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RESUMO 

 

GARCIA, A. L. B CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA POR MODELOS MISTOS DE UMA POPULAÇÃO 

DE LINHAS PURAS RECOMBINANTES DE ARROZ IRRIGADO. 2017. 105 f. Dissertação (Mestrado em 

Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. ¹ 

 

O aumento da produtividade em arroz é um desafio para os programas de melhoramento do mundo todo. Uma 

alternativa para identificar linhagens mais produtivas, ou mesmo descobrir genes correlacionados à produtividade e 

seus componentes, é conhecer e explorar o pool gênico de populações provenientes de cruzamentos entre cultivares 

ainda pouco utilizadas, como materiais introduzidos. O objetivo desse trabalho foi caracterizar uma população de 

linhas puras recombinantes (RILs), provenientes do cruzamento entre Maninjau x Epagri 108. Foram avaliadas 296 

RILs em experimentos conduzidos em Goianira (GO), Boa Vista (RR) e Pelotas (RS), no ano de 2016. Em GO e 

RR os ensaios foram implantados em delineamento alfa-látice (17x18) e em Pelotas foi utilizado BAF. Foram 

coletados dados referentes à produtividade (PD) e altura de plantas (AP) nos três locais, além de dias até o 

florescimento (DF), em RR e GO, peso de 100 grãos (PG), em RS e GO. Os dados foram analisados via modelos 

mistos, através da análise de deviance. Os componentes de variância foram estimados via REML/BLUP e foram 

estimados os parâmetros genéticos e coeficientes de correlação entre caracteres, bem como os parâmetros 

estatísticos CVe, CVg, CVr e acurácia seletiva. A análise de interação G x E foi feita com base no método da 

MHPRVG. Foram estimadas as distâncias genéticas entre as linhagens de maior valor genotípico em cada local e 

os parentais do cruzamento, através de um painel de 24 marcadores SSR, e para Boa Vista e Goianira, a maioria 

das linhagens mais produtivas foram mais similares ao genitor Epagri 108. A maioria dos efeitos aleatórios do 

modelo estatístico adotado foi significativa. A população de RILs apresentou variabilidade genética (𝜎𝑔
2 

significativo). A precisão dos experimentos de RR e GO foi de boa à ótima, com acurácia maior que 90%, 

enquanto do RS foi moderada (~50%), provavelmente devido à maior ação do efeito ambiental. A produtividade se 

revelou com h² moderada (0,67) e os caracteres DF, AP e PG apresentaram alta herdabilidade (>0,90). Foi 

verificada correlação positiva significativa entre os caracteres PD e PG e DF e AP, porém esses dois últimos têm 

correlação negativa significativa com a produtividade. Nove RILs se destacaram pela MHPRVG, com desempenho 

superior a 30% em relação à média geral. Elas são, portanto, recomendadas para uso do programa de 

melhoramento. A RIL 105 foi classificada como a de melhor estabilidade, adaptabilidade e produtividade, 

simultaneamente. Os resultados indicam que a população tem alta variabilidade genética e, pode ser utilizada tanto 

na seleção de genótipos de bom desempenho produtivo, quanto na detecção de QTLs para caracteres de interesse 

agronômico em múltiplos locais. 

  

Palavras-chave: RILs, parâmetros genéticos, deviance, MHPRVG, dissimilaridade. 
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ABSTRACT 

 

GARCIA, A. L. B. GENETIC CHARACTERIZATION BY MIXED MODELS OF A IRRIGATED RICE 

RECOMBINANT INBRED LINES POPULATION. 2017. 105 f. Dissertation (Mester’s degree in Genetics and 

Plant Breeding) – School of Agronomy, Federal University of Goiás, Goiânia, 2017.¹ 

 

Improving rice yield has been a big challenge for rice breeding programs around the world. One alternative to 

identify inbred lines with high yield potential, and discover genes related to yield and its components is to explore 

the genic pool of the population originated from crosses between cultivars not regularly used, as those introduced 

from another country. The objective of this study was characterizing a recombinant inbred lines population from 

the cross between Maninjau and Epagri 108. There were evaluated 296 RILs in experiments conducted in Goianira 

(GO), Boa Vista (RR) and Pelotas (RS), in 2016. In the experiments in GO and RR, the alpha lattice design 

(17x18) with two replications were used, and in Pelotas was applied the BAF design. Data were collected for yield 

(PD) and plant height (AP) in the three places, days to flowering (DF), in RR and GO, 100-grain weight (PG), in 

RS and GO and leaf blast resistance (BS), in GO. The data were analyzed by a mixed model with the deviance 

analysis. Variance components were estimated by REML/BLUP and the genetic parameters and correlation 

coefficients were calculated. The statistics parameters as CVe, CVg, CVr and selective accuracy were also 

estimated. The G x E interaction analysis was processed by the MHPRVG method. Also, the genetic distances 

between the progenies that had highest breeding values in each place and their relatives (Maninjau and Epagri 

108), was estimated, using a 24 SSR markers panel. For Boa Vista and Goianira, most of the highest yield RILs 

were like the parental Epagri 108. Most of the random effects of the statistic model used in this study were 

significant. The RILs population showed genetic variability inside (𝜎𝑔
2 significant). The experimental precision in 

RR and GO was from good to excellent with accuracy over 90% and in RS it was moderate (~50%), probably 

because of the environmental effect action. Yield showed moderate heritability (0,67) and the characters DF, AP 

and PG showed high heritability (>0,90). Positive significant correlation was observed between the characters PD 

and PG, and DF and AP, however the last one showed negative correlation with yield. Nine RILs had the best 

performance by the MHPRVG, and it was above 30% of the general mean. They are recommended for the 

breeding program use. The RIL 105 were ranked as the best for stability, adaptability and yield, simultaneously. 

These results suggest that there is a significant genetic variation between the RILs evaluated. Therefore, this 

population might be used either in selection of high yield performance genotypes or for QTL mapping for 

agronomic traits in many environments.  

 

Keywords: RILs, genetic parameters, deviance, MHPRVG, dissimilarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é a base da alimentação da população de diversos 

países. Os países asiáticos são os maiores produtores, e também os maiores consumidores 

do grão. Fora da Ásia, o Brasil é o maior produtor de arroz. A orizicultura brasileira é 

voltada principalmente para suprir a demanda interna, sendo o Rio Grande do Sul o estado 

que contribui com a maior parte da produção de arroz irrigado do Brasil. Em geral, o arroz 

cultivado em sistema irrigado é da subespécie indica. 

Com o crescimento da população mundial, prevista para atingir 9 bilhões de 

pessoas em 2050 e a redução das áreas de plantio, dada a concorrência com outras culturas, 

o incremento da produtividade em arroz deve ser um dos principais objetivos dos 

programas de melhoramento ao redor do mundo. Anualmente, a demanda pelo grão tem 

sido superior à oferta, o que provavelmente será um problema bastante sério à longo prazo 

(FAO, 2014). 

Rangel et al. (1996) destacam que o favorecimento de materiais elite, nos 

programas de melhoramento não tem permitido ganhos genéticos significativos por ciclo 

de seleção, o que tem resultado na estagnação da produtividade, devido ao estreitamento da 

base genética das cultivares. Uma estratégia para incrementar a produtividade em arroz é 

explorar a variabilidade genética proveniente de variedades silvestres ou de materiais 

introduzidos (Uphoff et al., 2015). A formação de populações a partir de cruzamentos entre 

esses materiais e outros já adaptados podem resultar em linhagens superiores, com um pool 

gênico interessante a ser explorado.  

Dentre os tipos de populações geradas pelos programas de melhoramento, as 

linhas puras recombinantes (RILs) são úteis tanto para desenvolver novas cultivares quanto 

para se realizar estudos genéticos e genômicos. A caracterização de uma população vai 

desde sua avaliação no campo, passando pela estimação de parâmetros genéticos e 

avaliação frente as variações ambientais (interação genótipo x ambiente), até a análise de 

diversidade genética com marcadores moleculares. 

Para a estimação de parâmetros genéticos, a metodologia de modelos mistos 

tem se mostrado eficiente, uma vez que tem a capacidade de reduzir significativamente os
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erros associados de natureza aleatória. O método REML/BLUP é comumente utilizado 

para estimar os componentes de variância e predizer as médias genotípicas. A estimativa 

da interação genótipo por ambiente pode ser realizada por vários métodos disponíveis, 

sendo que a escolha do método depende do objetivo de cada estudo. Aqueles baseados nos 

valores genotípicos têm se mostrado eficientes na seleção de linhagens mais adaptadas e 

mais estáveis. A média harmônica da performance relativa dos valores genotípicos 

(MHPRVG) é um exemplo e, tem a capacidade de classificar um genótipo pela 

produtividade, adaptabilidade e estabilidade, simultaneamente.  

A análise de divergência genética baseada em marcadores moleculares permite 

estimar as distâncias genéticas entre as linhagens da população, bem como definir o grau 

de relação entre as linhagens e os parentais. O conjunto dessas informações possibilita 

ampliar o conhecimento da população, subsidiando a tomada de decisão do melhorista 

sobre a seleção das linhagens superiores.  

O presente trabalho teve como objetivo caracterizar uma população de RILs de 

arroz provenientes do cruzamento Maninjau x Epagri 108, de modo a identificar genótipos 

de desempenho superior que podem ser introduzidos nos programas de melhoramento, 

além de gerar informações para análises genômicas da cultura.   
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O GÊNERO Oryza 

 

O gênero Oryza é composto por duas espécies cultivadas, O. glaberrima e O. 

sativa L., e outras 22 espécies silvestres. Esse gênero pertence à classe das 

monocotiledôneas (único embrião e cotilédone), família Poaceae, subfamília 

Bambusoideae ou Oryzoideae, e tribo Oryzea.   

As espécies desse gênero possuem diferenças morfológicas, citológicas, 

moleculares e genéticas. Até o momento foram descritos dez genomas distintos, sendo seis 

diploides (AA, BB, CC, EE, FF e GG) e quatro alotetraploides (BBCC, CCDD, HHJJ e 

KKLL). As espécies cultivadas são diploides, com genoma do tipo AA (Ammiraju et al., 

2010). A especiação dos diploides AA desse gênero teria iniciado há 4,8 milhões de anos 

(Zhang et al., 2014). Entre essas espécies está O. sativa L., de grande importância 

econômica. 

A espécie O. sativa L. é amplamente utilizada na alimentação humana. As duas 

subespécies mais importantes que compõem esse grupo, indica e japonica, provavelmente 

tem origem em regiões e momentos diferentes da história filogenética da espécie. Huang et 

al. (2012) observaram que 82% dos SNPs (polimorfismo de nucleotídeo único) que 

segregam na espécie O. rufipogon, também segregam em Oryza sativa L., sugerindo que 

essa última tenha se originado a partir de uma população específica de O. rufipogon, na 

região sul da China.  

A domesticação da subespécie japonica provavelmente ocorreu a partir de uma 

população proveniente de cruzamentos entre Oryza sativa L. e O. rufipogon, na região do 

rio Pearl, no sul da China. A partir da disseminação da subespécie japonica pelo sul e 

sudeste da Ásia, cruzamentos entre Oryza sativa spp. japonica e espécies silvestres locais 

teriam originado a subespécie indica (Huang et al., 2012; Guo et al., 2014). 

Morfologicamente a subespécie indica possui colmos longos, alta capacidade de 

perfilhamento, folhas longas e decumbentes e ciclo tardio, enquanto japonica apresenta 

colmos curtos e rígidos, capacidade de perfilhamento média, folhas estreitas com coloração 
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verde-escura e ciclo geralmente mais curto.  As variedades do grupo indica, normalmente, 

são cultivadas em áreas irrigadas de regiões tropicais ou subtropicais, enquanto as 

variedades da subespécie japonica podem ser cultivadas em regiões temperadas ou de 

terras altas (Yang et al., 2014).  

 

2.2 O GENOMA DE Oryza sativa L. 

 

O arroz (Oryza sativa L.) tem sido utilizado como organismo modelo para 

estudo de plantas cultivadas. A colinearidade com plantas de grande importância 

econômica, como milho, sorgo, aveia, cevada e diversas pastagens, o alto polimorfismo e o 

pequeno tamanho do genoma contribuem, significativamente, para a escolha do arroz 

como organismo modelo (Sohrabi et al., 2012). Em 2002 foram publicados dois trabalhos 

resultantes do sequenciamento do genoma do arroz (draft). O genoma do arroz da 

subespécie japonica, representado pelo cultivar Nipponbare, foi descrito com tamanho de 

433 Mb e 32.000 a 50.000 genes, considerando uma cobertura de 93% do genoma (Goff et 

al., 2002). O genoma da subespécie indica, cultivar 93-11, com cobertura de 92%, foi 

descrito com 466 Mb e uma estimativa de 46.022 a 55.615 genes (Yu et al., 2002).  

O International Rice Genome Sequencing Project (IRGSP) publicou em 2005 o 

genoma sequenciado com maior resolução até aquele momento (cv. Nipponbare), 

estimando o tamanho do genoma em 388,8 Mb, considerando 95,3% de cobertura do 

genoma. Dos 37.544 genes identificados no genoma, 2.859 não foram encontrados quando 

comparados ao genoma de Arabidopsis, sugerindo serem únicos de arroz e possivelmente 

outros cereais. Ainda nesse trabalho, mais de 80.000 locos polimórficos foram encontrados 

entre as subespécies indica e japonica, dentre os quais, os marcadores SNPs, que ocorrem 

na frequência entre 0,53 e 0,78% no genoma (Matsumoto et al., 2005). Foram identificadas 

também 18.828 sequências repetidas em série, e conhecidas como SSR ou microssatélites. 

A partir do sequenciamento completo do genoma do arroz, tem-se observado um grande 

desenvolvimento de estudos em espécies correlatas (Jackson, 2016). Além disso, mais de 

230 mil variedades de arroz são mantidas em bancos de germoplasma ao redor do mundo, 

a maioria em coleções asiáticas (Li et al., 2014). 

Em 2013, através de uma parceria entre o Rice Annotation Project Database 

(RAPDB - Michigan State University) e o National Institute of Agrobiological Sciences 

(NIAS), o genoma de referência do arroz (IRGSP Nipponbare) foi atualizado e validado, 
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com a correção de erros de sequenciamento e preenchimento de gaps. Ao incluir o 

sequenciamento de partes dos centrômeros e dos telômeros dos 12 cromossomos, a 

cobertura do genoma passou de 96,7% para 97,1%. O tamanho do genoma foi estimado em 

384,2 a 386,5 Mb (Kawahara et al., 2013).  

Outras espécies e subespécies de arroz foram sequenciadas, como Oryza 

glaberrima (Wang et al., 2014), Oryza sativa spp. aus (Sakai et al., 2013) e espécies 

silvestres. Devido à baixa divergência genética entre os genitores utilizados na maioria dos 

programas de melhoramento genético do arroz, os genes de caracteres de interesse 

presentes no material exótico e que não foram selecionados ao longo do processo de 

domesticação da espécie Oryza sativa L. podem representar uma alternativa importante no 

desenvolvimento de linhagens e cultivares superiores. Esses materiais podem contribuir 

com genes que aumentem a estabilidade da produção de grão, e isso inclui caracteres que 

conferem tolerância a estresses abióticos, resistência a pragas e doenças, e incremento da 

produtividade (Vaughan et al., 2003; Xiong et al., 2011; Jacquemin et al., 2014). 

Adicionalmente, várias bases de dados estão disponíveis online para acesso a anotação dos 

genomas de referência do arroz, como o Rice Annotation Project Database (RAP-DB - 

http://rapdb.dna.affrc.go.jp/), o Gramene (http://gramene.org/) e o NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/genome). 

 

2.3 IMPORTÂNCIA ECONOMICA DO ARROZ: PRODUÇÃO E CONSUMO 

 

O arroz é o segundo produto mais importante destinado a alimentação humana, 

após o trigo. Em alguns países da Ásia e da América do Sul, o grão é a base da alimentação 

da população. Em 2016 foram plantados 163,1 milhões de hectares de arroz no mundo, 

sendo a maior parte na Ásia (Sharkey & Meierotto, 2016). O Brasil é o maior produtor de 

arroz fora do continente asiático. A cultura é importante no país, principalmente para suprir 

a demanda interna, e compõe o grupo dos cinco principais grãos mais plantados, que inclui 

também feijão, soja, milho e trigo.  

A maior parte da produção mundial de arroz se concentra na Ásia. A produção 

nesse continente, na safra 2016/2017 está estimada em 676,5 milhões de tonelada de arroz 

em casca. Dos 163,1 milhões de hectares cultivados com arroz no mundo no ano de 2016, 

30,2 milhões estão na China, o maior produtor, com a produção estimada de 208,6 milhões 

de toneladas de arroz, ou seja, 29% da produção mundial (Sharkey & Meierotto, 2016). O 
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segundo maior produtor é a Índia que, em 2015, exportou 10,8 milhões de toneladas, 

caracterizando-se como o maior exportador (FAO, 2016). Entre outros países de destaque 

para produção do arroz no continente, encontra-se também Indonésia, Bangladesh, 

Filipinas, Vietnã e Tailândia (Tabela 1). O continente é também o maior consumidor, mas 

alguns países ainda não são autossuficientes, como a China, por exemplo, que importou 

2,25 milhões de toneladas de arroz em 2014 (FAO, 2014). 

 

Tabela 1. Maiores produtores de arroz no mundo e suas respectivas produções em milhões de toneladas, 

nas safras 2014/2015, 2015/2016 e estimativas da safra 2016/2017. 

Ranking 

(produção) 
País 

Produção (milh.ton) 

Safra 14/15 Safra 15/16 Safra 16/17 

1º China 208,2 209,8 208,6 

2º Índia 158,2 156,5 161,5 

3º Indonésia 70,8 73,0 71,9 

4º Bangladesh 51,8 52,5 52,5 

5º Vietnã 45,0 45,2 43,9 

6º Tailândia 33,5 28,5 31,1 

7º Mianmar 28,2 27,5 28 

8º Filipinas 18,9 17,5 18,7 

9º Brasil 12,1 12,4 10,6 

10º Japão 10,8 10,5 10,7 

- Mundo 744,8 739,8 748,0 

Fonte: (Sharkey & Meierotto, 2016). 

 

No Brasil, no ano agrícola 2016/2017 foram plantados 1,95 milhões de 

hectares de arroz, sendo a estimativa de produtividade igual 5,9 kg/ha, e a produção 

estimada em 11,6 milhões de toneladas de arroz em casca (Sharkey & Meierotto, 2016). 

No Brasil, em dez anos, a área plantada com arroz foi reduzida em 645 mil hectares. 

Mesmo assim, a produção teve incremento médio anual de 3% resultante, principalmente, 

pelo aumento da produtividade em 1.430 kg.ha-1 nesse período (FAO, 2014; CONAB, 

2016). Na safra 2015/2016, foram produzidos 10,6 milhões de toneladas de arroz 

(CONAB, 2017). 

No Brasil o arroz é cultivado em dois tipos de sistemas: irrigado (várzea) ou 

sequeiro (terras altas). O arroz irrigado, produzido sob inundação controlada, predomina na 

região sul, onde se localiza o Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor nacional, 

respondendo por 66,5% da produção. O arroz de terras altas, cultivado na época das chuvas 

é predominante nas regiões Centro-Oeste e Norte, onde concorre por área de cultivo com 

as culturas de soja e milho (Conab, 2013). No mundo, o arroz de terras altas é responsável 
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por mais de 11% da produção total de arroz, concentrando-se nos países tropicais (Sohrabi 

et al., 2012). 

A maior parte da produção do arroz no Brasil se concentra em cinco estados, 

sendo que Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde predomina a cultura do arroz irrigado, 

produziram na safra 2015/2016, mais de 80% da produção nacional do grão (Tabela 2) 

(CONAB, 2016). A região norte é a segunda maior produtora, com destaque para os 

estados do Tocantins, responsável por 4,8% da produção nacional, classificando-se como o 

terceiro maior produtor, e para o estado do Maranhão como o quinto maior produtor, com 

4,6% da produção nacional (MAPA, 2015). O estado do Mato Grosso, na região Centro-

oeste, é o quarto no ranking da produção de arroz do Brasil. Na região Centro-oeste 

predomina o cultivo do arroz de terras altas, principalmente para atender o comércio local. 

Em Goiás, o arroz irrigado e de terras altas são cultivados em pequenas áreas, com baixa 

aplicação de tecnologia (Marcelo et al., 2016). 

 

Tabela 2. Área plantada (mil ha), produção (mil ton) e produtividade (kg.ha-1) de arroz nas regiões mais 

expressivas do território brasileiro, considerando a safra de 2015/2016 e as estimativas da safra 

2016/2017. 

Região 

2015/2016 2016/2017* 

Área 

plantada 
Produção Produtividade 

Área 

plantada 
Produção Produtividade 

Sul 1.249,6 8.528,9 6,82 1.273,3 9.466,0 7,434 

Norte 265,4 1.017,8 3,83 264,7 1.128,4 4,263 

Centro-oeste 192,5 608,0 3,15 161,2 575,3 3,569 

Brasil 2,01 10,60 5,28 1,95 11.636,0 5,987 

Fonte: CONAB (2017). 

*Previsão      
 

A concorrência com a soja, devido à facilidade de acesso ao crédito, tem 

implicado na redução da área de plantio de arroz. Na safra 2016/2017 a área plantada no 

território nacional foi 3,2% menor que na safra 2015/2016, reflexo da redução da área de 

arroz de sequeiro (Marcelo et al., 2017). Entretanto, na região Sul, houve um incremento 

de 1,9% da área plantada, resultando em 1,27 milhões de hectares plantados (Sharkey & 

Meierotto, 2016). Por outro lado, a região Norte deve manter a área cultivada entre 264 e 

265 mil hectares em 2017 (Marcelo et al., 2016). 

Outros países da América Latina também produzem arroz, e são importantes 

para que o Brasil consiga suprir sua demanda. Além do Brasil, a Argentina, o Paraguai e o 

Uruguai são os principais produtores de arroz na América do Sul (Tabela 3). No ano 

agrícola 2015/2016, a produção sul-americana foi de 13,71 milhões de toneladas de arroz 
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em casca. Na safra de 2016/2017 está prevista uma produção de 16,0 milhões de arroz em 

casca, e  o Brasil deverá ser responsável por 77,9% dessa produção (Marcelo et al., 2017). 

O aumento da produção na safra 2016/2017 em relação à safra 2015/2016, dos países que 

integram o Mercosul, está relacionado a fatores climáticos, influenciados pelo fenômeno 

La Niña, que favorecem o cultivo do arroz irrigado (CONAB, 2016).   

 

Tabela 3. Produção (P), consumo (C) e exportação (E) de arroz em casca dos maiores produtores da 

América do Sul, em milhões de toneladas. 

País 
2014/2015 2015/2016 2016/2017* 

P C E P C E P C E 

Brasil 12.448,5 11.632,4 1.316,2 10.477,9 11.470,6 1.029,4 12.500,0 11.691,2 1.176,5 

Argentina 1.560,0 738,5 476,9 1.370,8 743,1 738,5 1.540,0 730,8 923,1 

Uruguai 1.395,7 92,9 1.025,7 1.145,7 92,9 1.214,3 1.285,7 92,9 1.200,0 

Paraguai 780,6 37,3 553,7 714,9 37,3 716,4 719,4 37,3 701,5 

Mercosul 16.184,8 12.501,0 3.372,5 13.709,4 12.343,8 3.698,6 16.045,1 12.552,1 4.001,0 

* Previsão 

Fonte: Marcelo et al. (2017) 

 

A demanda mundial pelo cereal é crescente, e o aumento da produtividade não 

tem acompanhado as taxas de crescimento da população. Ainda que 2017 seja um ano de 

sucesso para a orizicultura, com incremento estimado de 1% na produção, a nível mundial, 

a produção total de 496,7 milhões de toneladas de arroz beneficiado não será suficiente 

para suprir a demanda de 500,2 milhões de toneladas (beneficiado). Esse valor é, ainda, 

1,1% maior que no ano anterior (Sharkey & Meierotto, 2016). Em média, são consumidos 

54,6 kg per capita de arroz ao ano no mundo. Entretanto, projeta-se um crescimento de 

0,1% ao ano no consumo. No Brasil, especificamente, esse consumo anual é de, 

aproximadamente, 26,5 kg por habitante (Chaves et al., 2011) 

O arroz é o principal produto da base nutricional da população brasileira, pois 

integra a alimentação de todas as classes sociais. Dentre os tipos de beneficiamento de grão 

de arroz, o arroz polido é o preferido entre os brasileiros, e é obtido pela retirada da casca 

do grão, remoção do pericarpo e polimento. Já no tipo de grão integral, os grãos 

permanecem com parte do pericarpo e, portanto, tem maior teor de fibra; enquanto que no 

grão parboilizado, o grão é submetido a um processo hidrotérmico acima de 58 ºC, o qual é 

gelatinizado e posteriormente seco, descascado e polido (Storck et al., 2005). A maior 

parte da produção do arroz é destinada ao consumo humano, entretanto a casca e o farelo 

de arroz são empregados na fabricação de ração para aves, bovinos e suínos (Brum Júnior 

et al., 2007).  Parte da produção de grãos é também destinada à indústria para produção de 

condimentos e ao setor de sementes.  
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Dado o aumento da população mundial nos próximos anos, e a dependência de 

grande parte do mundo do arroz como alimento, faz-se necessário investir esforços no 

aumento da produtividade do arroz. Estima-se que, teoricamente, o arroz possa alcançar a 

produtividade máxima 18 t.ha-1 nos trópicos,  a 25t.ha-1 nos subtrópicos, se explorado todo 

o potencial genético e fisiológico das plantas, a partir do emprego de técnicas de manejo 

adequadas (Sheehy & Mitchell, 2015). Estima-se que em 2025 o consumo de arroz no 

Brasil será de 12,2 milhões de toneladas, ao mesmo tempo em que se projeta um aumento 

de 7,2% na produção de arroz até esse período. Espera-se então que a produtividade média 

brasileira do grão passe de 5,85 ton.ha-1 para 9,71 ton.ha-1 (MAPA, 2015). 

 

2.4 CARACTERES CORRELACIONADOS À PRODUTIVIDADE 

 

A produtividade é resultante da ação de diversos fatores genéticos e 

fisiológicos da planta, bem como das interações com o ambiente e as práticas agronômicas 

adotadas. Por ser um caráter quantitativo, regulado pela interação de vários genes de 

pequeno efeito e pela ação ambiental sobre o genótipo, a produtividade tende a ser de baixa 

ou moderada herdabilidade. 

 Alguns caracteres estão associados à expressão da produtividade. Em geral, 

em arroz, são considerados como principais componentes da produtividade o peso dos 

grãos, o número de grãos por panícula e o número de panículas por planta (Bai et al., 

2011). O conhecimento do grau de associação entre caracteres, através de correlações, 

pode ser uma opção para seleção de plantas visando o incremento da produtividade. 

Conforme Cruz et al. (2012), a correlação permite avaliar a magnitude da influência de 

uma característica sobre outra. Isso é determinado pelo coeficiente de correlação, que é um 

estimador da associação entre as variáveis x e y. Ele é obtido a partir da divisão do 

estimador da covariância entre x e y e pela raiz quadrada do produto dos estimadores das 

variâncias de x e y, ou seja: 

𝑟 =
𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)

√�̂�(𝑋)�̂�(𝑌)
 

A correlação medida diretamente a partir de um determinado número de 

indivíduos na população é a correlação fenotípica, composta por causas genéticas e 

ambientais. Como apenas as causas de natureza genética são herdáveis, para fins de 

melhoramento é fundamental definir a magnitude das correlações genéticas e ambientais, 
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individualmente. As principais causas de correlações genéticas são a pleiotropia e o 

desequilíbrio de ligação (LD), que em RILs não se altera. Entretanto, LDs são causas 

transitórias, principalmente em populações derivadas de cruzamentos entre linhagens 

divergentes, ou seja, com estrutura genética não fixada (Falconer, 1987). Quando dois 

caracteres apresentam correlação genética positiva significativa, ao se selecionar para um 

caráter, indiretamente se obtém ganho no outro. Em caso de correlações em sentidos 

opostos, à medida que se seleciona a favor de um caráter, é possível que se esteja 

desfavorecendo a expressão do outro correlacionado. A correlação ambiental indica a ação 

do ambiente sobre o par de caracteres. Assim, correlações ambientais negativas indicam 

que o ambiente favorece a expressão de um caráter em detrimento do outro, bem como 

valores positivos indicam que as mesmas causas ambientais favorecem ou desfavorecem 

um par de caracteres. 

Compreender a magnitude das associações entre os caracteres que influenciam 

a produtividade pode auxiliar no desenvolvimento de cultivares mais produtivas, através da 

seleção, uma vez que a seleção baseada em caracteres de baixa herdabilidade não é 

eficiente. A seleção pode ser feita considerando apenas o caráter que se pretende melhorar 

(seleção direta), o que não é comum para caracteres quantitativos, já que são influenciados 

por vários fatores. Entretanto, o mais eficiente é a seleção simultânea de caracteres, ou 

mesmo a seleção indireta. No primeiro caso, a seleção para um caráter de interesse resulta 

no progresso de diversos outros caracteres que estejam positivamente correlacionados 

(Seyoum, 2012). Já no caso da seleção indireta, quando a herdabilidade do caráter de 

interesse é baixa e a de um caráter correlacionado é alta, a seleção para esse último tende a 

ser eficiente para a seleção do caráter de interesse. Em alguns casos, a seleção indireta 

pode levar a progressos mais rápidos do que a seleção direta do caráter desejado (Cruz & 

Regazzi, 1997).  

Dentre os vários caracteres que compõem a produtividade, grande parte deles 

possui alta herdabilidade. Assim, quando for viável mensurá-los, a utilização desses 

caracteres na seleção indireta para incremento da produtividade em arroz pode ser uma 

alternativa para os programas de melhoramento. O peso dos grãos, o número de grãos por 

panícula e o número de panículas por planta são os caracteres de maior influência na 

produtividade final (Xing & Zeng, 2010; Bai et al., 2011; Bhati et al., 2015). O número de 

panículas é relacionado à capacidade de a planta produzir perfilhos. O ângulo em que as 

panículas estão inseridas no colmo, o número de espiguetas por panícula, a taxa de 
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fecundação e data do florescimento influenciam no número de grãos produzidos (Xing & 

Zhang, 2010). O peso dos grãos é determinado pelo tamanho do grão, composto por 

largura, comprimento e enchimento (Ogunbayo et al., 2014). 

Fatores da arquitetura da planta também influenciam na produtividade de grãos 

e devem ser considerados. A altura da planta tem correlação negativa com a produtividade, 

pois afeta diretamente o número de perfilhos produtivos ( Zhou et al., 2016; Ogunbayo et 

al., 2014). Em plantas altas, a energia que deveria ser destinada à formação dos grãos é 

direcionada para a manutenção e sobrevivência da planta. Além disso, plantas altas tendem 

a acamar, acarretando em perdas de grãos e resultando em dificuldades na colheita. Em 

1960, na primeira Revolução Verde, foi introduzido em linhagens de arroz o gene sd1, para 

a produção de cultivares semi-anãs, reduzindo o porte da planta e, consequentemente, as 

perdas por acamamento (Bai et al., 2011). O número de perfilhos, bem como o ângulo em 

que eles estão inseridos; o número, a densidade e tamanho das panículas; a quantidade e o 

peso dos grãos, este último correlacionado ao comprimento e largura dos grãos e; a largura 

e o ângulo de inserção da folha bandeira são caracteres correlacionados positivamente à 

produtividade da cultura (Tabela 4). Já que possuem alta herdabilidade, a seleção baseada 

nesses caracteres tende a resultar em um incremento da produtividade.  

 

Tabela 4. Caracteres que possuem correlação positiva e negativa com a produtividade e os respectivos 

trabalhos que os avaliaram.  

Caracteres correlacionados à produtividade Referência 

Correlação positiva  

Peso de grãos Bai et al. (2011); Augustina et al. (2013) 

Ogunbayo et al. (2014). 

Número de panículas por área Huang et al. (2011). 

Número de grãos por panícula Augustina et al. (2013); Idris et al. (2012); 

Sadeghi et al. (2011); Ullah et al. (2011); 

Akinwale et al. (2011); Seyoum et. al. (2012). 

Tamanho da panícula  Idris et al. (2012); Ullah et al. (2011); Ogunbayo 

et al. (2014). 

Número de espiguetas por panícula  Huang et al., 2011; Hairmansis & Kustianto 

(2010). 

Número de perfilhos produtivos Sadeghi et al. (2011); Akinwale et al. (2011); 

Sanghera et al. (2013). 

Largura da folha bandeira  Ogunbayo et al. (2014). 

Largura e comprimento do grão  Ogunbayo et al. (2014). 

Correlação negativa  
Altura da planta   Zhou et al., (2016); Sanghera et al. (2013). 

Dias para maturação Zhou et al. (2016); Sanghera et al. (2013). 

Dias para florescimento  Sanghera et al. (2013); Ogunbayo et al. (2014). 

 

O número de dias até o florescimento e o número de dias até a maturação estão 

relacionados à capacidade das plantas se adaptarem aos ambientes. Tanto o florescimento, 
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como a maturação, dependem do fotoperíodo e da temperatura (Song & Luan, 2012). Esses 

caracteres possuem correlação negativa com a produtividade (Zhou et al., 2016; Sanghera 

et al., 2013), podendo ser significativa ou não (Tabela 4). Apesar de serem caracteres 

quantitativos, em geral possuem elevada herdabilidade, o que os torna úteis para seleção  

(Ogunbayo et al., 2014). Outros caracteres utilizados na seleção indireta para produtividade 

em arroz são a resistência ou tolerância a fatores bióticos (pragas e doenças, como a 

brusone) e abióticos (seca e salinidade), quando a correlação com a produtividade é 

significativa.  

 

2.5 PARÂMETROS GENÉTICOS 

 

Ao avaliar uma população de melhoramento, o melhorista normalmente se 

depara com ampla variabilidade fenotípica para os caracteres de importância econômica, 

ou correlacionados a eles, que pode ser devida a diferenças gênicas entre os indivíduos ou 

a influência do ambiente a que estão submetidos. Essas populações, em geral, têm como 

objetivo a seleção de indivíduos ou famílias geneticamente variáveis dentro de uma 

população base, a fim de identificar potenciais genitores ou linhagens que possam ser 

utilizados para formar novas populações ou serem desenvolvidas como possíveis cultivares 

comerciais. A existência de variabilidade genética é fundamental para eficiência da 

seleção.  

Os parâmetros genéticos da população, que são as estimativas de certos 

atributos numéricos do complexo genótipo-ambiente, fornecem as informações básicas 

para o melhoramento. São parâmetros úteis para a seleção os componentes de variância, a 

herdabilidade, os estimadores de precisão experimental (coeficientes de variação genética, 

experimental e a acurácia), e as correlações entre caracteres. As estimativas dos parâmetros 

genéticos são válidas apenas para a população em estudo, em que o material experimental 

constitui uma amostra, bem como nas condições ambientais a que está submetida (Allard, 

1971). 

A quantidade da variação de uma população é expressa pela variância em torno 

das médias. Essa variância pode ser dividida em componentes atribuídos a diferentes 

causas, como as ambientais, as genéticas e as interações. A variância fenotípica (𝜎𝑝
2) ou 

total integra a porção da variação que é devida a todas as possíveis causas. A variância 

ambiental (𝜎𝑒
2) representa o quanto da variação é devido a causas não genéticas, incluindo 
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o erro experimental. O efeito desse componente pode ser diminuído aplicando-se os 

princípios de experimentação e delineamentos adequados. Já a variância genética (𝜎𝑔
2), ou 

valor genético, contém toda a porção que é herdável (Falconer, 1987). É composta por uma 

parte aditiva, que é devida a diferença entre os homozigotos de cada loco (𝜎𝐴
2); um 

componente dominante, proveniente das interações entre alelos (𝜎𝐷
2) − efeitos de 

dominância entre alelos; e uma parte referente à epistasia, que é associada a interações 

entre não-alelos (𝜎𝐼
2) (Allard, 1971). A variância aditiva é o único componente que pode 

ser estimado diretamente pelas observações feitas na população. Ressalta-se que em linhas 

puras, devido à homozigose, apenas a variância aditiva (valor genético) se manifesta na 

porção genética dos componentes da variância. Se houver interação dos genótipos com o 

ambiente, surge um novo componente de variância, que é devido a essa interação, seja ela 

no tempo ou no espaço (𝜎𝑔𝑒
2 )  (Ramalho et al., 1993).  

Os componentes de variância possibilitam estimar a herdabilidade (h²) e 

predizer o ganho esperado com a seleção, o que não é possível com as médias, em que os 

efeitos genéticos podem ser anulados. A herdabilidade fornece a proporção da variância 

genética presente na variância fenotípica total, ou seja, a porção do caráter que pode ser 

transmitida para a próxima geração. Dessa forma, a herdabilidade no sentido amplo pode 

ser estimada pela razão entre a variância genotípica e a variância fenotípica, enquanto a 

herdabilidade no sentido restrito considera apenas a variância aditiva no numerador. Como 

já dito anteriormente, em linhas puras, a variação genética existente é toda aditiva e, 

portanto, a herdabilidade no sentindo amplo se iguala a herdabilidade no sentido restrito 

(Ramalho, 1993). 

O principal papel da herdabilidade é predizer a eficiência da seleção, ao 

expressar a confiabilidade do valor fenotípico como estimador do valor genético. Assim, 

quanto maior for a herdabilidade, maior será ganho por seleção (Gs). Valores estimados de 

herdabilidade próximos a um indicam que as diferenças fenotípicas observadas são 

resultantes de causas genéticas. Por outro lado, coeficiente de herdabilidade com valor nulo 

corresponde à ausência de variabilidade genética para o caráter, isto é, as diferenças 

fenotípicas observadas são, exclusivamente, ambientais. As estimativas de herdabilidade 

podem variar com o caráter, com a população e o seu nível de endogamia, o método de 

estimação, os ambientes considerados, a unidade experimental e a precisão experimental 

(Falconer, 1987). 
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Em geral, em arroz, a produtividade tem herdabilidade inferior aos 

componentes primários a ela relacionados, como o peso dos grãos, o número de grãos por 

panícula e o número de panículas por metro (Bai et al., 2011). A produtividade pode 

apresentar herdabilidade relativamente alta (Jayasudha & Sharma, 2010; Prajapati et al., 

2011), ou mais baixa (Ogunbayo et al., 2014; Akinwale et al., 2011; Sanghera et al.; 2013), 

dependendo da população de estudo. Altas herdabilidades foram encontradas para peso de 

100 grãos e número de panículas por metro (Idris & Mohamed, 2013; Augustina et al., 

2013); dias para florescimento e altura da planta (Ogunbayo et al., 2014; Jayasudha & 

Sharma, 2010; Bhati et al., 2015). Por outro lado, Sanghera et al. (2013) identificou 

herdabilidade moderada para peso de 100 grãos. Existem, portanto, divergências na 

literatura para os coeficientes de herdabilidade de alguns caracteres, o que exemplifica a 

propriedade de que as estimativas dos parâmetros genéticos são válidas para uma 

população específica, em determinadas condições ambientais a qual está inserida (Allard, 

1971). 

A variabilidade genética de um caráter, bem como a influência ambiental sobre 

a expressão desse caráter em uma população experimental pode ser medida pelos 

coeficientes de variação genético (CVg) e o ambiental (CVe), respectivamente (Idris & 

Mohamed, 2013). A magnitude da influência ambiental sobre um caráter é dada pela razão 

entre o CVe e o CVg, que é representada pelo coeficiente de variação relativo (CVr) 

(Akinwale et al., 2011). Valores altos de CVg indicam que existe variabilidade significativa 

na população, indicando que a seleção ali praticada pode ser eficiente.  Da mesma forma, 

um CVe alto indica grande influência do ambiente e, por conseguinte, baixa precisão 

experimental. O CVe pode ser, portanto, uma medida do erro experimental em relação à 

média, a partir da relação entre a raíz quadrada do quadrado médio do erro e a média geral 

do experimento (Lucio et al., 1999). Considera-se que CVe menor que 10%, tem baixa 

influencia ambiental e, portanto, boa precisão, bem como CVe maior que 20% representa 

baixa precisão experimental, devida a alta influência do ambiente (Gomes, 2000). 

O CVe não considera a variabilidade genética, nem mesmo o número de 

repetições empregado, trabalhando apenas a variação residual do experimento. Entretanto, 

para ensaios que avaliam a competição entre genótipos, é importante que o estimador da 

precisão experimental contemple a variabilidade genética e seja independente da média. 

Por isso, Resende & Duarte (2007) indicam que o CVe tenha baixa eficiência na estimação 

da precisão experimental e recomendam o uso da acurácia seletiva (A.S.). Esse parâmetro 
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consiste na correlação entre o valor genotípico verdadeiro do genótipo e aquele estimado 

ou predito a partir das informações dos experimentos. Como se trata de uma correlação é 

representada por r̂gĝ e varia 0 a 1. Logo, os valores mais adequados de acurácia estão 

próximos a um, e indicam maior precisão experimental ou maior confiabilidade. 

Experimentos com r̂gĝ superior a 90% possuem acurácia muito alta; entre 70% e 90% boa 

acurácia; entre 50% e 70% acurácia moderada e inferior a 50%, baixa acurácia (Resende & 

Duarte, 2007).  

A acurácia depende da proporção entre a variação residual média e a variação 

genotípica. A variação residual média está relacionada ao número de repetições. A 

variância dos valores genéticos observados ao redor do valor estimado é, aqui, conhecida 

como PEV, ou seja, a variância do erro de previsão. Os desvios podem ser avaliados pela 

estatística do erro quadrático médio (EQM), e correspondem à distância euclidiana média 

entre as estimativas e os correspondentes valores. Assim, EQM = (Vício)2 + PEV. Um 

estimador ou preditor acurado do valor genotípico apresenta vício nulo ou pequeno, e baixa 

PEV. Dessa forma, quanto menor o valor de PEV, maior é a acurácia e, também, a 

precisão. Sendo assim, a acurácia será mais alta, quando os desvios absolutos entre os 

valores genéticos paramétricos e os valores genéticos estimados forem menores (Resende 

& Duarte, 2007). A acurácia de seleção para avaliação de precisão experimental tem sido 

aplicada em diversas culturas, como arroz irrigado (Cargnelutti Filho et al., 2012a), cana-

de-açúcar (Cargnelutti Filho et al., 2012b) e trigo (Benin et al., 2013).  

 

2.6 PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA DE MODELOS MISTOS 

 

Um modelo linear matemático é dito misto quando é composto por efeitos 

fixos, além da média geral, e efeitos aleatórios, além do erro experimental. Em geral, a 

definição de um efeito como fixo ou aleatório depende dos objetivos do estudo. Um efeito 

é fixo quando ele é atribuído a um número finito de níveis e é, portanto, estimável. Por 

outro lado, efeito aleatório consiste em uma amostra aleatória de uma população, ou seja, 

um número infinito de níveis de onde se retira uma amostra. Os efeitos aleatórios são 

preditos, uma vez que não possuem um valor real, fixo per se.  Normalmente, genótipos 

são tratados como aleatórios, pois representam uma amostra da população, porém há 

situações em que podem ser considerados como fixos, como em ensaios de VCU, por 

exemplo (Searle, 1987). 
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O uso de modelos mistos foi proposto por Handerson, em 1973. Esses modelos 

são úteis na análise de conjuntos de dados desbalanceados. As principais vantagens da 

aplicação desse modelo, em detrimento à análise de variância tradicional (ANOVA), são: i) 

produzem estimativas ou predições mais acuradas de efeitos de tratamentos quando 

existem dados perdidos nos experimentos; ii) permitem o ajuste de diferentes variâncias 

para cada grupo de tratamentos, ou seja, permite considerar variâncias heterogêneas; iii) a 

modelagem da estrutura de correlação em experimentos com dependência espacial, com 

medidas repetidas e em múltiplos experimentos, resulta em estimativas mais precisas. Por 

outro lado, como desvantagem apresenta o efeito shrinkage, em que as predições dos 

efeitos aleatórios são forçadas em direção à média geral, penalizando estimativas baseadas 

em pequenas amostras (Resende, 2004). 

A equação geral do modelo é representada na forma matricial e dada por: 

 

Y = Xb + Zg + e 

 

Em que Y é o vetor n x 1 das observações; b é o vetor p x 1 dos efeitos fixos; g 

é o vetor q x 1 de efeitos aleatórios, sendo q o número de níveis do efeito aleatório; X e Z 

são as matrizes de incidência dos efeitos fixos e aleatórios, respectivamente; e é o vetor n x 

1 de efeito residual. Assume-se que o efeito residual e, que inclui o efeito aleatório 

ambiental e o efeito genético não-aditivo, tem distribuição independente. 

No contexto da metodologia de modelos mistos, o BLUP (Best Linear 

Unbiased Prediction) é o melhor preditor linear não viesado, que estima o valor 

genotípico, associado aos efeitos aleatórios, enquanto o BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimation) é o melhor estimador não viciado dos efeitos fixos do modelo. Além disso, o 

procedimento REML (Restricted Maximum Likelihood, ou, máxima verossimilhança 

restrita), permite estimar os componentes de variância para o modelo (Resende, 2007). 

O estimador dos efeitos fixos do modelo (BLUEs) é obtido através do método 

dos quadrados mínimos generalizados (GLS), enquanto o preditor dos efeitos aleatórios 

(BLUPs) é obtido pela maximização da função densidade de probabilidade conjunta dos 

vetores de observações e dos valores genéticos em relação aos efeitos fixos e aleatórios. Na 

prática, a rigor, não se tem BLUP, mas sim EBLUP, ou seja, BLUP empírico, já que os 

valores paramétricos são substituídos por suas estimativas. Os testes de comparações 

múltiplas não devem ser utilizados em modelos mistos, pois eles são derivados sob o 
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enfoque de efeitos fixos de tratamento. Com os BLUPs, obtém-se um ordenamento dos 

genótipos, pela ordem decrescente de seus valores genotípicos. É importante ressaltar que 

em alguns casos, especialmente, em programas de melhoramento de plantas anuais, BLUE 

e BLUP fornecem os mesmos resultados; isso pode acontecer quando os dados são 

balanceados.   

O procedimento BLUP pode ser caracterizado como: 

⎯ Best (melhor): minimiza a variância do erro de predição (PEV), ou seja, 

maximiza a precisão; 

⎯ Linear (linear) – os preditores são funções lineares das observações;  

⎯ Unbiased (não viesada) – é não viciado, isto é, as predições da variável 

aleatória e as funções estimáveis dos efeitos fixos são não viesados, o que 

também contribui para maximizar a acurácia; 

⎯ Prediction (predição) – preditor de uma variável aleatória. 

A predição de valores por meio de BLUPs requer um conhecimento prévio dos 

componentes de variância do modelo. Como isso não é possível, são utilizadas estimativas 

desses valores, que devem ser de alta precisão e elevada acurácia. Dentre os métodos para 

se estimar os componentes de variância destacam-se a ANOVA, proposto por Fisher e 

derivado do método dos quadrados mínimos; o método da Máxima Verossimilhança ou 

ML, desenvolvido por Hartley & Rao (1967) e o método da Máxima Verossimilhança 

Residual (Maximum likelihood restricted) ou REML, de Patterson & Thompson (1971), 

derivados da função de verossimilhança. Os métodos baseados em função de 

verossimilhança são recomendados para estimar componentes de variância em avaliações 

genéticas com dados desbalanceados, porque fornece estimativas não negativas dos 

componentes de variância e considera as perdas de graus de liberdade resultantes dos 

efeitos fixos. Esse último fato é responsável por gerar estimativas não viciadas dos 

componentes de variância. O método REML divide os dados em duas partes: os efeitos 

fixos do modelo e os contrastes dos erros, sendo que apenas o último é utilizado para 

estimar os componentes de variância, uma vez que ele contém todas as informações 

inerentes aos parâmetros de variância, e esse é o motivo do nome “máxima 

verossimilhança residual”, ou seja, considera apenas os contrastes dos resíduos pelos 

efeitos fixos, durante sua estimação. O método REML exige normalidade dos resíduos, 

porém a heterogeneidade de variâncias pode ser contornada, além de permitir relaxar a 
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suposição de independência dos erros, permitindo maior flexibilidade na modelagem 

(Resende et al., 2014).  

A estimação dos componentes de variância via REML preconiza a 

maximização da função de verossimilhança. Essa é uma função de densidade de 

probabilidade, fixada sobre o conjunto de dados (y), em que se procura o parâmetro θ mais 

verossímil ou plausível a esse conjunto de dados. Como o método REML divide a função 

de verossimilhança em duas partes independentes – uma parte referente aos efeitos fixos e 

a outra, referente aos resíduos – os efeitos fixos são removidos do modelo. Assim, somente 

a porção da verossimilhança dos efeitos aleatórios é maximizada, ou seja, consideram-se 

apenas os resíduos (y-X�̂�), em que X é a matriz de incidência dos efeitos fixos.  

Segundo Resende et al. (2014), dentre as vantagens do método REML 

destacam-se: i) a possibilidade de analisar dados desbalanceados; ii) o ajuste de modelos e 

delineamentos que não podem ser acomodados à ANOVA tradicional; iii) a possibilidade 

lidar com uma estrutura complexa de dados; iv) a comparação entre indivíduos através do 

tempo e do espaço é permitida, ao possibilitar o uso de um grande número de informações, 

o que também gera estimativas e predições mais precisas; v) a flexibilização da 

modelagem dos dados.  

Além de estimar os componentes de variância e fazer predições e estimativas 

em torno dos valores genotípicos, a metodologia de modelos mistos permite testar se o 

modelo que está sendo empregado é adequado. É possível testar a significância dos efeitos 

aleatórios do modelo através da análise de deviance (ANADEV), baseada no teste de razão 

de verossimilhança (LRT), a fim de verificar se o modelo possui uma estrutura hierárquica 

ou aninhada. Essa análise permite a comparação de modelos que possuem diferentes 

efeitos aleatórios, porém a estrutura de efeitos fixos é mantida. A deviance consiste na 

razão entre as verossimilhanças do modelo completo em relação ao modelo sem o efeito 

que se deseja testar. Os resultados são apresentados em uma tabela (tabela de deviance), 

semelhante ao quadro da ANOVA, para facilitar as interpretações.  

Para elaboração da tabela de deviance e posterior análise, deve-se 

primeiramente obter o ponto máximo do logaritmo da função de verossimilhança (Log L) 

para modelos com e sem o efeito a ser testado. Em seguida, é preciso obter a deviance (D = 

- 2 Log L) para os modelos com e sem o efeito em teste. Posteriormente realiza-se a 

diferença entre as deviances dos modelos sem e com o efeito que está sendo testado, 

obtendo-se assim a razão de verossimilhança (LR). Por fim a significância dessa diferença 
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é feita, via LRT, usando a distribuição de χ² com um grau de liberdade. Os efeitos fixos do 

modelo podem ser testados com base no teste F. Quanto menor for a deviance, menores 

serão os resíduos e, portanto, mais adequado é o modelo. 

Apesar das vantagens do emprego da metodologia de modelos mistos no 

melhoramento de plantas, ela passou a ser utilizada no Brasil só na década de 1990, e 

desde então tem sido aplicada, principalmente, em culturas perenes como Pinus (Resende 

et al., 1996) e Eucalyptus (Rosado et al., 2012). Entretanto, em programas de 

melhoramento de culturas anuais, a metodologia ainda vem ganhando popularidade, o que 

tem sido facilitado pelo desenvolvimento de pacotes computacionais, que tornam as 

análises mais tratáveis. Alguns softwares como ASREML, WOMBAT e SELEGEN 

REML/BLUP e pacotes disponíveis no R, como lme4, com a função lmer, viabilizam a 

análise por modelos mistos. Em decorrência disso, tem-se observado um número crescente 

de publicações que avaliam o comportamento de populações de espécies anuais e realizam 

seleção de genótipos através da metodologia REML/BLUP, como em arroz irrigado (Reis 

et al., 2015), arroz de terras altas (Regitano Neto et al., 2013; Borges et al., 2010), milho 

(Mendes et al., 2012), trigo (Pimentel et al., 2014), algodão (Carvalho et al., 2016), dentre 

outros.  

 

2.7 INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTES 

 

O fenótipo de um indivíduo é influenciado pela sua constituição genética 

(genótipo) e pelo ambiente no qual está inserido, assim como pelas possíveis interações 

que podem existir entre essas variáveis. A interação genótipo x ambiente (G x E) surge da 

resposta dos genótipos às mudanças do ambiente, resultando na instabilidade da expressão 

do genótipo entre os ambientes (Cruz et al., 2012).  

Na presença de interação, a expressão fenotípica de um determinado genótipo 

pode variar de um ambiente para outro. Assim, conhecer a natureza e a magnitude dessas 

interações, permite o estudo de adaptabilidade e estabilidade de genótipos, para fins de 

seleção. A ocorrência de interações G x E significativa não é desejável no contexto de 

melhoramento de plantas, uma vez que ao aumentar o desvio padrão fenotípico, reduz a 

herdabilidade do caráter, reduzindo os potenciais ganhos genéticos.  

A interação G x E é composta por uma parte simples e outra complexa. A parte 

simples é devida as diferenças na variabilidade genética dentro dos ambientes, por causa da 
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falta de correlação linear entre um mesmo genótipo testado em ambientes diferentes. Isso 

significa que esse genótipo pode ser superior em um ambiente, porém ter desempenho 

inferior em outro. O fator complexo da interação é dado pela falta de correlação entre os 

genótipos testados em pelo menos dois ambientes distintos. Essa ausência de correlação 

indica inconsistência na superioridade desses genótipos, dada a variação ambiental, ou 

seja, genótipos com desempenho superior em um ambiente, possuem desempenho distinto 

em outro ambiente, tornando sua classificação mais complicada, e consequentemente, o 

processo de seleção (Ramalho et al., 1993; Cruz et al., 2012). 

O componente de variância decorrente da interação G x E é representado por 

σ𝑔𝑒
2 , podendo ser decomposto em tantos membros quantos forem os componentes de 

interação com o genótipo (local, ano, época, método, etc.) e entre eles mesmos. Entretanto, 

apenas a análise da interação G x E não fornece informações completas sobre o 

comportamento dos genótipos, dadas as variações ambientais. Nesse sentido, as análises de 

adaptabilidade e estabilidade dos genótipos devem ser processadas, para que se possam 

identificar genótipos superiores e com desempenho consistente nos diferentes ambientes.  

A estabilidade consiste na capacidade de os genótipos expressarem um 

fenótipo constante, dadas as variações ambientais, isto é, um genótipo estável tem 

comportamento previsível, quando o ambiente é variado. O conceito de estabilidade pode 

ser definido sob três pontos de vista: i) a linhagem tem desempenho constante, ainda que 

haja variação do ambiente, ou seja, a variância entre ambientes é pequena ii) a linhagem 

mostra interações mínimas com o ambiente, isto é, ele acompanha o desempenho médio 

dos ambientes. iii) o quadrado médio dos desvios de regressão, que avaliam a estabilidade, 

é pequeno (Ramalho et al., 1993). Do mesmo modo, o conceito de adaptabilidade pode ser 

definido como a capacidade de o genótipo responder de maneira favorável aos estímulos 

do ambiente. Um material adaptado a um ambiente é aquele que tem capacidade de deixar 

mais descendentes (maior produção de sementes). Percebe-se que os conceitos de 

adaptabilidade e estabilidade estão intimamente ligados. Para que os efeitos da interação 

sejam reduzidos, a identificação de genótipos específicos para cada ambiente, e de 

genótipos com estabilidade fenotípica são alternativas plausíveis (Ramalho et al., 1993).  

Há uma série de metodologias que podem ser empregadas para estudos de 

interação G x E, na avaliação da adaptabilidade e da estabilidade. A escolha de qual 

método utilizar baseia-se na natureza dos dados experimentais, no número de ambientes, 

na precisão requerida e no tipo de informação desejada. Essas metodologias vão desde a 
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mais tradicional, baseada na Análise de Variância Conjunta, às mais atuais baseadas em 

modelos mistos (Resende, 2007) e bayesianos (Mora et al, 2006).  

O método tradicional considera a variação entre os ambientes dentro de cada 

genótipo, e fornece a estimativa da estabilidade, de modo que os genótipos que 

apresentarem menor quadrado médio, nos vários ambientes, são mais estáveis. Esse 

método tem sido pouco utilizado, porque ele fornece uma indicação inadequada da 

resposta dos genótipos aos ambientes, pois o parâmetro de estabilidade é pouco preciso. 

Entretanto, o método tem como vantagem a possibilidade de ser utilizado em uma pequena 

quantidade de ambientes (no mínimo três) (Cruz et al., 2012).  

A regressão linear também é utilizada para estimar a resposta de cada genótipo 

às variações ambientais. Como exemplo, podemos citar o método de Finlay & Wilkinson 

(1963), que relaciona os conceitos de adaptabilidade e estabilidade aos coeficientes de 

regressão linear e a média do genótipo. Já o método proposto por Eberhart & Russel (1996) 

considera tanto os coeficientes da regressão dos valores genotípicos e fenotípicos, como os 

desvios da regressão e, então, fornece as estimativas dos parâmetros de adaptabilidade e 

estabilidade. Os métodos baseados em regressão têm sido bastante utilizados porque pode-

se comparar um número grande de ambientes e é eficiente ao identificar genótipos 

adaptados e estáveis (Cruz et al., 2012).  

Alguns métodos não-paramétricos são usados nas análises de estabilidade e são 

aplicados na presença de heterogeneidade de variâncias (Ferreira et al., 2016). Métodos 

multivariados também associados a modelos multiplicativos, como Additive main effects 

and multiplicative interaction (AMMI) e Factor analytic multiplicative mixed (FAMM), 

são bastante utilizados para análise de interações triplas (genótipo x local x ano), com um 

grande volume de dados (Resende, 2007). 

Alguns métodos, como os propostos por Annicchiarico (1992), Lin & Binns 

(1988), e suas adaptações, incorporam as análises de estabilidade e adaptabilidade à 

produtividade, tornando a interpretação das análises mais simples. No contexto dos 

modelos mistos, essas análises de interação podem ser feitas com base nos valores 

genotípicos, preditos pela metodologia REML/BLUP. A partir da média harmônica dos 

valores genotípicos (MHVG) e da performance relativa dos valores genotípicos (PRVG), é 

possível conhecer o desempenho, o comportamento e as flutuações de um genótipo, 

quando desenvolvido em vários ambientes. O método da média harmônica da performance 

relativa dos valores genotípicos (MHPRVG), que considera o MHVG e o PRVG, 
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simultaneamente, cria um ordenamento das linhagens considerando, ao mesmo tempo, seus 

valores genéticos (produtividade), adaptabilidade e estabilidade (Resende, 2004). Segundo 

Carbonell et al. (2007), o método MHPRVG tem alta correlação com os métodos de Linn 

& Bins (1988) e Annicchiarico (1992). 

A metodologia MHPRVG pode ser aplicada a qualquer número de ambientes. 

Ao predizer os valores genéticos via REML/BLUP, já são descontadas as instabilidades 

resultantes das interações dos genótipos com os ambientes. O valor genotípico (VG) do 

genótipo i em um local j é estimado por: VGij = μj + gi + geij, em que μj é a média geral no 

ambiente j, gi e geij são os BLUPs do genótipo i e da interação entre o genótipo i e o local j. 

Os ruídos da interação são eliminados ao se produzir os BLUPs de geij. O vetor de dados 

(y) é trabalhado sob médias harmônicas (1/H), de tal forma que quanto menor o desvio 

padrão do comportamento genotípico através dos locais, maior é a média harmônica de 

seus valores genotípicos através dos locais (Resende, 2004). 

A seleção das maiores médias harmônicas dos valores genotípicos (MHVG) 

resulta em seleção simultânea dos genótipos mais produtivos e mais estáveis, uma vez que 

penaliza a instabilidade de cada genótipo. A PRVG permite selecionar para adaptabilidade, 

já que capitaliza a capacidade de resposta de cada genótipo à melhoria do ambiente. Os 

valores genotípicos preditos (VGij) são expressos como proporção da média geral, e em 

seguida obtém-se o valor médio dessa proporção através dos locais. Os maiores valores de 

PRVG indicam os materiais mais adaptados e produtivos, simultaneamente. A PRVG em 

termos de dados fenotípicos tem sido utilizada há um longo tempo e constitui a base do 

método Annicchiarico (1992). A MHPRVG permite a seleção das linhagens pela 

produtividade, adaptabilidade e estabilidade. O valor de MHPRVG*MG fornece o valor 

genotípico médio das linhagens nos locais avaliados, já penalizado pela instabilidade e 

capitalizado pela adaptabilidade (Carbonell et al., 2007). 

Dentre as vantagens desse método, pode-se citar: a) considera os efeitos 

genotípicos como aleatórios e, portanto fornece estabilidade e adaptabilidade genotípica e 

não fenotípica; (b) permite lidar com desbalanceamento; (c) permite lidar com 

delineamentos não ortogonais; (d) permite lidar com heterogeneidade de variâncias; (e) 

permite considerar erros correlacionados dentro de locais; (f) fornece valores genéticos já 

descontados (penalizados) da instabilidade; (g) pode ser aplicado com qualquer número de 

ambientes; (h) permite considerar a estabilidade e adaptabilidade na seleção de indivíduos 

dentro de progênie; (i) não depende da estimação de outros parâmetros tais quais 
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coeficientes de regressão; (j) gera resultados na própria grandeza ou escala do caráter 

avaliado; (l) permite computar o ganho genético com a seleção pelos três atributos 

simultaneamente. Dessa forma, a estatística MHPRVG pode ser usada vantajosamente no 

contexto dos modelos mistos com efeitos genéticos aleatórios. (Resende et al., 2004; 

Carbonell et al., 2007) 

A partir da maior familiaridade com uso da metodologia REML/BLUP, o 

procedimento MHPRVG para seleção de linhagens tem sido empregado por otimizar o 

processo de seleção. Em espécies perenes, em que seu uso é mais comum, é possível 

encontrar trabalhos na literatura com café (Rocha et al., 2015), seringueira (Verardi et al., 

2009) e eucalipto (Rosado et al., 2012). Em espécies anuais, onde uso da metodologia 

REML/BLUP é mais recente, existem trabalhos com feijão (Carbonell et al., 2007); cana-

de-açúcar (Bastos et al., 2007) e algodão (Moiana et al., 2012). Na cultura do arroz de 

terras altas o método MHPRVG foi empregado por Colombari Filho et al. (2013), que 

identificaram duas linhagens elite para serem introduzidas no programa de melhoramento 

da Embrapa.  

 

2.8 LINHAS PURAS RECOMBINANTES: PRINCÍPIOS E USOS 

 

Uma linhagem pura é uma progênie com elevado grau de homozigose, 

proveniente da autofertilização contínua de um indivíduo. Portanto, uma população de 

linhas puras recombinantes (RILs) é constituída de grupos geneticamente distintos, uma 

vez que a endogamia expõe a variabilidade genética dos heterozigotos; mas uniformes 

internamente, já que cada linhagem é altamente homozigota. As pequenas variações que 

possam vir ocorrer dentro de cada linhagem podem ser tanto da heterozigosidade residual, 

quanto de efeitos ambientais ou mutação. A definição de endogamia é dada por Allard 

(1971), como sendo um cruzamento em que os pais são parentes próximos. Em plantas 

autógamas, esse cruzamento é uma autofecundação.  

Mendel demonstrou que a partir da autofecundação contínua de um 

heterozigoto Aa, a heterozigose diminuía em 50% a cada geração, de maneira que em 

poucas gerações eram obtidos uma quantidade desprezível de heterozigotos. A taxa de 

heterozigose, dentro de cada uma das linhas em F7 ou F8, pode ser calculada por 2 - (m - 1) 

x 100, em que “m” é o número de gerações (Bai et. al., 2011). Por outro lado, a equação 

[(2m-1)/2m]n  revela a proporção de plantas homozigóticas após “m” gerações para n 
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Figura 1. Esquema do método SSD para produção de linha puras. Fx representa a geração de progênies e 

fhom indica a frequência de homozigotos esperada em cada geração F. 

“pares” de genes em heterozigose, teoricamente. Nesse caso, pressupõe-se a mesma 

condição de sobrevivência para todos os homozigotos e que os locos sejam independentes. 

Em caso de haver ligação física entre os locos, a proporção de indivíduos homozigóticos é 

ainda maior. As linhas puras podem sofrer variação, no longo prazo, desde que sofram 

mutação ou dispersão por outras populações, resultando em hibridação natural com outros 

mutantes.  

Populações de linhas puras podem ser desenvolvidas pelo método do 

descendente de uma única semente (SSD - Single Seed Descent). O processo inicia pelo 

cruzamento entre dois genitores geneticamente distintos. A população F1 resultante é 

autofecundada, e as sementes dessa autofecundação, isto é, F2, são selecionadas ao acaso, 

de modo que cada semente dará origem a uma F3, quando for autofecundada. A partir de 

F2, então, ocorrem sucessivas autofecundações, dentro de cada uma das linhas, até F7 ou F8 

(Figura 1), atingindo um elevado grau de homozigose. As sementes de cada linha pura são, 

então, multiplicadas, coletadas e armazenadas para uso experimental (Borém, 2005). As 

progênies podem ser utilizadas para o desenvolvimento de cultivares, bem como na 

identificação de locos para caracteres quantitativos (QTLs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em arroz, o cruzamento intersubespecífico indica x japônica pode resultar em 

alto grau de polimorfismo na população, dada à divergência genética dos genitores. Isso 

possibilita a identificação de diferenças na população, quando os indivíduos de linhagens 

diferentes são comparados. Por outro lado, o conjunto de RILs formadas a partir de 

cruzamentos envolvendo parentais da mesma subespécie, como indica x indica, via-de-
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regra, possui menor grau de polimorfismo devido a menor divergência genética entre os 

genitores em relação aos utilizados em cruzamentos indica x japônica (Bai et al., 2011; 

Chu et al., 2012).  

RILs são também muito utilizadas para mapeamento de QTLs em arroz (Liu et 

al., 2015; Xu et al., 2015; Zhan et al., 2015; Zhou et al., 2016). Esse tipo de população 

apresenta efeitos de recombinação acumulados, ou seja, menor desequilíbrio de ligação nas 

gerações mais avançadas, em comparação a outros tipos de cruzamentos, como os duplo-

haploides (Zhou et al., 2016).  Como os blocos haplotípicos são menores, os mapas 

gerados a partir de RILs são de alta resolução, permitindo a identificação de QTLs com 

maior acurácia, o que possibilita determinar tanto a posição, quanto o efeito no fenótipo, 

desses locos (Asins & Carbonell, 2014). Portanto, as RILs são altamente recomendadas 

para o mapeamento de QTLs, não só pela facilidade de replicação da população em 

diversos ambientes, mas também pela precisão que confere ao mapeamento. Ainda que 

determinada população tenha poucos indivíduos, é possível inferir com alto poder a 

localização e o efeito dos QTLs, desde que os marcadores estejam presentes em alta 

densidade (Silva et al., 2007). 

 

2.9 ANÁLISE DE DIVERSIDADE GENÉTICA POR MARCADORES 

MOLECULARES SSR 

 

Marcadores moleculares são segmentos de DNA, com efeito dominante ou 

codominante, e que possuem sequências e/ou localizações conhecidas no genoma. São 

utilizados, portanto, como ponto de referência no genoma, para que regiões não conhecidas 

possam ser identificadas. Esses marcadores, em geral, podem ser associados a um gene ou 

QTL que está relacionado a um caráter de interesse, bem como serem utilizados na análise 

de divergência genética entre populações ou indivíduos. O uso de marcadores moleculares 

no melhoramento de plantas apresenta diversas vantagens sobre os marcadores 

morfológicos, e dentre elas destacam-se o polimorfismo e independência dos efeitos 

ambientais. 

Os marcadores moleculares podem ser identificados por hibridação ou 

amplificação do DNA. O primeiro grupo está representado por RFLPs (Restriction 

Fragment Length Polymorphism), que são marcadores codominantes. Entretanto, 

apresentam como desvantagem a possibilidade de baixo grau de polimorfismo, 
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dependendo da espécie, e o alto custo por datapoint. Entre os marcadores identificados por 

amplificação encontram-se os RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), SNP (Single 

Nucleotide Polymorphism) e SSR (Simple Sequence Repeats). Os marcadores RAPD são 

dominantes e bastante eficientes para estudos de diversidade genética, já que são capazes 

de amostrar polimorfismos de DNA amplamente distribuídos no genoma. Os marcadores 

SNP e SSR são codominantes. Os SNPs são originados a partir da alteração da base 

hidrogenada em um nucleotídeo, de maneira isolada, que ocorre por inversão, transição, 

inserção ou deleção; e que deve ocorrer em pelo menos 1% do genoma da população 

(Resende, 2012). Os SNPs são a forma mais abundante de variação no DNA e possuem 

baixa taxa de mutação, facilidade de genotipagem e natureza bialélica (Rafalski, 2002). 

 Os marcadores microssatélites ou SSR são pequenas sequências repetidas em 

tandem, contendo de um a seis pares de base, com padrão de herança mendeliana. Além de 

serem codominantes, eles são bastante abundantes no genoma e possuem alta taxa de 

polimorfismo e natureza multialélica. Podem ou não ser encontrados em regiões codantes 

do genoma, sendo menos comuns em regiões gênicas, já que possuem uma alta taxa de 

mutação, podendo afetar a expressão dos genes (Vieira et al., 2016). Os microssatélites são 

uma ferramenta valiosa na análise de parentesco e na estimação do grau de relação entre 

indivíduos ou grupos (Kalia et al., 2011; Senan et al., 2014). 

Os microssatélites podem ser classificados conforme o padrão em que as bases 

são repetidas ou no tipo da sequência. Dessa forma, mononucleotídeos são sequências 

repetidas de apenas um tipo de base nitrogenada, como, por exemplo, a timina. Um SSR 

mononucleotídeo pode ser representado, portanto, como (T)n, ou seja, é uma sequência de 

timina repetida n vezes, em que n é denominado frequência de repetição. Analogamente, 

tem-se dinucleotídios, como (TA)n, trinucleotideos, como (CGG)n, tetranucleotídeos 

(CATG)n e assim por diante (Senan et al., 2014).  

Os polimorfismos de DNA podem ser identificados através de primers para 

locos específicos (normalmente conservados entre espécies do mesmo gênero) que 

flanqueiam os microssatélites. Uma vez que os SSR são amplificados via PCR 

(Polymerase Chain Reaction), é possível fazer a genotipagem, que pode ser realizada tanto 

via géis de agarose ou acrilamida, ou por sequenciadores automáticos de DNA. Nesse caso, 

o resultado da genotipagem é um diagrama mostrando os picos de luminescência (primers 

marcados com fluorescência) na presença de um alelo amplificado. A comparação entre os 

diagramas de diferentes indivíduos permite realizar estudos de divergência genética, 



 

40 

 

mapeamento de QTLs, identificação de genes e seleção assistida por marcadores (Singh et 

al., 2016).  

A divergência genética presente entre e dentro das populações naturais ou 

desenvolvidas por programas de melhoramento pode ser predita com base nos valores 

fenotípicos ou em dados moleculares. Essa predição baseada na informação molecular é 

mais acurada, porque não sofre influência ambiental e permite diferenciar genótipos 

próximos, que não poderiam ser diferenciados visualmente com marcadores morfológicos. 

As medidas de dissimilaridade genética respondem à pergunta do quão distante 

geneticamente estão os indivíduos ou populações; assim quanto menor os valores dessas 

medidas, mais próximos estão os pares avaliados. Entre as medidas de dissimilaridade mais 

utilizadas estão a distância euclidiana e a distância de Mahalanobis. A distância euclidiana 

é a distância entre dois indivíduos, em que as posições são determinadas em relação às suas 

coordenadas, definidas no eixo cartesiano. Essa medida de distância tem desvantagem de 

sofrer alteração quando se muda a escala de medições, sendo necessária uma padronização 

dos dados. A distância de Mahalanobis só pode ser calculada em experimentos com 

repetição, porque utiliza a matriz de covariância dos resíduos. Entretanto, ao contrário da 

distância euclidiana, ela permite trabalhar com a matriz de covariância dos resíduos e 

considera a correlação entre caracteres. Outros métodos estão disponíveis na literatura e 

em softwares de amplo uso (Cruz et al., 2012).  

A partir das medidas de dissimilaridade é gerada uma matriz de distâncias, e é 

possível agrupar os materiais mais semelhantes. Os métodos de agrupamento mais 

utilizados são os de otimização (método de Tocher) e os hierárquicos ou aglomerativos. 

Nesse último, os indivíduos são agrupados em um processo que se repete várias vezes até 

que grupos sejam formados. O produto é um dendrograma, que acaba por ser uma 

representação simplificada da matriz de dissimilaridade (Bussab et al., 1990).  

Dentre os métodos de agrupamento hierárquico estão o método do vizinho 

mais próximo, o método do vizinho mais distante e os métodos de ligação média. Dos 

métodos de ligação média, o UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic 

Averages) é o mais utilizado, porque considera as médias aritméticas das medidas de 

dissimilaridade, dando pesos iguais a cada indivíduo do grupo. Isso evita caracterizar a 

dissimilaridade por valores extremos entre os indivíduos. A partir do UPGMA é criado um 

dendrograma contendo os grupos de indivíduos mais semelhantes.  
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Para verificar se o dendrograma representa a matriz de dissimilaridade é 

construída a matriz cofenética, e o coeficiente de correlação cofenética indica a 

proximidade dessas duas matrizes (Huang et al., 2010). Em geral, o método UPGMA gera 

coeficientes cofenéticos mais altos que os outros métodos de agrupamento, o que implica 

dizer que ele produz menor distorção da matriz de dissimilaridade quando representa as 

distâncias dos indivíduos em um dendrograma. A significância da correlação entre a matriz 

cofenética e a matriz de dissimilaridade pode ser verificada pelo teste de Mantel (1967). 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL GENÉTICO E CONDUÇÃO DOS ENSAIOS 

 

A população segregante RIL avaliada no presente trabalho é resultante do 

cruzamento entre as cultivares Epagri 108 e Maninjau, que juntamente com os 

cruzamentos Epagri 108 x Irat 122, Irat 122 x Araguaia e Maninjau x Araguaia, compõe 

um dialelo parcial circulante. Os cruzamentos foram realizados na Embrapa Arroz e Feijão 

a partir de 2005.  

A cultivar Epagri 108 foi desenvolvida em Santa Catarina e lançada em 1999 

(Figura 2). Em geral, floresce entre 85 dias (regiões mais quentes) e 125 dias (regiões mais 

frias) após a semeadura. A produção varia entre sete e nove toneladas por hectare. As 

plantas de Epagri 108 possuem porte médio, que variam de 0,7 a 1,0 metro. Essa cultivar 

pode apresentar suscetibilidade à doença brusone da panícula. A cultivar Maninjau foi 

introduzida da Indonésia, possui ciclo entre com 75 a 117 dias, e pode chegar a 1,20 

metros de altura (Figura 3). A produção varia de quatro a oito toneladas por hectare, 

dependendo do ambiente. Ambas as cultivares são da subespécie indica e do sistema de 

cultivo irrigado. 

A população segregante foi conduzida pelo método Single Seed Descent (SSD) 

até F5, quando as sementes foram multiplicadas para implantação de ensaios. As sementes 

avaliadas neste estudo são, portanto, da geração F7. A população é composta por 296 

linhagens puras recombinantes, identificadas neste trabalho por algarismos arábicos 

consecutivos (1, 2, 3, ..., 296). 

Os ensaios foram conduzidos na safra 2015/2016 em três locais: 1) Fazenda 

Palmital, da Embrapa Arroz e Feijão (Goianira, GO), 2) Embrapa Clima Temperado 

(Pelotas, RS), e 3) Embrapa Roraima (Boa Vista, RR) (Tabela 5). 

Em Goianira e Boa Vista foi utilizado delineamento em alfa-látice 17x18, com 

duas repetições e dez testemunhas, que incluíam cultivares de alto desempenho e os quatro 

parentais do cruzamento inicial em dialelo (Tabela 6). Em Pelotas foi adotado o
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Figura 3. A. Parcela de Maninjau em experimento conduzido em Goianira no ano 2016. B. Grãos colhidos 

da parcela de Maninjau em experimento conduzido em Goianira no ano 2016. 

Figura 2. A. Parcela de Epagri 108 em experimento conduzido em Goianira no ano 2016. B. Grãos 

colhidos da parcela de Epagri 108 em experimento conduzido em Goianira no ano 2016. 

A 

B 

A 

B 

delineamento em Blocos Aumentados de Federer (BAF), utilizando os quatro parentais 

como testemunha dentro de cada bloco (Tabela 6). As parcelas foram implantadas 

mecanicamente em Goiás e no Rio Grande do Sul. No ensaio conduzido em Roraima, o 

plantio foi manual. Em todos os locais, as parcelas foram compostas por quatro linhas de 

quatro metros de comprimento. O espaçamento utilizado foi de 17 cm entre linhas, com 

densidade de semeadura de 60 sementes por metro. 
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Tabela 6. Relação de testemunhas utilizadas nos ensaios, conduzidos em três locais, no ano de 2016, para 

avaliação de RILs de arroz. 

Goianira Boa Vista Pelotas 

Epagri 108 Epagri 108 Epagri 108 

Maninjau Maninjau Maninjau 

Araguaia Araguaia Araguaia 

IRAT 122 IRAT 122 IRAT 122 

BRS TAIM BRS TAIM  

IRGA 417 IRGA 417  

BR IRGA 409 BR IRGA 409  

BRS Pampeira BRS Pampeira  

Alvorada Alvorada  

BRS Catiana BRS Catiana  

 

Após a completa maturação fisiológica dos grãos, foi colhida a área útil de 

cada parcela (1,02 m²), considerando-se três metros das duas linhas centrais. A 

produtividade foi obtida pesando-se os grãos colhidos na área útil de cada parcela, e os 

dados convertidos em kg.ha-1. Em Goianira, observou-se a ocorrência de brusone na folha 

35 dias após o plantio, antes da primeira aplicação programada de fungicida. Foi atribuída 

uma nota de 0 a 9 a cada parcela, de acordo com a escala de notas proposta pelo IRRI 

(2002). A altura das plantas, nos três locais, foi aferida com régua de madeira, medida da 

base da planta até o final da panícula. O número de dias para o florescimento foi 

determinado considerando a data da semeadura até o dia para que cada parcela estivesse 

com 50% das plantas em florescimento. O peso de 100 grãos foi obtido a partir da pesagem 

de 100 grãos cheios de cada parcela (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Relação dos caracteres avaliados em cada um dos ensaios para caracterização de RILs de arroz 

provenientes do cruzamento entre Maninjau x Epagri 108. 

Goianira Boa Vista Pelotas 

Produtividade Produtividade Produtividade 

Altura da planta Altura da planta Altura da planta 

Dias até o florescimento Dias até o florescimento - 

Peso de 100 grãos - Peso de 100 grãos 

Reação à Brusone - - 

 

Tabela 5. Informações geográficas dos ambientes em que foram conduzidos ensaios, no ano de 2015, para 

avaliação de RILs de arroz provenientes do cruzamento Maninjau x Epagri 108. 

Local Latitude Longitude Altitude 

Goianira (GO) 16°23'18,6"S 49°27'17,5"W 761 m 

Boa Vista (RR) 2°45'28,5"N 60°43'54,1"W 85 m 

Pelotas (RS) 31°45'23,7"S 52°29'19,9"W 21 m 
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3.2 ANÁLISES ESTATÍSTICAS VIA MODELOS MISTOS 

 

O modelo estatístico adotado para análise dos dados foi do tipo misto: 

 

yijkmn = µ + gi/m + rj + bk/j + pm + tn/m + ɛijkmn 

 

Em que: yijkmn é o valor da observação do genótipo i, na repetição j, dentro do 

bloco k, e µ é a constante inerente às observações, que representa a média geral do ensaio. 

Como efeitos aleatórios no modelo tem-se: gi/m é o efeito do genótipo i dentro do grupo m, 

rj é o efeito da repetição j, bk/j é o efeito do bloco k dentro da repetição j, e ɛijkmn é o efeito 

dos erros associados. Da mesma forma, como efeitos fixos do modelo tem-se: pm que é o 

efeito de grupos, que contém o genótipo i e a testemunha n; tn/m, que é o efeito da 

testemunha n dentro de grupos. 

Todos os caracteres, para cada um dos locais (análise individual), foram 

avaliados com base no modelo descrito. Entretanto, quando foram avaliados os três locais, 

simultaneamente pela análise conjunta, considerou-se também o efeito de local (l) e da 

interação entre genótipos e locais (gl): 

 

yijkmn = µ + gi/m + rj + bk/j + pm + ll + tn/m + glil +  ɛijk 

 

Na forma matricial o modelo individual, por local, é apresentado por: 

 

Y = Xβ + Zu + Wk + Qb + ɛ 

 

E o modelo da análise conjunta por: 

 

Y = Xβ + Zu + Wk + Qb + Ta + ɛ 

 

Em que:  

⎯ Ynx1: é o vetor de valores observados;  
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⎯ βpx1: é o vetor dos efeitos fixos, que contém a constante µ e os efeitos 

fixos de grupos, testemunhas e locais (este último, no modelo de análise 

conjunta); 

⎯ uqx1: é o vetor dos efeitos aleatórios de genótipos dentro de grupos; 

⎯ kqx1: é o vetor dos efeitos aleatórios de repetição;  

⎯ bqx1: é o vetor dos efeitos aleatórios de blocos dentro de repetição;  

⎯ aqx1: é o vetor dos efeitos aleatórios da interação entre genótipos e locais;  

⎯ enx1: é o vetor de erros aleatórios;  

⎯ X, Z, W, Q, T são as matrizes de incidência para os referidos efeitos, 

respectivamente.  

 

A estrutura das médias e variâncias é, assim, dada por: 

 

 

 

Em que:  

⎯ E[Y] = Xβ;  

⎯ Var[y] = V = ZGZ’ + WHW’ + QFQ’ + TKT’ + R; 

⎯ G = A 𝜎𝑝
2, sendo A a matriz de correlação entre os efeitos aleatórios de 

genótipos; 

⎯ H, F, K e R = In 𝜎𝑟 
2, In 𝜎𝑏 

2 , In 𝜎𝑝𝑙 
2 , In 𝜎𝑒 

2 respectivamente, sendo que I é 

matriz identidade de ordem n. 

 

A equação de modelos mistos é descrita por: 

 

Y Xβ V ZG WH QF TK R

u 0 GZ' G 0 0 0 0

k ~ NMV 0 ; HW' H 0 0 0

b 0 FQ' F 0 0

a 0 KT' K 0

e 0 R R

Ø
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Sendo λ1 = 
𝜎𝑒

2

𝜎𝑝
2 ; λ2 

𝜎𝑒
2

𝜎𝑟
2 ; λ3 

𝜎𝑒
2

𝜎𝑏
2 ; λ4 

𝜎𝑒
2

𝜎𝑝𝑙
2  . 

 

Os efeitos do modelo foram estimados com o pacote lme4 do software R (Bates 

et al., 2015; R Core Team, 2016). Os componentes de variância foram estimados pelo 

método REML (restricted maximum likelihood). Isso permitiu obter a melhor estimativa 

não viesada para os efeitos fixos, ou seja, os eBLUEs (empirical best linear unbiased 

estimator) e a melhor predição linear não viesada para os efeitos aleatórios, os eBLUPs 

(empirical best linear unbiased predictor). Foi testada a significância de cada um dos 

efeitos dentro do modelo, tanto nas análises individuais, como na análise conjunta, através 

da análise de deviance. A análise foi realizada desconsiderando cada um dos efeitos em 

teste (repetição, bloco, genótipo e interação genótipo x local) e subtraindo a deviance do 

modelo sem o referido efeito da deviance do modelo completo. A significância de cada 

efeito foi verificada a partir do teste de razão de verossimilhança (LRT), usando a 

distribuição de χ² a 1% e 5% de probabilidade, com um grau de liberdade.  

 

3.2.1 Estimativas dos Parâmetros genéticos 

 

Foi obtida a média geral de cada ensaio: 

∑
𝑖1 +  𝑖2 +  𝑖3 + ⋯ + 𝑖𝑛 

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

A variância fenotípica foi estimada por:  

𝜎𝑝
2  =  𝜎𝑔

2 +  
 𝜎𝑒

2

𝑘1
 

A herdabilidade, no sentido amplo ao nível de médias de progênies, na análise 

individual por local foi estimada por:  

X'X X'Z X'W X'Q X'T β0 X

Z'X Z'Z + A
-1

 λ 1 Z'W Z'Q Z'T p Z

W'X W'Z W'W +  λ 2 W'Q W'T r = W

Q'X Q'Z Q'W Q'Q +  λ 3 Q'T b Q

T'X T'Z T'W T'Q T'T + λ 4 pl T
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ℎ2 =  
𝜎𝑔

2

𝜎𝑔
2 + 

𝜎𝑒
2

𝑘1

    

E na análise conjunta foi estimada por: 

ℎ2 =
𝜎𝑔

2

𝜎𝑔
2 + 

𝜎𝑒
2

𝑘2

 

Em que:  

⎯ k1: representa o número de repetições ajustado; 

⎯ k2: representa o produto do número de repetições ajustado, pelo número 

de locais. 

Para avaliação da precisão e da qualidade dos experimentos foram 

considerados: 

− Coeficiente de variação experimental (CVe)  

𝐶𝑉𝑒 =  
𝜎𝑒

𝑚
 𝑥 100 

− Coeficiente de variação genético (CVg)  

𝐶𝑉𝑔 =  
𝜎𝑔

𝑚
 𝑥 100 

− Coeficiente de variação relativo (CVr)  

𝐶𝑉𝑟 =  
𝐶𝑉𝑔

𝐶𝑉𝑒
 

− Acurácia seletiva (r̂gĝ) (Resende & Duarte, 2007) 

r̂gĝ =  [1 −
1

1 + 𝑏𝐶𝑉𝑟
2

]

1
2
 

 

Em que b é o número de repetições. 

 

3.2.2  Correlação entre caracteres 

 

A partir das matrizes de covariância fenotípica, residual e genética foi feita 

uma análise multivariada (MANOVA), a fim de observar a proporção da variância das 

variáveis dependentes que eram explicadas pelos efeitos do modelo. A hipótese (H0: ρ = 0) 

foi testada pela estatística de Wilks:  
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Y = µ + pm + rj + bk/j + tn + gi 

 

Em que:  

⎯ yijkm: é a variável dependente, referente ao valor da observação do 

genótipo i, na repetição j, dentro do bloco k; 

⎯ µ: é a constante inerente às observações, que representa a média geral 

do ensaio; 

⎯ gi: é o efeito do genótipo i;  

⎯ rj: é o efeito da repetição j;  

⎯ bk/j: é o efeito do bloco k dentro da repetição j; 

⎯ tn/m:  é o efeito da testemunha n, dentro do grupo m; 

⎯ pim é o efeito de grupos. 

 

Avaliou-se o grau de associação entre os caracteres produtividade, altura, 

Florescimento, peso de 100 grãos e reação à brusone, tomados par a par, através do 

coeficiente de correlação de Pearson.  

𝑟 =
𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)

√�̂�(𝑋)�̂�(𝑌)
 

 

A hipótese de que o coeficiente de correlação entre os caracteres é igual a 0 

(H0: ρ = 0) foi testada pela estatística t, sendo t associado a n-2 graus de liberdade e um 

nível de significância α = 5%.  

 

 

 

3.3 ANÁLISE DA INTERAÇÃO GENÓTIPOS POR AMBIENTES 

 

A influência do ambiente sobre os caracteres estudados (correlação ambiental) 

foi avaliada através do coeficiente de correlação de Pearson, a partir da matriz de 

covariância residual do modelo descrito no tópico anterior. A hipótese (H0: ρ = 0) foi 

testada pela estatística t, sendo t associado a n-2 graus de liberdade e um nível de 

significância α = 5%.  

𝑡 =
𝑟√𝑁 − 2

√1 − 𝑟2
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A análise da adaptabilidade e estabilidade dos genótipos foi feita conforme 

sugerido por Resende (2004). A média harmônica dos valores genotípicos (MHVG) avalia 

a estabilidade dos genótipos, enquanto que a performance relativa dos valores genotípicos 

(PRVG) avalia a adaptabilidade. No mesmo sentido, a média harmônica da performance 

relativa dos valores genotípicos avalia, simultaneamente, a adaptabilidade e estabilidade 

dos genótipos. Os valores de MHVG, PRVG E MHPRVG, foram obtidos, 

respectivamente, pelas equações: 

 

𝑀𝐻𝑉𝐺 =  
𝑙

∑
1

𝑉𝐺𝑖𝑗
𝑙
𝑗=1

 

 

𝑃𝑅𝑉𝐺 =  
1

𝑙
 (

∑ 𝑉𝐺𝑖𝑗𝑙
𝑗=1

𝑀𝑗
) 

 

𝑀𝐻𝑃𝑅𝑉𝐺 =  
𝑙

∑
1

𝑃𝑅𝑉𝐺𝑗
𝑙
𝑗=1

 

 

3.4 ANÁLISE DE DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE AS LINHAGENS MAIS 

PRODUTIVAS 

 

As 14 linhagens mais produtivas em cada local foram selecionadas com base 

nos valores genotípicos, livres da interação. O DNA dos genótipos selecionados, 

juntamente com os parentais Maninjau e Epagri 108, foi isolado de folhas jovens com o kit 

de extração “Biopur Kit Extração Mini Spin Planta”, seguindo o protocolo do fabricante 

(Mobius Life Science Indústria e Comércio de Produtos para Laboratório Ltda.). O produto 

da extração foi quantificado em gel de agarose e, posteriormente, diluído em TE para a 

concentração a 30 ng.μL-1. 

As reações PCR (Polymerase Chain Reaction) foram preparadas para um 

volume total de 5 μL, sendo 2,5 μL de Master Mix; 0,5 μL de QSolution; 1 μL de 

multiplex de primers; 1 μL da amostra de DNA a 30 ng.μL-1 e água. Foram utilizados 24 

pares de primers SSR, organizados em três painéis, contendo oito pares de primers cada 

painel (Tabela 8).  
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No termociclador, as condições da reação foram: desnaturação inicial a 95°C 

por 15 minutos, seguida por 40 ciclos de desnaturação a 94°C por 30 segundos; 

anelamento a 56°C por 1,5 minutos e extensão a 72°C por 1,5 minutos, e finalmente, um 

último ciclo de extensão a 60°C por 3 minutos. 

A reação de PCR foi diluída com 35 μL de água, e em seguida preparado um 

mix para sequenciamento contendo 0,4 μL de formamida Hi-Di; 0,1 μL de marcador 

interno (Liz) e 0,5 μL de reação de PCR, já diluída. O mix foi desnaturado no 

termociclador por 5 minutos a 95°C. No analisador automático de DNA ABI3500XL 

(Applied Biosystems) os comprimentos dos fragmentos amplificados foram obtidos. A 

genotipagem foi realizada no software GeneMap, versão 4.1 (Applied Biosystems). A 

matriz de dissimilaridade genética foi calculada pelo método de Rogers modificado 

(Wright, 1978) por meio do pacote adegenet (Jombart, 2008). A distância genética foi 

estimada pela equação:  

 

𝐷𝑊 =  
1

√2𝑚
 √∑ ∑(𝑝𝑖𝑗 −  𝑞𝑖𝑗)²

𝑛𝑗

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

 

Em que: 𝑝𝑖𝑗 e  𝑞𝑖𝑗 correspondem a frequência do alelo j no loco i, nos dois 

genótipos considerados; 𝑛𝑗  se refere ao número de alelos no loco i; e m representa o 

número de locos. 

Para a análise de agrupamento com base na matriz de dissimilaridade foi 

empregado o método hierárquico UPGMA. A eficiência do método foi verificada através 

do coeficiente de correlação cofenético (CCC), que correlaciona a matriz cofenética gerada 

a partir das distâncias euclidianas dos objetos do dendrograma com a matriz de 

dissimilaridade original. A significância dessa correlação foi verificada através do teste de 

Mantel, com 10.000 reamostragens e p<0,05. Os dendrogramas também foram 

representados pela análise de coordenadas principais (PCoA), que ordena os dados usando 

medidas de distância. Essas análises foram realizadas com o pacote ape por meio do 

software R, versão 3.3.2 (Paradis et. al., 2004; R Core Team, 2016). A consistência dos nós 

dos dendrogramas foi avaliada no software BOOD, considerando 10.000 bootstraps 

(Coelho, 2001). 
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A sub-estruturação genética foi avaliada com o software STRUCTURE, versão 

2.3.4 (Pritchard et al., 2000). Através de uma análise Bayesiana, esse software cria clusters 

com genótipos semelhantes. A associação de cada genótipo foi executada para o intervalo 

de clusters a partir do valor de K variando de 1 a 10, sendo que cada K foi replicado 30 

vezes. Foi utilizado burn-in com valor de 100.000, seguido por 100.000 repetições MCMC 

(Markov Chain Monte Carlo) e utilizando o modelo admixture. Os valores de 

verossimilhança estimados para cada cluster K foram utilizados para estimar qual valor de 

K melhor se ajustaria ao conjunto de dados, a partir do cálculo dos valores de ΔK, 

utilizando o procedimento descrito por Evanno et al. (2005), disponível no programa 

Structure Harvester (http://taylor0. biology.ucla.edu). 

 

Tabela 8. Relação de primers SSR (concentrados a 10 uM) utilizados na análise de PCR de RILs de arroz de 

alto desempenho produtivo, selecionadas em três ensaios nos anos de 2015/2016. 
 

  Primer forward Primer reverse 

Painel 1 

4653 ctcggacaagcatgatct aaccgatgcagatcagag 

OG106 ggccgtgtcaccatcttctcta ggggatctgacatggcatatga 

RM103 cttccaattcaggccggctggc cgccacagctgaccatgcatgc 

RM257 cagttccgagcaagagtactc ggatcggacgtggcatatg 

RM7 ttcgccatgaagtctctcg cctcccatcatttcgttgtt 

RM287 ttccctgttaagagagaaatc gtgtatttggtgaaagcaac 

RM38 acgagctctcgatcagccta tcggtctccatgtcccac 

RM204 gtgactgacttggtcataggg gctagccatgctctcgtacc 

Painel 2 

RM210 tcacattcggtggcattg cgaggatggttgttcacttg 

RM222 cttaaatgggccacatgcg caaagcttccggccaaaag 

RM253 tccttcaagagtgcaaaacc gcattgtcatgtcgaagcc 

RM309 gtagatcacgcacctttctgg agaaggcctccggtgaag 

RM171 aacgcgaggacacgtacttac acgagatacgtacgcctttg 

RM231 ccagattatttcctgaggtc cacttgcatagttctgcattg 

OG10 tggtgaatacaatctaccaat tgattttatttttgtgctaaag 

RM14 ccgaggagaggagttcgac gtgccaatttcctcgaaaaa 

Painel 3 

RM207 ccattcgtgagaagatctga cacctcatcctcgtaacgcc 

RM252 ttcgctgacgtgataggttg atgacttgatcccgagaacg 

RM11 tctcctcttcccccgatc atagcgggcgaggcttag 

RM55 ccgtcgccgtagtagagaag tcccggttattttaaggcg 

OG44 acaccagctcagctcatc tgtccaggtagtacaagctc 

RM229 cactcacacgaacgactgac cgcaggttcttgtgaaatgt 

RM248 tccttgtgaaatctggtccc gtagcctagcatggtgcatg 

RM263 cccaggctagctcatgaacc gctacgtttgagctaccacg 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DE DEVIANCE E VERIFICAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DOS 

EFEITOS DO MODELO 

 

Os valores de deviance para os caracteres produtividade (PD), florescimento 

(DF), peso de 100 grãos (PG) e altura de plantas (AP) foram obtidos, uma vez que o 

pressuposto da normalidade dos resíduos foi atendido para todas as variáveis (Tabela 9). 

Para os pressupostos que não foram atendidos, como a homogeneidade de variâncias, no 

caso de algumas variáveis, o modelo foi ajustado. O teste de razão de verossimilhança 

(LRT) para os efeitos aleatórios e o teste F para os efeitos fixos do modelo, assim como os 

componentes de variância, também foram estimados. Ao se considerar a análise de 

deviance, cabe ressaltar que o LRT testa a sensibilidade do ajuste do modelo a um 

determinado parâmetro e não os valores das estimativas per se (Pinheiro & Bates, 2006). 

Em geral, quanto maior a estatística LRT, maior é a diferença entre a deviance do modelo 

sem o efeito em teste e a deviance do modelo completo. Isso implica que o efeito em teste 

explica uma porção significativa da variação observada.  

O modelo estatístico adotado se mostrou adequado pela análise de deviance, 

tanto para as análises individuais, quanto para a análise conjunta. Os efeitos aleatórios do 

modelo foram significativos na maioria dos locais. O efeito de bloco dentro de repetição se 

pronunciou em todas as condições, evidenciando a importância do controle local. Na 

análise conjunta, observou-se que todos os efeitos aleatórios são significativos no modelo, 

exceto para o caráter peso de 100 grãos. A estimativa dos componentes de variância 

atribuídos à interação de linhagens com locais, na análise conjunta, pressupõe que o efeito 

ambiental esteja agindo sobre o desempenho dos genótipos, qualquer que seja o local. Reis 

et al. (2015), através da análise de deviance, observaram diferenças significativas entre 

genótipos de arroz irrigado ao avaliar os caracteres produtividade, peso de 100 grãos, 

altura da planta e florescimento. Analogamente, Borges et al. (2010) identificaram a 

presença de variabilidade genética entre linhagens de arroz de terras altas e
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interação de locais e anos com cada genótipo. Para as análises individuais dos 

experimentos, observou-se que em Pelotas a variância genotípica não foi significativa para 

produtividade, sugerindo que não houve diferenças significativas entre as linhagens 

estudadas. Como, nesse caso, a variância residual foi maior que a variância genotípica, 

pode-se inferir que a baixa variância genotípica pode ser atribuída à influência ambiental 

(efeito residual). Em Goianira, o efeito de repetição só foi significativo para o caráter peso 

de 100 grãos e, de acordo com o modelo empregado, o experimento poderia ter sido 

conduzido com apenas uma repetição, de modo que as predições seriam semelhantes. Os 

efeitos de bloco e linhagem foram altamente significativos para todos os caracteres 

avaliados em Goianira. Isso revela alta variabilidade genética entre as linhagens, que pode 

ser verificado pela variância genotípica encontrada. Em Boa Vista observa-se que todos os 

efeitos aleatórios do modelo foram altamente significativos (P<0,001). 

Os efeitos fixos do modelo estatístico são divididos entre grupos, testemunhas 

e, na análise conjunta, locais. A variável “grupo” foi criada como estratégia para situações 

em que um grupo de tratamentos é considerado de efeitos fixos, como o grupo de 

testemunhas, e outro grupo é considerado como de natureza aleatória, neste caso, o grupo 

de linhagens. As testemunhas são linhas puras, que possuem variância genética aditiva 

estruturada e, normalmente, tem comportamento conhecido. Assim, a variação que é 

observada na expressão fenotípica das testemunhas é de natureza residual. Dessa forma, o 

uso de testemunhas em experimentos genéticos é importante para mensurar a magnitude do 

efeito ambiental sobre a expressão dos genótipos testados (Ramalho et al., 2001). Quanto 

ao efeito de locais, eles são considerados fixos no modelo, porque não representam uma 

amostra de uma região geográfica, mas especificamente o local em que os genótipos foram 

testados. Considera-se assim porque a representatividade amostral é baixa, ao se tomar 

apenas um local por região.  

Na análise de variância dos efeitos fixos, através do teste F, observou-se que a 

variância do efeito de grupos não foi significativa e que o efeito de testemunhas pode ser 

utilizado para explicar o efeito ambiental, já que é significativo. O efeito de local foi 

significativo apenas para produtividade e florescimento, o que pressupõe que para os 

caracteres peso de 100 grãos e altura da planta, esse efeito não é necessário para explicar as 

variações que ocorrem. O efeito da interação entre local e testemunha não foi significativo 

para produtividade porque as testemunhas utilizadas nos ensaios, exceto o genitor 

Maninjau, são cultivares desenvolvidas para o Brasil e, portanto, mais estáveis.  
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4.2 ESTIMATIVAS DOS COMPONENTES DE VARIÂNCIA E PARÂMETROS 

GENÉTICOS E ESTATÍSTICOS 

 

Com o método REML foi possível predizer os componentes de variância, quais 

sejam as variâncias fenotípicas ou genotípicas. Também foram obtidos os valores 

genotípicos de cada linhagem, estimados pelos BLUPs, livres de interação ambiental, 

resultando na identificação das 15 linhagens mais produtivas, de acordo com seus valores 

genotípicos, em cada local (Tabela 10). 

Em Goianira, 63 linhagens foram mais produtivas que qualquer um dos 

parentais, enquanto em Boa Vista, 36 linhagens foram transgressivas em produtividade. 

Em Pelotas, nenhuma linhagem foi mais produtiva em relação aos dois parentais, mas 123 

linhagens apresentaram produtividade superior ao parental Maninjau. A produtividade, em 

geral, foi mais baixa no ensaio de Pelotas, provavelmente devido ao excesso de chuvas, 

que ocasionou o plantio fora do período adequado, além de resultar em problemas na 

condução e na colheita do experimento.  

Algumas linhagens foram muito produtivas nos três locais avaliados, como a 

linhagem 221, e em alguns casos superaram a produtividade dos parentais e de algumas 

testemunhas. Em Boa Vista a linhagem 213, por exemplo, produziu 14,32% a mais que o 

parental mais produtivo neste local (Epagri 108). Em Goianira a linhagem 105 superou a 

produtividade de todas as testemunhas, com produtividade 3,2% maior que a mais 

produtiva (BRS Pampeira). Essa linhagem se destacou em produtividade também no ensaio 

de Pelotas, em que teve média 5141,13 kg.ha-1, ou seja, muito próxima a do parental 

Epagri 108 (5191,19 kg.ha-1). A linhagem 259 teve excelente desempenho em Boa Vista e 

Goianira, produzindo 9925,53 kg.ha-1 e 8127,45 kg.ha-1, respectivamente. Já as linhagens 

105 e 8, se destacaram, simultaneamente, em Goianira e Pelotas. A linhagem 296 foi 

classificada como a 9ª mais produtiva em Boa Vista (9725,31 kg.ha-1) e a 10ª mais 

produtiva em Pelotas (4691,45 kg.ha-1), porém em Goianira ela foi classificada em 165ª, 

com produtividade média de 5844,05 kg.ha-1.  

A partir das médias ajustadas pelos BLUEs (efeitos fixos), verificou-se que os 

parentais Epagri 108 e Maninjau tiveram médias superiores a algumas testemunhas para 

produtividade, em todos os ensaios, com destaque para as produtividades de 9118,14 kg.ha-

1 e 8834,98 kg.ha-1, respectivamente, em Boa Vista (Tabela 10). A cultivar Epagri 108 foi 

mais produtiva que Maninjau nos ambientes de Boa Vista e Pelotas, enquanto que essa 
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última foi 7,8% mais produtiva que Epagri 108 em Goianira. Ramos (2015), verificou 

produtividades de 6991,6 e 7772,6 kg.ha-1 em ensaios avaliados em Boa Vista e Goianira. 

Esse autor afirma que a utilização do parental Maninjau em cruzamentos é ideal para 

obtenção de linhagens mais produtivas.  

 

Tabela 10. Valor genotípico (μi + gi) dos caracteres avaliados para as 15 linhagens mais produtivas e para 

as testemunhas utilizadas em cada local.  

Local Genótipo 
Produtividade 

(kg.ha-1) 

Altura 

(cm) 

Florescimento 

(dias)  

Peso de 100 

grãos (g) 

Boa Vista 

213 10424.36 127.74 94.23 - 

86 10071.93 114.23 75.88 - 

BRS Pampeira 12109.53 98.83 77.62 - 

BRS Catiana 10593.30 92.07 84.27 - 

IRGA 417 10001.52 96.70 72.06 - 

259 9925.53 97.09 75.82 - 

32 9917.97 88.56 84.81 - 

99 9886.46 84.30 76.74 - 

215 9787.86 101.17 81.50 - 

173 9763.17 96.31 81.71 - 

221 9743.23 120.45 76.14 - 

296 9725.31 126.93 66.87 - 

261 9647.89 97.49 82.89 - 

60 9644.31 97.96 81.12 - 

20 9641.78 112.44 72.65 - 

84 9590.36 109.87 72.25 - 

88 9579.89 139.80 79.37 - 

100 9576.61 114.16 72.61 - 

Epagri 108 9118.14 89.24 81.50 - 

BR IRGA 409 9005.73 92.52 66.90 - 

Maninjau 8834.98 137.59 75.27 - 

Alvorada 7781.76 90.74 62.30 - 

BRS TAIM 7416.84 81.52 65.16 - 

IRAT 122 7267.84 103.58 76.95 - 

Araguaia 5098.04 - 72.93 - 

 Média Geral 7803.07 110.91 79.13 - 

 CV(%) 8.91 3.95 2.10 - 

Goianira 

105 9484.26 107.71 86.46 2.68 

BRS Pampeira 9180.47 103.12 95.43 2.59 

BRS Catiana 9092.25 93.28 94.64 2.83 

42 8853.70 132.02 88.42 2.89 

60 8556.37 104.62 99.13 3.02 

234 8510.59 105.34 101.02 2.81 

291 8479.19 135.14 94.29 2.50 

69 8237.45 121.67 86.38 2.73 
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Tabela 10. Continuação... 

Local Genótipo 
Produtividade 

(kg.ha-1) 

Altura 

(cm) 

Florescimento 

(dias) 

Peso de 100 

grãos (g) 

Goianira 

259 8127.45 101.84 99.39 2.32 

251 8030.05 120.95 100.67 2.86 

52 8001.30 128.86 86.86 2.74 

65 7917.30 123.17 88.94 2.59 

8 7893.70 90.22 89.13 3.14 

190 7889.99 128.99 89.14 2.93 

238 7780.37 122.59 86.85 2.76 

221 7747.04 126.44 88.56 3.11 

BR IRGA 409 7018.70 91.79 85.77 2.42 

Maninjau 6877.01 123.39 89.15 2.71 

Epagri 108 6338.83 96.16 104.28 2.83 

IRAT 122 5434.09 106.48 103.96 2.54 

BRS TAIM 4923.28 91.99 85.31 2.51 

IRGA 417 4430.77 88.26 81.55 2.59 

Araguaia 4360.38 110.06 88.32 2.79 

Alvorada 3856.61 90.08 79.84 2.36 

 Média Geral 5634.46 114.59 96.49 2.59 

 CV(%) 20.40 5.64 2.80 6.26 

Pelotas 

105 5141.13 95.06 - 2.79 

Epagri 108 5191.19 78.01 - 2.67 

138 5125.34 112.94 - 2.67 

87 5052.59 102.99 - 3.18 

289 4953.61 96.53 - 2.51 

81 4887.52 69.74 - 2.87 

277 4863.28 121.31 - 2.73 

119 4849.58 73.86 - 2.55 

37 4847.35 105.80 - 2.59 

156 4789.29 90.22 - 2.90 

296 4691.45 101.37 - 2.64 

8 4675.26 87.63 - 2.76 

221 4667.24 105.80 - 3.12 

58 4653.10 86.33 - 2.66 

143 4643.02 116.77 - 2.82 

101 4641.07 73.53 - 2.98 

Maninjau 4123.89 106.67 - 2.72 

Araguaia 3098.76 102.85 - 3.40 

IRAT 122 3002.24 102.94 - 2.69 

Média Geral 4085.69 95.54 - 2.68 

CV(%) 28.06 6.50 - 4.15 

 

Em geral, as linhagens mais produtivas floresceram (50% da parcela) até 

aproximadamente 100 dias após a semeadura (Tabela 10). Em Boa Vista as linhagens 
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floresceram, em média, 80 dias após o plantio, enquanto em Goianira após 97 dias. O 

florescimento mais precoce foi observado na linhagem 137, aos 67 dias em Boa Vista, e o 

mais tardio na linhagem 263, tanto em Boa Vista, quanto em Goianira, com 101 e 124 dias, 

respectivamente. Os parentais foram mais precoces, em relação ao florescimento, no ensaio 

de Boa Vista (em relação ao ensaio de Goianira, já que em Pelotas esse caráter não foi 

avaliado). A temperatura e o fotoperíodo tem grande influência sobre esse caráter (Song & 

Luan 2012). O florescimento mais tardio em Goianira provavelmente foi devido ao 

comprimento mais longo do dia na época do ano em que foram conduzidos os 

experimentos, pois em Goianira a latitude é maior em relação a Boa Vista. Normalmente, 

fotoperíodos mais curtos podem retardar o florescimento em arroz (Vergara & Cheng, 

1985). 

A altura das plantas (AP) variou de 63,35 cm na linhagem 161, a 135,2 cm na 

linhagem 232, em Pelotas; de 75 cm a 160 cm nas linhagens 260 e 169, respectivamente, 

em Goianira e; 74,4 cm a 152,8 cm nas linhagens 16 e 178, em Boa Vista. Em geral as 

linhagens avaliadas em Pelotas apresentaram menor altura que as linhagens dos outros dois 

ensaios, uma vez que a média das alturas em Pelotas foi de 95,5 cm, enquanto em Boa 

Vista e Goianira foi de 111,3 e 115,1 cm, respectivamente. Em relação ao caráter peso de 

100 grãos, a média foi, relativamente, semelhante em Goianira (2,59 g) e em Pelotas 

(2,68), porém esse caráter não foi avaliado em Boa Vista. O peso de 100 grãos dos dois 

parentais foi semelhante, em torno de 2,7g nos dois ambientes avaliados. 

A variância fenotípica (𝜎𝑝
2) para produtividade em Goianira foi a maior dentre 

os três ensaios (Tabela 11). O grande efeito genotípico (gi) do tratamento pode ser 

observado através da variância genética (𝜎𝑔
2). Os valores de gi indicam os desvios 

genotípicos aleatórios dos tratamentos i em relação média geral (μj) do ensaio em dado 

local. Sendo 𝜎𝑔
2 de grande magnitude, é possível inferir que existe variabilidade genética 

dentro da população de linhas puras avaliadas em Goianira e Boa Vista. O LRT na análise 

de deviance comprova a significância de 𝜎𝑔
2 nesses dois ensaios e, portanto, a diferença 

significativa entre os genótipos testados (Tabela 9). Em Pelotas, entretanto, a 𝜎𝑔
2 não foi 

significativa, indicando que não foi possível identificar variabilidade entre os genótipos. 

Isso pode ser resultado do efeito ambiental que atuou sobre o ensaio, em que a variância 

desse efeito é dada por 𝜎𝑒
2, o qual foi superior ao 𝜎𝑔

2 naquele experimento. Duarte & 

Vencovsky (2001) ressaltam a importância de repetições e casualização para a predição de 
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gi. Como no ensaio de Pelotas o delineamento utilizado foi o de blocos aumentados de 

Federer, portanto, sem repetição, a predição de gi pode conter algum viés que atue sobre os 

componentes de variância, favorecendo 𝜎𝑒
2.  

A herdabilidade estimada foi a nível de parcelas, no sentido amplo, porque em 

linhas puras, devido a homozigose, apenas a variância aditiva se manifesta na porção 

genética dos componentes da variância. Nesse caso, a herdabilidade no sentido amplo e no 

sentido restrito são iguais (Ramalho et al., 1993). Os caracteres DF e AP apresentaram os 

maiores de valores de herdabilidade, uma vez que o valor 𝜎𝑒
2 para esses caracteres foi 

pequeno em todos os locais. A herdabilidade de PD foi baixa no experimento de Pelotas 

(h² = 0,24), enquanto nos outros dois locais apresentou valores altos. Na análise conjunta, a 

estimativa da h² em Pelotas resultou em menor valor de h² da produtividade. O método de 

estimação dos componentes de variância, o tipo de delineamento adotado, o tamanho das 

parcelas, o número de repetições, entre outros fatores influenciam na estimativa da 

herdabilidade (Hanson & Robinson, 1963). Como esse parâmetro é inversamente 

proporcional a 𝜎𝑝
2, e na presença de 𝜎𝑒

2 elevado, pouco da variação observada pode ser 

explicada pelo efeito de genótipo e, consequentemente, a herdabilidade do caráter é baixa. 

Quando a variação observada é de natureza genética, ou seja, alto valor de h², a 

característica observada tem grande probabilidade de ser transferida para a próxima 

geração. Pode-se dizer, portanto, que a herdabilidade de um caráter é influenciada pela 

precisão experimental (Falconer, 1973). Por isso, ao se comparar estimativas de 

herdabilidade, deve-se ter cautela, considerando a precisão e acurácia de cada experimento.  

 

Tabela 11. Estimativas dos componentes de variância e de parâmetros genéticos para produtividade de grãos 

(kg.ha-1), florescimento, peso de 100 grãos e altura, envolvendo 296 linhagens de arroz testadas 

em três locais. 

Caráter Parâmetro 
Local 

Análise conjunta 
Goianira Boa Vista Pelotas 

Produtividade 

Acurácia 0,90 0,93 0,49 0,82 

CVe(%) 20,40 8,91 28,06 15,37 

CVg 32,24 16,96 16,72 14,75 

CVr 1,58 1,90 0,60 0,96 

σ²g 3279330,00 1736936,00 467183,00 820208,00 

σ²e 1313390,00 479791,00 1316153,00 890452,00 

σ²p 4071213,34 2023013,58 1251945,24 1511161,11 

h² 0,81 0,86 0,24 0,67 

Média geral (kg/ha) 5617,00 7772,00 4089,00 6139,00 
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Tabela 10. Continuação... 

Caráter Parâmetro Local Análise conjunta 

  Goianira Boa Vista Pelotas  

Florescimento 

Acurácia 0,98 0,99 - 0,99 

CVe(%) 2,80 2,10 - 2,55 

CVg 10,55 10,36 - 9,73 

CVr 3,76 4,94 - 3,82 

σ²g 104,04 67,47 - 73,29 

σ²e 7,34 2,77 - 5,03 

σ²p 108,45 69,13 - 76,26 

h² 0,96 0,98 - 0,97 

Média geral (dias) 96,68 79,32 - 88,00 

Peso de 100 

grãos 

Acurácia 0,94 - 0,90 0,96 

CVe(%) 6,26 - 4,15 5,94 

CVg 13,16 - 9,10 7,05 

CVr 2,10 - 2,19 1,19 

σ²g 0,12 - 0,00 0,03 

σ²e 0,03 - 0,01 0,02 

σ²p 0,13 - 0,02 0,05 

h² 0,88 - 0,81 0,93 

Média geral (kg/ha) 2,59 - 2,68 2,62 

Altura 

Acurácia 0,97 0,99 0,94 0,98 

CVe(%) 5,64 3,95 6,50 5,25 

CVg 18,18 17,80 18,50 17,47 

CVr 3,23 4,51 2,85 3,33 

σ²g 437,99 392,47 392,47 365,38 

σ²e 42,07 19,30 19,30 33,02 

σ²p 463,13 404,07 413,78 390,97 

h² 0,95 0,97 0,88 0,96 

Média geral (cm) 115,10 111,30 95,51 109,40 

CVe(%): coeficiente de variação experimental; CVg: coeficiente de variação genética; CVr: coeficiente de 

variação relativa; σ²g: variância genotípica; σ²e: variância residual; σ²p: variância fenotípica; h²: 

herdabilidade. 

 

A produtividade é um caráter complexo, influenciado por diversos fatores, de 

tal forma que a estimativa de baixos valores de herdabilidade para esse caráter é comum. 

Sanghera et al. (2013) estimaram a h2 para produtividade em arroz equivalente a 0,59. Para 

esses autores a seleção direta para esse caráter pode não ser eficiente, sugerindo a seleção 

pelos caracteres correlacionados que tenham altos valores de h², como DF e PG. Ogunbayo 

et al. (2014) encontraram herdabilidade inferior para produtividade (h² = 0,45) e altos 

valores de herdabilidade para DF, AP e PG. Sanghera et al. (2013) e Ogunbayo et al. 

(2014) encontraram valores de herdabilidade para DF (0,92) e AP (0,91 e 0,81, 

respectivamente) semelhantes ao encontrado nesse trabalho (Tabela 11). No presente 
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trabalho o caráter PG apresentou herdabilidade moderada, de acordo com o resultado 

obtido por Idris et al. (2013).  

A precisão experimental tem grande efeito sobre a estimação da herdabilidade. 

Os coeficientes de variação experimental (CVe) encontrados indicam que os experimentos 

tiveram de boa a moderada precisão experimental (Tabela 11). O CVe de Pelotas foi mais 

alto por razões já mencionadas (grande efeito ambiental e delineamento em BAF). O 

coeficiente de variação genética indica a magnitude da variabilidade genética na 

população. Nesse caso, em geral o CVg foi maior que o CVe, como era esperado. Quanto 

menor o coeficiente de variação relativo (CVr), melhor é a indicação de que a variação 

observada está associada aos efeitos de tratamentos. Resende & Duarte (2007) 

recomendam o uso da acurácia seletiva na avaliação da precisão experimental, já que o 

CVe não contempla toda a informação genética. A acurácia consiste na correlação entre o 

valor genotípico verdadeiro do genótipo e aquele estimado ou predito a partir das 

informações dos experimentos. A acurácia, neste estudo, foi muito alta, exceto para a 

produtividade no ensaio de Pelotas, em que a acurácia foi baixa. O delineamento em blocos 

aumentados de Federer, utilizado em Pelotas, apresenta alguma redução relativa de 

precisão experimental, quando comparado a outros delineamentos, uma vez que o número 

de repetições é restrito (Duarte & Vencovsky, 2001). 

 

4.3 CORRELAÇÃO ENTRE CARACTERES 

 

O conhecimento do grau de associação entre caracteres, através de correlações, 

pode viabilizar a seleção de plantas para aumento da produtividade, bem como 

compreender mais profundamente a expressão de um determinado caráter. Por isso, a 

correlação entre caracteres é um parâmetro que deve ser considerado na caracterização 

genética de uma população. Compreender as correlações entre caracteres permite a seleção 

simultânea para mais de caráter, bem como a seleção indireta, quando a herdabilidade de 

um caráter não é suficientemente alta. Os coeficientes de correlação fenotípica e genotípica 

entre os caracteres avaliados na população de RILs foram estimados nos ensaios de 

Goianira e de Pelotas (Tabela 12 e 13). Para o ensaio de Boa Vista, o número de caracteres 

avaliados não foi suficiente para estimar correlações entre eles.  

No ensaio de Pelotas, a correlação genética foi positiva entre os caracteres PD 

e AP e negativa significativa entre os caracteres PG e PD, ao contrário dos resultados 
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observados em Goianira, em que AP teve correlação negativa significativa com PD e, PG 

teve correlação positiva e significativa com PD. Esse resultado não coincidente pode ser 

atribuído ao efeito shrinkage, em que os dados perdidos provocam um achatamento em 

torno da média. No ensaio de Pelotas, a ausência de repetição devido ao delineamento 

adotado pode ter resultado na subestimativa dos resíduos, e a perda de parcelas 

provavelmente intensificou esse problema. A correlação genotípica entre NG e NP ficou 

superestimada, provavelmente devido ao alto número de parcelas perdidas na avaliação 

desses caracteres e, portanto, foi desconsiderada. No ensaio de Pelotas houve correlação 

fenotípica positiva não significativa entre PG e PD, e NG e PD, e um valor muito baixo de 

correlação fenotípica negativa entre NP e PD, mostrando que houve uma grande influência 

do ambiente na estimação dessas correlações.  

 

Tabela 12. Coeficientes de correlação fenotípica (F) e genotípica (G) para os caracteres altura da planta 

(AP), produtividade (PD), peso de 100 grãos (PG), número de panículas por planta (NP) e 

número de grãos por panícula (NG), avaliados em Pelotas. 

Caráter   AP PD PG NP NG 

AP 
F 1,00     

G 1,00     

PD 
F 0,06 1,00    

G 0,72* 1,00    

PG 
F 0,09 0,05 1,00   

G 0,11*** -0,17*** 1,00   

NP 
F -0,25*** -0,01 -0,13* 1,00  

G -0,73*** 0,22*** -0,58*** 1,00  

NG 
F 0,13* 0,31*** 0,08 -0,21*** 1,00 

G 0,64*** -0,36*** 0,18* - 1,00 

**Correlação significativa a 1% de probabilidade. 

*Correlação significativa a 5% de probabilidade. 

 

Em Goianira, PD e PG foram correlacionados positivamente, ou seja, a maior 

produtividade foi resultado de um maior enchimento de grão (Tabela 13). Esse resultado 

também foi obtido por Ogunbayo et al. (2014), Sanghera et al. (2013) e Augustina et al. 

(2013).  Segundo Bai et al. (2011) o peso de grãos é um dos principais componentes da 

produtividade, juntamente com número de grãos por panícula e o número de panícula por 

metro. Em Goianira os caracteres AP e PD foram significativa e negativamente 

correlacionados, ou seja, plantas mais baixas tendem a ser mais produtivas, conforme 

observado também por Sanghera et al. (2013), Naseem et al. (2014) e Zhou et al., (2016).  
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Tabela 13.  Coeficientes de correlação fenotípica (F) e genotípica (G) para os caracteres florescimento 

(DF), altura da planta (AP), peso de 100 grãos (PG), brusone na folha (BS) e produtividade 

(PD), avaliados em Goianira. 

Caráter   DF AP PG BS PD 

DF 
F 1,00     

G 1,00     

AP 
F 0,175** 1,00    

G 0,177** 1,00    

PG 
F -0,282** 0,026 1,00   

G -0,303** 0,030 1,00   

BS 
F -0,022 -0,126* -0,132* 1,00  

G -0,012 -0,150** -0,194** 1,00  

PD 
F -0,535** -0,127* 0,412** -0,131* 1,00 

G -0,613** -0,147** 0,458** -0,112* 1,00 

**Correlação significativa a 1% de probabilidade. 

*Correlação significativa a 5% de probabilidade. 

 

Os caracteres DF, e BS apresentaram correlação negativa significativa com a 

produtividade (Tabela 13). Correlação negativa entre DF e PD foi encontrada também por 

Ogunbayo et al. (2014). DF e AP apresentaram correlação positiva, confirmando os 

resultados apresentados por Sanghera et al. (2013), Ogunbayo et al. (2014), Bathi et al. 

(2015) e Akhi et al. (2016). Como esses dois caracteres são correlacionados negativamente 

com a produtividade, a seleção simultânea para esses caracteres tende a ser efetiva no 

sentido de aumentar a produtividade. Sendo assim, pode-se dizer que a seleção de 

linhagens mais baixas, por exemplo, resultaria tanto em plantas com florescimento mais 

precoce, quanto em plantas mais produtivas. Observou-se que, em geral os coeficientes de 

correlação genotípica foram maiores que os coeficientes de correlação fenotípica nos dois 

locais considerados (exceto para os caracteres PG/PD e NG/PD), indicando que as 

correlações observadas entre os caracteres são de natureza genética.  

A brusone (BS) apresentou correlação negativa significativa com a 

produtividade (e com PG), como já era esperado, uma vez que se trata de uma doença que 

reduz drasticamente a área foliar. Essa redução implica em menor taxa fotossintética e 

respiratória, reduzindo a produção de carboidratos, e consequentemente diminuindo o 

enchimento de grãos e a produtividade (Bastiaans, 1993). Observa-se, portanto, que 

ocorrência de brusone na folha afeta, significativamente, também o peso dos grãos 

(correlação negativa significativa entre BS e PG). BS apresentou correlação negativa 

significativa, com a altura, corroborando o resultado obtido por (Koutroubas et al., 2009). 

Grande parte das RILs foi classificada como resistente à brusone no ambiente de Goianira, 
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Figura 4.  Graus de reação à brusone foliar de linhagens avaliadas no ambiente de Goianira e, o 

respectivo número de linhagens que se enquadram nas classes estabelecidas (nota < 3: 

resistente; 3 < nota ≤.6: moderadamente resistente; nota < 6: suscetível).  

com notas médias entre zero e 2,5, inclusive os parentais (Figura 4). É pertinente 

considerar que, neste estudo, a intenção foi avaliar a produtividade e, portanto, a brusone 

foi controlada ainda na fase juvenil, o que não permite tirar conclusões aprofundadas sobre 

a ação da doença. Sendo assim, recomenda-se que estudos direcionados para resistência à 

doença sejam efetuados nessa população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As correlações ambientais indicam a ação do ambiente sobre a expressão de 

um caráter em detrimento a outro. Se essa correlação é negativa, o ambiente favorece a 

expressão de um caráter e desfavorece a expressão do outro. Valores positivos indicam que 

as mesmas causas ambientais favorecem ou desfavorecem um par de caracteres. Observou-

se correlação ambiental negativa significativa entre nota de brusone e produtividade, em 

Goianira e altura da planta e número de panículas, bem como produtividade e número de 

panículas, em Pelotas indicando que em um ambiente que favorece a ocorrência da doença 

brusone, ou a maior produção de panículas, a produtividade é desfavorecida. Para os pares 

PG/PD, PG/BS, PD/DF, AP/DF e AP/PD, em Goianira, bem como PD/PG, PD/NP, 

PD/NG e NP/NG, em Pelotas, a correlação ambiental foi positiva e significativa, ou seja, o 

ambiente favorece a expressão simultânea dessas combinações de caracteres. 

Para se efetuar seleção com base nas correlações, é preciso uma análise mais 

refinada, considerando-se um maior número de ambientes e de caracteres avaliados. Como 
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esse trabalho não tem como objetivo a seleção de linhagens, mas apenas uma prévia 

recomendação, a avaliação das correlações foi feita para que se pudesse compreender as 

interações entre os caracteres, a fim de conhecer o comportamento da população e estimar 

os coeficientes de correlação. Neste trabalho, portanto, a recomendação de linhagens não é 

baseada na correlação entre caracteres, uma vez que foi considerado apenas dois ambientes 

e poucos caracteres foram avaliados. Considera-se, nesse caso, que a recomendação de 

linhagens a partir da análise da interação de genótipos por ambientes, baseada na 

adaptabilidade e estabilidade das linhagens, seja mais precisa e eficiente.  

 

4.4 ANÁLISE DA INTERAÇÃO DE GENÓTIPO X AMBIENTE E 

RECOMENDAÇÃO DE LINHAGENS VIA MHPRVG 

 

O teste F, da análise de deviance para os efeitos fixos, mostrou que o efeito de 

locais foi significativo, em relação ao caráter produtividade (Tabela 9). Nesse caso, uma 

análise da ação do ambiente sobre a expressão genotípica das linhagens, bem como da 

interação genótipo x ambiente, permite tomar decisões sobre a adaptabilidade e 

estabilidade de produção das linhagens avaliadas. 

A alta produtividade, normalmente, é a característica de maior interesse nos 

programas de melhoramento de plantas. Assim, identificar genótipos que possuem boa 

estabilidade e adaptabilidade, juntamente com produtividade média superior, pode auxiliar 

os programas tanto na escolha de potenciais genitores, quanto no desenvolvimento de 

novas cultivares. Através do método MHPRVG, foram identificadas nove linhagens, que 

apresentam resposta, pelo menos, 1,30 vezes maior que a média geral da produtividade das 

linhagens nos três ambientes. Portanto, esses genótipos tem uma superioridade de pelo 

menos 30% em relação à média geral dos três ambientes considerados (Tabela 14).  

A linhagem 105 destacou-se pela taxa de resposta 53% superior à média dos 

ambientes em que foi avaliada (Figura 5). Essa linhagem foi classificada em primeiro lugar 

como a mais estável (MHVG) e de maior adaptabilidade (PRVG), além de possuir a maior 

produtividade média (8075,77 kg.ha-1). A partir da combinação de boa adaptabilidade, 

estabilidade e elevada produtividade, pode-se dizer que, dentre todas as linhagens 

avaliadas, a linhagem 105 possui o melhor desempenho genotípico. Além dessas 

características, essa linhagem floresceu com aproximadamente 80 dias, tem porte médio e 

ereto, e ainda apresentou resistência à brusone foliar no experimento de Goianira (Tabela 
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Figura 5.  Plantas (A) e grãos (B) da linhagem 105, no experimento conduzido em Goianira (2016).  

15). Essa linhagem tem potencial para ser utilizada como genitora em programas de 

melhoramento de arroz devendo, portanto, ser novamente avaliada em outros ambientes, e 

para outros caracteres de interesse, como qualidade de grão, rendimento de engenho, etc.  

 

Tabela 14. Média harmônica dos valores genotípicos (MHVG), performance relativa dos valores 

genotípicos (PRVG), PRVG multiplicada pela média geral (MG), média harmônica da 

performance relativa dos valores genotípicos (MHPRVG), MHPRVG multiplicada pela 

média geral e valor genotípico livre da interação, obtidos na análise conjunta, para as 15 

linhagens superiores para estabilidade, adaptabilidade e produtividade, simultaneamente, e as 

respectivas classificações.  

Linhagem MHVG 
Classif. 
MHVG 

PRVG PRVG*MG 
Classif. 
PRVG 

MHPRVG MHPRVG*MG 
Classif. 

(MHPRVG) 

Análise 

Conjunta 

(μj + gi) 

Classif. 

Análise 

Conjunta  

105 8660,63 1 1,57 12153,86 1 1,53 11809,14 1 8075,77 1 

8 7518,23 3 1,36 10525,34 2 1,35 10419,82 2 7384,185 4 

42 7384,26 5 1,35 10469,47 3 1,33 10258,73 3 7362,655 6 

58 7319,92 6 1,33 10256,56 6 1,32 10200,90 4 7285,832 8 

60 7142,28 10 1,33 10276,74 5 1,32 10175,23 5 7380,556 5 

88 7241,71 7 1,32 10177,00 7 1,31 10149,98 6 7275,845 10 

81 7399,92 4 1,34 10337,88 4 1,31 10131,21 7 7236,598 12 

99 7195,96 8 1,31 10140,00 8 1,31 10126,86 8 7278,053 9 

86 7138,98 11 1,30 10072,22 9 1,30 10027,91 9 7243,23 11 

87 7088,75 12 1,29 9966,76 10 1,26 9718,44 10 7066,224 17 

21 6919,78 14 1,26 9715,23 13 1,25 9669,24 11 7033,656 19 

78 6937,19 13 1,26 9722,66 12 1,25 9651,76 12 7017,343 21 

25 6788,34 18 1,24 9547,21 16 1,23 9488,41 13 6951,564 24 

107 6773,01 20 1,23 9510,90 18 1,22 9463,43 14 6941,502 27 

288 6788,51 17 1,24 9571,21 15 1,22 9450,71 15 6800,924 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Figura 6.  Plantas da linhagem 81 (A) e linhagem 99 (B), durante condução do experimento em campo.  

Outras oito linhagens se destacaram pela taxa de resposta elevada em relação à 

média dos ambientes avaliados (Tabela 15). As linhagens 81 e 99 reúnem características 

desejadas no programa de melhoramento, como alta produtividade, porte baixo (próximo a 

80 cm), Florescimento em torno de 80 dias após a semeadura, bom enchimento de grãos e 

resistência à brusone foliar, além da boa adaptabilidade e estabilidade (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

Tabela 15.    Relação das nove linhagens que apresentaram o melhor desempenho para MHPRVG (superior a 

30% da média geral dos ambientes), suas respectivas classificações e valores de MHPRVG. 

São apresentados também os valores médios associados a cada linhagem de produtividade 

(PD), altura da planta (AP), dias até 50% do florescimento (DF), peso de grãos (PG), número 

de panículas por plantas (NP), número de grãos por panícula (NG) – sendo esses dois últimos 

médias resultantes de dados coletados apenas em Pelotas – e nível de resistência à brusone 

foliar (BS, avaliado apenas em Goianira).   

Linhagem Classificação MHPRVG PD AP DF PG NP  NG BS 

105 1º 1,53 8075,77 106,93 79,23 2,67 68,07  467,38 R 

8 2º 1,35 7384,19 87,58 83,12 2,79 69,81  531,32 MR 

42 3º 1,33 7362,66 119,81 81,46 2,82 71,72  430,43 R 

58 4º 1,32 7285,83 104,73 78,69 2,59 69,17  423,45 R 

60 5º 1,32 7380,56 99,84 89,91 2,80 69,48  408,13 MR 

88 6º 1,31 7275,85 139,82 90,20 2,58 68,37  619,04 MR 

81 7º 1,31 7236,60 82,17 84,58 2,70 74,69  392,08 R 

99 8º 1,31 7278,05 84,86 83,32 2,75 70,61  400,01 R 

86 9º 1,30 7243,23 110,47 83,00 2,68 69,17  - R 

B A 
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As linhagens 8, 60 e 88, apesar da alta produtividade, foram apenas 

moderadamente resistentes à brusone foliar no ambiente de Goianira. Por outro lado, as 

linhagens 42, 58, 88 e 86 foram resistentes à brusone foliar em Goianira, mas apresentaram 

maior estatura, que é uma característica indesejada pelos agricultores, porque dificulta a 

colheita mecanizada e pode resultar em perdas significativas em produtividade devido ao 

acamamento. Certamente outras linhagens desse cruzamento possuem alto potencial para 

serem exploradas pelos programas de melhoramento, já que 141 linhagens possuem 

desempenho pelo menos 1% superior à média dos ambientes (Apêndice A).  

O uso de modelos mistos na análise de interação justifica-se não só por se tratar 

de um conjunto de dados desbalanceados, mas também porque a maior parte da interação 

G x E é causada por fatores não controlados, o que torna ineficiente a modelagem por 

efeitos fixos, ou puramente aditivos (Bernardo, 2010). Além disso, o método trabalha com 

os valores genotípicos, que oferecem estimativas mais acuradas da estabilidade e 

adaptabilidade, que os tradicionais métodos que se baseiam nos valores fenotípicos 

(Balestra et al., 2010). O método MHPRVG considera os valores de MHVG e PRVG para 

criar um ordenamento das linhagens baseando-se, portanto, nos seus valores de 

produtividade, na adaptabilidade e na estabilidade, ao mesmo tempo (Resende, 2004). Os 

valores de MHPRVG indicam a superioridade média do genótipo em relação à média do 

ambiente. O valor de MHPRVG x média geral (MHPRVG*MG) é o valor genotípico 

médio das progênies nos locais avaliados já penalizado pela instabilidade e capitalizado 

pela adaptabilidade (Carbonell et al., 2007). Uma vantagem do método MHPRVG é que 

ele fornece os resultados na própria escala de avaliação do caráter.  

A média harmônica dos valores genotípicos (MHVG), com a interação 

capitalizada, possibilita a seleção de genótipos contemplando, simultaneamente, a 

produtividade e a estabilidade (Resende, 2004). Ao contrário da seleção realizada com base 

nos valores genotípicos (μj + gi), a MHVG penaliza a instabilidade dos genótipos através 

dos locais e a média pode, então, ser ajustada de acordo com essa instabilidade. Assim, os 

valores da MHVG são os próprios valores da produtividade, porém penalizados pela 

instabilidade em relação aos ambientes. De acordo com Ramalho et al. (1993), a 

estabilidade de uma linhagem consiste na capacidade de ela expressar um fenótipo 

constante frente às variações ambientais. A linhagem 105, como já mencionado, é a 

linhagem de maior estabilidade dentre todas as avaliadas. A linhagem 224, apesar de 

apresentar o segundo maior valor de MHVG, e, portanto, a segunda mais estável nos 
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ambientes avaliados, não esteve presente na tabela 14, que está ordenada pelos valores de 

MHPRVG. Essa linhagem apresentou menor adaptabilidade em relação às outras 

linhagens, que também tiveram boa estabilidade e produtividade, resultando na sua 

classificação em 24º lugar para MHPRVG.  

A PRVG considera a adaptabilidade dos genótipos computada, 

simultaneamente, com suas respectivas produtividades. A adaptabilidade pode ser definida 

como a capacidade de um genótipo responder de maneira favorável aos estímulos do 

ambiente (Mariotti et al, 1976). A PRVG é avaliada em cada ambiente, e a partir da PRVG 

média é possível classificar as linhagens produtivas e com maior adaptabilidade. As 

linhagens 105, 8 e 42 apresentaram os maiores valores de PRVG e, portanto, são as 

linhagens que possuem as melhores adaptabilidades genotípicas relacionadas à 

produtividade, além de serem bastante estáveis (Tabela 14). Pode-se concluir que esses 

genótipos apresentaram boa resposta às alterações ambientais e que os efeitos de interação 

G x E foram pequenos. Portanto, essas linhagens podem apresentar variação fenotípica 

estrita quando submetidas às diferentes condições ambientais.  

A produtividade de cultivares estáveis é previsível em qualquer ambiente e, por 

isso, a estabilidade é uma característica de grande interesse dos programas de 

melhoramento de espécies cultivadas. Os valores dos efeitos da interação (geij) dão indícios 

sobre a estabilidade de um genótipo. Esses valores representam os desvios em relação à 

interação média geral, livre de todos os outros efeitos, ou seja, os BLUPs da interação G x 

E. Assim, menores valores de geij são desejados no melhoramento de plantas, já que o 

genótipo ideal teria valor geij = 0, ou seja, não existiria efeito de interação e, portanto, a 

expressão genotípica não seria influenciada pelo ambiente, qualquer que fosse ele 

(Colombari et al, 2013). Como isso não é possível na prática aplica-se um modelo que 

contabiliza o valor genotípico e a interação genótipo x ambiente em cada local (μj + gi + 

geij). 

As linhagens que apresentaram os valores de interação mais próximos à zero 

foram 78 e 128 em Boa Vista, 66 e 91 em Goianira e 89 e 101 em Pelotas. Isso significa 

que, nesses ambientes, a expressão fenotípica tem uma influência muito pequena do 

ambiente e da interação, quando comparada às outras linhagens (Duarte & Zimmermann, 

1995). Entretanto, para estimar a estabilidade, consideram-se os valores de interação (geij) 

em todos os ambientes avaliados. A linhagem 221, que está entre as 15 mais produtivas 

nos três locais avaliados, possui valor geij positivo apenas em Pelotas, o que indica que esse 



 

71 

 

é um ambiente favorável a esse genótipo, ou seja, se a média do ambiente aumentar, a 

média do genótipo também aumenta. Como o valor foi alto (geij = 601,75), esse genótipo, 

pode responder a pequenas alterações nesse ambiente. Entretanto, observa-se que essa 

mesma linhagem teve boa produtividade nos outros dois ambientes, porém os valores geij 

foram negativos, ou seja, esse genótipo pode ter resposta favorável em condições adversas, 

isto é, o genótipo pode se adaptar também a ambientes desfavoráveis. Nesse caso, se a 

média do ambiente diminui, a média do genótipo tende a se manter ou, até mesmo, 

aumentar (Cucolotto et al, 2005). Pela sua produtividade média, livre dos efeitos da 

interação, a linhagem 221 foi classificada em 2º lugar (Apêndice A). Entretanto, essa 

linhagem tem responsividade imprevisível em diferentes condições ambientais e, portanto, 

adaptabilidade específica. Dessa forma, ao contabilizar a adaptabilidade e estabilidade, a 

MHPRVG indica a linhagem 221 na 72º posição, mostrando que outras linhagens, ainda 

que tenham apresentado menor produtividade, podem ser selecionadas por apresentarem 

maior adaptabilidade e estabilidade maiores.  

A classificação do desempenho dos genótipos pela MHPRVG penaliza a média 

da produtividade pela instabilidade e a capitaliza pela adaptabilidade. Por isso, essa 

classificação pode ser diferente da classificação pelas médias de produtividade das 

linhagens, dado que esta última é livre de qualquer efeito de interação (Tabela 14). Da 

mesma forma, a classificação dos genótipos pela estabilidade (MHVG), adaptabilidade 

(PRVG) e pela MHPRVG podem diferir. Isso pode ocorrer porque nem sempre as 

linhagens de arroz mais estáveis foram aquelas que apresentaram maior adaptabilidade, 

assim como linhagens com maiores médias de produtividade podem ter menor 

adaptabilidade ou estabilidade que outras, como já descrito no caso da linhagem 221. 

Borges et al. (2010) observaram diferenças no ordenamento por MHVG, PRVG e 

MHPRVG ao avaliar linhagens de arroz de terras altas. De acordo com Balestra et al. 

(2010), genótipos estáveis, mas com baixas médias de produtividade, devem ser 

descartados. A classificação dos genótipos de acordo com a produtividade, através dos 

valores genotípicos livres da interação, é útil para selecionar linhagens a serem avaliadas 

em locais que não fizeram parte da rede experimental (Borges et al., 2010), ou ainda, 

identificar linhagens que tem maiores chances de possuir QTLs relacionados à 

produtividade, por exemplo. Outra observação interessante é que, as linhagens 8, 42, 58, 

60, 88, 81, 99 e 86 apresentaram comportamento bastante semelhante, pois os valores de 

MHPRVG variaram de 1,35 a 1,30. Em alguns casos, a diferença entre linhagens foi 
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determinada por apenas algumas casas decimais, estabelecendo então a ordem de 

classificação. As linhagens 88, 81 e 99 apresentaram valores de MHPRVG iguais a 1,31 

(Tabela 14). É possível observar esse comportamento próximo entre outras linhagens da 

população (Apêndice A). Apesar da aplicação recente do método MHPRVG para análise 

de interação G x E em culturas anuais, tem-se observado eficiência no processo de seleção 

por esse método. Isso, normalmente, ocorre nas etapas finais do programa de 

melhoramento, como nos ensaios de VCU (valor de cultivo e uso). Utilizando a MHPRVG, 

Regitano Neto et al. (2013) selecionaram três linhagens altamente produtivas de arroz de 

terras altas, enquanto que Colombari Filho et al. (2011) identificaram três cultivares de 

arroz irrigado com elevado desempenho para produtividade, adaptabilidade e estabilidade. 

Em populações de pré-melhoramento a análise de interação G x E não é uma prática 

comum, pois é um trabalho bastante dispendioso. Ainda assim, Colombari Filho et al. 

(2013), identificaram duas linhagens elite de arroz de terras altas para serem introduzidas 

no programa de melhoramento da Embrapa. Entretanto, trabalhos utilizando aplicações de 

modelos mistos em um grande número de RILs de arroz são escassos na literatura. No 

presente estudo, essas análises foram feitas com a finalidade de complementar a 

caracterização da população, que tem como finalidade o mapeamento de QTLs para 

produtividade em arroz. Observa-se, entretanto, que as informações obtidas são úteis não 

só para o mapeamento de QTLs, mas também para indicar linhagens com potencial para 

serem exploradas para outros fins. Dada a simplicidade do método MHPRVG e a sua 

capacidade de gerar resultados coerentes e de alta precisão, sugere-se que esse tipo de 

análise seja recorrente em populações de pré melhoramento, quando for possível. 

Certamente, isso possibilitará extrair o máximo proveito dessas populações e até mesmo, a 

economia de recursos nas etapas finais dos programas de melhoramento de arroz.  

 

4.5 DISTÂNCIA GENÉTICA ENTRE PARENTAIS E AS PROGÊNIES MAIS 

PRODUTIVAS, VIA MARCADORES SSR 

 

O painel de 24 marcadores SSR foi utilizado para determinar a distância 

genética das 14 RILs mais produtivas em cada local avaliado em relação aos parentais 

Maninjau e Epagri 108. Essas RILs foram selecionadas a partir de suas médias de 

produção em cada ensaio, ajustadas pelos BLUPs. A maior dissimilaridade observada, 

acima do esperado por ambas serem da subespécie indica, foi entre os parentais do 
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cruzamento, que apresentaram distância genética de 0,72, enquanto que a menor distância 

genética foi entre o parental Epagri 108 e a linhagem 88 (Tabela 16).  

Em Boa Vista, 9 das 14 linhagens mais produtivas foram mais próximas 

geneticamente ao parental Epagri 108 (a linhagem 100 apresentou distância equivalente 

entre os genitores), de modo análogo a Goianira, onde 10 das 14 linhagens apresentaram 

maior similaridade com esse mesmo genitor. Por sua vez, em Pelotas, 8 linhagens 

apresentaram maior similaridade com Maninjau e 6 com Epagri 108. 

A linhagem mais próxima geneticamente do Maninjau foi a 269 (destaque no 

experimento de Goianira), enquanto que a linhagem 88 (destaque em Boa Vista), 

apresentou maior similaridade com o Epagri 108. As linhagens 105, 8, 42, 60, 88, 99 que 

se destacaram por seu bom desempenho produtivo, e estiveram entre as melhores 

classificadas pelo MHPRVG, apresentaram maior similaridade genética com Epagri 108. 

Já as linhagens 58, 81 e 86 tem maior similaridade genética com o Maninjau. A linhagem 

221, que apresentou alta produtividade em todos os ambientes, porém com menor 

estabilidade e adaptabilidade em relação a outras linhagens mais produtivas, também 

mostrou maior similaridade genética com o Maninjau.   

 

Tabela 16. Distâncias genéticas, obtidas a partir da matriz de dissimilaridade, entre as 14 linhagens mais 

produtivas em cada ensaio, em relação a cada um dos parentais Maninjau e Epagri 108. 

Boa Vista Goianira Pelotas 

Linhagem Epagri 108 Maninjau Linhagem Epagri 108 Maninjau Linhagem Epagri 108 Maninjau 

20 0,30 0,49 8 0,41 0,59 37 0,55 0,27 

60 0,18 0,55 42 0,32 0,45 58 0,46 0,33 

84 0,51 0,35 52 0,32 0,45 81 0,55 0,36 

86 0,49 0,30 60 0,18 0,55 87 0,32 0,41 

88 0,14 0,59 65 0,38 0,57 101 0,48 0,30 

99 0,32 0,50 69 0,47 0,39 105 0,33 0,58 

100 0,39 0,39 105 0,34 0,57 119 0,48 0,34 

173 0,36 0,41 190 0,34 0,43 138 0,23 0,59 

213 0,18 0,55 221 0,43 0,34 143 0,34 0,61 

215 0,41 0,36 234 0,23 0,50 156 0,25 0,59 

221 0,43 0,34 238 0,45 0,36 221 0,43 0,34 

259 0,23 0,50 251 0,20 0,52 277 0,45 0,27 

261 0,25 0,48 259 0,23 0,50 289 0,41 0,36 

296 0,32 0,45 269 0,50 0,23 296 0,32 0,45 

 

A partir dos valores de distância genética, os genótipos foram agrupados pelo 

método UPGMA, gerando um dendrograma para cada local (Figuras 7, 8 e 9). Os 

coeficientes de correlação cofenética, baseados na medida de dissimilaridade de Rogers 

modificado (Wright, 1978) foram de 0,73, 0,65 e 0,70, para os dendrogramas de Boa Vista, 
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Goianira e Pelotas, respectivamente. Esses valores foram significativos pelo teste de 

Mantel (P<0,001), com 10.000 reamostragens (bootstraps), o que evidencia a consistência 

do padrão de agrupamento. Houve a formação de dois grupos distintos, em Boa Vista e 

Pelotas, cada um contendo um genitor do cruzamento. Contudo, este agrupamento não 

ficou evidente para os genótipos que foram destaque em Goianira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Dendrograma construído com base nas medidas de dissimilaridade de Rogers modificado 

(1978) e usando o método UPGMA, para 14 linhagens com maiores médias genotípicas de 

produtividade em Boa Vista. 

Figura 8.  Dendrograma construído com base nas medidas de dissimilaridade de Rogers modificado 

(Wright,1978) e usando o método UPGMA, para 14 linhagens com maiores médias 

genotípicas de produtividade em Goianira. 
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A divergência genética observada entre as RILs é proveniente da segregação a 

partir da autofecundação do híbrido F1, e que foi sendo derivada com as sucessivas 

autofecundações e avanços de geração por SSD. Considera-se que todas as linhagens 

possuam 50% de cada genitor, e as diferenças encontradas nesse percentual são relativas à 

amostragem do genoma baseada em 24 marcadores SSR. Essa análise foi realizada com o 

intuito de observar se, mesmo utilizando uma baixa amostragem do genoma, seria possível 

prever a possibilidade de RILs serem selecionadas a priori, antes da implantação do 

experimento. Para o caso de Boa Vista, onde Epagri 108 foi o mais produtivo, a seleção 

prévia de linhagens mais similares a esse genitor seria indicada. Já para Goianira, onde 

Maninjau foi mais produtivo e, a maioria das linhagens mais produtivas foram mais 

próximas geneticamente de Epagri 108, essa estratégia é menos adequada. Em Pelotas, 

onde Epagri foi mais produtivo, houve um equilíbrio entre a similaridade genética das 

linhagens mais produtivas e ambos os genitores do cruzamento. 

Apesar de esse ser um resultado preliminar, e com uma amostragem baseada 

apenas nas linhagens com maior potencial produtivo, pode-se sugerir que essa estratégia 

seja avaliada em detalhe. A seleção a priori com o painel de 24 marcadores SSR é rápida e 

com custo bastante razoável (em torno de 30 reais por amostra). A seleção de parte da 

população implica em estabelecer experimentos menores, e com maior número de 

Figura 9.  Dendrograma construído com base nas medidas de dissimilaridade de Rogers modificado 

(1978) e usando o método UPGMA, para 14 linhagens com maiores médias genotípicas de 

produtividade em Pelotas. 
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repetições, o que certamente contribuiria para a diminuição do coeficiente de variação dos 

experimentos. 

Foi realizada a análise de sub-estruturação genética por meio do programa 

Structure (Pritchard et al., 2000) em todos os três conjuntos de dados. O máximo valor de 

ΔK foi observado para K = 2, nos três casos (Figura 10), ou seja, as 14 linhagens 

consideradas para cada local, mais os respectivos parentais, foram alocadas em dois 

clusters (Figura 11). Observa-se que a formação dos clusters é determinada por cada um 

dos parentais e, dessa forma, cada indivíduo se associa ao grupo do parental com menor 

distância genética, a exemplo do que ocorreu nos dendrogramas obtidos por UPGMA. A 

falta de clusterização observada no dendrograma de Goianiria, por meio da análise de 

estruturação, parece indicar que foi devido a presença de cinco linhagens com identidade 

genética com a contribuição em torno de no mínimo 30% para um ou outro genitor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Vista Goianira 

Pelotas 

Figura 10.  Valores de ΔK para o número mais provável de clusters (K), para cada uma das 

avaliações (linhagens mais produtivas em Boa Vista, Goianira e Pelotas), 

considerando 14 linhagens e dois parentais. Dois é o número mais provável de grupos 

(k =2).  

 

em Boa Vista (A), Goianira (B) e Pelotas (C)  
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Figura 11.  Estrutura genética das 14 RILs mais produtivas nos ambientes de Boa Vista, Goianira e 

Pelotas e dos parentais Maninjau e Epagri 108. 

em Boa Vista (A), Goianira (B) e Pelotas (C)  
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5 CONCLUSÕES 

 

i) A população de RILs resultante do cruzamento entre Epagri 108 x Maninjau, 

tem variabilidade genética significativa para todos os caracteres avaliados, 

exceto peso de cem grãos. Essa população é, portanto, promissora para estudos 

de identificação de QTLs para produtividade. 

ii) A população estudada possui linhagens de alto desempenho produtivo, 

inclusive algumas delas supera a produtividade dos parentais e de algumas 

testemunhas. O genitor Epagri 108 foi o mais produtivo nos experimentos de 

Boa Vista e Pelotas.  

iii) A produtividade tem herdabilidade moderada, porém caracteres 

correlacionados, como dias até o florescimento e altura da planta, apresentam 

alta herdabilidade, podendo ser utilizados na seleção indireta para 

produtividade, quando for conveniente.  

iv) A linhagem 105, entre todas as linhagens avaliadas, apresenta o melhor 

desempenho pela MHPRVG. Adicionalmente as linhagens 8, 42, 58 60, 88, 81, 

99 e 86 tem potencial para serem utilizadas como genitores em programas de 

melhoramento de arroz, dadas suas características agronômicas, além de 

adaptabilidade ampla, estabilidade e alta produtividade. Particularmente as 

linhagens 81 e 99 possuem atributos agronômicos, que sugerem que possam 

fazer parte de experimentos de avaliação de linhagens com vistas ao lançamento 

de cultivar comercial de arroz irrigado.  

v) Os parentais apresentam alta diversidade genética, ainda que ambos são da 

subespécie indica. A maioria das linhagens mais produtivas em Boa Vista e 

Goianira são geneticamente mais similares ao Epagri 108, enquanto que em 

Pelotas não há distinção. 
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6 PERSPECTIVA 

 

O estudo dessa população RIL Epagri 108 x Maninjau terá continuidade com a 

genotipagem por marcadores SNPs obtidos pela técnica DArTseq para, juntamente com os 

dados fenotípicos, realizar análise de QTLs. O objetivo dessa análise de QTLs será 

descobrir genes e combinações alélicas que contribuam para o aumento da produtividade 

em arroz e, por conseguinte, derivar marcadores SNPs para o desenvolvimento de sondas a 

serem utilizados na seleção assistida e seleção genômica para o caráter para produtividade. 

Futuramente, pretende-se integrar o mapeamento de QTLs da população avaliada neste 

trabalho, com os mapas das outras três populações resultantes do cruzamento em dialelo 

parcial circulante, que deu origem a essa população.   
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ANEXO A. Características do cultivar Epagri 108 
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ANEXO B. Características do cultivar Maninjau 
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APÊNDICE. Interação G x E por meio da Média Harmônica da Performance Relativa dos Valores Genotípicos (MHPRVG) 

Tabela A. Média harmônica dos valores genotípicos (MHVG), performance relativa dos valores genotípicos (PRVG), PRVG multiplicada pela média geral (MG), 

média harmônica da performance relativa dos valores genotípicos (MHPRVG), MHPRVG multiplicada pela média geral e valor genotípico livre da interação, obtidos 

na análise conjunta, para as 296 linhagens avaliadas nos três ensaios. As linhagens estão classificadas e ordenadas segundo os valores de MHPRVG.  

Linhagem MHVG 
Classificação 

MHVG 
PRVG PRVG*MG 

Classificação 

PRVG 
MHPRVG MHPRVG*MG 

Classificação 

(MHPRVG) 

Análise 

Conjunta 

(μj + gi) 

Classificação, 

Análise 

Conjunta  

105 8660,63 1 1,57 12153,86 1 1,53 11809,14 1 8075,77 1 

8 7518,23 3 1,36 10525,34 2 1,35 10419,82 2 7384,185 4 

42 7384,26 5 1,35 10469,47 3 1,33 10258,73 3 7362,655 6 

58 7319,92 6 1,33 10256,56 6 1,32 10200,90 4 7285,832 8 

60 7142,28 10 1,33 10276,74 5 1,32 10175,23 5 7380,556 5 

88 7241,71 7 1,32 10177,00 7 1,31 10149,98 6 7275,845 10 

81 7399,92 4 1,34 10337,88 4 1,31 10131,21 7 7236,598 12 

99 7195,96 8 1,31 10140,00 8 1,31 10126,86 8 7278,053 9 

86 7138,98 11 1,30 10072,22 9 1,30 10027,91 9 7243,23 11 

87 7088,75 12 1,29 9966,76 10 1,26 9718,44 10 7066,224 17 

21 6919,78 14 1,26 9715,23 13 1,25 9669,24 11 7033,656 19 

78 6937,19 13 1,26 9722,66 12 1,25 9651,76 12 7017,343 21 

25 6788,34 18 1,24 9547,21 16 1,23 9488,41 13 6951,564 24 

107 6773,01 20 1,23 9510,90 18 1,22 9463,43 14 6941,502 27 

288 6788,51 17 1,24 9571,21 15 1,22 9450,71 15 6800,924 44 

79 6703,91 24 1,22 9458,22 22 1,22 9444,08 16 6946,467 26 

131 6673,10 28 1,22 9438,58 24 1,22 9428,82 17 6949,689 25 

253 6775,80 19 1,23 9483,97 19 1,22 9418,82 18 7042,743 18 

77 6726,96 22 1,22 9453,89 23 1,22 9411,03 19 6912,089 34 

50 6703,44 25 1,23 9472,01 21 1,21 9386,02 20 6919,235 32 

69 6564,27 31 1,23 9473,01 20 1,21 9323,01 21 6969,077 23 
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Tabeala A. Continuação... 

Linhagem MHVG 
Classificação 

MHVG 
PRVG PRVG*MG 

Classificação 

PRVG 
MHPRVG MHPRVG*MG 

Classificação 

(MHPRVG) 

Análise 

Conjunta 

(μj + gi) 

Classificação, 

Análise 

Conjunta  

220 6771,54 21 1,24 9572,24 14 1,20 9311,05 22 5755,068 217 

139 6551,89 32 1,20 9278,54 30 1,20 9277,23 23 6926,594 30 

224 7901,49 2 1,14 8794,42 50 1,20 9276,70 24 7169,114 14 

119 6808,19 16 1,23 9530,14 17 1,20 9260,41 25 6822,937 40 

189 6595,56 30 1,20 9291,43 29 1,20 9251,17 26 6673,364 65 

281 6689,92 26 1,21 9386,39 26 1,20 9250,83 27 6663,705 66 

10 6521,56 37 1,19 9231,63 31 1,19 9228,87 28 6858,212 38 

138 6911,74 15 1,27 9790,96 11 1,19 9219,89 29 6714,394 58 

121 6537,67 34 1,19 9206,31 33 1,19 9175,58 30 6805,975 42 

56 6522,45 35 1,19 9215,76 32 1,18 9124,63 31 6791,658 46 

287 6498,30 38 1,18 9129,26 36 1,18 9102,91 32 6699,772 61 

54 6459,55 39 1,18 9114,40 39 1,17 9075,35 33 6763,71 49 

37 6634,16 29 1,21 9323,90 28 1,17 9066,78 34 6746,339 53 

289 6680,89 27 1,21 9355,47 27 1,17 9050,88 35 7018,933 20 

12 6425,16 44 1,18 9126,68 37 1,17 9034,14 36 6794,935 45 

30 6335,53 48 1,17 9023,42 42 1,17 9022,37 37 6785,104 47 

252 6434,45 41 1,17 9054,36 40 1,16 9002,47 38 6110,236 166 

156 6541,54 33 1,19 9200,02 34 1,16 8983,89 39 6657,94 68 

28 6362,31 47 1,16 8989,68 45 1,16 8953,10 40 6709,411 59 

129 6416,88 45 1,16 8999,52 43 1,16 8950,26 41 6680,878 64 

130 6521,94 36 1,19 9173,78 35 1,16 8942,47 42 6692,327 62 

137 6229,53 54 1,16 8995,13 44 1,15 8925,49 43 6896,924 36 

101 6455,68 40 1,17 9029,28 41 1,15 8921,98 44 6658,696 67 

233 6234,75 53 1,15 8917,40 46 1,15 8910,17 45 5889,086 198 

20 6224,74 55 1,15 8902,40 47 1,15 8882,83 46 6745,509 54 
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Tabeala A. Continuação... 

Linhagem MHVG 
Classificação 

MHVG 
PRVG PRVG*MG 

Classificação 

PRVG 
MHPRVG MHPRVG*MG 

Classificação 

(MHPRVG) 

Análise 

Conjunta 

(μj + gi) 

Classificação, 

Análise 

Conjunta  

258 6433,98 42 1,22 9402,91 25 1,14 8846,02 47 5668,303 227 

290 6307,31 50 1,18 9118,11 38 1,14 8845,92 48 6566,527 84 

84 6111,64 69 1,15 8900,88 48 1,14 8844,94 49 6784,242 48 

57 6313,24 49 1,15 8854,14 49 1,14 8773,14 50 6600,673 80 

197 6117,21 67 1,13 8762,86 55 1,13 8753,38 51 6802,217 43 

5 6243,11 51 1,14 8774,04 53 1,13 8751,25 52 6595,18 81 

295 6235,14 52 1,14 8773,55 54 1,13 8730,04 53 5811,956 211 

227 6120,16 66 1,12 8690,11 63 1,12 8687,47 54 6531,959 95 

126 6219,56 57 1,13 8728,58 59 1,12 8682,79 55 6553,526 86 

244 6089,15 73 1,12 8679,89 66 1,12 8674,48 56 6754,899 50 

243 6212,80 59 1,14 8778,76 52 1,12 8674,28 57 6232,075 140 

136 5955,77 88 1,13 8760,68 56 1,12 8658,74 58 6399,512 119 

203 6007,12 83 1,12 8683,69 65 1,12 8654,01 59 6927,619 29 

66 6220,04 56 1,13 8716,02 60 1,12 8648,73 60 6535,844 91 

155 6050,81 78 1,13 8754,55 58 1,12 8642,00 61 6609,801 76 

266 6209,51 60 1,14 8793,33 51 1,12 8638,87 62 6651,749 71 

237 5973,79 86 1,12 8692,09 62 1,12 8623,69 63 6511,271 103 

214 6166,47 62 1,12 8637,87 70 1,11 8577,06 64 5293,029 257 

48 6108,99 70 1,11 8599,58 73 1,11 8576,71 65 6514,389 102 

120 6089,02 74 1,11 8580,74 76 1,11 8569,10 66 6519,943 99 

45 6001,86 84 1,12 8662,47 67 1,11 8563,31 67 6593,459 82 

162 6123,11 65 1,11 8604,18 72 1,11 8562,20 68 6442,911 113 

62 6113,39 68 1,12 8619,03 71 1,11 8551,70 69 6504,845 106 

27 6018,64 82 1,11 8543,85 81 1,11 8541,29 70 6532,109 94 

223 5901,76 93 1,13 8706,43 61 1,10 8534,25 71 6057,439 173 
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Tabeala A. Continuação... 

Linhagem MHVG 
Classificação 

MHVG 
PRVG PRVG*MG 

Classificação 

PRVG 
MHPRVG MHPRVG*MG 

Classificação 

(MHPRVG) 

Análise 

Conjunta 

(μj + gi) 

Classificação, 

Análise 

Conjunta  

221 6028,57 81 1,10 8536,41 82 1,10 8531,60 72 7500,949 2 

93 6197,57 61 1,12 8660,75 68 1,10 8521,15 73 6460,247 111 

128 6124,94 64 1,11 8597,79 74 1,10 8519,86 74 6482,251 108 

9 5978,09 85 1,10 8505,33 83 1,10 8504,89 75 6526,036 97 

55 6048,10 80 1,11 8593,97 75 1,10 8502,34 76 6507,856 105 

284 5961,83 87 1,12 8651,77 69 1,10 8486,27 77 6116,705 165 

196 6216,80 58 1,12 8688,86 64 1,10 8480,64 78 5764,826 214 

52 6088,18 75 1,13 8758,03 57 1,10 8474,57 79 6545,677 87 

159 7163,81 9 1,06 8177,49 122 1,10 8466,15 80 6575,09 83 

91 6049,91 79 1,10 8486,66 86 1,09 8443,19 81 6440,516 114 

90 5896,42 94 1,11 8555,50 80 1,09 8423,12 82 6541,886 89 

135 5921,69 90 1,09 8423,12 90 1,09 8408,14 83 6602,65 78 

23 5824,85 109 1,09 8439,80 89 1,08 8381,14 84 6523,19 98 

94 6060,02 77 1,10 8469,15 88 1,08 8378,75 85 6391,62 121 

234 5797,58 112 1,11 8555,73 79 1,08 8373,25 86 7214,709 13 

226 6064,14 76 1,11 8556,50 78 1,08 8363,56 87 6212,239 145 

132 5805,48 111 1,09 8403,12 91 1,08 8362,98 88 6515,502 101 

202 5939,84 89 1,08 8347,02 93 1,07 8302,72 89 5337,847 254 

144 5838,78 108 1,08 8320,28 98 1,07 8297,83 90 6209,299 146 

140 5873,00 103 1,08 8338,27 95 1,07 8286,09 91 6863,745 37 

6 5912,42 91 1,08 8321,50 97 1,07 8273,81 92 6375,162 125 

246 5765,49 117 1,07 8291,07 105 1,07 8263,83 93 5985,887 186 

72 5889,70 96 1,07 8292,44 104 1,07 8263,15 94 6361,545 127 

280 5807,63 110 1,07 8283,41 107 1,07 8258,08 95 5984,243 187 

71 5850,78 107 1,08 8313,56 100 1,07 8248,22 96 6383,554 122 
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Tabeala A. Continuação... 

Linhagem MHVG 
Classificação 

MHVG 
PRVG PRVG*MG 

Classificação 

PRVG 
MHPRVG MHPRVG*MG 

Classificação 

(MHPRVG) 

Análise 

Conjunta 

(μj + gi) 

Classificação, 

Análise 

Conjunta  

65 5619,59 134 1,11 8577,09 77 1,07 8244,81 97 6633,886 73 

225 5880,06 101 1,07 8268,84 110 1,07 8243,38 98 6603,523 77 

240 5671,72 127 1,08 8315,83 99 1,07 8240,75 99 6326,735 133 

110 5906,94 92 1,07 8297,73 103 1,07 8240,56 100 6349,903 131 

74 5859,01 106 1,07 8289,82 106 1,07 8233,68 101 6362,181 126 

215 5780,85 114 1,07 8242,47 116 1,06 8229,93 102 7144,436 16 

251 5704,80 123 1,08 8341,28 94 1,06 8226,00 103 7151,622 15 

147 5673,36 126 1,07 8272,57 109 1,06 8221,75 104 6650,517 72 

2 5767,80 115 1,06 8222,84 119 1,06 8220,87 105 6393,561 120 

154 5863,13 105 1,10 8489,04 85 1,06 8220,24 106 6120,582 164 

265 5895,23 95 1,08 8312,59 101 1,06 8208,79 107 5754,296 218 

134 5569,49 141 1,10 8503,59 84 1,06 8205,61 108 6653,093 70 

146 5881,78 99 1,07 8245,57 115 1,06 8205,24 109 5700,875 223 

85 5748,36 118 1,06 8188,94 121 1,06 8187,83 110 6376,603 124 

254 5883,63 98 1,07 8238,62 117 1,06 8187,46 111 6825,666 39 

40 5875,12 102 1,08 8309,84 102 1,06 8181,36 112 6352,587 129 

148 5729,95 120 1,07 8268,61 111 1,06 8162,56 113 6400,334 118 

106 5642,28 131 1,07 8282,30 108 1,06 8160,15 114 6454,946 112 

63 5721,81 121 1,06 8176,46 123 1,05 8147,70 115 6357,077 128 

271 5530,41 145 1,08 8329,39 96 1,05 8128,76 116 6754,679 51 

250 5734,76 119 1,09 8388,25 92 1,05 8123,36 117 5247,2 260 

43 5594,96 138 1,05 8153,82 124 1,05 8096,07 118 6407,834 116 

293 5889,70 97 1,07 8260,82 112 1,05 8079,30 119 5696,588 224 

216 5635,67 132 1,05 8123,12 125 1,05 8079,20 120 6014,069 181 

270 5662,81 128 1,05 8085,98 128 1,04 8069,73 121 5553,828 244 
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Tabeala A. Continuação... 

Linhagem MHVG 
Classificação 

MHVG 
PRVG PRVG*MG 

Classificação 

PRVG 
MHPRVG MHPRVG*MG 

Classificação 

(MHPRVG) 

Análise 

Conjunta 

(μj + gi) 

Classificação, 

Análise 

Conjunta  

187 6720,89 23 0,99 7619,87 167 1,04 8060,31 122 6754,661 52 

7 5673,72 125 1,04 8046,96 131 1,04 8046,56 123 6288,339 136 

276 5706,11 122 1,07 8254,38 114 1,04 8025,30 124 5582,891 241 

59 5767,27 116 1,05 8084,95 129 1,04 8021,63 125 6228,665 141 

34 5645,62 130 1,04 8012,83 134 1,04 8005,17 126 6266,327 137 

161 5459,88 148 1,06 8218,12 120 1,03 7994,73 127 6490,301 107 

277 5870,70 104 1,06 8227,93 118 1,03 7993,84 128 6740,491 56 

116 5585,77 139 1,05 8113,53 126 1,03 7988,51 129 6329,026 132 

83 5650,63 129 1,03 7963,57 137 1,03 7948,67 130 6213,705 144 

152 5611,28 136 1,03 7940,33 139 1,03 7933,97 131 6616,937 75 

143 5880,30 100 1,07 8257,09 113 1,02 7915,10 132 6145,184 160 

188 5355,26 162 1,05 8112,42 127 1,02 7908,60 133 6051,662 175 

115 5681,00 124 1,03 7954,68 138 1,02 7905,10 134 6170,203 156 

64 5619,32 135 1,03 7930,62 140 1,02 7881,17 135 6182,128 151 

29 5445,40 151 1,02 7875,58 145 1,01 7843,07 136 6254,936 138 

260 5441,41 152 1,03 7983,56 135 1,01 7828,34 137 5688,699 225 

68 5627,15 133 1,03 7979,05 136 1,01 7809,96 138 6179,345 154 

70 5556,89 143 1,04 8015,42 133 1,01 7800,29 139 6215,847 143 

108 5343,75 165 1,02 7869,97 147 1,01 7780,11 140 6315,481 134 

259 5334,06 167 1,02 7896,48 143 1,01 7773,45 141 7427,513 3 

269 5449,43 150 1,01 7818,76 149 1,00 7759,73 142 7339,942 7 

67 5597,47 137 1,01 7829,89 148 1,00 7759,61 143 6095,18 167 

268 6377,48 46 0,93 7198,84 202 1,00 7758,25 144 5130,091 271 

32 5325,26 169 1,02 7910,25 142 1,00 7737,85 145 6351,881 130 

291 5584,83 140 1,04 8029,34 132 1,00 7737,80 146 6908,904 35 
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Tabeala A. Continuação... 

Linhagem MHVG 
Classificação 

MHVG 
PRVG PRVG*MG 

Classificação 

PRVG 
MHPRVG MHPRVG*MG 

Classificação 

(MHPRVG) 

Análise 

Conjunta 

(μj + gi) 

Classificação, 

Análise 

Conjunta  

267 5558,03 142 1,01 7814,44 150 1,00 7724,95 147 6544,503 88 

96 5359,40 159 1,00 7726,13 156 1,00 7707,25 148 6180,801 152 

15 5453,40 149 1,00 7759,52 153 1,00 7701,29 149 6145,396 159 

1 5324,83 170 1,00 7744,84 154 1,00 7698,09 150 6202,586 147 

228 5438,00 153 1,00 7705,02 158 1,00 7696,33 151 6654,209 69 

102 5510,93 146 1,02 7922,09 141 0,99 7637,41 152 6131,201 162 

51 5313,55 172 0,99 7649,32 162 0,99 7634,15 153 6141,522 161 

245 5269,56 178 0,99 7672,31 161 0,99 7629,18 154 6537,665 90 

175 5345,99 163 0,99 7639,50 165 0,99 7615,56 155 6920,164 31 

160 5059,18 196 1,04 8067,35 130 0,98 7596,20 156 6407,596 117 

198 5308,15 174 0,98 7606,55 170 0,98 7593,40 157 6617,303 74 

14 5293,63 175 1,00 7716,62 157 0,98 7590,42 158 6198,297 148 

17 6428,17 43 1,00 7760,34 152 0,98 7587,35 159 6057,826 172 

172 5253,70 179 1,01 7788,83 151 0,98 7581,81 160 5884,051 199 

41 5336,83 166 0,98 7587,96 174 0,98 7581,69 161 6075,486 170 

153 5328,65 168 0,98 7597,28 172 0,98 7569,89 162 6020,997 180 

174 5345,80 164 1,00 7692,44 159 0,98 7564,30 163 4650,882 289 

38 5355,33 161 0,98 7609,19 169 0,98 7555,57 164 6044,347 176 

211 5405,64 154 0,99 7619,48 168 0,98 7551,72 165 5505,073 245 

142 5479,88 147 1,02 7876,74 144 0,98 7550,98 166 5993,604 184 

163 5137,51 186 0,99 7638,26 166 0,97 7519,05 167 6529,678 96 

239 5370,94 157 1,02 7874,12 146 0,97 7494,27 168 5857,486 202 

296 5273,66 177 0,97 7502,93 182 0,97 7492,46 169 6999,476 22 

294 5237,58 180 0,98 7594,99 173 0,97 7487,28 170 6563,299 85 

217 5281,06 176 0,97 7524,31 180 0,97 7480,78 171 6535,769 92 
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Tabeala A. Continuação... 

Linhagem MHVG 
Classificação 

MHVG 
PRVG PRVG*MG 

Classificação 

PRVG 
MHPRVG MHPRVG*MG 

Classificação 

(MHPRVG) 

Análise 

Conjunta 

(μj + gi) 

Classificação, 

Análise 

Conjunta  

151 6127,62 63 0,92 7118,57 210 0,96 7428,62 172 5569,093 242 

44 5324,75 171 0,97 7478,75 184 0,96 7426,98 173 5953,728 189 

47 5309,17 173 0,96 7452,77 189 0,96 7417,09 174 5940,862 191 

279 5133,45 188 0,96 7446,28 190 0,96 7411,26 175 6215,876 142 

207 5366,71 158 0,98 7542,09 177 0,96 7398,06 176 4865,284 282 

286 5356,49 160 0,97 7531,72 179 0,96 7393,10 177 4518,932 293 

238 5048,91 200 0,99 7645,57 163 0,96 7392,53 178 6742,026 55 

36 5079,73 193 0,97 7460,21 186 0,96 7384,23 179 6076,52 169 

255 6090,37 72 0,92 7145,52 208 0,95 7360,52 180 5944,734 190 

145 5177,08 182 0,97 7470,84 185 0,95 7353,11 181 6535,124 93 

33 5136,13 187 0,96 7456,02 188 0,95 7349,14 182 6008,515 182 

18 5391,41 155 0,98 7557,36 175 0,95 7335,60 183 5900,573 194 

24 5038,91 202 0,97 7532,47 178 0,95 7335,58 184 6094,88 168 

53 5102,44 191 0,96 7396,08 191 0,95 7335,26 185 6037,122 178 

100 5016,36 203 0,97 7510,85 181 0,95 7331,98 186 6169,206 157 

141 5054,01 198 0,95 7380,28 193 0,95 7325,74 187 6151,364 158 

133 5173,00 183 1,00 7692,19 160 0,95 7323,10 188 5209,936 265 

278 5113,30 190 0,98 7551,28 176 0,95 7310,26 189 5932,84 192 

76 4947,14 206 0,97 7484,00 183 0,94 7298,21 190 6172,01 155 

164 5223,15 181 0,95 7310,67 196 0,94 7237,72 191 6005,178 183 

89 5068,40 195 0,94 7273,14 197 0,94 7232,17 192 5917,847 193 

282 5050,88 199 0,94 7255,53 198 0,93 7223,04 193 6915,543 33 

264 5079,67 194 0,94 7248,47 199 0,93 7185,11 194 6180,386 153 

19 5387,63 156 0,99 7643,37 164 0,93 7179,91 195 5875,428 200 

61 5156,83 184 0,94 7246,02 200 0,93 7178,69 196 5827,025 207 
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208 4945,92 207 0,93 7223,73 201 0,93 7162,06 197 6509,244 104 

4 5040,48 201 0,95 7343,10 194 0,93 7161,89 198 5980,947 188 

97 5054,97 197 0,92 7148,31 207 0,92 7145,75 199 5836,512 204 

283 5154,76 185 0,95 7340,18 195 0,92 7134,34 200 5384,555 252 

112 4909,06 211 0,92 7116,25 211 0,92 7087,19 201 5891,397 196 

219 4913,48 209 0,92 7130,90 209 0,92 7085,06 202 6125,831 163 

157 5118,35 189 0,96 7382,59 192 0,91 7072,43 203 6740,135 57 

256 4785,50 218 0,93 7188,93 203 0,91 7045,39 204 6198,126 149 

190 4913,16 210 0,93 7156,76 205 0,91 7026,96 205 6934,287 28 

292 4966,74 205 0,91 6999,12 218 0,90 6961,06 206 5792,437 213 

26 6106,78 71 1,10 8469,72 87 0,90 6952,98 207 5839,157 203 

183 4742,38 222 0,92 7079,51 215 0,90 6947,49 208 6044,286 177 

171 5079,99 192 0,92 7114,43 212 0,90 6926,69 209 5352,097 253 

104 4834,59 214 0,93 7169,67 204 0,90 6925,35 210 5859,469 201 

229 4796,21 216 0,89 6912,47 221 0,89 6894,22 211 5832,12 206 

212 4621,04 232 0,92 7111,98 214 0,89 6873,34 212 6291,864 135 

222 4923,07 208 0,98 7600,01 171 0,89 6859,62 213 5990,143 185 

242 4819,36 215 0,90 6962,36 219 0,89 6858,49 214 4968,536 280 

98 4795,04 217 0,89 6875,24 222 0,89 6854,98 215 5750,553 219 

257 4745,82 221 0,89 6912,59 220 0,88 6808,28 216 5898,882 195 

209 4683,68 227 0,89 6841,26 223 0,88 6794,21 217 5684,339 226 

218 5538,38 144 0,87 6713,92 230 0,87 6761,97 218 5601,977 238 

170 4673,83 228 0,88 6813,39 224 0,87 6723,62 219 6378,715 123 

35 5790,14 113 1,00 7743,85 155 0,87 6714,56 220 5639,692 233 

114 4706,43 225 0,87 6721,39 229 0,87 6698,43 221 5641,482 232 
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118 4616,20 233 0,87 6747,40 227 0,87 6688,37 222 5708,505 222 

236 4874,89 212 0,93 7150,08 206 0,86 6685,18 223 4273,755 296 

124 4754,68 219 0,88 6778,24 225 0,86 6677,71 224 5647,885 230 

186 4750,98 220 0,96 7458,48 187 0,86 6657,76 225 5031,571 276 

117 4709,05 224 0,87 6713,20 231 0,86 6650,79 226 5610,047 236 

95 4645,21 230 0,86 6649,07 235 0,86 6629,49 227 5633,216 234 

49 4686,52 226 0,86 6670,65 233 0,85 6569,72 228 5566,554 243 

195 4661,89 229 0,85 6596,50 239 0,85 6568,45 229 5149,987 269 

73 4644,75 231 0,87 6691,75 232 0,85 6568,14 230 5598,252 239 

75 4711,17 223 0,85 6598,81 238 0,85 6532,07 231 5504,93 246 

210 4514,73 238 0,85 6565,22 241 0,84 6527,51 232 5823,941 209 

182 4543,92 236 0,86 6668,86 234 0,84 6514,41 233 5000,472 278 

125 4366,61 245 0,87 6738,87 228 0,84 6474,55 234 5825,558 208 

11 4481,60 240 0,85 6550,44 242 0,84 6468,03 235 5590,836 240 

241 4522,60 237 0,84 6473,09 245 0,84 6465,04 236 6601,692 79 

127 4572,50 234 0,83 6424,27 248 0,83 6388,75 237 5450,007 250 

123 4331,23 246 0,85 6607,59 237 0,83 6385,02 238 5740,686 220 

13 4434,86 241 0,86 6631,40 236 0,83 6376,97 239 5603,464 237 

201 4425,70 243 0,83 6416,85 249 0,82 6353,39 240 5834,043 205 

82 4300,65 249 0,83 6451,99 247 0,82 6327,63 241 5626,047 235 

169 4491,92 239 0,91 7024,46 217 0,82 6326,06 242 4757,897 284 

191 4433,13 242 0,92 7113,70 213 0,81 6246,66 243 5281,086 259 

39 4163,84 256 0,85 6534,02 243 0,81 6243,99 244 5722,445 221 

46 4210,31 254 0,85 6568,38 240 0,81 6241,66 245 5654,664 228 

248 4414,89 244 0,84 6477,90 244 0,80 6210,08 246 4481,279 294 
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113 4243,95 253 0,81 6276,35 252 0,80 6181,47 247 5482,914 247 

158 4974,52 204 0,81 6246,35 255 0,80 6178,36 248 4917,245 281 

149 4311,81 248 0,82 6307,25 251 0,80 6167,45 249 6462,609 110 

200 4246,78 252 0,83 6452,51 246 0,79 6139,66 250 5223,879 263 

150 4545,07 235 0,91 7043,48 216 0,79 6120,60 251 4970,529 279 

184 4209,35 255 0,83 6404,25 250 0,79 6113,76 252 5890,193 197 

103 4093,30 260 0,79 6118,31 260 0,78 6008,73 253 5453,979 249 

177 4862,24 213 0,81 6247,21 253 0,78 6004,66 254 5172,773 268 

3 4299,39 250 0,78 6041,47 263 0,77 5977,63 255 5244,457 261 

204 4123,85 258 0,78 6025,96 264 0,77 5962,13 256 6518,499 100 

199 4042,77 262 0,78 6061,67 262 0,76 5902,78 257 5820,71 210 

176 4312,74 247 0,87 6748,03 226 0,76 5900,77 258 5654,223 229 

92 4286,00 251 0,78 5991,45 265 0,76 5898,02 259 5193,617 266 

275 4062,34 261 0,80 6158,78 259 0,76 5895,90 260 5289,546 258 

205 4151,80 257 0,79 6087,47 261 0,75 5823,21 261 4706,945 285 

249 3807,49 272 0,80 6162,59 258 0,75 5770,19 262 6074,199 171 

16 3981,47 263 0,76 5838,12 270 0,74 5751,90 263 5238,597 262 

273 3953,76 264 0,81 6224,07 256 0,74 5748,49 264 4595,934 292 

285 3835,34 268 0,76 5874,60 269 0,73 5680,77 265 6818,222 41 

165 3840,73 267 0,77 5932,87 266 0,73 5675,71 266 5758,259 215 

180 3886,83 266 0,73 5641,18 277 0,72 5601,17 267 5296,035 256 

232 3822,98 271 0,81 6247,15 254 0,72 5593,14 268 5054,062 274 

192 3793,72 274 0,76 5901,16 268 0,72 5580,64 269 6183,048 150 

247 3797,15 273 0,74 5697,44 276 0,72 5557,08 270 6683,748 63 

178 3831,24 269 0,72 5591,33 278 0,72 5553,88 271 6031,982 179 
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179 3829,92 270 0,71 5525,41 281 0,71 5502,37 272 4674,943 288 

274 3571,31 280 0,80 6211,54 257 0,71 5496,90 273 6052,232 174 

109 3688,53 275 0,74 5717,75 274 0,71 5471,99 274 5303,905 255 

166 3592,47 279 0,72 5542,52 279 0,69 5344,38 275 5223,872 264 

181 3649,66 276 0,69 5353,04 288 0,69 5307,89 276 5094,834 273 

206 3564,91 281 0,71 5452,87 286 0,68 5292,49 277 5642,746 231 

272 3420,01 283 0,71 5509,17 283 0,67 5157,66 278 6423,643 115 

263 4108,30 259 0,75 5780,91 271 0,66 5136,36 279 4358,671 295 

22 3367,89 284 0,74 5741,03 273 0,66 5108,62 280 5416,695 251 

231 3449,74 282 0,66 5131,45 291 0,64 4973,88 281 4703,497 286 

173 3187,13 286 0,72 5540,42 280 0,64 4932,56 282 6478,825 109 

262 3606,46 278 0,71 5453,42 285 0,63 4863,89 283 4677,488 287 

167 3356,74 285 0,63 4880,56 294 0,63 4845,71 284 5136,936 270 

31 3887,52 265 0,74 5743,76 272 0,62 4816,95 285 5053,343 275 

261 2948,84 290 0,74 5713,09 275 0,61 4680,61 286 6702,273 60 

213 3166,04 287 0,77 5928,09 267 0,59 4593,74 287 5802,05 212 

235 3000,11 288 0,65 5008,51 293 0,59 4591,73 288 6236,722 139 

230 2989,94 289 0,70 5400,97 287 0,59 4545,81 289 5755,883 216 

194 3606,65 277 0,71 5507,12 284 0,59 4537,46 290 5112,072 272 

185 2867,86 293 0,68 5273,91 289 0,58 4498,86 291 5460,453 248 

122 2827,91 294 0,61 4713,37 295 0,54 4163,44 292 4821,553 283 

111 2900,53 291 0,68 5248,87 290 0,53 4119,69 293 5009,701 277 

168 2581,33 295 0,58 4474,32 296 0,49 3783,16 294 4601,033 291 

193 2870,10 292 0,66 5100,19 292 0,47 3667,08 295 4649,223 290 

80 2434,39 296 0,71 5514,04 282 0,45 3449,10 296 5192,622 267 


