, em analogia às equações 

(10) e (11) propostas por Yan et al. (2015). Nesses estimadores, dois termos devem ser 

distinguidos: (1) quociente residual  EQ  , relativo à razão entre a variação não herdável 

 2
NH , que corresponde ao somatório de interações envolvendo genótipos, e a variação 

herdável  2
H ; e (2) quociente entre herdabilidade (H2) e falta de herdabilidade (1-H2). 

Logo, a expressão geral para a derivação desses estimadores é dada por:  

2 2 2
NH

E
2 2 2
H

H H
N (1) (2) Q

1 H 1 H
 


     

    
(2.12) 

A expressão (2.13, a seguir, é o estimador do número de locais necessários para 

avaliação de genótipos em mais de um ano de experimentação (NL2), sendo o quociente 

residual QE3 derivado do estimador de herdabilidade (2.14, relativo a estimativas do valor 

genotípico em avaliações conduzidas por mais de um ano e sem qualquer estratificação 

ambiental. Por sua vez, a expressão (2.15 estima o número de locais dentro de estrato de 

uma região estratificada (NL(S)), e o quociente residual QE4 é derivado do estimador de 

herdabilidade da equação (2.7.  
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2

L2 E3
2

H
N =Q ×

1-H  
(2.13) 
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(2.14) 
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(2.15) 

 

 

3.5.3 Estimador do número de sub-regiões na estratificação 

O método de Yan et al. (2015) foi também utilizado para investigar o número 

ótimo de estratos em uma regionalização (NS), constituindo abordagem alternativa à 

apresentada na seção 3.4.1. Como estimador desse número foi proposta a equação (2.16, 

cujo quociente residual QE5 derivou também do estimador de herdabilidade na expressão 

(2.15. Esse estimador tem a imprecisão de fornecer estimativas incongruentes da 

herdabilidade para NS = 1, já que regionalizações com único estrato representam, na 

prática, regiões não divididas. Neste caso, a variação herdável, no denominador do 

primeiro termo da equação, fica erroneamente inflacionada por 2
GSσ .  

2

S E5
2

2 22 2 2
GL(S) GAL(S) EGA GAS

L A A A L A L R
E5

2 2
G GS

H
N =Q ×

1-H

σ σσ σ σ
+ + + +

N N N N ×N N ×N ×N
com Q =

σ +σ  

(2.16) 

 

 

3.6 ANÁLISES COMPLEMENTARES 
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Análises anuais da variância (modelo (2.1) foram realizadas com o propósito 

de se conhecer a contribuição de cada local de avaliação para o montante da variação 

devido a locais de teste. Essa análise foi executada em trinta ciclos. Para cada ciclo um 

local foi subtraído da massa de dados, sendo feita sua reposição para a análise do ciclo 

seguinte. Esse procedimento foi realizado apenas para dois grupos de experimentos 

(ensaios de 2011 e 2012), na tentativa de investigar o aumento acentuado na variação entre 

locais de teste nesses dois anos. Para facilitar a visualização, esses resultados foram 

sumarizados em gráficos de colunas. 

Em cada ano, o germoplasma foi avaliado quanto à estabilidade fenotípica. 

Conceitualmente, o estudo de regionalizações depende não apenas da heterogeneidade 

ambiental, mas também do germoplasma avaliado, particularmente da estabilidade 

fenotípica. Para isso, a matriz de interações  G LN NGE   foi obtida por meio do modelo (2.1, 

e modelada de forma multiplicativa por meio da técnica de decomposição por valores 

singulares (DVS). A partir dessa decomposição, foram obtidos os escores (coordenadas) de 

genótipos e ambientes para os dois primeiros componentes principais da interação GE 

(IPCA1 e IPCA2). Um detalhamento completo acerca da decomposição da matriz de 

interações GE, bem como da obtenção dos escores genotípicos e ambientais pode ser 

encontrados em Duarte & Vencovsky (1999). A avaliação da estabilidade de cada genótipo 

se deu por meio da estatística ASV (AMMI Stability Value), de estimador 

2
2
1

1 2
2
2

ASV IPCA IPCA
 

   
 

. O valor dessa estatística corresponde a uma distância 

euclidiana entre a origem do plano cartesiano e o marcador de genótipos (ou de locais, o 

que é mais incomum), sendo proposto por Purchase (1997) e utilizado em muitos estudos 

como medida de estabilidade no sentido biológico (e.g.: Purchase et al., 2000; Letta, 2007; 

Sabaghnia et al., 2008; Mohammadi & Amri, 2013; Giridhar et al., 2016). 

Para avaliar a natureza da interação, a interação GE estimada em cada ano de 

avaliação foi desdobrada em interação simples e cruzada (complexa). Para isso, foi 

necessário agrupar os experimentos em l×(l-1) pares de locais, dentro de cada ano. 

Inicialmente, foi estimado o componente de covariância genotípica G(l ,l )j j'
ˆCov 

 
, e, em 

seguida, componentes de variância genotípica para cada local do par G(l ) ,G(l )j j
ˆ ˆσ e σ 
 

, com 

o propósito de se estimar a correlação genotípica tipo A  j j'G.A G(l ,l ) G(l ) G(l )j j'
ˆ ˆ ˆr Cov σ σ     
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(Vencovsky & Barriga, 1992). O modelo da equação (2.17 foi, então, empregado para 

desdobrar a interação GL estimada em cada ano, em interações de natureza simples e 

cruzada (Ramalho et al., 1993; Cruz & Regazzi, 2003; Ramalho et al., 2005). As 

estimativas das interações GL cruzadas também foram representadas por meio de regressão 

suavisadora de Loess (Cleveland, 1979); isto, no mesmo gráfico de áreas utilizado para 

representar as fontes de variação G, L e GL. 
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(2.17) 

As estimativas dos números ótimos de repetições por tratamento (NR), de locais 

de avaliação na região não dividida (NL), de locais dentro de sub-regiões (NL(S)), e também, 

de estratos (NS) fundamentaram-se em análise gráfica. Essas estimativas foram 

inteiramente baseadas em abordagem proposta em estudo recente, de Yan et al. (2015). 

Portanto, foi necessário avaliar a eficiência do método, particularmente quanto à 

determinação do ponto de corte a partir do qual acréscimos em herdabilidade não são 

suficientemente altos para justificar aumentos em N . Por isso, foi proposto um 

procedimento de corte alternativo, baseado no ponto de inflexão da curva que descreve o 

relacionamento entre herdabilidade e N . Os resultados obtidos para cada abordagem 

foram confrontados visando identificar o melhor procedimento de corte a ser empregado na 

análise gráfica que fundamentou o dimensionamento dos ensaios de VCU, bem como o 

número ótimo de estratos necessários, pelas estimativas N  

A dinâmica do programa de melhoramento, quanto à renovação do 

germoplasma avaliado, foi estimada conforme Soares et al. (2005): i) taxa de genótipos 

introduzidos   I(%) I 100 M E I    ,  ii) taxa de manutenção dos genótipos

  M(%) M 100 M E I    ; iii) taxa de eliminação   E(%) E 100 M E I    ; em 

que I, M e E são, respectivamente, o número de novos genótipos, de genótipos mantidos no 

ano seguinte, e também dos eliminados. O cômputo dessas taxas serviram, por exemplo, 

para comparar a intensidade de seleção praticada entre este e outros programa de 

melhoramento de arroz no Brasil. 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 FONTES DE VARIAÇÃO E OPORTUNIDADES DE GANHOS COM A 

SELEÇÃO 

Nos ensaios de competição de linhagens experimentais e cultivares objeto deste 

estudo, os genótipos podem ser categorizados conforme o tempo de permanência na rede 

experimental: (i) genótipos de primeiro ano, recém introduzidos no sistema de avaliações; 

(ii) genótipos mantidos por dois ou mais anos nos ensaios de VCU; e (iii) genótipos 

excluídos já no primeiro ano de avaliação. No programa de desenvolvimento de novas 

cultivares de arroz de terras altas coordenado pela Embrapa, a taxa de manutenção de 

genótipos na rede experimental foi baixa (25%) (Tabela 3), relativamente ao reportado em 

outros estudos, também envolvendo melhoramento de arroz para condições de sequeiro: 

56% (Soares et al., 1999); 58% (Dovale et al., 2012). Essa observação demonstra 

intensidade de seleção muito alta, eliminando grande parte dos genótipos já no primeiro 

ano de avaliação. Nos dez anos de experimentação aqui considerados, aproximadamente 

152 linhagens (70% do total de tratamentos genéticos) não passaram pelo crivo da seleção 

praticada no primeiro ano, e apenas 46 linhagens (21% do total avaliado) foram 

selecionadas para avaliação no segundo ano (Apêndice C). A determinação legal brasileira 

(regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA) 

(Brasil, 2001), de avaliação da nova cultivar por no mínimo dois anos, vem sendo 

cumprida, mas contempla parcela bastante reduzida do germoplasma; apenas 25% das 

linhagens experimentais (Tabela 1). O descarte de parcela tão representativa do 

germoplasma elite, por meio de avaliações em único ano, deve ser considerado com 

cautela. As estimativas do valor genotípico podem ser não suficientemente acuradas, a 

ponto de já permitir seleção muito drástica, como a observada. 

Embora os genótipos selecionados como nova cultivar sejam avaliados em dois 

ou mais anos, o processo de seleção que os originaram foi conduzido em múltiplos 

estágios; no caso presente, as novas cultivares passaram pelo crivo de duas seleções 

sucessivas (dois estágios de seleção). A primeira seleção foi fundamentada em análise 

conjunta de ensaios, que constituíram um esquema fatorial duplo, com fontes de  
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Tabela 3. Dinâmica da substituição de genótipos de arroz de terras altas avaliados em 

ensaios de VCU coordenados pela Embrapa no período 2004/2013.  
Anos Inclusão (%) Manutenção (%) Exclusão (%) 
2005/2004 37 25 38 
2006/2005 40 29 31 
2007/2006 26 18 56 

2008/2007 47 6 47 

2009/2008 45 29 26 
2010/2009 8 60 32 

2011/2010 50 9 41 
2012/2011 57 30 13 

2013/2012 26 16 58 

Média 37 25 38 

variação de efeito principal relativas a genótipo e ambiente (combinação local 

e ano). Como parcela consideravelmente alta dos genótipos (70%) vem sendo avaliada em 

apenas um ano, foi necessário não deixar de investigar as fontes de variação genotípica, 

ambiental e da interação GE, em análises conjuntas realizadas separadamente para cada 

ano. Essas análises mostraram-se também importantes por permitirem estudar a evolução 

das fontes de variação genotípica, ambiental e da interação GE ao longo do período de dez 

anos. Por outro lado, análises de dados estruturados no esquema fatorial triplo, envolvendo 

genótipos, locais e anos, são mais informativas, sendo necessário investigar as fontes de 

variação em modelo que considerasse também os anos de avaliação.  

4.1.1 Análise anual dos experimentos 

4.1.1.1 Ambientes (E) 

Em análises conjuntas realizadas para cada ano de avaliação, a principal fonte 

de variação foram os ambientes, com variação entre 800x103 e 2200x103 (kg/ha)2 (Figura 

5) (aqui, o termo “ambiente” é utilizado em substituição a “local de teste”, a fim de evitar 

sinonímia com a fonte de variação relativa a locais, estimada em análise conjunta 

envolvendo mais de um ano). A variação ambiental oscilou ao longo dos anos, sendo 

consideravelmente maior no período 2011/2013 (Figura 5). A elevação observada nos 

últimos três anos dessa série temporal possui três causas possíveis: i) substituição de locais 

de teste; e ii) variação ambiental inflacionada pela flutuação anual dos padrões climáticos (

2
l  inflacionado por 2

ALσ ). A primeira hipótese, entretanto, não explica a grande magnitude 

do aumento na variação ambiental. A substituição de locais por outros ainda não 

amostrados na rede experimental (Iporá/2011; Pium/2012 e Porangatú/2012) resultou 

apenas em pequena alteração em 2
l  (Apêndice D-b e Apêndice D-c). A terceira hipótese, 
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sim, explica mais razoavelmente a flutuação na variância ambiental, como será discutido 

na seção 4.1.2.4. Apesar de a variação ambiental ser relativamente muito elevada, é 

importante ressaltar, como reforçam outros autores (Fox & Rosielle, 1982; Gauch, 1992; 

Gauch Jr & Zobel, 1996; Yan et al., 2007; Negash et al., 2013), que essa fonte de variação 

não é relevante no contexto do melhoramento, e que somente efeitos genotípicos e da 

interação GE influenciam no ordenamento dos genótipos, e, por conseguinte, na eficiência 

de seleção. 

 
Figura 5. Participação das fontes de variação relativas a genótipos (G), locais (L) e à 

interação GL (GL simples e GL cruzada) no total da variação G+L+GL. As 

curvas foram ajustadas pela regressão de Loess (Cleveland, 1979). 

4.1.1.2 Genótipos (G) 

Estimativas da variância genotípica obtidas em análises anuais dos 

experimentos foram quase sempre de pequena magnitude, embora apresentando aumento 

considerável nos três últimos anos da série de avaliações (2011, 2012 e 2013) (Figura 5). 

Essa constatação faz suscitar a hipótese de a terceira fase do melhoramento, identificada 

por Breseghello et al. (2011), ter se estendido até 2010; e, a partir de então, o programa de 
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desenvolvimento de cultivares ter assumido outras tendências. Conforme esses autores, a 

terceira fase desse programa caracterizou-se pela ênfase em alcançar elevada produtividade 

de grãos, concentrando os esforços de pesquisa em reduzido número de linhagens 

altamente produtivas. Isso explicaria a pequena variação genotípica entre os anos 2004 e 

2010. Assim, o ano 2011 corresponderia ao início de uma nova fase, caracterizada por 

aumento expressivo na variância genotípica, supostamente devido à introdução de 

materiais genéticos com “backgrounds” genéticos distintos. Como exemplo, em 2012 

foram introduzidas cultivares especiais biofortificadas com Fe e Zn (BRS-Carolino e BRS-

Chorinho), linhagens e cultivares provenientes de outros programas (CIRAD-302, 

IRGA425, IRGA 426, IRGA427, Pampa, Puitá, SCS-116), além de duas cultivares 

híbridas (H4 e H5).  

Uma segunda hipótese também pode explicar razoavelmente a elevação da 

variância genotípica nos três últimos anos. Essa fonte de variação pode estar inflacionada 

pela variância da interação GA. Quando a análise é modelada utilizando avaliações em 

único ano, o efeito principal de genótipos corresponde ao somatório de efeitos genotípicos 

e da interação GA  m mig ga , enquanto o intercepto corresponde à média dos ensaios 

mais o efeito de ano  ia  (Kleinknecht et al., 2016). Assim como a variação ambiental 

pode estar inflacionada pela variância da interação AL, também a variação genotípica 

parece estar inflacionada pela variância da interação GA. Ambas as fontes de variação, 

genotípica e ambiental, apresentaram pico de elevação nos mesmos anos. Embora essa 

observação possa dar força à referida hipótese, análises de variância realizada para o 

período 2004/2010 e 2011/2013 não dão a mesma sustentação, como será discutido mais 

adiante na seção 4.1.3. 

A correlação entre valores genotípicos, estimada entre pares de locais em cada 

ano (correlação genotípica tipo A – rGA), pode apoiar a decisão acerca da necessidade de 

estratificação ambiental. As estimativas rGA foram quase sempre inferiores a 0,80 (Figura 

6). Correlações genotípicas não muito altas, inferiores a este valor, podem ser indicativo de 

que a interação GE vem influenciando substancialmente o ordenamento dos genótipos 

(Robertson, 1959). Baixos valores rGA resultam da inconsistência na superioridade de 

cultivares frente à variação ambiental, sugerindo que a recomendação uniforme de um 

único genótipo para toda a região alvo deve ser desaconselhada (Cruz & Regazzi, 2003); 

em favor da recomendação de genótipos adaptados a sub-regiões homogêneas, com 



 

 

 
Figura 6. Correlações genotípicas tipo A estimadas entre pares de locais dentro de anos. No gráfico de dispersão à esquerda, os marcadores 

numéricos indicam o ano de avaliação [4 (2004), 5(2005), ..., 13(2013)]. Os marcadores em vermelho são relativos às estimativas 

de correlação genotípica nos três primeiros anos (2004, 2005 e 2006), e os demais marcadores às estimativas dessa correlação nos 

demais anos (2007 a 2013). Existem duas retas horizontais; em azul, marcando o ponto de corte (rGA=0,80) abaixo do qual a 

estratificação de ambientes  se justificaria, e, em vermelho, aquele abaixo do qual a correlação genotípica, de baixa magnitude, 

implicaria em interação predominantemente cruzada. À direita, os gráficos de caixa informam, de forma sumária, a distribuição 

das estimativas de correlação em cada ano. 



 

 

interação GE não significativa. Esses resultados apontam para a necessidade de 

estratificação ambiental, o que, todavia, também deve ser considerado com cautela. As 

estimativas rGA em questão são provenientes de análises em único ano, e os valores 

genotípicos parecem estar inflacionados por interações envolvendo anos de avaliação.  

4.1.1.3 Interação GE 

Da variância entre tratamentos – aqui considerados como combinação entre 

genótipo (G) e local dentro de anos (E), a interação GE é frequentemente a segunda maior 

fonte de variação, quase sempre superando os efeitos genotípicos. Em análises de grupos 

de experimentos, o desdobramento E:GE:G resulta, muitas vezes, em proporções que 

aproximam 70:20:10 (Kang & Gauch, 1996). Exceção aos três primeiros anos (2004 a 

2006), a interação GE apresentou proporções que, grosso modo, são semelhantes ao 

relatado por esses autores (Figura 5). Isso indica que a oportunidade de exploração de 

genótipos com adaptações específicas, no programa de melhoramento do arroz de terras 

altas em estudo, é, em princípio, semelhante à oportunidade encontrada também em outros 

programas.  

A estratificação ambiental depende da interação GE, e, por conseguinte, das 

fontes de variação com efeito principal determinantes dessa interação. Pelo lado 

genotípico, a estabilidade fenotípica é particularmente importante. A variância da interação 

GE é indicadora de estabilidade, e se manifestou menos expressivamente nos três 

primeiros anos (2004/2006), tornando-se notavelmente mais importante a partir de 2007 

(Figura 5). Isso pode ser explicado supondo maior capacidade de o germoplasma avaliado, 

nos três primeiros anos, tamponar a variação ambiental, apresentando, supostamente, maior 

estabilidade relativamente a genótipos avaliados em anos posteriores. Entretanto, 

estimativas do valor de estabilidade estimada por análise AMMI (additive main effects and 

multiplicative interaction), particularmente por meio da estatística ASV (AMMI Stability 

Value) (Purchase, 1997) não corroboram essa suposição. As distribuições das estimativas 

ASV nos dois períodos (2004/2006 e 2007/2010) foram semelhantes, apenas com 

diferenças sutis (Figura 7). Portanto, a hipótese de que uma regionalização se justificaria 

para germoplasma avaliado em alguns anos, porém não em outros, perde sustentação 

diante de estimativas assim.  
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Figura 7. Valores de estabilidade AMMI (AMMI Stability Value – ASV) de genótipos de 

arroz de terras altas (marcadores em azul) e locais de teste amostrados na 

região compreendida pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e 

Tocantins (marcadores em vermelho), para cada ano de experimentação, e 

também para estimativas reportadas na literatura (Trigo 1 – Letta, 2007; Trigo 

2 – Mohammadi & Amri, 2013; Trigo 3 – Purchase et al., 2000). A reta 

horizontal pontilhada demarca a posição limiar a partir da qual as estimativas 

ASV fogem do seu padrão de distribuição, aqui identificado como a posição 

ASV=47. 

A estabilidade de linhagens e cultivares de arroz de terras altas desenvolvidas 

pela Embrapa é comparável à estabilidade de genótipos em programas de outras espécies 

autógamas, como o trigo  (Figura 7). A necessidade de regionalização depende da 

estabilidade fenotípica; por isso, a constatação de que o germoplasma apresenta boa 

estabilidade reforça a opinião defendida anteriormente, de que a estratificação da região 

alvo desta pesquisa oferece oportunidade de ganhos de seleção semelhante à 

regionalização em programas de melhoramento de outras espécies autógamas, como o 

trigo.  

A estatística ASV mede a contribuição relativa de cada genótipo para o 

montante da interação GE, captada nos dois primeiros componentes principais. É 
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invariavelmente empregada como indicativo de estabilidade genotípica. Porém, no modo 

como é estimada, não impede que seja utilizada também para ambientes de avaliação; 

nesse caso, não como medida de estabilidade, o que não teria significado biológico, mas 

como indicativo da contribuição relativa dos ambientes para o montante da interação GE. 

Em sua maioria, as estimativas ASV para ambientes superaram as estimativas ASV para 

genótipos, extrapolando o intervalo normal de distribuição dessa estatística; como pode ser 

observado na Figura 7, principalmente a partir do ano 2007. A variância ambiental foi 

incomparavelmente superior à variância genotípica (Figura 5), dando indício de maior 

contribuição dos ambientes para a interação GE. Essa suposição é agora corroborada pelas 

estimativas ASV dos ambientes.  

A variância ambiental foi inflacionada pela variância da interação AL, que, 

conceitualmente, não apresenta repetibilidade. Isso pode explicar o fato de parcela 

representativa da interação GE ser de natureza complexa. No gráfico da Figura 5, 

particularmente na faixa destacada em marrom, a área acumulada até a linha verde, relativa 

à interação cruzada, é proporcionalmente muito superior à área restante acima dessa linha, 

que representa a interação GE de natureza simples. Essa constatação, de predomínio da 

interação cruzada, foi decorrente da falta de correlação genotípica entre os locais de 

avaliação. As estimativas rGA foram, em grande parte, inferiores a 0,20 (Figura 6), o que, 

conforme Cruz & Castoldi (1991), surge como resultado de interações cruzadas; i.e., 

aquelas devido a mudanças no ordenamento dos genótipos (pareamento de médias altas em 

um ambiente com médias baixas em outro). A interação cruzada é causa de grande 

dificuldade no melhoramento de plantas. No presente estudo, 52% das estimativas rGA 

foram inferiores a 0,20; daí, é esperada grande oscilação no ordenamento dos genótipos, 

confundindo o processo de seleção. Portanto, o alto índice de seleção praticado (70% das 

linhagens eliminadas já no primeiro ano) constitui grande preocupação acerca da eficiência 

em selecionar genótipos superiores. 

4.1.2 Análise em múltiplos anos 

A variação devido a interações envolvendo genótipos, além da própria 

variância genotípica, é componente da variação fenotípica presente no denominador dos 

estimadores de herdabilidade (equações (2.14). Dentre as interações envolvendo genótipos, 

algumas foram muito elevadas. O resíduo (interação genótipo x parcela, dentro de local e 

ano) e a interação tripla GAL influenciaram mais significativamente o caráter 
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produtividade de grãos, do que as interações GL e GA (Tabela 4). Essas fontes de variação 

merecem investigação mais aprofundada, visando, sobretudo, identificar oportunidades 

para aumento nos ganhos de seleção. 

Tabela 4. Componentes de variância1 em ensaios de VCU avaliados na região central do 

Brasil (GO, MT, RO, TO), considerando-se análise de variância com modelo 

sem regionalização para diferentes períodos de avaliação. 

Componentes de variância 

 Todos os anos  Períodos 

 22
Gσ σ  

 
σ2x103

 
 2004/2010  2011/2013 

   σ2x103
  σ2x103

 

2
A   0,80  49,2±2,4  45,0  35,9 

2
L   1,38  84,5±2,8  0,0  822,7 

2
B(L)σ   0,92  56,3±0,3  46,8  48,8 

2
Gσ   1,00  61,1±0,5  27,5  182,9 

2
GAL   3,24  197,7±0,3  149,8  265,6 

2
GA   0,45  27,7±0,5  14,5  44,5 

2
AL   16,26  990,6±1,5  798,4  1059,8 

2
GL   0,34  20,6±0,7  14,6  17,3 

2
E   7,,43  454,4±0,1  523,9  486,9 

1Anos  2
Aσ , local  2

Lσ , bloco dentro de local  2
B(L)σ , genótipos  2

Gσ , interação genótipo 
x ano x local  2

GALσ , interação genótipo x ano   2
GAσ , interação local x ano  2

GLσ , 
interação genótipo x local  2

GLσ , resíduo  2
Eσ . 

4.1.2.1 Variação do erro experimental 

O erro experimental contribuiu de forma superlativa para a variação total. Essa 

fonte de variação foi mais do que sete vezes superior à variação genotípica 2 2
E G( 7,43 )    

(Tabela 4), não podendo ser negligenciada. Um controle mais eficiente das variações 

microambientais entre repetições do mesmo tratamento pode ser conseguido por meio de 

melhores práticas experimentais (Gauch Jr & Zobel, 1996; Banzatto & Kronka, 2006; Yan 

et al., 2015). Outras estratégias também devem ser consideradas. O delineamento em 

blocos completos casualizados tornou-se preferência nos ensaios de VCU, mas deve ser 

também considerada a possibilidade de uso de outras formas de distribuição dos 

tratamentos às parcelas, a exemplo do delineamento α-lattice (Paterson et al., 1988), 

embora mais recomendável a experimentos com tratamentos mais numerosos que os 

avalidos em ensaios de VCU. Opcionalmente, um dimensionamento mais adequado da 

rede experimental, com a melhor combinação entre número de repetições do experimento 

base, número de locais de teste e de anos de avaliação, repercutiria também em redução na 

variação residual. Por fim, a análise dos dados por meio de modelos estatísticos mais 
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refinados (e.g., modelagem AMMI) pode surtir resultados satisfatórios (Gauch Jr & Zobel, 

1996). Todas essas estratégias têm o potencial de aumentar a acurácia (herdabilidade) nas 

estimativas do valor genotípico e, portanto, o ganho de seleção.  

4.1.2.2 Variação da interação GA e GAL 

Interações envolvendo genótipos e anos de avaliação (GA e GAL) não podem 

ser capitalizadas, transformando-se em variação herdável; a menos, é claro, seja 

identificado algum padrão de variação nos fatores ambientais subjacentes à variação 

temporal (regime de distribuição de chuvas, principalmente), tornando possível capitalizar 

alguma parcela das interações GA e GAL. A interação tripla, em especial, é 

frequentemente elevada, superando em muito a variação genotípica  2 2
GAL G3,24    

(Tabela 4). A magnitude exorbitante da interação GAL é reportada também por outros 

autores, em análise da produtividade de grãos de arroz cultivado em sequeiro 

 2 2
GAL G4,31    (Cooper et al., 1999b). Para esses autores, a interação GAL teria 

influenciado sobremaneira a produtividade de grãos em arroz, talvez sendo a causa 

principal de instabilidade na resposta genotípica, o que se deve não apenas à magnitude de 

sua variação, mas também à sua natureza predominantemente cruzada (Cooper et al., 

1999b). Os resultados da presente pesquisa corroboram essa opinião.  

O estimador da correlação genotípica tipo B entre ambientes (todas as 

combinações locais e anos) é dado por:  2 2 2 2 2
GAL G G GA GL GLAr           (Colombari 

Filho et al., 2013). No presente estudo, a referida correlação foi muito baixa (rGAL=0,19), 

na faixa de magnitude de interações cruzadas. Os efeitos negativos dessa interação (GAL), 

entretanto, podem ser atenuados selecionando-se genótipos com maior estabilidade 

temporal. Para isso, é necessária a adoção de procedimentos estatísticos mais adequados. 

Gauch Jr. (1996) sugere a modelagem dos dados via procedimento AMMI. Em tese, 

admitindo-se alguma parcela da interação GAL com repetibilidade, os primeiros 

componentes principais da interação GAL seriam inflacionados por fração dessa interação 

que apresenta repetibilidade. Isso melhoraria a predição do valor genotípico (parcela da 

interação tripla é incorporada ao modelo determinístico), possibilitando a seleção de 

genótipos com maior estabilidade temporal.  

Genótipos com performance instável ao longo dos anos aumentam o risco da 

atividade agrícola, dada a possibilidade de quebra de safras. Por esse motivo, a estabilidade 
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temporal é considerada por alguns autores como mais importante que a estabilidade 

espacial (Vencovsky & Barriga, 1992; Chaves, 2001; Annicchiarico, 2002a). Uma segunda 

estratégia possível seria aumentar os anos de avaliação experimental. O aumento nos 

recursos despendidos com tais avaliações representa um impedimento à adoção dessa 

estratégia, mas não necessariamente, já que apenas um grupo pequeno de genótipos 

(linhagens mais promissoras e candidatas a nova cultivar) deveria permanecer por mais 

tempo na rede experimental. Essa estratégia, entretanto, não vem sendo aproveitada no 

programa de melhoramento em estudo; pois, apenas oito linhagens permaneceram por três 

ou mais anos na rede experimental (Apêndice C). 

4.1.2.3 Variação da interação GL 

A estratificação de uma região deve pautar-se exclusivamente na interação GL, 

estimada em análise conjunta de experimentos avaliados em mais de um ano; pois, 

somente essa fonte de variação pode ser capitalizada com os métodos atualmente 

disponíveis. Isso porque as propriedades ambientais subjacentes à interação GL têm 

natureza fixa, a exemplo do tipo de solo, altitude, posicionamento geográfico, entre outras. 

Entretanto, a variação da interação GL foi relativamente baixa, representando não mais que 

34% dessa fonte de variação  2 2
GL Gσ 0,34σ . Resultados semelhantes foram reportados 

em outros estudos, também com espécies autógamas como o trigo, na Itália 

 2 2
GL Gσ 0,38σ  (Annicchiarico & Perenzin, 1994) e no Oeste do Canadá  2 2

GL G0,37    

(Baker, 1969), e a cevada, também no Canadá  2 2
GL G0,48  

 
(Atlin & Mcrae, 1994). 

Linhagens de arroz de sequeiro avaliadas por três anos na Tailândia, entretanto, 

interagiram menos com os locais de avaliação  2 2
GL G0,05    (Cooper et al., 1999b). 

Portanto, a princípio, observa-se apenas pequena oportunidade de se aumentar os ganhos 

de seleção por meio da estratificação da região produtora, associada à exploração de 

genótipos com adaptação específica. Ou seja, a conversão de alguma parcela da interação 

GL em variação de natureza herdável resultaria em ganhos de seleção possivelmente não 

muito grandes. 

O fato é que a vantagem em estratificar a região cultivada com arroz de terras 

altas no Brasil central passa a ser questionável, dada a magnitude relativamente baixa da 

interação GL. Atlin et al. (2000a) simularam a divisão de uma região cultivada com trigo, 

cuja magnitude da interação GL, relativamente à variação genotípica, foi semelhante à 
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encontrada no presente estudo )σ37,0(σ 2
G

2
GL  . Os autores constataram que, mesmo sob o 

pressuposto de parcela representativa da interação GL ser alocada entre estratos 

 2 2
GS GL0,50   , a correlação genotípica entre sub-regiões seria relativamente alta 

(rG=0,90). Por isso advogam que, na grande maioria dos casos, a seleção direta via 

estratificação ambiental constitui-se em estratégia não vantajosa, relativamente à seleção 

indireta na região não dividida. Essa opinião, entretanto, deve ser considerada com cautela. 

A magnitude relativamente baixa da interação GL, como constatada no 

presente estudo e também na literatura correlata, não significa, necessariamente, que a 

região não precise ser estratificada. Duas hipóteses podem ser levantadas na tentativa de 

explicar a baixa magnitude dessa fonte de variação: i) a região alvo pode ser relativamente 

homogênea, não havendo variações substanciais em atributos físicos, químicos, 

geográficos, entre outros, e, por isso, não resultou em interação GL consideravelmente alta; 

e ii) os genótipos apresentam elevada estabilidade espacial, tamponando as variações 

regionais. A primeira hipótese não explica efetivamente esse fenômeno. A região alvo do 

presente estudo é compreendida por quatro grandes estados brasileiros, entre 5,46ºS e 

19,74ºS de latitude, e 45,83ºW e 66,94ºW de longitude (Team, 2009). Logo, a hipótese de 

que não exista heterogeneidade suficiente em região tão extensa, ou em áreas cultivadas 

em microrregiões tão distantemente separadas, dificilmente se confirmaria; mesmo contra 

a evidência de que os locais apresentaram pequena variação  2 3
Lσ =84,5×10  (Tabela 4). A 

variação relativamente pequena entre os locais pode ser explicada pelo fato de os ensaios 

serem conduzidos em ambientes frequentemente favoráveis (portanto, não muito 

heterogêneos); dado o maior poder de discriminação dos genótipos nesses ambientes (Yan 

& Tinker, 2006) e a capacidade de ali expressarem todo o seu potencial produtivo (Braun 

et al., 1996). Portanto, a opinião defendida por Atlin et al. (2000a), de que a exploração de 

adaptações específicas deve ser preterida em favor da exploração de genótipos com 

adaptação ampla, sobretudo em razão de baixa interação GL, está aparentemente em 

desarmonia com a realidade enfrentada pelo melhoramento de arroz de terras altas no 

Brasil central. 

A segunda hipótese parece explicar mais razoavelmente o fato de a interação 

GL manifestar-se de forma não muito pronunciada. Genótipos com estabilidade espacial 

podem tamponar variações regionais, e a pequena interação GL resultante decorre de uma 

maior plasticidade fenotípica, garantida por mudanças na expressão de genes e, por 
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conseguinte, na fisiologia vegetal, em resposta a mudanças no ambiente (El-Soda et al., 

2014). No contexto do programa de melhoramento em estudo, essa maior estabilidade pode 

ser explicada pelo fato de as linhagens pertencerem a um germoplasma elite, que, após 

seleções sucessivas para adaptação ampla, adquiriu capacidade de tamponar variações 

espaciais (Barrero Farfan et al., 2013). Em um cenário diferente, se o germoplasma 

avaliado fosse proveniente de seleções pautadas na exploração de adaptações específicas 

(seleção e recomendação de genótipos de forma regionalizada), o germoplasma elite que 

chegaria à fase final de avaliação teria tendência de interagir mais fortemente com a gama 

de ambientes cultivados. Nessa perspectiva, o ganho esperado com a seleção direta em 

sub-regiões homogêneas, supostamente, poderia ser capaz de justificar os recursos 

orçamentários despendidos com a divisão do programa em sub-programas regionalizados. 

O germoplasma elite apresentou boa estabilidade espacial, mas continua muito 

influenciado pela variação temporal nos ambientes. Nesse aspecto, é importante levantar a 

hipótese de essas características serem não correlacionadas. A variação espacial 

compreende, muitas vezes, fatores relacionados ao solo, como atributos físicos (e.g., 

granulometria, porosidade), químicos (e.g., acidez, nutrientes minerais essenciais 

disponíveis) e biológicos (e.g., biomassa microbiana) (Carneiro et al., 2009). Por sua vez, a 

variação temporal está mais relacionada a flutuações climáticas, principalmente relativas à 

temperatura e à precipitação pluviométrica. É possível que a resposta a fatores com 

variação espacial tenha controle genético distinto daquela relacionada a fatores com 

variação temporal. Os vários ciclos de seleção podem ter acumulado, no germoplasma 

elite, genes capazes de tamponar variações espaciais, mas que, todavia, não tamponaram 

variações temporais. Em nossa revisão da literatura não foram encontrados estudos que 

corroborassem tal hipótese, acerca da referida falta de correlação entre estabilidades 

espacial e temporal. Por outro lado, a constatação de estabilidade espacial associada à 

instabilidade temporal pode ser explicada pelo pequeno tamanho da amostra em anos (dois 

anos), comparativamente ao número de locais avaliados na região alvo. Assim, a pressão 

de seleção diferencial em locais e anos favoreceria a estabilidade espacial. Esta parece ser 

a explicação mais razoável. Ainda assim, essa falta de correlação, ou mesmo correlação 

negativa, entre estabilidade espacial e temporal merece investigação mais aprofundada. 

4.1.2.4 Variação da interação AL 

Embora não presente nos estimadores de herdabilidade, a influência da 
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interação AL sobre os esforços de estratificação também merece ser mencionada. Essa 

interação contribuiu demasiadamente para a variação total  2 3
ALσ =990,6×10 , superando de 

forma exorbitante outras fontes de variação do modelo (Tabela 4). No cruzamento de 

informações obtidas em análises anuais da variância com as obtidas na análise conjunta de 

todos os experimentos, é possível observar que a variação ambiental  2
L , discutida na 

seção 0, foi muito inflacionada pela variância da interação AL  2
AL . Grosso modo, a 

média das estimativas de variância ambiental no período 2004/2010  2 3
l 880 10    e em 

2011/2013  2 3
l 2200 10    pode ser desdobrada em duas fontes de variação, aquela 

relativa a locais  2
L , e a relativa à interação AL  (Tabela 4); isto é: 

 2 2 2 3 3
L ALl 0,0 798,4 10 880 10          , em 2004/2010; e 

 2 2 2 3 3
L ALl 822,7 1059,8 10 2200 10          , em 2011/2013. Portanto, a variação 

entre ambientes foi dominada pela variância da interação AL. Essa causa de variação 

explicou aproximadamente toda a variância ambiental nos sete primeiros anos (2004 a 

2010) da série; nos três anos seguintes (2011 a 2013), explicou pouco mais da metade da 

variância ambiental, sendo a parcela restante dessa variação atribuída aos locais de 

avaliação.  

4.1.3 Considerações finais acerca das fontes de variação e sua repercursão no 

ganho genético esperado 

a) Seleção menos rigorosa deve ser aplicada em genótipos de primeiro ano, e 

estratificações ambientais obtidas de dados não longitudinais são desaconselhadas  

A influência da interação GE sobre o rendimento de grãos deve ser conhecida, 

sendo de fundamental importância para o planejamento de estratégias eficientes de 

melhoramento genético (Gauch Jr & Zobel, 1996). Para isso, é necessário diferenciar 

parcela da interação GE com repetibilidade ao longo dos anos, de parcela dessa interação 

sem qualquer padrão de repetibilidade (Yan, 2015a). A variação da interação GE estimada 

nas análises conjuntas dos experimentos, realizadas separadamente para cada ano, foi 

inflacionada por outras interações, dentre as quais três envolvem genótipos (interações GL, 

GA, GAL). Conceitualmente, apenas a interação GL apresenta repetibilidade, sendo 

considerada a fonte de variação realmente importante para estratificação de ambientes. 
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Portanto, a estratificação de uma região produtora requer análise de dados longitudinais, 

provenientes de avaliações em mais de um ano, a fim de que sejam exploradas somente 

interações com repetibilidade ao longo dos anos.  

A intensidade de seleção aplicada nos genótipos de primeiro ano tem sido 

muito alta, comparativamente a outros programas, sendo aconselhável uma seleção menos 

rigorosa nesse primeiro estágio. A eliminação de linhagens experimentais com base em 

apenas um ano de avaliação pode favorecer o descarte prematuro de linhagens, que, se 

avaliadas no ano seguinte, talvez demonstrassem sua superioridade. Essa alta intensidade 

de seleção é desaconselhável por três razões: (i) baixa acurácia na estimativa do valor 

genotípico, que se encontra inflacionado pela interação GA; (ii) qualidade dos locais de 

teste influenciada pela interação AL, o que implica na possibilidade de os ambientes não 

representarem efetivamente a região alvo de recomendações futuras (valor ambiental 

dominado pela interação AL); e (iii) interação GE predominantemente cruzada, resultante 

das baixas estimativas de correlação genotípicas entre pares de locais, evidenciando 

mudanças acentuadas no ordenamento dos genótipos e em dificuldades de seleção. Por 

todas essas razões, é esperada baixa eficiência de seleção quando os genótipos são 

avaliados em único ano.  

O inflacionamento da variação entre locais pela variância da interação AL, em 

conjuntura com o fato já mencionado de que somente interações GL apresentam 

repetibilidade, faz levantar dúvidas acerca da validade de estratificações ambientais 

estabelecidas a partir da avaliação de genótipos em único ano (e.g., Yan, 2001; Pacheco et 

al., 2003); ou que considerem as combinações de locais e anos como ambientes (e.g., 

Gauch & Zobel, 1997; Cooper et al., 1999b; Samonte et al., 2005; Akbarpour et al., 2014). 

Assim, resultados mais consistentes devem ser obtidos de estratificações realizadas 

anualmente, com resultados de cada ano confrontados para compor um agrupamento final 

dos locais de teste (e.g., Pacheco, 2004; Branquinho, 2011), ou estratificações cujo 

tratamento estatístico (análise de tabela com mais de duas entradas) seja capaz de garantir 

o não confundimento das fontes de variação local e ano (e.g., Paderewski et al., 2015).  

 

b) A estratificação de ambientes depende da heterogeneidade ambiental, mas também 

do germoplasma elite cultivado  

Entre os resultados de análises da variância realizadas para cada ano, outra 

importante constatação merece ser enfatizada. A baixa magnitude da interação GE 



68 

 

  

estimada neste estudo, fundamentalmente, deve-se à boa estabilidade espacial dos 

genótipos (capacidade de tamponar variações espaciais). Genótipos mais estáveis 

interagem menos significativamente com os locais de avaliação. Nesse aspecto, é razoável 

considerar que a interação GL seria muito maior, a ponto de facilmente justificar a adoção 

de uma estratificação de ambientes, caso o germoplasma fosse proveniente da seleção de 

genótipos adaptados a sub-regiões específicas, e, por isso, com menor estabilidade.  

Em um cenário como esse, a variância genotípica seria inflacionada, 

aumentando-se a herdabilidade e o ganho esperado com a seleção. Logo, a exploração de 

genótipos com adaptação específica, e consequente estratificação da região alvo, depende 

não somente da heterogeneidade ambiental, mas também do germoplasma elite cultivado. 

Essa é uma constatação importante, defendida também por outros autores. Gauch (1992) 

reconhece a necessidade de revisão periódica na estratificação ambiental estabelecida, 

dado o caráter dinâmico do desenvolvimento de cultivares, com substituição periódica dos 

genótipos em avaliação nos ensaios (i.e., substituição por genótipos com diferentes níveis 

de estabilidade). Portanto, embora a magnitude da interação GL tenha sido relativamente 

baixa, a exemplo do que é reportado também em outros estudos, esforços de pesquisa que 

visem à estratificação da região alvo não podem ser desencorajados. Isso porque o 

germoplasma avaliado foi proveniente do crivo de seleções sucessivas, que, supostamente, 

priorizaram genótipos de adaptação ampla. Ademais, em muitos estudos a estratificação da 

região alvo é reportada como boa solução aos problemas decorrentes da interação GL 

(Saindon & Schaalje, 1993; Annicchiarico & Perenzin, 1994; Basford & Cooper, 1998; 

Ceccarelli et al., 1998; Yan et al., 2000; Annicchiarico et al., 2005).  

 

c) Os dez anos de avaliação podem ser divididos em dois períodos, caracterizados por 

moderada (2004/2010) e elevada (2011/2013) variação genotípica 

A causa dessa diferenciação permanece não suficientemente esclarecida. A 

elevação da variância genotípica nos três últimos anos de avaliação pode não ter, de fato, 

natureza genética. Embora nesse período foram introduzidos genótipos com “backgrounds” 

genéticos supostamente distintos, introduções de linhagens são práticas comuns nos 

programas de melhoramento, e isso ocorreu também nos demais anos de avaliação. 

Também a hipótese de a variância genotípica estar inflacionada pela variância da interação 

GA não explica, por si só, o fenômeno observado. O salto na variância genotípica entre os 

dois períodos  3 3de 27,5 10 para 182,9 10   não foi acompanhado, em proporção 
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equivalente, pelo acréscimo na variância da interação GA  3 3de14,5 10 para 44,5 10   

(Tabela 4). Assim, a causa pode não ser genética. Contudo, ainda reconhecendo essa 

possibilidade, os dez anos de melhoramento compreendidos por este estudo (2004/2013) 

devem ser divididos em duas etapas, aqui denominadas fase 3 (por sobrepor-se à terceira e 

última fase identificada por Breseghello et al., 2011) e fase 4. Isto se faz importante, e 

mesmo necessário, a fim de se obterem estimativas mais acuradas de progresso genético, 

via regressão do ganho genético médio anual pelos anos de avaliação (seção 4.2).  

 

d) A redução em variações microambientais deve ser considerada prioritariamente, 

antes mesmo da adoção de estratégias visando capitalizar interações GL positivas via 

estratificação ambiental 

Das interações envolvendo genótipos, o erro médio experimental – interação 

“genótipo x parcela” dentro de local e ano, apresentou variação excessivamente elevada. O 

erro médio experimental, relativamente à variância genotípica, foi muito superior que à 

interação GL  2 2
G G7,43σ 0,37σ . Portanto, a exploração de genótipos com adaptação 

específica, por meio de uma divisão da região alvo em sub-regiões homogêneas, 

aparentemente não merece ser priorizada. Ou seja, a oportunidade de ganho genético é 

pequena, já que pouca variação seria capitalizada, transformando-se em variação herdável. 

Isto, desconsiderando-se outras dificuldades inerentes, como a divisão do programa e a 

produção e comercialização das sementes de forma regionalizada.  

Por outro lado, há oportunidade muito maior de ganho genético via redução do 

erro experimental. E, nesse caso, a estratégia adotada é de mais simples execução. A 

variância residual pode ser reduzida por meio de práticas experimentais mais adequadas, 

que forneçam estimativas mais acuradas do valor genotípico, repercutindo, portanto, em 

maior herdabilidade e ganho de seleção. Logo, o aumento no número de repetições do 

experimento base, do tamanho de parcelas e a adoção de delineamento experimental mais 

adequado, com os tratamentos genéticos distribuídos mais eficientemente às unidades 

experimentais, devem também ser considerados na busca de maximização dos ganhos 

genéticos no âmbito dos programas de seleção.  

 

e) A seleção de genótipos com boa estabilidade temporal deve ser priorizada 

O germoplasma avaliado tem baixa estabilidade temporal. Das interações 

envolvendo genótipos, a interação GAL foi a segunda fonte de variação mais importante, 
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caracterizando-se por oscilações no ordenamento dos genótipos, dada sua natureza 

predominantemente cruzada. Do ponto de vista de segurança na atividade agrícola, o 

sucesso de uma cultivar reside na sua estabilidade temporal; isto é, na habilidade que tem 

em tamponar variações imprevisíveis através do tempo.  

Os efeitos negativos da interação GAL podem ser atenuados aumentando-se os 

anos de avaliação dos genótipos mais promissores, e, consequentemente, melhorando a 

predição de seus valores genotípicos; o que aumentaria a eficiência da seleção de genótipos 

quanto à estabilidade temporal. Opcionalmente, esses genótipos podem ser selecionados 

submetendo os dados a procedimentos mais refinados de análise (e.g., modelagem AMMI, 

GGEBiplot). 

 

4.2 PROGRESSO GENÉTICO DIFERENCIAL EM LOCAIS DE AVALIAÇÃO 

As médias de produtividade de grãos em cada ano apresentaram ajuste ruim ao 

modelo de regressão linear não segmentado, como evidenciado pela baixa estimativa do 

coeficiente de determinação (R2=0,08). Por esse motivo, o ganho genético médio anual foi 

subestimado em 22,8 kg.ha-1.ano-1, valor muito inferior ao estimado por Breseghello et al. 

(2011) (44,5 kg.ha-1.ano-1) também para este programa de melhoramento do arroz. Esses 

resultados reforçam a necessidade de que o avanço genético do programa de melhoramento 

de arroz, coordenado pela Embrapa no período 2004/2013, seja estudado por meio de 

regressão segmentada (Figura 8). 

As médias de produtividade de grãos em cada ano foram então ajustadas por 

uma regressão bisegmentada, dividindo os anos de avaliação em dois diferentes períodos 

(3ª fase: 2004 a 2010; 4ª fase: 2010 a 2013), conforme a evolução do programa de 

melhoramento, quanto à variação genotípica explorada (4.1.1.2). A regressão da 

produtividade em função dos sete primeiros anos de avaliação (3ª fase) resultou em ganho 

genético médio de 53,4 kg.ha-1.ano-1, o que corresponde a 1,65% da média ajustada no 

primeiro ano (3236 kg.ha-1). Essa estimativa é semelhante à reportada por Breseghello et 

al. (2011) (44,5 kg.ha-1), para 2002/2009, numa região ainda mais ampla, compreendida 

também pelos estados de Piauí e Maranhão. Por sua vez, o ganho genético observado nos 

anos que se seguiram (4ª fase – 2010/2013) foi de 21,3 -1 -1kg.ha .ano , o que corresponde a 

0,59% da produtividade ajustada no primeiro ano desta série (3557 kg.ha-1, em 2010) ( 

Figura 9). Houve, portanto, uma associação negativa entre a média das novas 
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linhagens em cada ano e sua variação genotípica, haja vista a redução no ritmo de aumento 

da produtividade quando acrescentada variação genotípica. Esses resultados reforçam a 

tese de que genótipos não adaptados foram introduzidos ao germoplasma elite a partir de 

2010, reduzindo a estimativa de ganho médio anual. Esse tipo de associação tem sido 

reportado também em outros estudos (Santos et al., 2002; Morais Júnior et al., 2015), 

muito embora a combinação de média alta com elevada variação genotípica seja a 

condição mais desejável nas populações de melhoramento. 

 
Figura 8. Regressão ponderada de estimativas da produtividade de grãos (y) de arroz 

cultivado no ecossistema terras altas, obtidas por meio de avaliações de 

linhagens e cultivares em ensaios de VCU conduzidos em dez anos de 

experimentação (2004/2010). O coeficiente de regressão linear corresponde 

à estimativa do progresso genético, em kg.ha-1.ano-1. O coeficiente de 

determinação foi estimado em R2=0,08. 

As médias de produtividade de grãos em cada ano foram então ajustadas por 

uma regressão bisegmentada, dividindo os anos de avaliação em dois diferentes períodos 

(3ª fase: 2004 a 2010; 4ª fase: 2010 a 2013), conforme a evolução do programa de 

melhoramento, quanto à variação genotípica explorada (4.1.1.2). A regressão da 

produtividade em função dos sete primeiros anos de avaliação (3ª fase) resultou em ganho 
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genético médio de 53,4 kg.ha-1.ano-1, o que corresponde a 1,65% da média ajustada no 

primeiro ano (3236 kg.ha-1). Essa estimativa é semelhante à reportada por Breseghello et 

al. (2011) (44,5 kg.ha-1), para 2002/2009, numa região ainda mais ampla, compreendida 

também pelos estados de Piauí e Maranhão. Por sua vez, o ganho genético observado nos 

anos que se seguiram (4ª fase – 2010/2013) foi de 21,3 -1 -1kg.ha .ano , o que corresponde a 

0,59% da produtividade ajustada no primeiro ano desta série (3557 kg.ha-1, em 2010) ( 

Figura 9). Houve, portanto, uma associação negativa entre a média das novas 

linhagens em cada ano e sua variação genotípica, haja vista a redução no ritmo de aumento 

da produtividade quando acrescentada variação genotípica. Esses resultados reforçam a 

tese de que genótipos não adaptados foram introduzidos ao germoplasma elite a partir de 

2010, reduzindo a estimativa de ganho médio anual. Esse tipo de associação tem sido 

reportado também em outros estudos (Santos et al., 2002; Morais Júnior et al., 2015), 

muito embora a combinação de média alta com elevada variação genotípica seja a 

condição mais desejável nas populações de melhoramento.  

 
 

Figura 9. Regressão bisegmentada da produtividade em função de dez anos de 

melhoramento do arroz de terras altas. A reta em negrito representa o progresso 

genético em toda a região alvo (GO, MT, TO, RO), e, nas demais cores, o 

progresso realizado em alguns dos locais de avaliação. 
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Um dos fatores limitantes do progresso genético no programa de melhoramento 

de arroz de terras altas da Embrapa tem sido a extensão da região alvo (Breseghello et al., 

2011). Em razão da interação GE, o ganho médio anual estimado em cada uma das duas 

fases do programa não foi realizado igualitariamente em todos os locais, como demonstra 

as diferenças em inclinação das retas na  

Figura 9. Apenas Goianira apresentou progresso genético positivo nas duas 

fases do melhoramento (34 kg-1.ha-1.ano-1 e 43,49 kg-1.ha-1.ano-1, respectivamente nas fases 

3 e 4). Os diferentes ganhos de seleção observados entre locais, em uma mesma fase do 

programa, podem ser atribuídos principalmente à interação GE, enquanto a inconsistência 

nas estimativas observadas entre as duas fases (positivo em uma e negativo em outra) deve 

ser atribuída a interações envolvendo anos de avaliação. Esses resultados dão mostra da 

importância da interação GE nos resultados das atividades desse programa de 

melhoramento, fazendo surgir a hipótese de que a exploração de adaptações específicas, 

via estratificação ambiental, pode resultar em maior avanço genético na região produtora. 

4.3 GANHOS GENÉTICOS ESPERADOS COM A REGIONALIZAÇÃO 

A eficiência relativa da seleção indireta (RC/RD) é função de dois importantes 

paramentos (equação (6). O primeiro parâmetro é a correlação genética entre a região e 

suas sub-regiões, que, nas simulações de regionalização apresentadas na  Tabela 5, oscilou 

valores entre 0,8645 e 0,9678. As estimativas de correlação genotípica dependeram, 

evidentemente, da magnitude da interação GL estimada no modelo sem regionalização 

20621)(σ 2
GL   (Tabela 4), além dos valores 2

GL
2
GS/σσ  considerados nessas simulações. 

Baixas estimativas deste parâmetro genético são indicativo de que existem mudanças no 

ordenamento dos genótipos entre as duas unidades de seleção (Windhausen et al., 2012), 

região não dividida e sub-região; o que justificaria algum esforço para estratificação da 

região alvo. Por outro lado, com correlações próximas à unidade, passa a ser questionável 

se o ganho genético conseguido com a regionalização seria suficientemente elevado de 

modo a justificar divisão do programa de melhoramento, bem como recomendações 

regionalizadas.  

Na literatura relacionada, alguns estudos têm demonstrado que a regionalização 

constitui prática, por vezes, não adequada (Atlin et al., 2000a; Atlin et al., 2011). Atlin et 

al. (2011) defendem a tese de que, se a correlação genotípica entre as duas unidades de 

seleção, região e sub-região, for de aproximadamente 0,90, a opção pela exploração de 
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genótipos com adaptação ampla, e recomendados à região não dividida, seria decisão mais 

acertada. 

Tabela 5. Efeito do número de sub-regiões1 (s) e anos de avaliação (a) sobre a eficiência 

da seleção indireta (RC/RD), bem como da razão entre as variâncias da 

interação de genótipos com estratos (2
GS) e aquela da interação de genótipos 

com locais (2
GL), sobre a correlação genotípica (rG). 

 

 

rG 

RC/RD 

a=2 a=3 a=4 

s=2 s=4 s=8 s=2 s=4 s=8 s=2 s=4 s=8 

0,20 0,9678 1,043 1,2196 1,5086 1,0244 1,1696 1,4114 1,013 1,1383 1,3493 

0,50 0,9249 0,9592 1,1198 1,3777 0,9436 1,0755 1,2889 0,9341 1,048 1,2322 

0,80 0,8872 0,8885 
0357,14

9667,03





S

S
 1,2677 0,8753 0,9963 1,186 0,8673 0,9718 1,1338 

1,00 0,8645 0,8471 0,9867 1,2037 0,8353 0,9501 1,1261 0,8282 0,9274 1,0766 
1 Nas simulações, foi considerado número fixo de locais de teste; logo, as sub-regiões são representadas por l=8/s locais; 

e.g.: na regionalização com s=2 estratos, cada sub-região tem tamanho representado por 4 locais. 

O número (s) e o tamanho dos estratos (l) influenciam nas estimativas de 

herdabilidade (equações (2.6 e (2.7), e, por conseguinte, na eficiência da resposta à seleção 

indireta (RC/RD). Pelas simulações realizadas (Tabela 5), observa-se que a seleção direta 

pode proporcionar ganhos maiores que a seleção indireta (RC/RD < 1), quando a 

regionalização for capaz de alocar maior parcela da interação GL entre estratos 

)1σσ( 2
GL

2
GS  , sem, contudo, subdividir demasiadamente a região alvo  2s . As sub-

regiões também devem agregar maiores limites territoriais 2) s com 8/s,=(l/s  . Nesses 

casos, a herdabilidade esperada nas sub-regiões será maior do que na região não dividida, 

além do fato já mencionado de a correlação genotípica entre as duas unidades de seleção 

(região e sub-região) ser relativamente baixa nessas circunstâncias.  

Com a atual regionalização, baseada nas fronteiras geopolíticas dos estados 

brasileiros 4)s   0,50,σσ( 2
GL

2
GS  , o ganho genético esperado com a seleção indireta é 

maior do que o esperado com a seleção realizada diretamente, em cada estado 

(RC/RD=1,1198). Para que algum ganho genético atribuível à regionalização fosse 

esperado com essa prática, seria necessário que toda a interação GL 1)σσ( 2
GL

2
GS   fosse 

alocada entre os quatro estados; nesse caso com avaliação de genótipos por apenas dois 

anos. Entretanto, além de impraticável, os ganhos alcançados seriam insatisfatórios (Tabela 

5):  
 

   
1-0,9867 0,0133

Δ RC RD = ×100 Δ RI RD = ×100 Δ RI RD =0,66%
a 2

  . 

Em síntese, existe margem para ganho genético com a seleção direta nas 

combinações de 2
GL

2
GS/σσ , “a” e “s”, o que se visualiza no terceiro quadrante do gráfico na  

2
GL

2
GS
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Figura 10. Como exemplo, considere uma regionalização capaz de alocar 50% 

da interação GL entre dois estratos (s=2), e que, nos ensaios de VCU, os genótipos 

permaneçam dois anos em avaliação (a=2). Ou considere uma regionalização com 80% da 

interação GL alocada entre três estratos (s=3) e permanência dos genótipos na rede 

experimental também por dois anos. Nesses dois casos, a seleção direta, realizada dentro 

da sub-região, oferece a oportunidade de realização de ganhos genéticos maiores, se 

comparada à seleção indireta, sem qualquer regionalização. Em ambos os casos, é esperado 

ganho genético de aproximadamente 2% ao ano, atribuível exclusivamente à 

regionalização:  
1-0,9598 0,0402

Δ RC/RD = ×100= ×100 2%
2 2

 . 

 
 

Figura 10. Eficiência da seleção indireta (RC/RD) em função do número de sub-regiões 

(s). Para cada curva, uma combinação entre a razão de variâncias 2 2
GS GLσ σ  e 

número de anos. Duas retas perpendiculares entre si dividem o gráfico em 

quatro quadrantes: horizontal em RI/RD=1, e vertical em s=4,7. 
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4.4 AVALIAÇÃO DE REGIONALIZAÇÕES PRÉ-EXISTENTES 

4.4.1 Particionamento da variação fenotípica em diferentes regionalizações 

4.4.1.1 Significância das estimativas de componentes de variância e validação do 

estimador RC/RD 

Fontes de variação relativas a genótipos e suas interações influenciaram 

significativamente (p<0,05) a produtividade de grãos, em análises de variância das seis 

regionalizações pré-existentes (Tabela 6). A constatação de significância para esses efeitos 

constitui informação relevante porque são essas as fontes de variação presentes no 

estimador de herdabilidade, quando em região estratificada (equação 7), e que sustentam as 

discussões ao longo da seção 4.4.1. 

Tabela 6. Componentes de variância1 (x103) para produtividade de grãos (kg.ha-1), em 

ensaios de VCU avaliados na região central do Brasil (GO,MT,RO,TO), no 

período 2004/2013, considerando-se análise de variância com diferentes 

modelos de regionalização2. 

Regionalizações 2
Gσ  2

GAσ  2
GSσ  2

GL(S)  2
GSAσ  2

GAL(S)σ  2
Eσ  

R1 58,5±0,6 27,6±0,5 9,4±0,5 9,4±0,9 0±1,3 202,1±0,3 454,4±0,1 
R2 58,0±0,6 25,3±0,5 12,0±0,5 5,0±1,0 0±1,4 195,3±0,2 495,4±0,1 
R3 62,3±0,5 26,6±0,5 4,8±0,5 13,2±0,7 0±1,3 192,3±0,3 491,3±0,1 
R4 59,3±0,5 27,0±0,5 10,7±0,5 8,6±0,9 0±1,4 192,7±0,3 491,3±0,1 
R5 59,5±0,5 27,1±0,5 9,7±0,5 8,9±0,9 0±1,5 192,9±0,2 491,4±0,1 
R6 61,1±0,5 26,9±0,5 3,2±0,6 17,8±0,7 0±1,2 189,6±0,3 491,3±0,1 
1 Genótipos (

2
Gσ ); interação GA (

2
GAσ ); interação GS (

2
GSσ ); interação GL dentro de sub-região (

2
GL(S)σ ); interação GSA (

2
GSAσ ); 

interação GAL, dentro de sub-região (
2
GAL(S)σ ); e interação residual – genótipo x parcelas (

2
Eσ ). 

2 R1: Regionalização por estados; R2: Regionalização de Heinemann & Sentelhas (2011); R3: Regionalização 1 de Mendes et al. (2013); 

R4: Regionalização 2 de Mendes et al. (2013); R5: Regionalização 3 de Mendes et al. (2013); R6: Regionalização de Heinemann et al. 

(2015).  

A interação GL ( 32
GL 106,20σ  ) (Tabela 4), estimada em análise conjunta de 

todos os experimentos, via modelo sem regionalização, não foi totalmente recuperada pelo 

somatório 2
GL(S)

2
GS σσ  : R1  32

GL 1018,8σ  , R2  32
GL 1017σ  , R3  32

GL 1018σ  , R4 

 32
GL 1019,3σ   e R5  32

GL 1018,6σ  . A regionalização R6 foi uma exceção 

)1021(σ 32
GL  , o que talvez possa ser explicado por sua baixa eficácia em isolar a 

interação GL entre estratos (Tabela 6). Essas observações indicam que parcela da interação 

GL, agora isolada entre estratos das regionalizações, inflacionava alguma das fontes de 

variação antes da estratificação.  

Resultados da análise de variância nas seis regionalizações apontam para uma 
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relação negativa entre as fontes de variação genotípica e da interação GS. A variação 

genotípica foi menos pronunciada em regionalizações com maior interação GS, e mais 

pronunciada nas outras regionalizações, nas quais a interação GS foi de menor magnitude ( 

Figura 11). Essa tendência foi reportada também por Windhausen et al. (2012). 

Isso faz suscitar a hipótese de que a interação GL inflaciona a variação genotípica, e que 

isso acontece mesmo quando essa interação varia de forma não controlada, como acontece 

na região não estratificada. A referida hipótese se confirmou pelos resultados 

supramencionados, o que pode trazer implicações importantes à forma como vem sendo 

investigada a necessidade de estratificação da região alvo, por meio de simulações de 

estimativas RC/RD (seção 4.3).  

A eficiência da seleção indireta, relativamente à seleção direta (RC/RD), é 

influenciada por predições da correlação genotípica entre a região não dividida e suas  

 
 

Figura 11. Estimativas de componentes de variância em análises sob diferentes modelos 

de regionalização pré-existentes. Foram representadas apenas as seguintes 

fontes de variação, presentes no estimador de herdabilidade que considera 

avaliações em múltiplos anos e com regionalização (equação (2.6): 1 Genótipos 

( 2
Gσ ); interação GA ( 2

GAσ ); interação GS ( 2
GSσ ); interação GL dentro de sub-

região (
2
GL(S)σ ); interação GSA ( 2

GSAσ ); interação GAL, dentro de sub-região 

( 
2
GAL(S)σ ); e interação residual – genótipo x parcelas ( 2

Eσ ).Em linha pontilhada, 

a variação genotípica predita dentro de sub-regiões .  2
GS

2
G

2
G(S) σσσ 
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sub-regiões (equação 9), além de predições da herdabilidade nas sub-regiões (equação 8). 

Ambas dependem da validade do estimador 2
GS

2
G

2
G(S) σσσ  , que tem como pressuposto a 

independência entre efeitos genotípicos e da interação GS (Atlin et al., 2000a). Pela análise 

de variância das regionalizações, observa-se que a conversão de 2
GSσ  em 2

G(S)σ  ocorre de 

forma não aditiva  2
GS

2
G

2
G(S) σσσ  , dada a violação ao referido pressuposto de 

independência ( 

Figura 11). Essa violação introduz algum grau de incerteza às predições de 2
G(S)σ  e, por 

conseguinte, de RC/RD.  

4.4.1.2 Interação GL entre e dentro de sub-regiões 

O particionamento da interação GL, distribuída entre )(σ2
GS  e dentro de estratos 

)(σ2
GL(S)

, constitui um eficiente modo de avaliação do sucesso da estratificação ambiental. 

Na regionalização baseada nas fronteiras geopolíticas dos estados brasileiros (unidades da 

federação), a interação GL ficou distribuída igualitariamente entre e dentro de estratos (

= + 2
GL(S)σ =9.383+9.388) (Tabela 6). Como já discutido em seção anterior (4.3), 

uma regionalização como essa (s=4, a=2) ofereceria ganhos de seleção apenas se toda a 

interação GL fosse alocada entre estratos )1σσ( 2
GL

2
GS  . Essas estimativas de componentes 

de variância, em conjunto com simulações da eficiência relativa da seleção direta (Tabela 

5), levam à conclusão de que a seleção de genótipos com adaptação específica às unidades 

da federação deve ser preterida em favor da seleção de genótipos amplamente adaptados a 

toda região alvo. 

Nas regionalizações R3, R4 e R5 (Anexo B), a região alvo foi dividida também 

em quatro sub-regiões (s=4), com base em análise de variáveis climáticas (precipitação 

pluviométrica, temperaturas máxima e mínima e radiação solar) registradas por longo 

período, em estações climáticas da região. Para que a adoção de alguma destas 

estratificações se mostrasse viável, seria necessário, também neste caso, que a interação 

GL fosse quase totalmente alocada entre sub-regiões (s=4, a=2) (Tabela 5); o que, 

evidentemente, não é factível de ser conseguido. Portanto, a seleção de genótipos com 

adaptação a toda região alvo constitui, também no caso dessas estratificações, opção mais 

vantajosa, não sendo necessária a estratificação da região cultivada, nem divisão do 

programa de melhoramento e recomendações regionalizadas.  

2
GLσ 2

GSσ
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Dentre as regionalizações R3, R4 e R5, R3 foi menos eficiente ( = +

2
GL(S)σ =4,8+13,2), o que pode ser explicado por esta abordagem ser menos informativa 

(Mendes et al., 2013). A distribuição de cada variável climática ao longo dos meses do ano 

foi reduzida a um único valor, a média. Por sua vez, as regionalizações R4 e R5 tiveram 

desempenho similar em alocar a interação GL entre estratos ( = + 2
GL(S)σ

=10.703+8,629 9.679+8.870) (Tabela 6). Esse resultado sugere que, para fins de 

estratificação ambiental, os dados das quatro variáveis climáticas consideradas podem ser 

sumarizados na forma de médias mensais, ou relativas a um período específico do ano 

(estação de cultivo), ou a todos os meses do ano.  

Dentre as estratificações avaliadas, R2 e R6 dividiram a região alvo em três 

estratos (Anexo A). Em regionalizações como essas, i.e., com s=3 estratos, 80% da 

interação GL deve ser alocada entre sub-regiões para que algum ganho genético atribuível 

à estratificação possa ser conseguido – [(RC/RD) = (1-0,9667)/2 = 0,015]; i.e., 1,5% ao 

ano (Tabela 5). A regionalização R6 foi a menos eficiente. Apenas pequena parcela da 

interação GL 
2
GS

2
GL

σ 3,2
100 15%

σ 3,2 17,8

 
   

 
 foi alocada entre estratos (Tabela 6). Essa 

regionalização se fundamentou em abordagem metodológica sofisticada, envolvendo 

simulações da produtividade de grãos da cultivar BRS Primavera (genótipo de referência, 

amplamente cultivado), por meio de modelo de simulação implementado em software do 

tipo crop models (Oryza2000). O modelo fornece estimativas em função de variáveis 

climáticas, de solo e, também, relativas a práticas de manejo, entre outras. A falta de bons 

resultados nessa regionalização, no que diz respeito à magnitude da interação GS, talvez 

possa ser explicada pelo fato de se considerarem predições de rendimento de apenas uma 

cultivar. Isso faz suscitar a seguinte hipótese: se os genótipos avaliados nos ensaios de 

VCU fossem altamente correlacionados genotipicamente com a cultivar BRS Primavera, 

talvez a interação GS fosse consideravelmente maior, de modo a viabilizar a adoção da 

regionalização R6.  

Ao método que gerou a regionalização R6, cabe a seguinte sugestão de 

aprimoramento. As simulações de produtividade poderiam considerar, em lugar da cultivar 

BRS Primavera, genótipo com elevado grau de parentesco com o germoplasma avaliado 

nos ensaios de VCU. O referido genótipo poderia ser identificado por meio de análise em 

registros de genealogia (“pedigree”), ou, caso esses registros não estejam disponíveis em 

2
GLσ 2

GSσ

2
GLσ 2

GSσ
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qualidade e quantidade suficientes, poderia ser também identificado por meio de análise da 

coancestria molecular (covariância molecular), por exemplo, via estimação de parentesco 

reportada por Toro et al. (2011). Este procedimento pode ser viabilizado pelas 

genotipagens realizadas e já disponíveis para parcela do germoplasma avaliado em ensaios 

de VCU (Morais Jr., em comunicação pessoal). Esse refinamento na escolha do genótipo a 

ser utilizado nas simulações de produtividade talvez seja um fator determinante para uma 

maior eficácia do método utilizado por Heinemann et al. (2015). 

Na estratificação R2 a região alvo foi dividida também em três estratos, e, 

como já se demonstrou, regionalizações assim apenas se justificariam se 80% da interação 

GL fosse alocada entre estratos. Sob este critério, a estratificação R2 foi a mais eficaz; pois 

a interação GS representou 70% do total da interação GL 
2
GS

2
GL

σ 12
100 70%

σ 12 5

 
   

 
 

(Tabela 6). Entretanto, ainda assim a exploração de genótipos com ampla adaptação à 

região cultivada permanece como opção mais vantajosa, relativamente à exploração de 

adaptações específicas via regionalização R2. 

Essa estratificação foi estabelecida utilizando-se dados de produtividade de 

grãos na região cultivada, proveniente de levantamentos realizados pelo IBGE, durante 

longo período de 35 anos. Dados de produtividade são representativos do conjunto de 

fatores ambientais que, coletivamente, determinam o rendimento da cultura (Chaves, 2001; 

Heinemann & Sentelhas, 2011). As informações de produtividade analisadas no estudo e 

que culminaram na regionalização R2 têm como importante vantagem a grande cobertura 

espaço-temporal. Os 35 anos de levantamentos agregam vantagem acerca da 

representatividade dos padrões climáticos da região produtora, conferindo estabilidade a 

essa estratificação de ambientes. Com relação à cobertura espacial, conforme mencionaram 

Heinemann & Sentelhas (2011), o IBGE colhe informações em cooperativas e fazendeiros 

distribuídos em toda a região produtora. Por isso, dados como estes constituem 

potencialmente um censo da produtividade em cada microrregião; sem deixar de 

considerar, entretanto, a desvantagem relacionada à incerteza inerente a dados provenientes 

de levantamentos, que, na prática, representam audiências com entidades produtoras. Afora 

essa desvantagem, o sucesso da regionalização R2 em alocar a interação GL entre estratos, 

aparentemente, reside na boa cobertura espaço-temporal dos dados analisados. 
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4.4.2 Concordância entre seleção regional e seleção local  

Os genótipos selecionados em uma sub-região, e que, não ocasionalmente, são 

também selecionados nos locais que a constituem, servem como indicativo da eficiência de 

seleção na regionalização. Como exemplo, consideremos a sub-região Tocantins e o local 

Alvorada, no ano 2004. Essas duas unidades de seleção apresentaram pouca 

correspondência quanto aos genótipos selecionados. Embora a concordância observada 

seja alta:  7142,0d)/N(apo  , e, uma parcela representativa desse valor é atribuída ao 

acaso   0,5510d/N)(cd/N)(b/Nb/N)(a/Nc/N)(a/Npe   (Tabela 7). A 

frequência de concordâncias observadas (po), ajustada pela frequência de concordâncias 

atribuídas ao acaso (pe), forneceu a estimativa k=0,36 

 0,360,5510)0,5510)/(1(0,7142k  . Portanto, a sub-região Tocantins e o local 

Alvorada são concordantes quanto à discriminação de apenas 36% dos genótipos avaliados 

em 2004.  

Estimativas do coeficiente de concordância kappa (k) envolvendo os demais  

Tabela 7. Comparação das médias de tratamentos pelo método Scott-Knott, em duas 

unidades de seleção (sub-região Tocantins e local Alvorada). 

Genótipos 
  Teste Scott-Knott1 

 
Frequência de genótipos2 

  Sub-região Tocantins Local Alvorada 
 

a b c d 

Gen1 
 

A A 
 

1 - - - 
Gen2 

 
A A 

 
1 - - - 

Gen3 
 

A A 
 

1 - - - 
Gen4 

 
C B 

 
- - - 1 

Gen5 
 

B A 
 

- - 1 - 
Gen6 

 
A A 

 
1 - - - 

Gen7 
 

A A 
 

1 - - - 
Gen8 

 
A B 

 
- 1 - - 

Gen9 
 

A A 
 

1 - - - 
Gen10 

 
A B 

 
- 1 - - 

Gen11 
 

B B 
 

- - - 1 
Gen12 

 
B A 

 
- - 1 - 

Gen13 
 

A B 
 

- 1 - - 
Gen14 

 
A A 

 
1 - - - 

Gen15 

 

A A 

 

1 - - - 

Gen16 
 

A A 
 

1 - - - 
Gen17 

 
B B 

 
- - - 1 

Gen18 
 

B B 
 

- - - 1 
Gen19 

 
A A 

 
1 - - - 

Gen20 
 

A B 
 

- 1 - - 
Gen21   A A   1 - - - 

Total   - -   11 4 2 4 
1 Genótipos com mesma letra não diferem estatisticamente entre si em nível de 5% de probabilidade. 

2 a: selecionado nas duas unidades de seleção; b: não selecionado na sub-região e selecionado no local; c: 

selecionado na sub-região e não selecionado no local; d: não selecionado nas duas unidades de seleção. 

locais amostrados ao longo dos dez anos de avaliação, na sub-região Tocantins, juntamente 

com aquelas da eficiência de seleção obtidas no mesmo período, para as demais sub-
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regiões (GO, MT, RO) dessa mesma estratificação, foram classificadas em intervalos que 

indicam pouca eficiência da seleção regional, relativamente à seleção local. Houve boa 

concordância entre as unidades de seleção, local e estado, apenas em 20% dos casos 

(categorias “substancial” e “perfeito” para concordância). As estimativas k foram, em boa 

parte (40%), relativamente baixas (classe “leve”), indicando apenas ligeira concordância 

entre a seleção nos estados e a seleção nos locais de teste (Figura 12). Esses resultados 

indicam que a regionalização por estados não foi eficiente na seleção de genótipos 

superiores, aptos a serem selecionados como nova cultivar. 

  

  

  

 
Figura 12. Classificação dos coeficientes de concordância kappa, relativos à eficiência da seleção 

praticada nas sub-regiões das regionalizações R1, R2, R3, R4, R5, R6, além da região não 

dividida (SR), relativamente à seleção praticada nos locais que a constituem, no período 2004 a 

2013. R1: regionalização por estados; R2: regionalização de Heinemann & Sentelhas (2011); 

R3 (regionalização 1 de Mendes et al., 2013); R4 (regionalização 2 de Mendes et al., 2013); R5 

(regionalização 3 de Mendes et al., 2013); R6 (regionalização de Heinemann et al., 2015); e SR 

(sem regionalização). Os genótipos foram selecionados pelo teste Scott Knott, sob =5%. 
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Nas demais estratificações (R2, R3, R4, R5, R6) e, também, na região não 

dividida, a seleção regional foi pouco eficiente. Em geral, os histogramas de concordância 

apresentam assimetria à direita (Figura 12), concentrando as estimativas k em classes 

associadas a média ou baixa concordância entre as unidades de seleção. Ademais, a 

distribuição desses coeficientes nas seis diferentes classes não dependeu da estratificação 

ambiental, conforme teste de independência 0,6037)(X2
Obs  . O teste de aderência 

aplicado para confrontar distribuições de frequências de cada uma das regionalizações 

contra a distribuição de frequências na região não dividida também mostrou diferenças não 

significativas ,05,0(X2
Obs  ) (Tabela 8). Esses resultados dão indicativo de que não há 

diferença na eficácia relativa das seis regionalizações, e que a seleção de genótipos na 

região não dividida é tão eficaz quanto qualquer seleção realizada regionalmente por meio 

de uma das estratificações avaliadas. Portanto, a adoção de quaisquer destas 

regionalizações, pelo menos no programa de melhoramento de arroz de terras altas em 

estudo, deve ser preterida em favor da não regionalização da região alvo.  

Tabela 8. Valores de probabilidade (p-valor) para o teste qui-quadrado relativos à 

comparação de eficiências de seleção de diferentes estratificações ambientais 

para o arroz de terras altas na região central do Brasil.  

Regionalizações1 
Teste de aderência 

R2 R3 R4 R5 R6 SR 

R1 0,4499 0,0899 0,5236 0,5498 0,9455 0,2101 

R2 - 0,1415 0,6061 0,9894 0,9216 0,4228 

R3 - - 0,7871 0,1854 0,1747 0,0942 

R4 - - - 0,7126 0,7501 0,3032 

R5 - - - - 0,9456 0,4571 

R6 - - - - - 0,3322 

 

Teste de independência = 0,6037 
1

 R1: regionalização por estados brasileiros; R2: regionalização de Heinemann & Sentelhas (2011); R3: regionalização nº1 de Mendes et 

al. (2013); R4: regionalização nº 2 de Mendes et al. (2013); R5: regionalização nº 3 de Mendes et al. (2013); R6: regionalização de 

Heinemann et al. (2015); e SR: sem regionalização). 

 

4.4.3 Consideraçõs adicionais sobre as  regionalizações e seu processo de 

avaliação 

A regionalização por estados é uma exigência imposta pelo Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA (Brasil, 2001). Esta regulamentação exige 

que a nova cultivar seja avaliada em cada sub-região alvo da recomendação futura. 

Ademais, as fronteiras dos estados brasileiros delimitam as sub-regiões. Para que uma 
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regionalização assim seja levada a efeito, o programa de melhoramento deveria, então, ser 

dividido em subprogramas e, igualmente, todas as fases necessárias ao desenvolvimento de 

cultivares também deveriam ser conduzidas independentemente em cada estado. 

Entretanto, isso não vem sendo feito na prática. A fase inicial do programa é conduzida na 

fazenda experimental onde está sediada a Embrapa, e não há diferenças entre o 

germoplasma avaliado nos diferentes estados (Apêndice E). Trata-se, portanto, de uma 

estratégia para exploração de genótipos com adaptação ampla, e, conforme atestam 

Breseghello et  al. (2011), as linhagens vem sendo selecionadas para boa performance na 

média dos ambientes. Embora reconhecendo a grande heterogeneidade ambiental presente 

na região alvo, que compreende quatro estados brasileiros, a estratégia de seleção adotada 

na Embrapa tem se mostrado mais vantajosa, relativamente à exploração de adaptações 

específicas utilizando quaisquer das regionalizações avaliadas neste estudo. 

As seis propostas de estratificação estudadas mostraram-se não eficientes, tanto 

pela pequena magnitude da interação GL alocada entre estratos, quanto pela falta de 

concordância entre as unidades de seleção, local e regional. Pela primeira delas, ficou 

constatado que o sucesso da regionalização depende não somente do montante da interação 

GL alocada entre sub-regiões, mas também do número de estratos necessário. Para ser 

eficiente, a regionalização precisa ser constituída por não mais que dois ou três estratos. 

Nesse aspecto, a regionalização R2 foi a mais eficiente. Aproximadamente 70% da 

interação GL foi isolada entre três estratos. As regionalizações R4 e R5 isolaram parcela 

representativa da interação GL entre estratos, mas a necessidade de quatro sub-regiões foi 

aspecto impeditivo à recomendação de uso no programa de melhoramento da Embrapa.  

Como já mencionado em seção anterior, resultados da avaliação de 

regionalizações, via particionamento da interação GL entre e dentro de estratos, devem ser 

considerados com cautela. Há suspeita de o germoplasma avaliado tamponar o efeito 

potencial da interação GL. Se a interação GL foi subestimada, é possível que as melhores 

regionalizações, especialmente a estratificação R2, venham demonstrar eficiência quando a 

análise envolver germoplasma não selecionado para adaptação ampla. Portanto, é possível, 

e até esperado, que a adoção desta regionalização possa vir a ser recomendada para o 

programa de melhoramento de arroz de terras altas da Embrapa.  

A avaliação das regionalizações por meio da concordância entre a seleção 

praticada no local de avaliação e aquela praticada na sub-região não revelou vantagens na 

adoção de quaisquer delas. Portanto, por meio das estimativas de concordância k 
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recomenda-se continuidade na estratégia já utilizada pela Embrapa, de seleção de 

genótipos com adaptação ampla. Adicionalmente, menciona-se também que as estimativas 

do coeficiente k mostraram-se independentes da regionalização utilizada, indicando que o 

os diferentes modelos de estratificação não influenciaram no grau de concordância entre a 

seleção local e a regional. 

A abordagem aqui empregada na avaliação das regionalizações é, 

conceitualmente, semelhante a outras reportadas na literatura (Hamblin & Zimmermann, 

1986). Apesar disso, foram introduzidas adaptações importantes, que conferem caráter 

inovador à metodologia. Na presente pesquisa a abordagem contou com suporte de testes 

estatísticos para apoiar a seleção de genótipos, seja no local de avaliação, seja na sub-

região como um todo (Skott-Knott, α=5%). A estimação do grau de concordância entre as 

regionalizações, baseado no coeficiente kappa e em suas classificações também tem amplo 

apoio na literatura (Vieira & Garrett, 2005). Por fim, a decisão sobre a eficiência das 

regionalizações também ficou apoiada em teste estatístico (Qui-Quadrado, α=5%), o que, 

em conjunto com os aspectos anteriores, confere objetividade e confiabilidade aos 

resultados dessa avaliação.  

4.5 DIMENSIONAMENTO DA REDE EXPERIMENTAL 

4.5.1 Número de repetições para os tratamentos genéticos 

Os locais são fonte de variação com efeitos aleatórios, sendo frequentemente 

substituídos na composição dos ensaios de VCU. Por esse motivo, não é possível a 

recomendação de um número prioritário de repetições por tratamento, particular a cada 

local de avaliação. Por outro lado, é razoável considerar a hipótese de que locais mais 

afastados da sede do programa de melhoramento apresentem maiores estimativas do 

quociente residual QE1  2 2
E1 E GQ σ σ , e que, por esse motivo, maior número de repetições 

é necessário. Entretanto, embora a rede experimental objeto de investigação no presente 

estudo tenha ampla distribuição espacial (Apêndice A), não foi constatado qualquer relação 

entre a magnitude das estimativas QE1 e os locais de avaliação experimental (Figura 13-b). 

Logo, uma recomendação diferencial de repetições do experimento base, que considerasse 

uma classificação dos locais pela proximidade com a sede do programa de 

desenvolvimento de cultivares, também não se justificaria. Por isso, foi necessário pautar a 

estimação do número ótimo de repetições no padrão de distribuição das estimativas QE1 na 
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série histórica de dez anos.  

 (a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
Figura 13. Estimativas do quociente σE

2 σG
2⁄  (QE1), obtidas em análises individuais da 

variância, sumarizadas em gráficos de caixa (a), em gráfico com a distribuição 

QE em função dos locais de avaliação experimental (b) e relação curvilinear 

entre herdabilidade (h2) e o número de repetições (c). 

Muitos experimentos apresentaram variação residual elevada, 

proporcionalmente muito superior à variação genotípica (e.g., ensaios com 45,3σσ 2
G

2
E  , 

no último quartil da Figura 13a). O aumento no número de repetições em experimentos 
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assim, buscando-se melhor precisão nas estimativas do valor genotípico, nem sempre 

constitui condição vantajosa. Como exemplo, considerando ensaios com quociente residual 

QE1=5,0, seria necessário cinco repetições por tratamento (uma repetição adicional, 

considerando-se o número habitual de repetições nesses ensaios, r=4) para que 

herdabilidades ainda não muito elevadas (e.g., 50%) pudessem ser alcançadas (Figura 13c), 

onerando injustificavelmente o programa de desenvolvimento de cultivares. Este 

argumento é compartilhado pelos autores do método gráfico aqui empregado (Yan et al., 

2015). Para eles, o erro experimental é, em boa parte, decorrente do manejo inadequado 

das unidades experimentais; a exemplo da falta de controle de plantas infestantes, colheita 

extemporânea, e mesmo de falhas humanas por ocasião do preparo dos ensaios ou do 

beneficiamento das sementes após a colheita. Portanto, antes de tudo, deve-se considerar a 

possibilidade de correção em falhas humanas e em desvios às práticas adequadas de 

experimentação. Descartar ensaios com variação residual muito elevada pode ser também 

uma decisão razoável, relativamente à opção de aumento nas repetições de tratamentos em 

anos futuros.  

Somente as estimativas QE1 nos três primeiros quartis da distribuição serviram 

para orientar sobre o número ótimo de repetições de tratamentos, comum a todos os locais 

de avaliação. Em experimentos com estimativas do quociente residual QE1 até o limite 

superior do primeiro quartil, o erro experimental foi inferior à variância genotípica 

74,0σσ( 2
G

2
E  , Figura 13a), e 2,4 repetições de tratamentos seriam suficientes para 

alcançar herdabilidades em nível desejável, de aproximadamente 76% (Figura 13c). Por 

sua vez, em experimentos com distribuição de tais estimativas no segundo quartil, a 

variância do erro experimental ultrapassa, mas não em grande proporção, a variância 

genotípica 53,1σσ74,0( 2
G

2
E  ), sendo suficiente a adoção de 3,2 repetições de 

tratamentos para alcançar um nível desejável de herdabilidade, estimado em 68%. Já em 

experimentos com estimativas QE1 no terceiro quartil da distribuição 

 2 2
E G1,53 3,45    , mais de quatro repetições (4,4) são necessárias para se alcançar 

níveis de herdabilidade não muito altos, de apenas 56% (Figura 13c). 

Portanto, como orientação geral, recomenda-se a avaliação de linhagens e 

cultivares de arroz em delineamento com média de 3,33 repetições por tratamento 












 33,3

3

4,4+3,2+2,4

3

rrr
r

Quartil 3ºQuartil 2ºQuartil 1º
. Embora número de repetições 

seja um valor inteiro, um arranjo experimental com número fracionário de repetições (e.g., 
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r=3,3) pode ser demonstrado, supondo a avaliação de genótipos em experimento com três 

blocos completos casualizados, sendo, cada bloco, constituído por 21 linhagens e duas 

repetições de três cultivares testemunhas 
 












3,3

24

32321
. Isso representa o caso 

dos 24 genótipos que, em média, foram avaliados no período 2004/2013. O uso de 

repetições dentro de blocos, entretanto, não é prática rotineira na experimentação agrícola. 

Assim, reconhecendo-se desnecessária a recomendação adicional de 0,33 repetições, passa 

a valer a recomendação de 3 repetições por tratamento, o que seria suficiente para alcançar 

herdabilidade de 70% (Figura 13c). 

A determinação do número ótimo de repetições por tratamento em ensaios de 

VCU depende, dentre muitas coisas, do caráter estudado. Caracteres como “tempo gasto 

até o florescimento” podem apresentar pouca variação associada ao erro experimental, 

sendo necessário menor número de repetições relativamente a caracteres como produção 

de grãos. Em estudo envolvendo outra espécie autógama, a aveia, demonstrou-se que, para 

alcançar 75% de herdabilidade, são necessárias aproximadamente duas repetições de 

tratamentos para o caráter “dias para o florescimento”, e aproximadamente três repetições 

para avaliação da produtividade de grãos (Yan et al., 2015). Esses resultados alinham-se ao 

do presente estudo. Já outros autores defendem ser necessário alcançar herdabilidades 

maiores, acima de 80%, o que seria conseguido com aproximadamente seis repetições por 

tratamento genético, considerando o caráter produção (Rezende & Duarte, 2007). 

Entretanto, níveis um pouco mais altos de herdabilidade, como o proposto por esses 

autores, são alcançados no segmento não sensitivo da curva que descreve o relacionamento 

entre herdabilidade e número de repetições. Nesses casos, o esforço de pesquisa parece não 

recompensado pelo aumento modesto na herdabilidade e, consequentemente, na acurácia 

das estimativas do valor genotípico. No contexto dos ensaios de avaliação de genótipos de 

arroz, isso implicaria em 48 parcelas adicionais (24 genótipos x 2 repetições) em cada 

experimento. Portanto, é razoável considerar mais vantajosos experimentos com três 

repetições e herdabilidades de aproximadamente 70%. 

4.5.2 Número de locais em rede experimental com avaliação anual 

Pelas simulações de herdabilidade em função do número de locais de 

avaliação, obtidas por meio de análises anuais, o tamanho da rede experimental necessário 

para se alcançar níveis elevados de herdabilidade foi variável nos diferentes anos (Figura 
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14). Em dois dos anos avaliados (2012 e 2013), a rede experimental poderia ser constituída 

por apenas alguns poucos locais (6 a 8), conferindo altos níveis de herdabilidade (0,74 e 

0,80). Entretanto, na maioria dos anos da série histórica (2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 

2010), seria necessário número maior de locais (10 a 12) na composição dos ensaios de 

VCU; assim atingindo níveis potenciais de herdabilidade entre 0,58 e 0,67. Em outros dois 

anos (2008 e 2011) o número de locais necessários seria bem maior (16 e 22 locais), e, 

ainda assim, níveis de herdabilidade não satisfatórios, e até muito baixos, seriam 

alcançados (0,25 e 0,45). Essas diferenças fazem suscitar a hipótese de que a variância 

genotípica explorada nesses ensaios seja determinante na definição do número ideal de 

locais para avaliação genotípica nos próximos anos.  

 
Figura 14. Relação curvilinear entre herdabilidade e número de locais, em rede 

experimental para avaliação de genótipos de arroz de terras altas, no Brasil 

central. Os anos foram agrupados pela semelhança das estimativas residuais 

QE3. Três repetições por tratamentos foram consideradas nessas simulações.  
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A variação não herdável, no numerador do primeiro termo da equação (2.11, 

relativamente à variação herdável, no denominador, determina a convexidade das curvas 

representadas no gráfico da Figura 14. Em 2012 e 2013, a variância genotípica foi 

significativamente mais elevada, influenciando preponderantemente as estimativas do 

número ótimo de locais. Por isso, caso a variância genotípica se mantenha em patamares 

elevados nos próximos anos, caberia, como recomendação, o emprego de 6 a 8 locais na 

composição dos ensaios de VCU. Entretanto, se esse componente da variação reduzir-se a 

patamares que, em geral, foram registrados entre 2004 e 2010, caberia recomendação de 10 

a 12 localidades para a composição dessa rede experimental. Por fim, deve-se ponderar que 

tais recomendações devem ser consideradas com cautela, haja vista que o respectivo 

estimador (equação 11) ainda não leva em conta interações envolvendo anos de avaliação. 

Isso constitui uma falha, se considerarmos a avaliação de genótipos por dois anos de 

experimentação.  

4.5.3 Número de locais em rede experimental com avaliação bianual 

Para a seleção e recomendação de novas cultivares, os genótipos devem ser 

avaliados por período de, no mínimo, dois anos, conforme regulamentação do Ministério 

da Agricultura (Brasil, 2001). Isto explicita a falha anteriormente apontada no estimador do 

número ótimo de locais definido pela equação (2.11. Com o propósito de fornecer 

estimativas que melhor atendam a esta realidade, foram, então, realizadas simulações de 

herdabilidade em função do número de locais, a partir do estimador proposto na equação 

(2.13. Por estas simulações (Figura 15), para se alcançar herdabilidade em torno de 0,70, 

seriam necessários entre 8 e 9 locais (NL=8,58) de teste na composição dos ensaios de 

VCU para a região não dividida. O total de locais utilizados na avaliação de genótipos no 

período 2004/2013 foi variável, predominando aproximadamente doze locais (Tabela 2). 

Assim, como recomendação geral para a seleção de genótipos com adaptação à região não 

dividida (estratégia atual adotada no programa da Embrapa), um número de locais 

ligeiramente menor poderia ser empregado – de oito a nove locais de teste. 

As estimativas do número ótimo de locais, discutidas até então, são relativas a 

simulações que não consideram a estratificação da região alvo. Quando se adota 

estratificação ambiental, é necessário que cada sub-região seja representada por um 

número adequado de locais, a fim de se obter estimativas confiáveis dos efeitos genotípicos 

(Kleinknecht et al., 2013). Assim, a predição do número ótimo de locais dentro de sub-  
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Figura 15. Relação curvilinear entre herdabilidade e número de locais em rede 

experimental para avaliação de genótipos de arroz de terras altas no Brasil 

central. Curvas em vermelho são relativas a locais dentro de sub-região, em 

regionalizações eficientes em alocar 80% da interação entre dois e três estratos 

(s=2, 3). A curva em azul é relativa a locais dentro de sub-regiões, em 

regionalização eficiente em alocar 50% da interação GL entre dois estratos 

(s=2). A curva em verde é relativa ao total de locais na região não dividida. A 

reta decrescente em vermelho divide as curvas em dois segmentos: sensitivo e 

não sensitivo, tendo a função de ponto de corte para as estimativas do número 

de locais. 

regiões depende de estimativas das interações GL e GAL, entre e dentro de estratos. A 

interação GAL entre estratos é frequentemente nula  0,0σ2
GAS   (Tabela 6), como também 

reportado por outros autores (Atlin et al., 2000a). Em razão de a interação tripla GAL ter 

efeito aleatório e seu particionamento, entre e dentro de estratos, ser considerado 

invariavelmente o mesmo, independentemente da regionalização, as simulações de 

herdabilidade em função de N  consideraram apenas diferenças no seguinte 

particionamento: 2
GL(S)

2
GS

2
GL σσσ  . Como já mencionado na seção 4.3, a regionalização 

passa a ser vantajosa quando, no mínimo, 50% da interação GL é alocada entre duas sub-

regiões (s=2), ou quando, no mínimo, 80% da interação GL é alocada entre duas ou três 
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sub-regiões.  

Alcançar resultados tão bons via estudos de regionalização tem se revelado 

desafiador à pesquisa. Na melhor das estratificações ambientais avaliadas (R2), foram 

necessárias três sub-regiões; porém, não mais que 70% da interação GL (proporção 

consideravelmente elevada) foi isolada entre estratos. O dimensionamento da rede 

experimental, quanto ao número de locais dentro de sub-regiões, deve ser orientado por 

características da regionalização, particularmente pelo número de estratos e pela magnitude 

da interação GS 







s:

σ

σ
2
GL

2
GS , sendo identificados os seguintes valores de referência: 0,50:2; 

0,80:2; 0,80:3 (Tabela 5). 

Consideremos, a princípio, regionalizações eficientes em alocar 

aproximadamente 80% da interação entre dois e três estratos. Pelas simulações de 

herdabilidade em função de locais dentro de estratos, seriam necessários cinco 

(NL(S)=5,2≈5) ou seis locais (NL(S)=5,95≈6), respectivamente (Figura 15). Por outro lado, 

considerando regionalizações um pouco menos eficientes, em que 50% da interação GL é 

isolada entre sub-regiões, a região alvo poderia ser dividida em não mais do que dois 

estratos, sendo necessários aproximadamente seis locais (NL(S)≈6,22) dentro de cada sub-

região (Figura 15). Essas estimativas NL e H obtidas representam, essencialmente, um 

compromisso em alcançar boa acurácia nas estimativas do valor genotípico, sem, contudo, 

onerar desnecessariamente o programa de desenvolvimento de cultivares (Yan et al., 

2015).  

Com a regionalização, o número total de locais necessários à composição da 

rede de ensaios de VCU inevitavelmente aumentaria, como advertem também Atlin et al. 

(2000a). O total de locais na rede experimental, entretanto, pode aumentar bastante, 

dependendo do número de sub-regiões definidas na estratificação. Por exemplo, o número 

de locais necessários numa regionalização com três estratos, NL=17,85 (Tabela 9) é 

consideravelmente maior do que o necessário numa região não dividida (NL=8,58). Já em 

regionalizações com apenas dois estratos, esse aumento não parece tão preocupante; pois, 

seria necessário acréscimo de apenas dois a quatro locais de teste (NL entre 10 e 12 locais), 

o que representaria aumento de 25% a 40% na rede experimental. O consequente aumento 

nas despesas orçamentárias, entretanto, não deve ser negligenciado. Assim, novos estudos 

dirigidos para a estratificação eficiente dessa região alvo (Goiás, Mato Grosso, Rondônia e 

Tocantins) devem priorizar a sua divisão em não mais que dois estratos.  
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Tabela 9. Número de locais dentro de sub-regiões [NL(s)] e total de locais na composição 

de ensaios de VCU (NL) para avaliação de arroz de terras altas na região do 

Brasil central, considerando-se regionalizações com dois e três estratos, e 50% 

e 80% da interação GL alocada entre estratos.  

 2 2 2
GS GLσ σ   

1s=1 

 

s=2 

 

s=3 

NL(s) 

 

NL 

 

NL(s) 

 

NL 

 

NL(s) 

 

NL 

0,00 8,58 

 

8,58 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

0,50 - 

 

- 

 

6,22 

 

12,44 

 

- 

 

- 

0,80 - 

 

- 

 

5,20 

 

10,40 

 

5,95 

 

17,85 
1 “s” é o número de estratos ou sub-regiões.  
2 2 2

GS GL   é a proporção da interação GL alocada entre estratos. 

4.5.4 Número de sub-regiões 

A região alvo desta pesquisa, se estratificada, deve ser dividida em não mais do 

que dois estratos, como ficou constatado pelas estimativas do ganho genético esperado 

com a regionalização (seção 4.3). Nesta seção, o número ótimo de sub-regiões foi 

novamente investigado, desta vez por meio da abordagem proposta por Yan et al. (2015), e 

utilizando o estimador do número de estratos proposto na equação (2.16. Inicialmente, é 

oportuno mencionar uma incongruência nesse modelo. A variância da interação GS é 

adicionada à variância genotípica mesmo quando a região não é estratificada; i.e., com 

Ns=1. Para contornar esse problema, as curvas que descrevem o relacionamento entre 

herdabilidade o número de estratos têm interceptos em s=2 (Figura 16).  

Pela Figura 16, observa-se que as estimativas de herdabilidade foram pouco 

influenciadas pelo montante da interação isolada entre estratos, havendo uma sobreposição 

quase completa entre as diferentes curvas. Isso pode ser explicado pelo fato de a interação 

GL, em análise conjunta de todos os experimentos, ser de pequena magnitude, 

relativamente a outras fontes de variação, como já discutido na seção 4.4.1.2. A adição de 

interação GL à variação genotípica, nas proporções utilizadas na simulação (p=0,50, 0,60, 

0,70 e 0,80), representou acréscimos moderados na variação herdável, portanto com 

intervalo pequeno na estimativa NS. As estimativas de herdabilidade em função do número 

de estratos ambientais apontam para a possibilidade de divisão da região alvo em três ou 

quatro sub-regiões. Entretanto, mantida a recomendação de dois estratos, herdabilidades 

em nível elevado, de aproximadamente 82%, poderia ser alcançado. Logo, com a decisão 

de estratificar a região alvo, deve ser priorizada uma divisão com apenas dois estratos.  
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Figura 16. Relação curvilinear entre herdabilidade e número de divisões (estratos 

ambientais) da região cultivada com arroz de terras altas no Brasil central. As 

regionalizações diferenciam-se quanto à proporção da interação GL isolada 

entre estratos, sendo representadas por curvas em cores diferentes. A reta 

decrescente em vermelho divide as curvas em dois segmentos: sensitivo e não 

sensitivo, tendo a função de ponto de corte para as estimativas do número de 

locais. 

4.5.5 Considerações finais acerca do dimensionamento da rede experimental 

a) Como recomendação geral, três repetições do experimento base devem ser utilizadas 

para avaliação de linhagens e cultivares de arroz em ensaios de VCU, número 

suficiente para alcançar herdabilidade de 70%. 

Em um quarto dos experimentos, o erro experimental é comparavelmente 

inferior à variação genotípica, e duas repetições do experimento base  RN 2,4 2,0   já 

seriam suficientes para esse nível de herdabilidade. Em outro quartil de experimentos, o 

erro experimento foi superior à variância genotípica, mas não em grande proporção, sendo 
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recomendáveis três repetições por tratamento  RN 3,2 3,0  . Em outros 25% dos 

experimentos, são recomendados aproximadamente quatro repetições por tratamento 

 RN 4,4 4,0  . Para experimentos com estimativas QE1 muito altas, particularmente 

devido a erro experimental elevado, superando a variância genotípica em mais que 3,5 

vezes, o aumento na repetição dos tratamentos é desaconselhável; em seu lugar, 

recomenda-se manejar mais adequadamente as unidades experimentais, por meio de 

melhores práticas de experimentação agrícola. 

 

b) Novos genótipos, introduzidos na rede experimental e eliminados já no primeiro ano, 

representam aproximadamente 70% do germoplasma avaliado. Para sua avaliação, 

dez a doze locais são suficientes para alcançando herdabilidades entre 58% e 67%. 

Aproximadamente 30% do germoplasma permanece dois ou mais anos nos ensaios 

de VCU, e, para esses genótipos, oito ou nove locais são suficientes.  

Este estudo subsidia, portanto, uma proposta de rede experimental com 

tratamentos (genótipos x ano) desbalanceados, com aproximadamente oito ou nove locais 

para avaliação de todos os genótipos, e dois ou três locais adicionais para avaliação apenas 

de novos genótipos. Essa recomendação visa a seleção de genótipos com adaptação a toda 

a região alvo (sem estratificação). Dez a doze locais são necessários para avaliação de 

linhagens experimentais em apenas um ano, se levado em consideração o padrão de 

variação nos dados observado em boa parte dos anos (2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 

2010). Nesse caso, a herdabilidade é estimada entre 58% e 67%. Se os genótipos 

permanecem por dois ou mais anos na rede experimental (aproximadamente 30% do 

germoplasma), são suficientes avaliações em número menor de locais, estimado em oito ou 

nove pontos de teste distribuídos na região alvo. 

 

c) O tamanho da amostra de locais em uma região estratificada será maior que em uma 

região não dividida.  

Para essa constatação, três cenários foram considerados no estudo: 

regionalização com 50% da interação genótipo x local (GL) entre dois estratos, e 

regionalizações com 80% dessa interação entre dois ou entre três estratos. Em todos esses 

cenários, é estimada a necessidade de mesmo número de locais dentro de estrato; isto é, 

cinco a seis locais. Portanto, é recomendável que, se alguma estratificação for utilizada, a 

região seja dividida em não mais que dois estratos, para que o total de locais na rede 
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experimental não aumente muito. 

 

d) As estimativas de herdabilidade em função do número de estratos ambientais 

apontam para a possibilidade de divisão da região alvo em três ou quatro estratos. 

Sob esse cenário de estratificação, há potencial de se alcançar herdabilidades 

próximas de 90%; mais precisamente 88%. Entretanto, mantida a recomendação de dois 

estratos identificada nas simulações do ganho genético esperado com a seleção direta, 

herdabilidades não inferiores a 80% podem ser alcançadas; mais precisamente, 82%. Logo, 

com a decisão de estratificar a região alvo, recomenda-se a divisão em não mais do que 

dois estratos. 



 

 

5 CONCLUSÕES 

a) Quanto a oportunidades de ganhos por seleção: 

- seleção menos rigorosa deve ser aplicada em genótipos de primeiro ano; 

- a estabilidade temporal deve ser considerada com maior prioridade por ocasião da 

seleção de linhagens experimentais; 

- a redução em variações microambientais (erro experimental) deve ser considerada, 

prioritariamente, antes da adoção de estratégias visando capitalizar interações 

positivas de genótipos com locais (GL), via estratificação ambiental. 

 

b) Quanto à necessidade de estratificação da região central do Brasil para avaliação 

genotípica de arroz de terras altas: 

- estratificações ambientais obtidas a partir de dados não longitudinais são 

desaconselhadas; 

- a estratificação ambiental não é aconselhável quando o germoplasma em avaliação 

apresenta boa estabilidade espacial;  

- o progresso genético alcançado no respectivo programa de melhoramento não é 

realizado igualitariamente em todos os locais amostrados na região, e, desse ponto de 

vista, há necessidade de estratificação da região alvo; 

 

c) Quanto à eficiência de estratificações ambientais já reportadas na literatura: 

- a estratégia de seleção adotada pela Embrapa, de exploração de genótipos com 

adaptação ampla, é mais vantajosa que a exploração de adaptações específicas, por 

meio das cinco propostas de regionalizações apresentadas na literatura (Heinemann 

& Sentelhas, 2011; Mendes et al., 2013; Heinemann et al., 2015); dentre essas 

regionalizações, a de Heinemann & Sentelhas (2011), fundamentada em análise de 

série histórica de levantamentos da produtividade de grãos de arroz, via dados do 

IBGE, é mais eficiente;  

 

d) Quanto à abordagem metodológica: 

-  a análise de concordância, via coeficiente kappa, na forma abordada neste estudo, 
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apresenta vantagens sobre outros métodos reportados para essa mesma finalidade 

(Hamblin & Zimmermann, 1986; Fasoulas, 1983); 

 

e) Orientações para pesquisas futuras sobre estratificação da região central do Brasil 

cultivada com arroz de terras altas: 

- estratificações ambientais obtidas a partir de dados não longitudinais são 

desaconselhadas; 

- o quociente entre a variância da interação GL e a variância genotípica  2 2
GL G   

deve ser suficientemente alto para justificar a adoção de estratificações ambientais; 

interações GL que representem aproximadamente 35% da variação genotípica não 

justificam a adoção de regionalizações; 

- para que a estratificação ambiental dessa região seja vantajosa, infere-se que esta seja 

dividida, prioritariamente, em duas sub-regiões com suficiente interação GL entre 

estratos. 

 

f) Quanto ao dimensionamento da rede experimental e número ótimo de estratos em 

futuras regionalizações: 

- como recomendação geral, três repetições do experimento base (por tratamento 

genético) devem ser utilizadas nos ensaios de VCU, alcançando herdabilidades em 

torno de 70%; 

-  Dez a doze locais são necessários para composição dos ensaios de VCU, quando a 

finalidade é selecionar genótipos com adaptação ampla (região não estratificada). 

Nesse caso, a rede experimental deve acomodar tratamentos (combinação entre 

genótipos e locais) desbalanceados. Oito ou nove locais devem ser utilizados para 

avaliação de todos os genótipos, e dois ou três locais devem ser adicionados à rede 

de ensaios para avaliação apenas de genótipos de primeiro ano; 

- o tamanho da amostra de locais em uma região estratificada será maior que em uma 

região não dividida, então, é recomendável que, se estratificada, a região seja 

dividida em não mais que dois estratos.  
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Apêndice A. Distribuição espacial dos locais na região alvo das inferências. O marcador 

destacado em amarelo diferencia-se por representar a sede do programa de 

melhoramento (STAntonio). Marcadores em vermelho representam Iporá-

GO, Pium-TO e Porangatu-GO.  

 

  
Apêndice B. Número de genótipos em função dos anos de avaliação. Cada coluna 

representa o total de genótipos avaliados em cada experimento (combinação 

local e ano). 
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Apêndice C. Tempo de permanência de linhagens experimentais e cultivares comerciais 

na rede experimental. 

Gênero Tempo de permanência (anos) Número de genótipos Participação porcentual 

Cultivar 

1 0 0,00 
2 3 1,40 
3 1 0,46 
4 1 0,46 
5 0 0,00 
6 1 0,46 
7 0 0,00 
8 0 0,00 
9 0 0,00 

10 1 0,46 

Linhagens 

1 152 71,36 
2 46 21,59 
3 6 2,81 
4 2 0,90 

 

 

 

 

a- Erro experimental b- 2011 c- 2012 

 
 

  

Apêndice D. Magnitude do erro médio experimental em análises anuais dos experimentos 

(gráfico b). Magnitude de variações relativas a locais (gráficos c e d), 

obtidos em análises anuais dos experimentos (2011 e 2012, 

respectivamente). Como exemplo, a coluna Iporá representa o componente 

de variância relativa a todo o conjunto de locais, exceto Iporá.  
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Apêndice E. Incidência dos genótipos nos estados que constituem a região alvo (Goiás, 

Mato Grosso, Rondônia e Tocantins). Avaliação em ensaios de VCU, no 

período 2004/2013. Em lugar de sua identificação nominal, os genótipos 

encontram-se representados numericamente.  
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Apêndice F. Eficiência (%) da seleção praticada nas sub-regiões das estratificações R1, 

R2, R4 e R6 (método de Kang, 1988), relativamente à seleção praticada em 

cada local de avaliação (teste de médias Scott Knott, =5%), no período 

2004 a 2013 (R1: Regionalização por estados; R2: Regionalização de 

Heineman & Sentelhas (2011); R3 (Regionalização nº1 de Mendes et al. 

(2013). 
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(R2)

 

(R6)

 
Anexo A. Estratificação da região produtora de arroz de terras altas no Brasil Central 

(GO, MT, RO e TO), em três classes (R2 – Heinemann & Sentelhas, 2011; R6 

– Heinemann et al., 2015). 

 

 

 

 
 R3 

 

R4 

  

R5 

 

Anexo B. Distribuição das estações meteorológicas e espacialização dos agrupamentos 

identificados. Regionalização R3 (método das médias anuais), R4 (método das 

médias mensais de novembro a abril) e R5 (método das doze médias anuais) 

(Fonte: Mendes et al., 2013). 

 

 

 


