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RESUMO  

 

GUIMARÃES, P. H. R. Parâmetros genéticos e fenotípicos em arroz irrigado 

estimados por método de análise espacial. 2014. 76 f. Dissertação (Mestrado em 

Genética e Melhoramento de Plantas) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2014.
1
 

 

Alguns métodos de análise espacial têm sido aplicados objetivando reduzir a variação 

ambiental. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da análise espacial, por meio 

do método de Papadakis, em relação ao delineamento de blocos aumentados de Federer na 

correção da variação ambiental. Foram avaliadas 198 progênies S0:2 de arroz irrigado e 

quatro testemunhas no delineamento de blocos aumentados de Federer. Os caracteres 

avaliados foram: produção de grãos (PG, kg ha
-1

) e de altura de plantas (AP, cm). Foi 

efetuada análise de variância para os caracteres estudados e estimados os componentes de 

variância e os parâmetros genéticos e fenotípicos. As diferentes abordagens (BAF e 

Papadakis) foram comparadas quanto às suas estimativas de parâmetros genéticos e 

fenotípicos e correlação de Spearman. Houve melhorias nas estatísticas que retratam a 

precisão experimental quando a análise espacial foi utilizada, isto influenciou as 

estimativas de parâmetros genéticos e fenótipos. O uso do método de Papadakis apresentou 

a necessidade de uso de menor número de repetições em relação ao BAF para o mesmo 

valor de   . Houve ganho de seleção direto para os caracteres AP e  PG quando o método 

de Papadakis foi utilizado. Com o uso da análise espacial a seleção foi menos influenciada 

pelo efeito da variação ambiental. Por fim verificou-se que o método de Papadakis foi 

eficiente na remoção dos efeitos ambientais, indicando que o mesmo pode proporcionar 

melhoria na precisão experimental, o que torna o processo seletivo mais eficiente. 

  

Palavras-chave: BAF, análise espacial, Papadakis, precisão experimental, técnicas 

experimentais, repetibilidade, coeficiente de determinação. 
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ABSTRACT 

GUIMARÃES, P. H. R. Genetic and phenotypic parameters in rice crop estimated by 

method of spatial analysis. 2014. 76 f. Dissertation (Master’s Degree in Genetic and Plant 

Breeding) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.
2 

 

Some spatial analysis methods have been applied in order to mitigate environmental 

variation. The objective of this study was to evaluate the efficiency of spatial statistical, 

through the method of Papadakis, relative to the analysis to augmented blocks Federer in 

the correction of environmental variation. Were evaluated 198 progenies S0:2 of rice and 

four witnesses for augmented blocks of Federer. Data set were taken in the grain yield 

(GY, kg ha
- 1

) and plant height (PH, cm). The data set were subjected to variance analyses 

and were estimated the genetic and phenotypic parameters. The different approaches (BAF 

and Papadakis) were compared as to their estimates of genetic and phenotypic parameters. 

The ranking of adjusted means in the two models analyzed was performed, and calculated 

the Spearman correlation. There have been improvements in the statistics that depict the 

experimental accuracy when the spatial analysis was, that affect the estimates of genetic 

and phenotypic parameters. The use of the Papadakis method yielded fewer iterations 

compared to BAF for the same value of    . Was able to gain direct selection for the AP 

and PG characters when the Papadakis method was used. With the use of spatial analysis 

selection was less influenced by the effect of environmental variation. Finally it was found 

that the spatial analysis methods were effective in the removal of environmental effects 

highlighting the Papadakis method, indicating that it can provide improvement in 

experimental precision, which makes the selection process more efficient. 

 

Key words: BAF, spatial analysis, Papadakis, experimental precision, experimental 

techniques, repeatability, coefficient of determination. 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O arroz (Oryza sativa L.) é um alimento básico para aproximadamente metade 

da população mundial (FAO, 2013a). No Brasil, juntamente com o feijão, desempenha 

importante papel como componente da cesta básica, sendo essencial nos estratos mais 

carentes da população, mas também é consumido de forma ampla nos estratos sociais de 

maior renda e em todas as faixas etárias, fazendo parte da cultura e tradição brasileira 

(Ferreira et al., 2005). Somado à sua versatilidade de formas de preparo e aplicações 

tecnológicas, incluindo seus subprodutos, traduz-se em um produto de grande interesse 

tecnológico (Bassinello & Naves, 2006). 

A produção brasileira é obtida em dois sistemas de cultivo: várzeas e terras 

altas, respondendo aproximadamente por 84% e 16% da produção nacional, 

respectivamente (Wander & Silva, 2013; Brasil, 2013). O arroz irrigado é cultivado no 

Brasil em duas principais regiões: o Sul do país e as várzeas tropicais do Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste. O cultivo nas áreas tropicais é relevante devido ao potencial de expansão 

da produção, inclusive com a possibilidade de dois cultivos por ano (Guimarães et al., 

2006).  

É inegável a contribuição do melhoramento de plantas no desenvolvimento de 

cultivares mais produtivas, resistentes a doenças e de melhor qualidade de grãos. Contudo, 

para se continuar obtendo sucesso com o melhoramento, o desafio é cada vez maior, pois 

as diferenças a serem detectadas entre as unidades de avaliação são gradativamente 

menores (Souza, 1997; Breseghello et al., 1999). Dentro deste contexto, a experimentação 

agrícola tem um papel de destaque e a utilização de técnicas experimentais cada vez mais 

refinadas faz-se necessária (Souza, 1997). A escolha criteriosa do delineamento, locais de 

instalação dos experimentos, número de repetições, tamanho e forma da parcela, tamanho 

da amostra e uma perfeita condução dos experimentos, são fatores determinantes na 

precisão experimental (Souza, 1997; Banzatto & Kronka, 2006; Storck et al., 2011a; Silva 

Filho, 2013). 

O delineamento de blocos aumentados de Federer (BAF) tem sido utilizado nas 

fases iniciais de programas de melhoramento, em função de restrições na quantidade de 
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semente e do número de progênies avaliadas, que geralmente é grande, para maximizar o 

tamanho da amostra de indivíduos das populações (Federer, 1956; Duarte, 2000; Peternelli 

et al., 2009). No entanto, esse método possui restrições que prejudicam a qualidade 

experimental. Isto pode estar relacionado ao pequeno número de graus de liberdade do erro 

quando se utiliza poucos blocos, consequentemente as estimativas do quadrado médio do 

erro serão superestimadas. As estimativas do erro não refletem o que está ocorrendo no 

caso dos tratamentos regulares neste caso, a pressuposição de homogeneidade de 

variâncias será violada (Ramalho et al., 2012a). Além disso, o delineamento em blocos 

aumentados pode apresentar discrepâncias nos valores estimados de herdabilidade quando 

comparados a outros delineamentos (Bearzoti et al., 1997; Souza et al., 2000). 

Imprecisões na avaliação dos genótipos sob seleção muitas vezes não permitem 

discriminar os pequenos aumentos de produção de grãos obtidos pelo melhoramento 

genético. Esses pequenos aumentos não sendo identificados como significativos resultam 

em descartes frequentes de genótipos promissores do programa (Storck et al., 2008). Neste 

contexto, com o objetivo de aumentar a precisão experimental, diversos métodos de análise 

espacial têm sido testados. Entre eles, o de Papadakis (1937), citado por Cargnelutti Filho 

et al. (2003), tem sido uma alternativa utilizada na cultura do milho (Cargnelutti Filho et 

al., 2003; Costa et al., 2005; Storck et al., 2010), soja (Storck et al., 2008; Storck et al., 

2009; Storck & Ribeiro, 2011), eucalipto (Souza et al., 2003; Fox et al., 2007; Fox et al., 

2008) e feijão (Souza et al., 2000; Costa et al., 2005; Storck et al., 2011b). 

 Diante desses fatos, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência 

da análise espacial no controle da variação ambiental, em relação ao delineamento de 

blocos aumentados de Federer, visando à estimação de parâmetros genéticos e fenotípicos 

da população CNA 12 de arroz irrigado. 



 
 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA SÓCIOECONÔMICA DO ARROZ  

 

O arroz é cultivado em mais de 160 milhões de hectares, com uma produção 

aproximada de 740 milhões de toneladas (base casca), este é um dos cereais mais 

produzidos e consumidos no mundo (FAO, 2013b). Sua importância mundial não se 

remete apenas ao volume de produção, mas principalmente, por se constituir no principal 

alimento do homem, ao lado do trigo. O arroz é o quarto produto agrícola mais produzido 

no mundo, atrás apenas da soja, do trigo e do milho. A Ásia é o maior produtor mundial 

(90,5%), seguido das Américas (5,9%), África (3,0%), Europa (0,5%) e Oceania (0,1%) 

(FAO, 2013a). A América Latina e a África destacam-se no cenário mundial com grande 

potencial, para produção de arroz e com capacidade para atender a demanda crescente. 

Detendo 12% das terras agrícolas e 13,2% dos recursos renováveis de água, a América 

Latina pode, futuramente, se tornar o grande fornecedor desse cereal (Guimarães et al., 

2006). 

Esse cereal desempenha papel estratégico em níveis econômico e social, 

sobretudo nos países em desenvolvimento. No Brasil, ocupa a terceira posição em termos 

de produção de grãos, sendo antecedido apenas pela soja e milho (IBGE, 2013). Com 

produção nacional anual de arroz em casca de aproximadamente 11,7 milhões de 

toneladas, produzidas numa área de aproximadamente 2,4 milhões de hectares, o Brasil 

destaca-se como o nono maior produtor mundial de arroz e o primeiro quando se excetua a 

Ásia (IBGE, 2013; FAO, 2013a). Quanto ao cenário econômico-comercial, o Brasil tem 

conseguido suprir a sua demanda interna de arroz, apesar da necessidade de importação de 

significativo volume do cereal dos países vizinhos pertencentes ao Mercosul (Mercado 

Comum do Sul) (Azambuja et al., 2004).  

As projeções de produção e consumo de arroz mostram uma estreita relação 

entre essas duas variáveis, havendo necessidade de importações de arroz nos próximos 

anos. A produção projetada para 2020/2021 é de 13,7 milhões de toneladas, equivale a um 

crescimento anual da produção de 1,0% de 2010/2011 a 2020/2021. Esse acréscimo de 



15 
 

 

produção deverá ocorrer especialmente por meio do crescimento do arroz irrigado, já que o 

arroz de terras altas tem reduzido sua expansão no Brasil devido à menor incorporação de 

novas terras em áreas de fronteira agrícola (Brasil, 2011).  

O sistema de várzeas tradicionalmente praticado no Brasil caracteriza-se pelo 

cultivo irrigado por inundação permanente da lavoura, o que assegura produções altas e 

estáveis. O Rio Grande do Sul contribui com cerca de 66%  seguido pelo estado de Santa 

Catarina (18%), a produção média atinge 7,5 t (Brasil, 2013; IBGE, 2013; Wander & Silva, 

2013). O arroz irrigado, que por tradição é uma realidade no sul do país, está se 

expandindo nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil e ocupando áreas expressivas nos 

estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Isto 

ocorre em função, principalmente, do potencial de várzeas disponíveis e pelas condições 

favoráveis de clima e disponibilidade de água. Além disso, existe a possibilidade de acesso 

tanto ao mercado nacional como internacional, por meio do eixo de integração Arco Norte 

com saídas para a Venezuela, Guiana Inglesa, Manaus e para o corredor de exportação 

Madeira-Amazonas (Azambuja et al., 2004). As condições climáticas das várzeas da região 

tropical permitem o cultivo dessa cultura durante todo ano tendo, portanto, maior produção 

anual de fitomassa que nas várzeas da região subtropical (Guimarães et al., 2006). 

 

2.2 MELHORAMENTO GENÉTICO DO ARROZ  

 

O arroz é uma angiosperma monocotiledônea da família Poaceae (Gramineae), 

subfamília Orizoideae, tribo Oryzeae. O gênero Oryza inclui muitas espécies distribuídas 

em todos os continentes, as quais abrigam grande variabilidade de hábitos, formas e 

habitam desde lagos de águas profundas até florestas densas e savanas (Castro et al., 2005). 

Este é o mais rico e importante de sua tribo, pois compreende cerca de 25 espécies 

dispersas espontaneamente nas regiões tropicais da Ásia, África e das Américas. Admite-se 

que tais espécies provenham de dois centros genéticos de origem: o asiático, 

provavelmente o principal, e o africano, que teria, também, dado origem às espécies sul-

americanas (Fornasieri Filho & Fornasieri 1993). 

Os primeiros estudos genéticos com o arroz foram realizados na Ilha de Java, 

Indonésia, por Van der Stock. Entretanto, os primeiros trabalhos de melhoramento 

genético, propriamente dito, ocorreram no Japão, a partir de 1893, na Estação 

Experimental Agrícola Nacional (Chang & Li, 1980). O primeiro método de melhoramento 
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utilizado no arroz foi o de seleção em variedades nativas do Japão, seguido pela seleção de 

linhagens. Após as primeiras hibridações artificiais em 1904, o programa japonês de 

melhoramento genético passou a empregar o método genealógico e, em seguida, o método 

de bulk e de mutação artificial (Pereira, 2002). Nos Estados Unidos, os cruzamentos 

começaram em 1922, utilizando cultivares asiáticas. As cultivares melhoradas nos Estados 

Unidos difundiram-se para a América do Sul e Austrália (Castro et al., 2005). 

O Instituto Internacional de Pesquisa de Arroz (IRRI – Internacional Rice 

Research Institute) sediado nas Filipinas surgiu em 1962, e inovou o tipo de planta com o 

lançamento da cultivar semi-anã IR 8, que bateu recordes de produção de grãos (Castro et 

al., 2005). Para o desenvolvimento desta cultivar considerada “milagrosa”, pela sua 

resistência a doenças e produtividade foi necessário identificar as características associadas 

à alta produção de grãos. Estas estão relacionadas ao: porte baixo ou médio, boa resposta 

ao nitrogênio e resistência ao acamamento, folhas curtas e eretas, as quais permitem maior 

penetração de luz, perfilhamento vigoroso, que produza elevado número de panículas/m
2
, 

panículas grandes e férteis, plantas resistentes ao ataque de pragas e doenças, ciclo 

vegetativo de 120 a 140 dias da emergência à maturação (Pedroso, 1989; Ferreira et al., 

2005). 

No Brasil, os primeiros trabalhos de melhoramento genético da cultura do arroz 

iniciaram em 1937, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), e em 1938, no Instituto 

Riograndense do Arroz - Irga (RS). O primeiro sempre priorizou em suas atividades o 

arroz de terras altas, enquanto o segundo sempre se dedicou com exclusividade ao arroz 

irrigado. Inicialmente o Irga adotou a estratégia de selecionar, entre as variedades e 

linhagens até então disponíveis no país ou vindas do exterior, as que melhor se adaptavam 

ao cultivo nas condições de São Paulo e Rio Grande do Sul. O Irga permaneceu com esta 

estratégia por algum tempo, pois havia no exterior programas de melhoramento capazes de 

oferecer, com certa continuidade, novas linhagens de arroz irrigado para avaliação (Castro 

et al., 2005). 

Ao longo dos anos, o melhoramento genético de plantas tem desenvolvido 

novas cultivares adaptadas aos diferentes ambientes de cultivo existentes no país. O uso de 

cultivares adaptadas é um dos fatores diretamente responsáveis pelos ganhos em 

produtividade, maior tolerância e/ou resistência a fatores bióticos e abióticos, contribuindo 

para maior rentabilidade da exploração agrícola. Estes fatores aliados ao manejo e uso 

adequado da tecnologia refletem em sucesso para o agronegócio (Ramalho et al., 2009). 
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O desenvolvimento de novas cultivares, por meio dos programas de 

melhoramento genético de plantas, tem sido a base da sustentabilidade da agricultura 

moderna. O melhoramento genético tem papel fundamental na viabilização das culturas 

frente às adversidades ocorrentes, mediante ao gerenciamento da variabilidade genética em 

direção ao desenvolvimento de cultivares superiores. Este tem sido bastante importante 

para o desenvolvimento da cultura do arroz, tanto no aumento da produção, como na 

melhoria da qualidade de grãos (Castro et al., 2005).  

Os programas de melhoramento genético de arroz no mundo são baseados na 

utilização de reduzido número de genitores com arquitetura moderna e atributos 

agronomicamente desejáveis. Isto tem conduzido ao estreitamento da base genética, 

consequentemente reduz-se também o ganho genético por ciclo de seleção (Fonseca et al., 

2006). Rangel et al. (1996) observaram que apenas dez ancestrais contribuíam com 68% do 

conjunto gênico das cultivares de arroz irrigado do Brasil. Considerando as cultivares mais 

plantadas nos principais estados produtores de arroz irrigado, constataram que sete 

ancestrais são os mais frequentes nos pedigrees e são responsáveis por 70% dos genes. 

Esta situação de alta uniformidade genética pode trazer sérias consequências a orizicultura 

tais como: maior vulnerabilidade genética das cultivares aos estresses bióticos e abióticos, 

diminuição das possibilidades de obtenção de maiores ganhos genéticos por seleção, 

principalmente para produção de grãos. 

Há algumas evidências de que os programas de melhoramento de arroz irrigado 

têm tido dificuldades de aumentar o potencial genético de produção de grãos das cultivares 

de arquitetura moderna (Morais et al., 2006). Após a substituição das cultivares 

tradicionais, de porte alto, pelas modernas, de porte baixo, no final da década de 70 e início 

da de 80, tem-se verificado que, apesar de todo o esforço despendido na condução dos 

programas de melhoramento de arroz irrigado, os ganhos genéticos, principalmente quanto 

à produção de grãos, são de pequena magnitude (Rangel et al., 2000).  

Alguns estudos foram realizados no Brasil com o objetivo de quantificar o 

progresso genético, por meio de diferentes metodologias. Estas estimativas são de 

fundamental importância em programas de melhoramento, pois é com este indicador que 

os programas são avaliados, e servem para orientar as ações a serem adotadas no programa. 

Breseghello et al. (1999); Santos et al. (1999); Rangel et al. (2000); Soares et al. (2005) 

obtiveram ganhos genéticos inferiores a 1% ao ano para produção de grãos, nos programas 

de melhoramento de arroz irrigado conduzidos no Brasil. Morais et al. (2013) obtiveram 
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ganhos de 1,6% ao ano avaliando dez anos do programa de melhoramento de arroz irrigado 

para região subtropical. A pequena magnitude dos ganhos para produção obtida pelos 

primeiros autores pode ser atribuída ao direcionamento do programa de geração de 

linhagens da Embrapa para qualidade de grãos e resistência a doenças e estreitamento 

excessivo da base genética das populações utilizadas na extração de linhagens superiores 

(Breseghello et al., 1999; Santos et al., 1999; Rangel et al., 2000). 

 Observa-se que, em geral, os trabalhos de estimação de progresso genético são 

restritos à produção de grãos, ficando consequentemente com abordagens limitadas. Como 

na maior parte dos trabalhos de ganho genético se utiliza dados de ensaios da rede oficial 

de competição de linhagens, há maior dificuldade de obter os dados de outros caracteres. 

Logo, é preciso avaliar as mudanças ocorridas na arquitetura da planta, no tipo de grão, na 

reação às doenças, entre outros caracteres, mostrando a evolução dos programas de 

melhoramento pela busca constante em atender as exigências de produtores e 

consumidores (Faria, 2011). 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DA ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS NO 

MELHORAMENTO DE PLANTAS 

 

O sucesso da seleção depende do grau de correspondência entre o valor 

fenotípico e o valor genético expresso pelo caráter métrico avaliado nas circunstâncias do 

ambiente e da população de estudo. Quando se deseja alterar as frequências alélicas de 

determinada população, o melhorista se depara com inúmeros fatores que atuam contra ou 

a favor das forças seletivas (Falconer, 1981). Dentre estes fatores podem ser mencionados: 

a variabilidade genética presente na população original, relacionada à frequência alélica 

original, o método de seleção adotado, o tamanho efetivo da população, a técnica e a 

precisão experimental na avaliação dos genótipos, a influência do ambiente, a interação de 

genótipos com o ambiente (locais e anos), a herdabilidade do caráter e as correlações 

fenotípicas, genotípicas e de ambiente, dentre outros (Paterniani & Miranda Filho, 1987). 

A estimativa, interpretação e compreensão dos parâmetros genéticos permitem 

o estabelecimento de procedimentos a serem adotados na condução do processo de 

melhoramento. O entendimento desses parâmetros possibilita a tomada de decisões com 

relação à manutenção de determinadas populações no programa, necessidade de ampliação 

da variabilidade por meio da introgressão de novos genótipos e intensidade de seleção a ser 
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utilizada. Para um determinado caráter, a efetividade da seleção depende da importância 

relativa dos fatores genéticos e não genéticos na expressão das diferenças fenotípicas 

(Cockerham, 1956; Fehr, 1987). 

A estimação dos parâmetros genéticos e fenotípicos constitui numa das mais 

importantes contribuições da genética quantitativa para o melhoramento de plantas 

(Hallauer et al., 2010). Com tais estimativas é possível identificar a natureza da ação dos 

genes envolvidos no controle dos caracteres sob interesse e avaliar a eficiência dos 

métodos de melhoramento empregados para a obtenção de ganhos genéticos efetivos, além 

de orientar a manutenção de adequada variabilidade genética. No caso dos caracteres 

quantitativos, sendo estes de maior interesse, essas informações podem ser obtidas 

utilizando componentes de média ou de variância. Os componentes da variância têm a 

vantagem de os efeitos genéticos não se anularem, como pode ocorrer com médias, 

possibilitando a obtenção de estimativas precisas de parâmetros genéticos (Cruz et al., 

2012). 

Existe uma extensa lista de trabalhos em que os autores buscaram estimar e 

discutir parâmetros genéticos de populações de arroz. As discussões que acompanham os 

resultados destas estimativas, de modo geral, estão relacionadas com a eficiência da 

seleção para determinado caráter, sua implicação sobre o método de melhoramento 

utilizado, tipo de herança e efeito gênico (aditivo, dominante e epistático) ou, ainda mais 

frequentemente, abordagem sobre estimativas de herdabilidade de um dado caráter e suas 

alterações de uma geração para outra (Badam, 1999).  

Cordeiro & Rangel (2011) ao avaliarem progênies extraídas das populações: 

CNA 12/1/1, CNA 11/3/1 e CNA 4/5/1, obtiveram coeficiente de variação genético (   ) 

de 14,82% para o caráter produção de grãos. Cordeiro & Medeiros (2010) avaliaram 

linhagens F2:8, e observaram para o mesmo caráter     de 12,21%. Morais Júnior (2013) 

estudou parâmetros genéticos em progênies S0:2 da população CNA 6  em diferentes locais, 

estimou     de 11,35% para produção de grãos. Segundo os autores, esses resultados 

indicam, de certa forma, a presença de suficiente variabilidade genética nessas populações, 

o que possibilita a obtenção de ganhos por seleção, mesmo em características complexas 

como a produção de grãos. 

Estudando o ciclo vegetativo Cordeiro & Rangel (2011) encontraram valores 

de herdabilidade de 69,76%, em trabalho conduzindo com as populações de arroz irrigado 

CNA 12/1/1, CNA 11/3/1 e CNA 4/5/1. Lopes (2002a) estudou o mesmo caráter e 
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encontrou valor de herdabilidade de 95,4%, para progênies S0:2 da população CNA 11. 

Fagundes (2004) observou para o mesmo caráter, valores de herdabilidade variando de 

77,91% a 91,13 % em progênies S0:1 e S0:2  da população CNA 11/2/1. Quanto ao caráter 

altura de planta, Cordeiro & Rangel (2011) encontram valores de herdabilidade de 55,3%. 

Lopes (2002b) observou valor de herdabilidade para o mesmo caráter de 90,6% para 

progênies S0:2 selecionadas da população de arroz irrigado CNA 11. Fagundes (2004) 

observou para o mesmo caráter, valores de herdabilidade variando de 77,61% a 90,22 % 

em progênies S0:1 e S0:2  da população CNA 11/2/1. 

As estimativas de herdabilidade para cada caráter apresentam uma amplitude 

de valores que lhe é peculiar, apesar das diferenças encontradas na literatura (Ramalho et 

al., 2012b). Isso ocorre porque as estimativas de herdabilidade podem variar com o caráter, 

o método de estimação, a característica da população, como o seu nível de endogamia, o 

tipo e o número de ambientes considerados, a unidade experimental e da precisão 

experimental (Borém & Miranda, 2009). 

Assim, fica claro a importância da obtenção de estimativas de parâmetros 

genéticos, para o auxílio na tomada de decisões com relação à manutenção de 

determinadas progênies no programa e a necessidade de ampliação da variabilidade 

genética por meio da introgressão de novos genótipos (Morais Júnior, 2013). 

 

2.4 USO DA SELEÇÃO RECORRENTE NO MELHORAMENTO DE PLANTAS 

AUTÓGAMAS  

 

Ao longo do tempo, os objetivos principais dos programas de melhoramento 

foram a obtenção de cultivares produtivas, resistentes às doenças e que respondessem ao 

uso de insumos modernos, principalmente fertilizantes. Muitos progressos foram obtidos 

principalmente com o desenvolvimento de híbridos de milho. Os caracteres mais 

importantes nos programas de melhoramento são de natureza quantitativa, ou seja, 

controlados por muitos genes, e muito influenciados pelo ambiente o que dificulta o 

processo de melhoramento. Além disso, estes genes de interesse estão em genitores 

diferentes e em muitos casos o objetivo é a melhoria simultânea de várias características 

durante o processo de seleção (Ramalho et al., 2005; Ramalho et al., 2012c).  

Grandes avanços foram obtidos com os métodos clássicos de melhoramento de 

autógamas, mas estes parecem dar mostras de exaustão, principalmente quanto à produção 
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de grãos. A maioria dos métodos de condução de população segregante de plantas 

autógamas, tais como genealógico, população, SSD e derivados, teste em gerações 

precoces e retrocruzamentos não permitem adequadas oportunidades de recombinação. Em 

função disso, programas de seleção recorrente que favorecem a recombinação têm sido 

sugeridos como uma forma de superar essa dificuldade, assim como, principalmente, 

ampliar a base genética das cultivares. Além de, proporcionar aumento da frequência de 

alelos favoráveis após sucessivos ciclos de seleção e recombinação (Destro & Montalván, 

1999). 

Os primeiros esquemas de melhoramento genético, semelhantes ao da seleção 

recorrente, foram sugeridos por Hayes e Garber em 1919 e, independentemente, por East e 

Jones, em 1920. Entretanto, a primeira descrição detalhada do método foi proposta por 

Jenkins 1940, após resultados de ensaios para avaliação da capacidade geral de 

combinação em geração precoce de milho. A expressão seleção recorrente foi introduzida 

em 1945 por Hull, com o significado de se proceder a reseleção, geração após geração, 

com o intercruzamento dos materiais selecionados a fim de promover recombinação gênica 

(Paterniani & Miranda Filho, 1987).  

Os métodos de seleção recorrente são divididos em dois grupos: o 

melhoramento intrapopulacional, em que o objetivo é o melhoramento do comportamento 

per se da população, e o melhoramento interpopulacional, em que, além do melhoramento 

do comportamento per se das populações envolvidas, o objetivo principal é o 

melhoramento do híbrido entre as duas populações (Paterniani & Miranda Filho, 1987). No 

caso do arroz, o objetivo é o melhoramento intrapopulacional, isto é, melhorar o 

desempenho da população per se para extração de linhagens que serão lançadas como 

novas cultivares (Lopes, 2002b). 

A seleção recorrente é um processo cíclico e contínuo, que envolve a obtenção 

de progênies, avaliação, seleção e recombinação das melhores, visando, aumentar a 

frequência dos alelos favoráveis e, por consequência, melhorar a expressão do caráter sob 

seleção. A população obtida é utilizada para iniciar um novo ciclo de seleção. Esse 

processo é repetido até que as médias dos caracteres em seleção sejam satisfatórias, ou 

seja, mais próximas possíveis das metas do programa de melhoramento. De forma 

sintética, esse método significa repetir os mesmos procedimentos, ciclo após ciclo de 

seleção, tornando contínuo o processo de concentração de alelos favoráveis, deslocando a 
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média do caráter no sentido desejado (Geraldi, 1997; Rangel & Neves, 1997; Ramalho et 

al., 2012c). 

Deve-se ter o cuidado de realizar número suficiente de intercruzamentos das 

progênies selecionadas para proporcionar a recombinação gênica e permitir que os ganhos 

sejam na direção desejada, e também para assegurar a presença de todos os alelos 

favoráveis para as características de interesse. O melhorista deve selecionar indivíduos 

geneticamente superiores e que não sejam geneticamente relacionados entre si, para não 

restringir a base genética. A diversidade entre as unidades de recombinação deve ser 

preocupação constante do melhorista nos sucessivos ciclos de seleção. Quando se seleciona 

indivíduos aparentados há aumento da endogamia na população melhorada, isto faz com 

que ocorra perda de alelos favoráveis e diminuição da variabilidade genética na população 

em uso. Os locus ocupados por alelos idênticos por descendência não são efetivos como 

fonte de nova variabilidade durante o processo de crossing-over, isto reduz os ganhos com 

a seleção (Morais, 1997).  

Pelo que há disponível na literatura, a seleção recorrente vem sendo 

considerada como a melhor alternativa para se obter ganhos contínuos em caracteres 

quantitativos. Empregada em vários programas de melhoramento de espécies autógamas, 

esta estratégia vem contribuindo com altas estimativas de progresso genético ao longo dos 

ciclos de seleção para diferentes caracteres. A seleção recorrente só se tornou viável para o 

melhoramento de arroz depois da descoberta do gene de macho-esterilidade genética por 

Singh & Ikehashi (1981), facilitando assim os intercruzamentos no campo (Rangel & 

Neves, 1997).  

Existem várias opções quanto à unidade de seleção, delineamento experimental 

e número de repetições utilizados na avaliação de populações. No geral, a unidade de 

seleção pode ser massal ou por algum tipo de progênie (Cutrim et al., 1997). Quando se 

utiliza progênies a seleção pode ser praticada em ensaios com repetições ou, até mesmo, 

sem repetições, sendo mais eficiente que a seleção massal para caracteres de baixa 

herdabilidade. No entanto, há escassez de informações a respeito de qual geração de 

autofecundação é mais adequada para avaliar e selecionar progênies superiores, embora 

seja um assunto importante na definição do programa de seleção recorrente. Progênies de 

diferentes tipos têm sido utilizadas, tais como: S0:1 e S0:2, porém, as gerações mais 

avançadas em autógamas são recomendadas para caracteres com baixa herdabilidade no 

sentido restrito, em que há influência de efeitos genéticos não aditivos (Hallauer et al., 
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2010). Observa-se que diferentes programas de seleção recorrente em autógamas tem 

conseguido obter ganhos expressivos adotando diferentes tipos de progênies e 

delineamentos experimentais (Tabela 1).  

Os melhoristas devem tomar algumas decisões relacionadas com as técnicas 

experimentais que serão utilizadas no campo, principalmente na fase de avaliação e 

seleção, as quais pode-se destacar: o tamanho da parcela, o delineamento experimental e o 

número de repetições. Nesse sentido, a estatística torna-se uma ferramenta que contribui 

com este processo, ajudando na identificação de genótipos com maior potencial para a 

seleção (Zimmermann, 1997).  

 

Tabela 1. Estimativas de progresso genético em programas de seleção recorrente de 

autógamas para diferentes caráteres. Descrição do progresso genético (PG) por 

ciclo, em diferentes unidades, considerando a espécie, unidade seletiva (US), 

número de ciclos (NC), número de progênies avaliadas (NP) e delineamento 

experimental (DE). 
Espécie  Caráter 

selecionado 

US NC PG Unidade NP DE Fonte 

Arroz 

Irrigado 

Produção de 

grãos 

S0:2 3 4,67 % 924 Látice 

triplo 

Rangel et al. 

(2002) 

Arroz 

Irrigado 

Produção de 

grãos 

F2:4 10 1,6 % 1725 BAF1 Morais et al. 

(2013) 

Arroz de 

terras altas 

Produção de 

grãos 

S0:2 3 3,6 % 250-300 BAF Breseghello et al. 

(2009) 

Arroz de 

terras altas 

Florescimento S0:2 3 0,6 % 250-300 BAF Breseghello et al. 

(2009) 

Arroz de 

terras altas 

Produção de 

grãos  

F5:9 25 1,44 % 493 DBC Breseghello et al. 

(2011) 

Aveia  Tolerância à 

ferrugem da 

folha (BYDV) 

S0 2 14,4 % 1000 DBC2 Baltenberger et al. 

(1988) 

Aveia  Produção de 

grãos  

S0:1 1 5,4 % 300 DBC Frey et al. (1988) 

Aveia  Teor de proteína  S0:1 1 4,7 % 300 DBC Frey et al. (1988) 

Aveia  Produção de 

grãos  

S0:1 e 

S0:2 

5 1,60 % 126 DBC Pomeranke & 

Stuthman (1992) 

Aveia  Produção de 

grãos  

F2 5 26,8 e 

55,3 

% 75 DBC De Koeyer et al. 

(1993) 

Aveia  Produção de 

grãos  

S0:1 5 0,20 t . ha-1 385 DBC Moser & Frey 

(1993) 

Aveia Teor de proteína  S0:1 5 2,2 % 30-60 DBC Moser & Frey 

(1994a) 

Aveia  Produção de 

grãos  

S0:1 3 4,7 % 300 DBC Moser & Frey 

(1994b) 

Aveia Produção de 

grãos  

S0:1 7 3,0 % 138 DBC De Koeyer & 

Stuthman (1998) 

Aveia  Produção de 

grãos 

S0 9 1,9 % 100 DBC Frey & Holland 

(1999) 

Aveia  Teor de óleo  S0 9 6,7 % 100 DBC Frey & Holland 

(1999) 

Batata Produção clones 3 12,60 % 103 DBC Benites & Pinto 

(2011) 

Cevada Produção de 

grãos  

S0:1 1 3,07 t . ha-1 103 DBC Delogu et al. 

(1988) 
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Espécie  Caráter 

selecionado 

US NC PG Unidade NP DE Fonte 

         

Ervilha  Resistência à 

podridão das 

raízes 

(Aphanomyces) 

S0 3 22 e 

115 

% 161 DBC Lewis & Gritton 

(1992) 

Ervilha Produção de 

grãos  

S0 3 32 e 

68 

% 161 DBC Lewis & Gritton 

(1992) 

Ervilha Produção de 

grãos  

S0:1 3 2,6 % 100-210 DBC Holland et al. 

(2000) 

Feijoeiro 

comum 

Produção de 

grãos  

F2 e F5 3 30 % 90 DBC Beaver & Kelly 

(1994) 

Feijoeiro 

comum 

Produção de 

grãos  

S0:1 2 3 a 4 % 45 DBC Singh et al. (1999) 

Feijoeiro 

comum 

Produção de 

grãos  

S0:1 3 11 % 490 DBC Barron et al. 

(1999) 

Feijoeiro 

comum  

Fixação de N S0:1 3 13 % 490 DBC Barron et al. 

(1999) 

Feijoeiro 

comum 

Produção de 

grãos  

S0:1 e 

S0:2 

4 5,7 % 25-36 DBC Ramalho et al. 

(2005) 

Feijoeiro 

comum 

Resistência à 

mancha angular 

S0 6 6,3 % 194-322 Látice 

simples 

Amaro et al. 

(2007) 

Feijoeiro 

comum 

Produção de 

grãos  

S0:1 e 

S0:2 

3 3,1 % 60-390 DBC-

Látice 

Menezes Júnior et 

al. (2008) 

Feijoeiro 

comum 

Produção de 

grãos  

S0:1 e 

S0:2 

8 2,3 % 79-322 Látice 

simples 

Arantes et al. 

(2010) 

Feijoeiro 

comum 

Produção de 

grãos  

S0:2 8 3,3 % 25-36 DBC Silva et al. (2010) 

Soja Teor de proteína  S0:1 2 43,1 % 100 DBC Miller & Fehr 

(1979) 

Soja  Produção de 

grãos  

S0:1 3 5,3 % 200 DBC Kenworthy & 

Brim (1979) 

Soja  Produção de 

grãos  

S0:1 4 4,2 % 180-230 DBC Burton et al. 

(1990) 

Soja  Produção de 

grãos  

S0 3 5,4 g/planta 400 DBC Werner & Wilcox 

(1990) 

Soja  Produção de 

grãos  

S0:1 6 0,054 t . ha-1 100 DBC Uphoff et al. 

(1997) 

Soja  Teor de proteína  S0 8 5,8 g . kg-1 420 Colméia Wilcox (1998) 

Trigo  Resistência a 

fusariose 

(Gibberella) 

S0 3 9,8 % 100 DBC Jiang et al. (1994) 

Trigo  Produção de 

grãos  

S0:2 2 0,25 t . ha-1 120 Látice Olmedo-Arcega et 

al. (1995) 

Trigo  Produção de 

grãos  

S0:1 2 11,4 % 45 DIC3 Maich et al. 

(2000) 

Trigo  Resistência a 

Fusarium 

F1 4 25 % 63 DBC Yang et al. (2000) 

Trigo  Produção de 

grãos  

S0 8 4,5 % 320 DBC Wiersma et al. 

(2001) 

Trigo  Produção de 

grãos  

S0 7 0,94 % 30 DBC Solís Moya et al. 

(2002) 
1Blocos aumentados de Federer 
2 Delineamento de blocos ao acaso;  
3 Delineamento inteiramente ao acaso; 

 

2.5 USO DA ANÁLISE ESPACIAL EM EXPERIMENTOS 

 

Nas etapas iniciais de um programa de melhoramento, tem-se grande 

quantidade de materiais genéticos para serem testados oriundos de cruzamentos ou 
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introduzidos de outros programas. No caso de linhagens, o número pode variar de algumas 

centenas até milhares (Montalván & Barbin, 1999). Por isso, conduzir os ensaios a nível de 

campo com populações tão grandes é extremamente difícil, devido, entre outras causas, à 

heterogeneidade do terreno e à quantidade de sementes que limita o uso de repetições 

(Montalván & Barbin, 1999; Souza et al., 2000; Peternelli et al., 2009; Silva Filho, 2013). 

Para essas circunstâncias, Federer, em 1956, desenvolveu os delineamentos 

aumentados, que são definidos como um delineamento padrão qualquer (inteiramente 

casualizado, blocos ao acaso, etc.), em que novos tratamentos são adicionados sem 

repetição. Este esquema apresenta dois grupos de tratamentos, tratamentos comuns, que 

apresentam comportamento já conhecido e atuarão como controle para os tratamentos 

regulares (ou novos), os quais se tem interesse em testar. Os tratamentos comuns são 

repetidos em todos os blocos (quando usados os experimentos em blocos casualizado) e os 

tratamentos regulares ou novos são os que se quer testar, e que aparecem uma única vez, 

em todo o experimento (Montalván & Barbin, 1999).  

No entanto, esse método possui restrições que prejudicam a qualidade 

experimental. Isto pode estar relacionado ao pequeno número de graus de liberdade do erro 

quando se utiliza poucos blocos, consequentemente as estimativas do quadrado médio do 

erro serão superestimadas. As estimativas do erro não refletem o que está ocorrendo no 

caso dos tratamentos regulares, neste caso, a pressuposição de homogeneidade de 

variâncias será violada, e o delineamento em blocos aumentados tende a apresentar 

discrepâncias nos valores estimados de herdabilidade quando comparados a outros 

delineamentos (Bearzoti et al., 1997; Souza et al., 2000). 

Quando da análise de progênies ou cultivares, os melhoristas esperam que a 

variação manifestada seja apenas de ordem genética. Entretanto, por mais cuidados que se 

tenham, na escolha da área, no preparo do solo, nas adubações e várias outras operações de 

manejo, ocorrem variações aleatórias entre as parcelas que recebem o mesmo genótipo. 

Essa variação é o erro experimental. Desse modo, na variação fenotípica observada entre 

médias das linhagens ou cultivares, além do componente genético, sempre estará incluída a 

variação ambiental. Assim nas suas comparações os melhoristas devem separar a variação 

genotípica da ambiental (Ramalho et al., 2012a). A significância entre genótipos depende 

da existência de diferença entre eles e da magnitude do erro experimental (variância 

ambiental) (Storck et al., 2009). 
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A qualidade do experimento é avaliada pela magnitude do erro experimental, 

isto é, pela variação entre as unidades experimentais submetidas ao mesmo tratamento. Um 

erro experimental elevado implica não rejeitar a hipótese nula quando efetivamente falsa 

(Storck et al., 2000). Por causa disso, procura-se minimizar o efeito do erro experimental, 

buscando fazer inferências precisas e discriminar melhor as diferenças entre os tratamentos 

(Cargnelutti Filho et al., 2003). O erro experimental é inevitável, no entanto, se forem 

conhecidas suas origens é possível contorná-lo e mantê-lo em níveis aceitáveis. Além 

disso, a qualidade do ensaio deve ser avaliada verificando se as pressuposições do modelo 

estão sendo atendidas (Storck et al., 2011a). As fontes de erro experimental e o uso de 

técnicas experimentais adequadas para sua redução são descritos por Banzatto & Kronka 

(2006); Pimentel Gomes (2009); Storck et al. (2011a); Ramalho et al., (2012a).  

Os delineamentos clássicos são baseados em dois princípios básicos: repetição 

e casualização. A maneira em se fazer a casualização resulta em um terceiro princípio o 

controle local. A forma como se faz a casualização resulta nos delineamentos 

experimentais propriamente ditos. Quando não se faz nenhuma restrição, isto resulta no 

delineamento inteiramente casualizado, uma restrição ocorre no caso em que não se dispõe 

de unidades experimentais homogêneas, neste caso, deve-se organizar blocos, assim tem-se 

o delineamento em blocos casualizados. Duas restrições são necessárias quando ocorre à 

formação de blocos em duas direções (linhas e colunas), assim a casualização resulta no 

delineamento denominado quadrado latino (Storck et al., 2011a).   

O uso destes princípios se torna importante, pois o controle local ajuda a 

reduzir a variação residual, o uso de repetições é necessário para estimar o resíduo 

experimental e para avaliar de forma mais precisa, o efeito de cada tratamento. A 

casualização permite estimar o resíduo presente em uma parcela de forma independente 

das demais (Storck et al., 2011a). No entanto, a alocação sistemática dos genótipos pode 

comprometer a suposição de independência entre as observações sobre a qual está baseada 

a abordagem de análise tradicional (Duarte, 2000). 

Nesse sentido, o uso da análise espacial tem como objetivo aumentar a 

eficiência do controle local e a precisão experimental. Os métodos de análise espacial são 

métodos de análise estatística que levam em conta a posição das parcelas na área 

experimental. Neste tipo de análise, considera-se que observações localizadas próximas são 

mais semelhantes entre si do que as que se encontram mais distantes, caracterizando a 

dependência espacial entre os resíduos, ou autocorrelação espacial (Feres, 2009). A 
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autocorrelação espacial cria vários problemas na aplicação dos métodos clássicos que 

assumem independência entre as unidades amostradas, incluindo uma estimativa viesada 

do erro padrão dos parâmetros e reduzida eficiência de estimação (Kramer, 1980; Anselin 

& Griffith, 1988).  

Os modelos de interação espacial fornecem meios de modelar a dependência 

espacial entre cada indivíduo e os vizinhos com os quais interagem espacialmente. Estas 

análises exploram métodos para modelar o resíduo da dependência espacial e facilitar a sua 

inclusão no modelo de estimação e predição (Fox et al., 2007). Nos últimos anos tem 

havido grande interesse na aplicação de modernas técnicas de modelagem por conta da 

autocorrelação espacial entre os dados observados. Estas técnicas tem se tornado popular, 

por possuirem características desejáveis como pressupostos do modelo menos restritivos e 

por lidar com a autocorrelação espacial, predizendo a heterogeneidade, e sua distribuição 

(Zhang et al., 2005).  

A análise espacial permite melhor discriminação entre os tratamentos, pois 

fornece maior poder aos testes estatísticos, redução nas estimativas genotípicas do erro 

padrão e maiores amplitudes entre os valores previstos. A seleção é menos influenciada 

pela variação local, tais diferenças podem ter consequências importantes no resultado final 

em programas de melhoramento de planta. Modelos com maior número de parâmetros de 

covariância sempre apresentam melhor ajuste do que aqueles com estrutura mais simples. 

Com a decomposição dos efeitos da população, os valores de F também são mais elevados 

na análise espacial, tanto na detecção de diferenças entre testemunhas e no contraste entre 

testemunhas e linhagens (Duarte & Vencovsky, 2005). 

Quando foram propostos, os métodos de análise espacial demandavam grande 

quantidade de cálculos e devido à falta de ferramentas computacionais mais avançadas o 

seu uso tornava-se inviável. Com o desenvolvimento e avanço da computação houve o 

ressurgimento destes métodos (Pearce, 1998). Nas últimas décadas alguns métodos de 

análise espacial, têm sido aplicados com o objetivo de aumentar a precisão experimental, 

dentre eles pode-se citar: Townley-Smith & Hurd (1973); Bartlett (1978); Patterson & 

Hunter (1983); Green et al. (1985); Gleeson & Cullis (1987); Cullis & Gleeson (1991); 

Zimmerman & Harville (1991); Brownie et al. (1993); Stroup et al. (1994); Pearce (1998); 

Clarke et al. (2000); Qiao et al. (2000); Souza et al. (2000); Fox et al. (2008); Storck & 

Ribeiro (2011). 
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Entre os diferentes métodos, destaca-se o de Papadakis (1937), citado por 

Pearce (1998) que consiste no ajuste dos valores obtidos nas parcelas em função das 

médias dos erros experimentais entre as parcelas vizinhas, usadas como covariável, com a 

finalidade de diminuir a variância do erro experimental. O uso da correlação espacial entre 

parcelas vizinhas é uma alternativa ao uso de blocos. A covariável mais adequada é a 

estimada em função do erro das parcelas de referência e das mais próximas (lado esquerdo, 

direito, frente e fundo) (Cargnelutti Filho et al., 2003; Storck et al., 2008; Storck et al., 

2011b). 

Ainda não é bem conhecida a magnitude da eficiência do método de Papadakis 

para as diferentes culturas e ambientes (Cargnelutti Filho et al., 2003; Storck et al., 2008). 

No entanto, alguns trabalhos com diferentes culturas demonstram que o método de 

Papadakis tem sido uma alternativa utilizada na cultura do milho (Cargnelutti Filho et al., 

2003; Costa et al., 2005; Storck et al., 2010), soja (Storck et al., 2008; Storck et al., 2009; 

Storck & Ribeiro, 2011), eucalipto (Souza et al., 2003; Fox et al., 2007; Fox et al., 2008), 

trigo (Benin et al., 2013) e feijão (Souza et al., 2000; Costa et al., 2005; Storck et al., 

2011b). 

Costa et al. (2005) avaliaram dados de progênies de milho e feijão, e 

observaram redução de 5,5% e 6,2% em média na variância do erro (𝜎𝑒
 ). Os autores 

ressaltam que o modelo de Papadakis é um modelo não linear complexo e, pode provocar 

“overfitting”, situação em que o controle local extremamente eficiente, realizado com os 

vizinhos, ocorre devido, parcialmente, a diferenças genotípicas. Cargnelutti Filho et al. 

(2003) avaliaram cultivares de milho, e observaram redução de até 57,4% na 𝜎𝑒
  com a 

inclusão de diferentes tipos de covariável. Candido et al. (2009) observaram redução 

inferior a 2% nas estimativas da 𝜎𝑒
 , em ensaios com clones de cana-de-açúcar. 

Utilizando o método de Papadakis em ensaios de competição de feijoeiro 

(Storck et al., 2011b), milho (Cargnelutti Filho et al., 2003), trigo (Benin et al., 2013) e 

soja (Storck et al., 2009), os autores observaram melhorias nos índices que retratam a 

precisão experimental e redução no número de repetições necessárias para a predição do 

desempenho das cultivares, com um mesmo grau de precisão, em termos de produção de 

grãos. Ou seja, o uso do método de Papadakis proporcionou aumento médio na acurácia 

seletiva e redução na amplitude de variação e do coeficiente de variação desta medida de 

precisão, isto é, aumentou a precisão experimental. 
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Storck et al. (2011b) utilizaram o método de Papadakis na análise de 26 ensaios 

de competição de feijoeiro, conduzidos em Santa Maria (RS) no período de 1998 a 2009. 

Os autores concluíram que o uso desse método melhorou os indicadores de precisão 

experimental, reduziu o número de repetições necessários para predição do desempenho 

das cultivares de feijoeiro (7 para 3), além de manter adequados os pressupostos da análise 

de variância (homogeneidade, aditividade, aleatoriedade e normalidade). O uso do método 

de Papadakis, no referido trabalho, proporcionou aumento da acurácia seletiva (AS) e 

redução da amplitude de variação e do coeficiente de variação desta medida de precisão. 

Souza et al. (2000) utilizaram o método de Papadakis para verificar a eficiência 

deste e de outros métodos de análise espacial na avaliação de famílias S0:2 de um programa 

de melhoramento de feijoeiro comum do estado de Minas Gerais. Os resultados mostraram 

que o método de Papadakis foi promissor na remoção de efeitos ambientais, com base na 

correlação entre parcelas adjacentes, quando se detectou heterogeneidade dentro dos 

blocos. Neste caso, a melhoria na precisão experimental foi, na maioria das vezes, 

semelhante à do látice. 

Storck et al. (2008) utilizaram o método de Papadakis na análise de 226 ensaios 

de soja (Preliminar, VCU e Recomendadas) no período de 2003 a 2006. Estes ensaios 

possuíam diversidade de ambientes (7 locais de avaliação). Os autores concluíram que o 

uso do método mostrou-se eficiente para a melhoria dos indicadores de precisão 

experimental, houve elevadas estimativas de: variância genética, coeficiente de variação 

genético, coeficiente de herdabilidade e acurácia seletiva, baixas estimativas de variância 

ambiental e de coeficiente de variação do erro experimental. Para produção de grãos, o uso 

do método de Papadakis permitiu reduzir o número de repetições necessários para a 

predição do desempenho de genótipos de soja, para o mesmo grau de precisão. Para 

constatar as diferenças existentes entre os genótipos de soja são necessárias 10 a 12 

repetições, com confiança de 80%. No entanto, com o uso do método de Papadakis foi 

possível utilizar quatro repetições independentemente das condições de homogeneidade 

dos blocos para o mesmo nível de confiança (Storck et al., 2009). 

Storck et al. (2008) relataram a eficiência do uso do delineamento inteiramente 

ao acaso com a análise estatística realizada pelo método de Papadakis. Ao compararem os 

indicadores de precisão experimental (coeficiente de variação, diferença média 

significativa, amplitude entre as médias, índice de diferenciação de Fasoulas e coeficiente 

de determinação), obtidos com o uso do método de Papadakis, nas condições de blocos 
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homogêneos e heterogêneos, observou-se incremento generalizado na qualidade dos 

indicadores de precisão, em relação aos mesmos indicadores da análise usual (blocos ao 

acaso). Isto não acarretou prejuízos aos pressupostos da análise de variância, além disto, 

houve ganhos na precisão experimental e na qualidade de discriminação do material 

genético sob avaliação. 

A eficiência do método Papadakis na cultura do milho precoce foi avaliada em 

cinco ensaios no período de 1998 a 2002 em Santa Maria (RS). O uso do método mostrou-

se eficiente em relação ao delineamento de blocos ao acaso, pois houve redução do 

quadrado médio do erro, coeficiente de variação e diferença mínima significativa, houve 

aumento do índice de diferenciação de Fasoulas e amplitude entre as médias, o que 

proporcionou melhor discriminação entre os genótipos (Cargnelutti Filho et al., 2003).  

Storck et al. (2010) avaliaram 25 ensaios de competição de híbridos, 

conduzidos no delineamento de blocos completos ao acaso, observaram que houve 

melhorias nos indicadores de precisão experimental quando o método de Papadakis foi 

utilizado. Não houve violação dos pressupostos para os dois métodos de análise (sem e 

com Papadakis). A média do índice de diferenciação de Fasoulas aumentou de 8,5 para 

20,7 e a acurácia seletiva de 0,82 para 0,92 com o uso do método de Papadakis. Ensaios 

com três repetições analisados com o método de Papadakis possibilitam a identificação de 

híbridos superiores de milho em relação à produção de grãos, com 86,5% de precisão. Para 

manter a mesma precisão na análise usual seria necessário o quádruplo do número de 

repetições. 

Sendo a herdabilidade (h
2
) relacionada com a medida de qualidade 

experimental denominada de acurácia seletiva, AS=(1-1/F)
1/2

= h
2
, em que F é o valor da 

estatística do teste F para genótipo, percebe-se que ambas dependem da magnitude da 

variação ambiental, do número de repetições e da proporção entre as variações de natureza 

genética e ambiental. Assim, constata-se a importância na redução da estimativa do erro 

experimental para aumentar a estimativa da h
2 

(Resende & Duarte, 2007). A acurácia 

seletiva refere-se à correlação entre o valor genotípico verdadeiro do tratamento genético e 

aquele estimado ou predito a partir das informações do experimento (Borges et al., 2009). 

Assim, estimativas mais elevadas de variância genética, de coeficiente de variação 

genético e de coeficiente de herdabilidade média, possibilitam maior eficácia na seleção 

dos genótipos (Storck & Ribeiro, 2011). 
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Técnicas experimentais de análise espacial permitem melhor discriminar as 

diferenças entre os genótipos. Assim, os resultados encontrados tem demonstrado que o 

método de Papadakis permite melhorar a discriminação dos tratamentos (genótipos), pois 

diminui a variância entre o erro e o número de repetições necessários para discriminação 

de diferença entre os genótipos. O método de Papadakis pode auxiliar para melhorar a 

precisão das comparações de tratamentos (Bartlett, 1978; Warren & Mendez, 1982; 

Brownie et al., 1993; Stroup et al., 1994). 



 
 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL GENÉTICO 

 

Para realização deste trabalho foram utilizados dados de 198 progênies S0:2  do 

terceiro ciclo de seleção da população CNA 12 do programa de seleção recorrente de arroz 

de irrigado da Embrapa Arroz e Feijão para a região tropical. Essa população foi 

sintetizada no ano agrícola 2002, sem a utilização de macho-esterilidade genética, visando 

à constituição de uma fonte de cultivares com resistência estável a brusone (Magnaporthe 

oryzae (Barr)). Inicialmente foram realizados cruzamentos entre seis fontes de resistência 

(5207, CNA 9020, Huan-Sem-Goo, CNA9029, Oryzica Llanos 4 e Oryzica 1), genitor 

masculino, e nove linhagens elites de arroz irrigado (Diamante, Javaé, Jequitibá, BRS 7 

Taim, BRS 6 Chuí, IRGA 417, /BRS Formoso, CNA8621 e Marajó) de maneira que cada 

fonte de resistência participasse de três cruzamentos em um total de 18. Posteriormente, foi 

realizado retrocruzamento na direção do genitor-elite, com o objetivo de reduzir a 

participação das fontes de resistência na população. Detalhes da síntese da população são 

apresentados por Rangel et al. (2003).  

Em 2004/05, houve a primeira avaliação de progênies S0:2 para produção de 

grãos, seguida pelos demais ciclos de seleção recorrente, com a avaliação do mesmo tipo 

de progênie nos anos agrícolas: 2007/08, com a CNA 12/2/1; em 2010/11 e 2011/12 com a 

CNA 12/3/1. Sempre após a avaliação das progênies S0:2, em cada um dos ciclos, foram 

selecionadas as mais promissoras para recombinação. Em 2012/13 essa população iniciou 

o quarto ciclo (CNA 12/4/1). 

 

3.2 DADOS EXPERIMENTAIS 

 

Utilizou-se, nesse trabalho, o conjunto de dados dos caracteres produção de 

grãos (PG, em kg ha
-1

) e altura de plantas (AP, em cm), proveniente dos ensaios de 

rendimentos de progênies S0:2 da população CNA 12, conduzidos nos anos agrícolas de 

2010/11 e 2011/12, em dois locais (Tabela 2). 
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Tabela 2. Locais, coordenadas geográficas, número de repetições e anos agrícolas onde 

foram conduzidos os experimentos para avaliação de progênies S0:2 da 

população CNA 12. 
Local Latitude Longitude Repetições(nº) Ano agrícola  

    2010/11 2011/12 

Goianira - GO 16° 26,03’ 46” S 49° 23,56’ 22”W 1; 2* X X 

Cantá - RR 2º 48’29” N 60
o
 39’19” W 1  X 

* uma repetição no primeiro ano e duas no segundo. 

 

 Em cada ano agrícola, esses ensaios foram compostos por 198 progênies S0:2 

do terceiro ciclo de seleção da população  CNA 12 Tropical. Foram utilizadas quatro 

testemunhas: BRS Jaçanã, BRS Formoso, BRS Alvorada e BR Irga 409. O delineamento 

experimental empregado foi de blocos aumentados de Federer (BAF), sem repetição dentro 

de local, com exceção do ensaio conduzido no município de Goianira no ano agrícola de 

2011/12, em que se utilizaram duas repetições. Cada ensaio foi constituído de 11 blocos 

com 22 parcelas, as parcelas foram constituídas por quatro linhas de 5,0 m de 

comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,20 m, utilizando-se a densidade de 

sessenta sementes por metro linear. 

Para avaliação do caráter PG, colheram-se as duas linhas centrais, descartando-

se a bordadura de 0,5 m inicial e final de cada linha, bem como as duas linhas laterais. 

Após a colheita das parcelas, os grãos foram trilhados, secos ao sol e armazenados à 

temperatura ambiente para estabilização de umidade antes da pesagem. Por fim, o caráter 

PG foi ajustado para umidade de 13% e expresso em quilogramas por hectare. Para o 

caráter AP foi obtida a distância em centímetros, do nível do solo até a extremidade da 

panícula primária (média de cinco plantas por parcela), na fase de maturação dos grãos.  

A época de plantio dos experimentos, tendo ocorrido no período de maior 

precipitação pluvial, foi variável, dependendo do local. Foi utilizado o sistema de irrigação 

por inundação contínua com aplicação de fertilizantes químicos (N-P-K) no sulco de 

plantio, e adubação nitrogenada em cobertura, no final da fase vegetativa em dosagem 

recomendada para a produção comercial do arroz, na região de condução dos ensaios, 

conforme proposto por Fageria (2006). O controle de plantas daninhas foi feito por meio 

de herbicidas, e não foi realizado o controle químico de doenças fúngicas, para se permitir 

a seleção dos genótipos com resistência genética, bem como descarte daqueles mais 

suscetíveis, principalmente à brusone. 
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3.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS 

E FENOTÍPICOS 

 

Para análise dos dados foram utilizados dois procedimentos: análise tradicional 

de blocos aumentados de Federer e Papadakis. 

  

3.3.1 Estimação de componentes de variância segundo o modelo de blocos 

aumentados de Federer 

 

A análise conjunta dos experimentos, adotando modelo completo envolvendo 

as fontes de variação local, ano, repetição, blocos e tratamentos de natureza genética, 

tornam as médias de tratamentos funções não estimáveis, pelo fato de haver só um nível de 

ano no local Cantá e de repetição nesse local e em Goianira, no primeiro ano. Priorizando 

preservar a fonte de variação interação tratamentos versus local (Goianira e Cantá), optou-

se pela adoção do seguinte modelo matemático (eq. 1), em que os efeitos de ano e de 

repetição no local Goianira foram confundidos com efeito de blocos, por meio de uma re-

identificação conveniente dos mesmos: 

𝑌𝑖𝑘𝑙𝑚= 𝜇 +  𝑙  + 𝑏𝑘/𝑙 + 𝑡𝑚+ 𝑔𝑖/𝑚+𝑡 𝑚𝑙+ 𝑔 𝑖𝑙/𝑚+ 𝑒𝑖𝑘𝑙𝑚  (1) 

em que:  

𝑌𝑖𝑘𝑙𝑚: é a observação do genótipo  , no bloco  , no local  , pertencente ao grupo  ; 

µ: é a média geral (constante inerente a todas as observações); 

 𝑙 : é o efeito fixo de local  , sendo   = 2; 

𝑏𝑘/𝑙 : é o efeito fixo do bloco  , dentro do local  , sendo   = 1, 2,... , 33 (  variando de 1 a 

11 em Goianira ano 2010/11; de 12 a 22 em Cantá e Goianira repetição 1 ano 2011/12; 

e de 23 a 33 em Goianira repetição 2 ano 2011/12); 

𝑡𝑚: é o efeito fixo do grupo  , sendo   = 1 (grupo de progênies), 2 (grupo de 

testemunhas); 

𝑔𝑖 𝑚⁄ : é o efeito do genótipo   (progênies e testemunhas) do grupo m, sendo  = 1, 2,..., 198 

para  = 1; e  = 1, 2,..., 4 para  = 2. Sendo as testemunhas consideradas de efeito 

fixo e progênies, de efeito aleatório, assumindo, para progênies, 𝑔𝑖     (  𝜎 
 ); 

𝑡 𝑚𝑙: é o efeito fixo da interação entre o grupo   e local  ; 

𝑔 𝑖𝑙: é o efeito aleatório da interação entre o genótipo   e o local  , assumindo, para   =1, 

𝑔 𝑖𝑙     (  𝜎 𝑙
 ); e 
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𝑒𝑖𝑘𝑙𝑚: é o efeito do erro experimental associado à iklm-ésima observação, assumindo 

𝑒𝑖 𝑘𝑙𝑚     (  𝜎
 ). 

Desse modo, foi construído o esquema da análise de variância, com as 

respectivas esperanças dos quadrados médios (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Esquema da análise de variância com as respectivas esperanças dos quadrados 

médios. 

Fonte de Variação  GL QM E(QM) 

Locais (L)       - 

Blocos/Local         - 

Grupo (P vs T)                - 

Progênies (P)            𝜎    𝜎 
  

Testemunhas (T)       - 

Grupo x L                   - 

P x L                        𝜎    𝜎 𝑙
  

T x L        - 

Erro médio
1           𝜎  

Total
     -  

1N é o número total de observações. 

 

O coeficiente (   e   ) associado ao componente de variância na expressão 

 (  ) foi obtido conforme procedimento descrito por Silva (1982) (eq. 2 e 3)  

   
(    

∑  𝑖 
 

𝑖

   
)

𝑔 
 

(2) 

em que: 

  : é o valor do coeficiente associado ao componente de variância na expressão  (  ) da 

fonte de variação progênies 

   : é o total geral de progênies avaliadas; 

 𝑖 
 : é o número de observações relativas a progênie    em todos os   locais; 

𝑔 : é o número de graus de liberdade de progênies S0:2. 

   
 

𝑔    
[   ∑(∑

 𝑖 𝑙 
 

 𝑖   
𝑙

)  ∑(∑
 𝑖 𝑙 
 

   𝑙 
𝑖

)

𝑙𝑖

 ∑
 𝑖 𝑙 
 

   
𝑖𝑙

] 
(3) 

em que: 

  : é o valor do coeficiente associado ao componente de variância na expressão  (  )da 

fonte de variação interação progênies versus locais. 
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 𝑖 𝑙 
 : é o número de vezes de aparição da progênie   no local ; 

   𝑙 : é o número de observações relativas ao local  ; 

𝑔      é o número de graus de liberdade da interação progênie x local. 

Com base nas esperanças dos quadrados médios foram estimados os 

componentes da variância, utilizando as expressões conforme Vencovsky & Barriga (1992) 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4. Estimadores dos componentes de variância e dos parâmetros genéticos e 

fenotípicos da análise conjunta. 

Estimador  
Expressão p/ as 

estimativas 

𝜎 
  

Variância genotípica entre médias de 

progênies 

       
  

 

𝜎 ̅
  Variância fenotípica entre médias de progênies    

  
 

𝜎𝑒
  Variância do erro entre parcelas     

 𝑚
  Herdabilidade sentido amplo ao nível de 

médias de parcela 

(       )

   
        

    Coeficiente de variação genotípica, sendo  ̅ a 

média das progênies 
√𝜎 

 

 ̅
     

  𝑒 Coeficiente de variação ambiental, sendo  ̅ a 

média das progênies 
√𝜎𝑒

 

 ̅
     

   : QM de progênies;    e   : são os valores dos coeficientes associados à estimativa do componente de variância na 

expressão  (  )  𝜎    𝜎 
  e 𝜎    𝜎 𝑙

 ;    :    do erro. 

 

Para as estimativas da variância genética entre médias de progênies S0:2 (�̂� 
 ) 

foram obtidos os intervalos de confiança (  , eq. 4) para 1- =95% de probabilidade, 

conforme sugerido por Burdick & Graybill (1992): 

  (  
 )     [

  �̂� 
 

         
    

  �̂� 
 

         
 ] (4) 

em que: 

  : é o número de graus de liberdade associado à estimativa do componente de variância 

genética entre progênies S0:2 (�̂� 
 ); 

         
 : é o quantil para 97,5% de probabilidade na distribuição    com    graus de 

liberdade; e 
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 : é o quantil para 2,5% de probabilidade na distribuição    com    graus de 

liberdade. 

O valor de    foi obtido segundo o procedimento descrito por Satterthwaite 

(1946) (eq. 5): 

   
(       )

 

(   ) 

  
 
(   ) 

 𝑒

 
(5) 

em que: 

  : é o número de graus de liberdade de progênies S0:2 (   ); e 

 𝑒: é o número de graus de liberdade do resíduo (   ). 

Para as estimativas da variância residual (�̂�𝑒
 ) foram obtidos os intervalos de 

confiança (  , eq. 8) para 1- =95% de probabilidade, conforme sugerido por Burdick & 

Graybill (1992): 

  (�̂�𝑒
 )     [

 𝑒�̂�𝑒
 

         
    

 𝑒�̂�𝑒
 

         
 ] (8) 

em que: 

 𝑒: é o número de graus de liberdade associado à estimativa do componente de variância 

residual (�̂�𝑒
 ) obtido na análise de variância; 

         
 : é o quantil para 97,5% de probabilidade na distribuição    com  𝑒 graus de 

liberdade; e 

         
 : é o quantil para 2,5% de probabilidade na distribuição    com  𝑒 graus de 

liberdade. 

Para as estimativas do coeficiente de herdabilidade foram também obtidos os 

intervalos de confiança (  , eq. 9) para 1- =95% de probabilidade, conforme sugerido por 

Burdick & Graybill (1992): 

  ( ̂𝑚
 )     {  [(

   
   

)             ]
  

  ̂𝑚
    [(

   
   

)             ]
  

} (9) 

em que: 

            : é o quantil para 97,5% de probabilidade na distribuição   associado a    graus 

de liberdade de progênies e  𝑒 graus de liberdade do resíduo (   ). 

            : é o quantil para 2,5% de probabilidade na distribuição   associado a    graus 

de liberdade de progênies e  𝑒 graus de liberdade do resíduo. 
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Para obtenção da estimativa do índice de variação 𝑏, foi utilizada a expressão 

conforme descrito por Vencovsky (1987) (eq. 10): 

𝑏   
   

  𝑒
 

(10) 

em que: 

   : é a estimativa do coeficiente de variação genético; 

  𝑒: é a estimativa do coeficiente de variação ambiental; 

 

3.3.2 Estimação de componentes de variância segundo o método de Papadakis 

 

Na análise, segundo o modelo de Papadakis, foram considerados todos os 

ensaios, de tal forma que o índice ambiental estimado refletiu a variação entre locais, anos, 

repetições e entre blocos, além, da interação de genótipos com esses estratos ambientais.  

O método de Papadakis (1937) citado por Pearce (1998) consiste em corrigir o 

valor de cada parcela pela média dos resíduos das parcelas vizinhas (índice ambiental), o 

qual é denominado de covariável para fins da análise de covariância, segundo o 

delineamento inteiramente casualizado. Dessa forma, o resíduo de cada parcela foi 

estimado pela expressão (eq. 11):  

𝑑𝑖 = 𝑌𝑖 - �̅�i. (11) 

em que:  

𝑑𝑖 : é o resíduo ambiental da parcela com a i-ésima progênie/testemunha na j-ésima 

repetição;  

Yij: é o valor observado na parcela que recebeu a i-ésima progênie/testemunha na j-ésima 

repetição;  

�̅�i.: é a média da i-ésima progênie/testemunha. 

Para o cálculo do índice ambiental foram consideradas três formas de 

vizinhança em relação à parcela de referência (PR), com variação na posição e no número 

de parcelas vizinhas (PV), segundo o plano cartesiano (Figura 1). Para as parcelas da 

extremidade da grade experimental foram consideradas as parcelas que compõem a 

vizinhança analisada que podem ser duas ou três.  

Nas três formas de vizinhança, �̅�𝑖  representa o índice ambiental,  𝑖 , relativo à 

parcela de referência estimado pela expressão (eq. 12):  

 𝑖 =�̅�𝑖                                                                                                                          (12) 
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em que: 

�̅�𝑖 : é a média do resíduo ambiental da parcela com a i-ésima progênie no j-ésima 

repetição; 

𝑑𝑖  (   ) e  𝑑𝑖  (+  ): é o resíduo ambiental da parcela localizada no eixo das abscissas; 

𝑑𝑖  (  𝑦) e  𝑑𝑖  (+ 𝑦): é o resíduo ambiental da parcela localizada no eixo das ordenadas; 

𝑑𝑖  ( ): é o resíduo ambiental da parcela de referência localizada no centro do plano 

cartesiano. 

 
 

PR PV 

PV  

 

PV  

PR PV 

PV  

�̅�𝑖 = 
𝑑𝑖𝑗 (−1𝑦)+ 𝑑𝑖𝑗 (0)+ 𝑑𝑖𝑗 (+1𝑥)

3
 

 

�̅�𝑖 = 
𝑑𝑖𝑗 (−1𝑦) + 𝑑𝑖𝑗 (+1𝑦)+ 𝑑𝑖𝑗 (0)+ 𝑑𝑖𝑗 (+1𝑥)

4
 

 

 
 PV  

PV PR PV 

 PV  

 

�̅�𝑖 = 
𝑑𝑖𝑗 (−1𝑥) + 𝑑𝑖𝑗 (−1𝑦)+ 𝑑𝑖𝑗 (0)+ 𝑑𝑖𝑗 (+1𝑥)+ 𝑑𝑖𝑗 (+1𝑦)

 
 

Figura 1. Esquema de formas de vizinhança e cálculo do índice ambiental 

 

Os valores obtidos dos  𝑖  de cada parcela foram posicionados segundo a 

casualização realizada para cada ensaio. Assim, as médias calculadas serviram como 

covariável de competição. A análise da covariância foi realizada conforme Steel et al. 

(1997), pela expressão (eq.13):  

𝑌𝑖 𝑘𝑙𝑚= 𝜇 + 𝑡𝑚+ 𝑔𝑖/𝑚+𝛽 𝑖 + 𝑒𝑖 𝑘𝑙𝑚 (13) 

em que:  
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𝑌𝑖 𝑘𝑙𝑚: é a observação do genótipo  , no bloco  , do ensaio  , no local  , pertencente ao 

grupo  ; 

µ: é a média geral (constante inerente a todas as observações); 

𝑡𝑚: é o efeito fixo do grupo  , sendo   = 1, 2 (sendo um grupo de progênies e um grupo 

de testemunhas); 

𝑔𝑖/𝑚: é o efeito de genótipo   (progênies e testemunhas) sendo  = 1, 2,..., 198 para  = 1; e 

 = 1, 2, ..., 4 para  = 2. Sendo as testemunhas consideradas de efeito fixo e 

progênies, de efeito aleatório, assumindo, para progênies, 𝑔𝑖     (  𝜎 
  ); 

𝛽: é o coeficiente da regressão entre o caráter em estudo e a covariável ambiental; 

 𝑖 : é o valor do índice ambiental da parcela que recebeu a progênie  , na repetição  ; 

𝑒𝑖 𝑘𝑙𝑚: é o efeito do erro experimental associado à ijklm-ésima observação, assumindo 

𝑒𝑖 𝑘𝑙𝑚     (  𝜎
 ). 

Desse modo, foi construído o esquema da análise de variância, com as 

respectivas esperanças dos quadrados médios (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Esquema da análise de variância com as respectivas esperanças dos quadrados 

médios. 

Fonte de Variação GL QM E(QM) 

Grupo (P vs T)                 - 

Progênies (P)            𝜎    𝜎 
  

Testemunhas (T)       - 

Regressão      𝑒     - 

Erro médio
2           𝜎  

Total
     -  

2N é o número total de observações. 

 

Com base nas esperanças dos quadrados médios foram estimados os 

componentes da variância, utilizando as expressões conforme Vencovsky & Barriga (1992) 

(Tabela 6). 

Para as estimativas da variância genética entre médias de progênies S0:2 (�̂� 
 ) , 

variância residual (�̂�𝑒
 )  e para as estimativas do coeficiente de herdabilidade foram 

também obtidos os intervalos de confiança (  ) para 1- =95% de probabilidade, conforme 

equações de 4, 8 e 9.   
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Tabela 6. Estimadores dos componentes de variância e dos parâmetros genéticos e 

fenotípicos da análise conjunta. 

Estimador  
Expressão p/ as 

estimativas 

𝜎 
  

Variância genotípica entre médias de 

progênies 

       
  

 

𝜎 ̅
  Variância fenotípica entre médias de progênies    

  
 

𝜎𝑒
  Variância do erro entre parcelas     

 𝑚
  Herdabilidade sentido amplo ao nível de 

médias de parcela 

(       )

   
        

    Coeficiente de variação genotípica, sendo  ̅  a 

média das progênies 
√𝜎 

 

 ̅
     

  𝑒 Coeficiente de variação ambiental, sendo  ̅ a 

média das progênies 
√𝜎𝑒

 

 ̅
     

   : QM de progênies;   é o valor do coeficiente associado à estimativa do componente de variância na expressão 

 (  )     𝜎    𝜎 
 , devido ao desbalanceamento do conjunto dos dados experimentais;    :    do erro. 

 

3.3.3 Comparação entre os modelos 

 

Além das estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos, a comparação 

entre o BAF e o método de Papadakis se deu por meio das seguintes estimativas: 

 

1. Valores médios de razões ( ) entre estimativas de variâncias residuais (�̂�𝑒
 ), da variância 

de progênies (�̂� 
 ) e da herdabilidade no sentido amplo ( ̂𝑚

 ): estas estimativas foram 

obtidas conforme descrito por Costa et al. (2005), tendo-se sempre como padrão, no 

denominador, as estimativas oriundas do modelo de blocos aumentados de Federer. 

Assim, se método de Papadakis apresentar eficiência semelhante aquela proveniente do 

modelo de blocos aumentados de Federer, espera-se que as razões sejam próximas ou 

iguais a 100%. 

As expressões de razões utilizadas foram as seguintes: 

(a) Razão (  ̂  ) entre estimativas de �̂�𝑒
  (eq. 14): 

  ̂  (%) =(
 ̂ 1
 

 ̂  
 ) x 100 (14) 

em que: 

�̂�𝑒 
 : é a estimativa da variância residual no método de Papadakis; 
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�̂�𝑒 
 : é a estimativa da variância residual do modelo de blocos aumentados de Federer. 

 

(b) Razão (  ̂  ) entre estimativas de �̂� 
  (eq. 15): 

  ̂  (%) =(
 ̂ 1
 

 ̂  
 ) x 100 

(15) 

em que: 

�̂�  
 : é a estimativa da variância de progênie no método de Papadakis; 

�̂�  
 : é a estimativa da variância de progênie do modelo de blocos aumentados de 

Federer. 

 

(c) Razão (  ̂  ) entre estimativas de  ̂𝑚
  (eq. 16): 

  ̂    (%) =(
 ̂ 1
  

 ̂  
  
) x 100 (16) 

em que: 

 ̂𝑚 
 : é a estimativa da herdabilidade no método de Papadakis; 

 ̂𝑚 
 : é a estimativa da herdabilidade do modelo de blocos aumentados de Federer. 

 

2. Coeficiente de repetibilidade: as avaliações em cada ensaio (local) foram 

consideradas como medições realizadas no mesmo indivíduo (genótipo), e foi 

estimado o coeficiente de repetibilidade ( ), para os dois métodos de análise 

estatística conforme descrito por Cruz et al. (2012) (eq. 17).  

  
�̂� 
 

�̂�     �̂�𝑒 
 

(17) 

em que: 

�̂� 
 : é a estimativa da variância genotípica entre médias de progênies; 

    �̂�𝑒
 : é a estimativa da variância do erro entre parcelas. 

 

3. Número mínimo de medições ou repetições (  ) necessárias para predizer o valor real 

das progênies: foi estimado com base no coeficiente de determinação genotípico (  ) 

pré-estabelecido em 0,95, para os dois métodos de análise estatística conforme 

descrito por Cruz et al. (2012) (eq. 18):  

   
   (   )

(    )    
 

(18) 
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em que: 

       : é o número de medições para se predizer o valor real dos indivíduos, com 95% de 

determinação; 

  : representa a certeza da predição do valor real dos genótipos selecionados.  

 

4. Coeficiente de determinação real: com base nas quatro repetições realizadas, estimou-

se o coeficiente de determinação real (  ) para os dois métodos de análise estatística 

conforme descrito por Cruz et al. (2012) (eq. 19): 

  = 
  

( + )   (   )
 (19) 

        em que: 

          : representa a certeza da predição do valor real dos genótipos selecionados; 

        : é o número de repetições realizadas, sendo    . 

 

5. Acurácia seletiva: foi estimada conforme descrito por Resende & Duarte (2007), 

empregando-se a seguinte expressão (eq. 20): 

   √  
 

 
 

(20) 

      em que: 

       : valor da estatística do teste   para genótipo, obtida na análise de variância. 

 

6. Coeficiente de correlação de Spearman (r) entre as médias ajustadas de progênies nos 

dois métodos de análise.  

 

7. Coeficiente de precisão (CP): utilizado para verificar a qualidade dos ensaios nos dois 

métodos de análise estatística avaliados, considerando o número de repetições de um 

tratamento. As estimativas de    foram obtidas segundo Storck et al. (2011a), pela 

expressão (eq. 21): 

      
√ ̂(�̂�𝑖)

�̂�
, para experimentos unifatoriais,  ̂ ( ̂𝑖)   

   

 
. 

(21) 

em que: 

 ̂( ̂𝑖): é a variância da média estimada; 

   : é o valor observado do quadrado médio do erro; 
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 : é o número de repetições (ambientes); 

 ̂: é a média geral do experimento. 

 

8. Resposta esperada à seleção direta: foi estimada por meio da seleção direta nos 

caráteres produção de grãos e altura de plantas, considerando a análise conjunta, 

foram estimadas a partir do procedimento descrito por Vencovsky & Barriga (1992) 

(  , em eq. 22): 

   𝑑     ̂𝑚
  (22) 

em que:  

𝑑 : é o diferencial de seleção, obtido pela diferença entre as médias da população 

inicial ( ̅ ) e da população selecionada ( ̅ ), com intensidade de seleção 

variável nos dois métodos de análise estatística, correspondente 10%, 20% e 

30%; 

 ̂𝑚
 : é a estimativa do coeficiente de herdabilidade no sentido amplo, em nível de 

médias de progênies S0:2. 

 

9. Resposta correlacionada (  𝑦( ) ): foi estimada por meio da seleção no caráter x 

(altura de plantas) pela seleção efetuada no caráter y (produção de grãos), e vice-

versa, conforme procedimento descrito Cruz et al. (2012) (  𝑦( ) , em eq. 23): 

  𝑦( )  𝑑 𝑦 ( )    ̂𝑚𝑦
  (23) 

em que:  

𝑑 𝑦 ( ): é o diferencial de seleção indireto, obtido pela diferença entre as médias da 

população inicial ( ̅ ) e da população selecionada ( ̅  𝑦( ) ), a partir da 

seleção direta, com intensidade de seleção variável nos dois métodos de 

análise estatística, correspondente 10%, 20% e 30%; 

 ̂𝑚𝑦
 : é a estimativa do coeficiente de herdabilidade no sentido amplo do caráter 

submetido à seleção indireta, em nível de médias de progênies S0:2. 

 

10. Resposta esperada à seleção em percentagem da média da população inicial (    ): 

foi obtida pela divisão da estimativa de    pela média geral inicial de progênies S0:2 

( ̅ ) em cada método de análise estatística, em porcentagem, de acordo com 

Vencovsky & Barriga (1992) (  , em eq. 24). 
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  ( )  (
  

 ̅ 
)    (24) 

 

 As análises foram implementadas no aplicativo estatístico SAS para 

Windows versão 9.2 (Statistical Analysis System - SAS Institute, 2011), via procedimento 

GLM (Modelo Linear Generalizado) e do aplicativo Excel (Microsoft Office). 



 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PRODUÇÃO DE GRÃOS (PG) 

 

Na Tabela 7 estão apresentadas as análises de variâncias utilizando os dois 

métodos de análise. Em primeiro plano observa-se, como esperado, substancial interação 

entre progênies e locais, bem como entre testemunhas e locais (p<0,01). Os locais 

utilizados são, contudo, apenas duas amostragens da vasta região para a qual está se 

promovendo o melhoramento da CNA12 Tropical, mas o vetor de médias estimado pela 

análise conjunta deve estar mais associado ao vetor correspondente, que seria obtido com a 

avaliação em suficiente número de locais representativos da região, do que aos vetores de 

médias de cada um dos dois locais isoladamente. Por essa razão, a seleção tem sido feita 

explorando as médias da análise conjunta, consciente de que as estimativas de resposta à 

seleção que se obtêm são válidas apenas para as condições médias dos dois locais 

utilizados, e não, necessariamente, para toda a região tropical brasileira em que se cultiva 

arroz irrigado. 

Nos dois métodos de análise estatística implementados, foram detectados 

efeitos altamente significativos (p≤0,01) para progênies, indicativos de abundante variação 

genética entre as progênies, podendo haver, consequentemente, reais possibilidades de 

sucesso com a seleção. Observa-se adicionalmente na Tabela 7 que o método de Papadakis 

além de propiciar maior estimativa de quadrado médio para progênies forneceu menor 

estimativa de quadrado médio do resíduo, o que resultará em estimativas de variação 

genética de magnitude mais elevada.  

O controle local utilizado no BAF não foi tão eficiente quanto o ajuste feito 

pelo índice ambiental do método de Papadakis, uma vez que a magnitude do resíduo neste 

método foi menor. A qualidade de um experimento pode ser avaliada pela magnitude do 

resíduo experimental, que consiste na variação não controlada, e ocorre de forma aleatória 

entre as unidades experimentais, após subtrair os efeitos controlados no experimento 

(tratamento, blocos, linhas, colunas, etc.). Sabe-se que este é inevitável, no entanto, se 
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forem conhecidas suas causas, pode-se contorná-las e mantê-lo em níveis aceitáveis 

(Storck et al., 2011a). 

 

Tabela 7. Resumo da análise de variância conjunta para cada método de análise estatística 

avaliada, coeficiente de variação experimental (   ), média geral ( ̅) das 

progênies S0:2 para o caráter produção de grãos, (PG, em kg ha
-1

). 
BAF 

 

 Papadakis 

FV GL QM  FV GL QM 

Locais (L) 1 128.399.020,5**  - - - 

Blocos/Local 42 19.604.516,4**  - - - 

Grupo (P vs T) 1 65.993.153,4**  Grupo (P vs T) 1       136.603.003**  

Progênies (P) 197 2.047.272,1**  Progênies (P) 197           3.438.192**  

Testemunhas (T) 3 11.658.144,7**  Testemunhas 3   10.019.494**  

Grupo x L 1 17.528.210,9**  - - - 

P x L               197 1.242.480,8**  - - - 

T x L 3 2.938.085,5*  - - - 

- - -  Regressão 1    1.294.588.991**  

Resíduo  521 813.974,00  Resíduo 764              721.435  

  ( )  14,06    13,24 

 ̅ 6.415,89 

 * e **: teste F significativo a 5% e 1%, respectivamente. 

 

O coeficiente de variação (   ) constitui-se numa estimativa do erro 

experimental, em relação à média geral do ensaio, sendo uma estimativa muito utilizada 

como medida de qualidade experimental. Considera-se que quanto menor for a estimativa 

do    , maior será a precisão do experimento e vice-versa e, quanto maior a precisão 

(maior qualidade) experimental, menores diferenças entre estimativas de médias serão 

significativas (Cargnelutti Filho & Storck, 2007). Observa-se que os   ’s apresentaram 

baixa magnitude para o caráter avaliado para os dois métodos analisados, variando de 

13,24% (Papadakis) a 14,06% (BAF). Houve redução de 5,85% do     no método de 

Papadakis em relação ao BAF (Tabela 7). Souza et al. (2000) avaliaram progênies S0:2 de 

feijoeiro e observaram redução de até 18% quando o metodo de Papadakis foi utilizado. Os 

  ’s encontrados nestes ensaios foram de magnitude inferior ao que normalmente é 

encontrado em experimentos com a cultura do arroz.  Os coeficientes de variação 

encontrados em ensaios com a cultura do arroz variaram de 14,70% (Rodríguez et al., 

1998) a 25,22% (Costa et al., 2002). Isto permite inferir que o uso de delineamentos 
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clássicos associado ao manejo adequado do ensaio torna possível obter baixos valores de 

   . 

 O efeito de bloco/local foi significativo no BAF, ou seja, o ambiente 

experimental não era homogêneo e o delineamento em BAF foi capaz de detectar esta 

heterogeneidade. Isto já era esperado, pois há um confundimento entre ano e blocos. 

Segundo Warren & Mendez (1982), os blocos não conseguem controlar gradientes ou 

tendências de variabilidade espacial quando não são adequadamente orientados ou 

possuem formato desfavorável. Stroup et al. (1994) constataram que as análises em blocos, 

pode não neutralizar de forma adequada a variabilidade espacial. Assim é ainda possível 

existir autocorrelação espacial, detectável por métodos de análise espacial. É de se esperar 

que quando a heterogeneidade entre blocos é maior, o método de Papadakis apresente 

maior eficiência, pois este utiliza índices ambientais como covariáveis (Costa et al., 2005).  

 

4.1.1 Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos 

 

Verificou-se, por meio dos intervalos de confiança obtidos, que as estimativas 

de �̂� 
  e �̂�𝑒

  diferiram estatisticamente de zero nos dois métodos e apresentaram pequena 

amplitude (Tabela 8). As magnitudes de �̂� 
 , em ordem crescente, corresponderam ao BAF 

e Papadakis e houve redução de 11,37% na estimativa da �̂�𝑒
  nesse último método em 

relação ao primeiro. Resultados semelhantes, porém de menor magnitude, foram 

encontrados por  Costa et al. (2005) que observaram redução de 5,5% e 6,2% em média na 

�̂�𝑒
  em ensaios de feijão é milho, respectivamente Candido et al. (2009) observaram 

redução inferior a 2% em ensaios com clones de cana-de-açúcar e Cargnelutti Filho et al. 

(2003) observaram em ensaios de competição de cultivares de milho redução de até 57,4% 

na �̂�𝑒
  com a inclusão de diferentes tipos de covariáveis.  

A maior estimativa da �̂� 
  e menor estimativa de �̂�𝑒

 , fornecidas pelo método de 

Papadakis refletiu em maior estimativa de herdabilidade obtida por esse método. Outra 

consequência do uso desse método foi a redução das estimativas do   𝑒, indicativo de 

maior precisão experimental. O método de Papadakis além de possibilitar maior precisão 

experimental (menor estimativa da variância ambiental, menor estimativa do coeficiente de 

variação ambiental e maior estimativa da acurácia seletiva) (Tabela 8). Segundo 
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Cargnelutti Filho & Storck (2007) estimativas de  ̂𝑚
  e �̂� 

  elevadas significam maior 

variabilidade genética,    e consequentemente maior possibilidade de êxito na seleção. 

 

Tabela 8. Estimativas de parâmetros genéticos com seus respectivos limites superiores 

(LS) e inferiores (LI) dos intervalos de confiança para o caráter produção de 

grãos (PG, em kg ha
-1

). Variância genética entre progênies S0:2 (�̂� 
 ), variância 

fenotípica (�̂� ̅
 ), variância ambiental (�̂�𝑒

 ), coeficiente de variação ambiental 

entre médias de progênies S0:2 (  𝑒 ), acurácia seletiva (  ), coeficiente de 

variação genético (    ), índice de variação (𝑏), coeficiente de herdabilidade 

entre médias de progênies S0:2 ( ̂𝑚
 ), obtidos pela análise de variância conjunta 

para cada método de análise estatística avaliado. 

Parâmetros
1
 Métodos de análise estatística 

  BAF Papadakis 

 LS 449.313,30 892.944,06 

�̂� 
  308.124,24 678.748,06 

LI 227.118,04 538.349,18 

�̂� ̅
  511.485,56 858.989,66 

LS 230.505,49 199.775,32 

�̂�𝑒
  203.361,32 180.241,59 

LI 180760,93 163.449,38 

  𝑒  7,03 6,62 

   0,78 0,89 

     8,65 12,84 

𝑏 1,23 1,94 

LS 68,29 83,07 

 ̂𝑚
  60,24 79,02 

LI 49,53 73,61 
1BAF:    = 1,50;    = 4,00; Papadakis:   : 4,00. 

 

Segundo Cargnelutti Filho & Storck (2007) os pesquisadores classificam como 

experimentos mais precisos aqueles que têm maior variabilidade genética e menor 

variabilidade residual, ou seja, aqueles que discriminem mais os genótipos 

independentemente da média geral do ensaio. Observou-se que as estimativas da    no 

BAF e Papadakis foram respetivamente 0,78 e 0,89 (Tabela 8). Pode-se dizer que a 

precisão nestes dois métodos foi alta, pois   ≥ 0,70. No entanto, o uso do método de 

Papadakis proporcionou aumento da   , ou seja, precisão experimental mais alta, o que 

proporciona maior eficácia na seleção de progênies. Resultados semelhantes foram 

observados por Storck & Ribeiro (2011) avaliando linhagens de soja. Nesse sentido, a 

acurácia seletiva é uma medida de precisão experimental adequada para avaliar a qualidade 

dos experimentos, pois independe da média do ensaio, e está associada a maior 
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variabilidade genética e a menor variância residual (Resende & Duarte, 2007; Cargnelutti 

Filho & Storck, 2009; Cargnelutti Filho et al., 2009; Storck et al., 2011b; Cargnelutti Filho 

et al., 2012).  

As estimativas do coeficiente de herdabilidade ( ̂𝑚
 ) entre médias de progênies 

S0:2, observadas na Tabela 8, mostraram-se satisfatórias com base em seus intervalos de 

confiança nos dois métodos, os valores de  ̂𝑚
  diferiram estatisticamente de zero (=0,05). 

Segundo Falconer & Mackay (1996), o valor da herdabilidade pode ser afetado se houver 

alteração em qualquer um dos componentes de variância. É comum a ocorrência de erros 

relacionados às estimativas de herdabilidade e de outros componentes da variância 

genética. Desse modo, as estimativas obtidas devem ser avaliadas com cautela, sob a pena 

de não refletirem a fiel expressão do caráter. Apesar de não ter ocorrido amplo intervalo de 

variação nas estimativas da herdabilidade para o caráter, quando isto ocorre pode ser 

reflexo de erros de amostragem, das características populacionais e das diferenças 

ambientais. Portanto, a herdabilidade é uma propriedade não somente de um caráter, mas 

também da população e das circunstâncias ambientais às quais os indivíduos estão sujeitos 

(Vencovsky & Barriga, 1992).  

Percebe-se que as estimativas de  ̂𝑚
  variaram nos dois métodos de análise, 

destacando-se o método de Papadakis, no qual obteve-se a maior magnitude (79,02%).  

Resultados semelhantes foram encontrados por Souza et al. (2000), que avaliou 121 

progênies S0:2 de feijoeiro comum, em látice simples. A autora observou que houve 

melhoria na estimativa de  ̂𝑚
   quando o método de Papadakis foi utilizado. Storck & 

Ribeiro (2011) avaliaram linhagens de soja, em DBC e observaram que o valor médio da 

estimativa de  ̂𝑚
  passou 65% para 80% com o emprego do método de Papadakis. Os 

autores concluíram que o uso do método de Papadakis na análise de dados provenientes de 

programas de melhoramento de soja é recomendável, pois permitiu uma seleção não 

tendenciosa entre as linhagens avançadas, com alta precisão experimental. 

As estimativas obtidas do coeficiente de variação genético (    ) variaram de 

8,65% a 12,84%. Altos valores de     permitem inferir que a população apresenta 

variabilidade genética em relação ao caráter PG, e que há possibilidade de se obter ganhos 

por seleção. A maior estimativa de       observada no método de Papadakis está 

associada à maior estimativa da �̂� 
  (Tabela 8). Resultado semelhante foi observado por 
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Storck & Ribeiro (2011) que encontram estimativa do     variando de 11,5% a 12,7%, 

com e sem o uso do método de Papadakis na avaliação de linhagens de soja. 

Embora seja de uso generalizado, o      é influenciado pela média, assim como 

o   𝑒 . O uso do índice de variação 𝑏 é uma forma de contornar a limitação imposta pelo 

    e auxiliar nas inferências realizadas com base no coeficiente de herdabilidade 

(Vencovsky & Barriga, 1992). O índice de variação 𝑏, corresponde à relação entre     e 

  𝑒, ou seja, quantifica a proporção da variabilidade genética em relação à variabilidade 

ambiental, livre do efeito da média. Assim, valores de 𝑏 iguais ou superiores à unidade, 

indicam situação favorável à seleção, quando se estima a variância genética aditiva, este 

índice reflete a predominância de efeitos genéticos aditivos, expressos para o caráter em 

questão (Vencovsky, 1987). As estimativas do índice de variação 𝑏 obtida para os dois 

métodos de análise expressaram valores maiores que a unidade. Entretanto, quando o 

método de Papadakis foi utilizado, a estimativa do índice de variação 𝑏 foi maior, ou seja, 

esta é uma situação muito favorável à seleção. Cabe ressaltar que a maior magnitude do 

índice de variação 𝑏, apresentada neste método, corresponde a maiores estimativas de  ̂𝑚
  e 

�̂� 
  (Tabela 8).  

As estimativas de   ̂   refletem a eficiência na análise espacial (Papadakis) em 

relação à análise em BAF (Tabela 9). O valor inferior a 100% apresentado pelo método de 

Papadakis (88,63%) demonstra que o modelo, em média, contribuiu 11,37% para melhorar 

a eficiência do controle local. Ou seja, o método de Papadakis foi capaz de reduzir em 

11,37% o erro experimental em relação ao BAF. Cargnelutti Filho et al. (2003) observaram 

redução média de 48,1% no erro experimental ao compararem cinco ensaios de competição 

de cultivares de milho, utilizando o método de Papadakis. Storck et al. (2008) ressalta que 

como a eficiência do método de Papadakis independe da eficiência do uso de blocos, seria 

recomendável o uso do delineamento inteiramente ao acaso, com a análise estatística 

realizada pelo método de Papadakis, sem que isso acarrete em prejuízos aos pressupostos 

da análise de variância, além de ganhos na precisão experimental e na qualidade de 

discriminação do material genético sob avaliação.  

O método de Papadakis afetou as estimativas dos componentes de variância de 

progênies (�̂� 
 ) e de herdabilidade ( ̂𝑚

 ), em comparação ao BAF, pois provocou alterações 

na estimativa de   ̂   e   ̂   (Tabela 9). Verifica-se que a maior alteração ocorreu em   ̂   

(120,28%), e isto ocorreu devido ao aumento na �̂� 
 . Observa-se que a alteração em   ̂   
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foi de 31,17%, isto pode ter ocorrido devido a maior magnitude na estimativa �̂� 
  e menor 

estimativa de �̂�𝑒
 , que proporcionaram aumento na estimativa de  ̂𝑚

 .  

 

Tabela 9. Estimativas das razões entre as estimativas da variância do resíduo (  ̂  ); da 

variância genotípica (  ̂  ) e da herdabilidade (  ̂  ), coeficiente de precisão 

experimental (  ), do coeficiente de repetibilidade ( )  coeficiente de 

determinação (  ) e número de repetições necessárias para predizer o valor real 

dos indivíduos, com 95% de determinação (  ), coeficiente de correlação de 

Spearman entre o ordenamento dos genótipos para o caráter produção de grãos 

(PG, em kg ha
-1

), em cada método de análise estatística. 

Coeficientes Estimativas das razões 

  ̂    88,63 

  ̂   220,28 

  ̂    131,17 

Métodos de análise estatística 

 BAF Papadakis 

   3,52 3,31 

  0,60 0,79 

   13 (12,5
1
) 5,0 

   0,86 0,94 

Correlação de Spearman
 

0,893** 
1 Os valores entre parênteses referem-se aos valores do número de repetições (  ) estimados. 

 

Outra forma de avaliar a qualidade de um experimento é por meio do 

coeficiente de precisão (  ), esta estatística leva em consideração o número de repetições 

do mesmo tratamento. Observa-se que os valores de    variaram de 3,31% (Papadakis) a 

3,52% (BAF). Quanto menor o   , mais preciso e de melhor qualidade é o experimento 

(Tabela 9). 

A estimativa do coeficiente de repetibilidade ( ) oscilou entre 0,60 a 0,79, 

entre os dois métodos de análise estatística (Tabela 9). Altos valores do coeficiente de 

repetibilidade indicam regularidade na superioridade dos genótipos de um bloco para 

outro, dentro do mesmo ensaio e, consequentemente, necessidade de menor número de 

repetições para realizar a identificação de genótipos superiores. Também indicam que é 

viável predizer o valor real do individuo, utilizando-se número relativamente pequeno de 

medições (Cruz et al., 2012). Assim, para o BAF seria necessário número maior de 

repetições para predizer o real valor para o caráter PG, em relação ao método de 



53 
 

 

Papadakis. Resultados semelhantes foram obtidos em feijão (Cargnelutti Filho & Storck, 

2009), soja (Storck et al., 2009) e milho (Cargnelutti Filho et al., 2010).  

A variação das estimativas dos coeficientes de repetibilidade ( ) entre o BAF e 

o método de Papadakis, resultou em variação no número de repetições para um mesmo 

valor de   . Observa-se que seriam necessárias cinco repetições no método de Papadakis, 

enquanto que no BAF 13 repetições seriam requeridas, para afirmar, com 95% de precisão 

(   = 0,95), a superioridade de determinada progênie para o caráter PG. Observou-se 

diferentes magnitudes de   , entre os dois métodos de análise estatística. No entanto, com 

as quatro repetições (medições) realizadas e utilizando o método de Papadakis foi possível 

estimar, com 94% de certeza o real valor do caráter PG (Tabela 9). Segundo Resende & 

Duarte (2007), os valores estimados de   seriam considerados de alta precisão (BAF) e de 

muito alta precisão (Papadakis).  

O coeficiente de correlação de Spearman obtido entre os dois métodos foi alto, 

indicando que praticamente não houve alterações no ranqueamento das progênies. Ou seja, 

em ambos os métodos de análise estatística foram identificadas praticamente as mesmas 

progênies, pois o grau de associação foi de 89,3% (Tabela 9). 

Observa-se que houve melhoria nas estatísticas que retratam a precisão 

experimental ( ̂𝑚
 ,    ,  ,   ,    e   ), quando o método de Papadakis foi utilizado. A 

menor precisão das estimativas dos parâmetros genéticos obtidas com o uso do BAF não 

chega a comprometer sua utilidade, nas fases iniciais de um programa de melhoramento 

genético (Souza et al., 2000). Além disso, possui as vantagens de demandar menor área 

experimental e ser mais flexível quanto à disposição e ao número de tratamentos, uma vez 

que os blocos não têm necessariamente de possuir o mesmo número de parcelas. Para 

melhorar a eficiência deste delineamento, alguns aspectos têm que ser considerados, como 

a utilização de testemunhas adequadas, que representem bem a variação ambiental da 

população segregante, procurando-se, dentro do possível, utilizar alguns dos genótipos que 

estejam sendo avaliados (Bearzoti et al., 1997). 

Observa-se que no geral o método de Papadakis trouxe vantagens sobre o BAF, 

e contribuiu para melhorias na estimação de parâmetros genéticos e fenotípicos para um 

caráter tão complexo como a produção de grãos, e de grande interesse em programas de 

melhoramento genético. Assim o uso deste método pode ser relevante em programas de 

melhoramento no sentido de obter maior eficiência no processo de seleção. 
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4.2 ALTURA DE PLANTAS (AP) 

 

O resumo da análise de variância conjunta de cada método avaliado para o 

caráter altura de plantas (AP, em cm) encontra-se na Tabela 10. A estimativa do QME 

obtida da análise de blocos aumentados de Federer (BAF) foi de magnitude superior em 

relação ao método de Papadakis, ou seja, o princípio do controle local utilizado no BAF 

pode não ter conseguido isolar fatores ambientais controláveis, e estes foram incluídos no 

resíduo. O controle local utilizado no BAF não foi tão eficiente quanto o controle realizado 

pelo índice ambiental do método de Papadakis. Isto pode ter ocorrido devido uma parcela 

possuir plantas com maior vigor do que as plantas das parcelas vizinhas, ou seja, há uma 

correlação entre os valores observados das parcelas que os métodos tradicionais, como o 

BAF, não conseguem captar e corrigir. 

 

Tabela 10. Resumo da análise de variância conjunta para cada método de análise 

estatística avaliada, coeficiente de variação experimental (   ), média geral 

( ̅) das progênies S0:2 para o caráter altura de plantas, (AP, em cm).  

BAF 

 

 Papadakis 

FV GL QM  FV GL QM 

Locais (L) 1 4.791,11**  - - - 

Blocos/Local 42 43,69**  - - - 

Grupo (P vs T) 1 831,39**  Grupo (P vs T) 1 1.070,34** 

Progênies (P) 197 71,35**  Progênies (P) 197 87,99** 

Testemunhas (T) 3 1.112,15**  Testemunhas 3 1.529,43** 

Grupo x L 1 0,81
ns

  - - - 

P x L               197 20,46
ns

  - - - 

T x L 3 37,05
ns

  - - - 

- - -  Regressão 1 15.048,51** 

Resíduo  521 20,67  Resíduo 764 12,56 

  ( ) 4,50   3,65 

 ̅ 101,13 
ns  e ** : teste F não significativo, significativo a 1%. 

 

Observou-se diferenças genéticas altamente significativas (p≤0,01) para o 

efeito de progênies e testemunhas, mostrando que o BAF foi tão eficiente quanto o método 

de Papadakis em detectar diferenças entre as progênies. A significância entre genótipos é 

indicativo de que há variabilidade entre as progênies avaliadas e consequentemente, 

possibilidades de sucesso com a seleção. O efeito da interação P x L e T x L não foi 
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significativo no BAF, isto é indicativo de que as progênies e testemunhas tiveram o mesmo 

comportamento nos dois ambientes (Tabela 10). 

Uma medida normalmente utilizada para verificar a precisão experimental é o 

coeficiente de variação (   ) (Tabela 10). Observa-se que os   ’s apresentaram baixa 

magnitude, o que já era esperado, pois o     para este caráter normalmente é baixo. As 

estimativas de     variaram de 3,65% (Papadakis) a 4,50% (BAF). Os valores 

encontrados de     para este caráter variaram de 4,82% (Cordeiro & Rangel, 2011) a 

6,05% (Morais et al., 2013), ou seja, os valores observados para     no BAF foi inferior 

ao encontrados normalmente em ensaios de arroz.   

O potencial genético de cada progênie pode ser um fator que provavelmente 

contribuiu para a menor precisão no BAF. Quando uma progênie de menor altura é alocada 

ao lado de outra com maior potencial de crescimento, essa apresenta menor expressão do 

caráter e isso consiste em fonte de variação para o resíduo.  Além disso, a heterogeneidade 

do solo, tendo em vista, que a área é intensamente utilizada em pesquisas com a cultura do 

arroz, e provavelmente deve apresentar manchas de fertilidade, pode-se ainda ser atribuído 

à falta de uniformidade na lâmina de água, devido à desuniformidade no tabuleiro. Estas 

variações foram identificadas pelo método de análise espacial, que possui maior 

sensibilidade em detectar e corrigir esse tipo de variação. 

 

4.2.1 Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos 

 

Pode-se observar que os intervalos de confiança associados à variância 

genética (�̂� 
 ) e variância ambiental (�̂�𝑒

 ) denotaram boa precisão nas estimativas, devido às 

pequenas amplitudes dos intervalos nos dois métodos. Verificou-se por meio dos intervalos 

de confiança obtidos, que as estimativas de �̂� 
  e �̂�𝑒

  diferiram estatisticamente de zero nos 

dois métodos (Tabela 11).  

A estimativa da �̂� 
  foi maior e a estimativa da �̂�𝑒

 , foi menor, com o uso do 

método de Papadakis. Isto refletiu nas estimativas de herdabilidade, que foram superiores 

para o método de Papadakis. Outra consequência do uso deste método foi a redução das 

estimativas do   𝑒, indicativo de maior precisão experimental. O método de Papadakis 

possibilitou maior precisão experimental (menor estimativa da variância ambiental, menor 

estimativa do coeficiente de variação ambiental e maior estimativa da acurácia seletiva) 

(Tabela 11). Segundo Cargnelutti Filho & Storck (2009), estimativas de herdabilidade e 
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variância genética elevadas estão associadas com maior variabilidade genética, maior    e 

consequentemente maior possibilidade de êxito na seleção, devido a possibilidade de se 

obter maior ganho de seleção. Silva Filho (2013) ressalta que quanto mais precisa for a 

estimativa de herdabilidade mais confiável é método de análise, nesse sentido ganhos em 

precisão experimental possibilitam a utilização de menor intensidade de seleção durante o 

processo de seleção. 

 

Tabela 11. Estimativas de parâmetros genéticos para o caráter altura de plantas (AP, em 

cm), com seus respectivos limites superiores (LS) e inferiores (LI) dos 

intervalos de confiança. Variância genética entre progênies S0:2 (�̂� 
 ), variância 

fenotípica (�̂� ̅
 ), variância ambiental (�̂�𝑒

 ), coeficiente de variação ambiental 

entre médias de progênies S0:2 (  𝑒 ), acurácia seletiva (  ), coeficiente de 

variação genético (    ), índice de variação (𝑏), coeficiente de herdabilidade 

entre médias de progênies S0:2 ( ̂𝑚
 ), obtidos pela análise de variância 

conjunta, em cada método de análise estatística. 

Parâmetros
1
 Métodos de análise estatística 

 BAF Papadakis 

 LS 17,24 24,09 

�̂� 
  12,66 18,85 

LI 9,76 15,15 

�̂� ̅
  17,82 21,98 

LS 5,85 3,48 

�̂�𝑒
  5,16 3,14 

LI 4,59 2,85 

  𝑒  2,25 3,14 

   0,84 0,93 

     3,52 4,29 

𝑏 1,57 2,45 

LS 76,90 88,48 

 ̂𝑚
   71,04 85,73 

LI 63,23 82,05 
1 BAF:    = 1,50;    = 4,00; Papadakis:   : 4,00; 

 

As estimativas do coeficiente de herdabilidade ( ̂𝑚
 ), entre médias de progênies 

S0:2, foram satisfatórias com base em seus intervalos de confiança nos dois métodos, 

diferindo estatisticamente de zero (Tabela 11). Segundo Falconer (1981), a principal 

função da herdabilidade é seu papel preditivo, que expressa à confiabilidade do valor 

fenotípico como estimador do valor genotípico, de tal forma que quanto maior 

herdabilidade, maior o ganho genético por seleção.  
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Segundo Vencovsky & Barriga (1992), a herdabilidade não é uma propriedade 

somente de um caráter, mas também da população e das circunstâncias ambientais às quais 

os indivíduos estão sujeitos. O valor da herdabilidade pode ser afetado se houver alteração 

em qualquer um dos componentes de variância. As estimativas de  ̂𝑚
  variaram nos dois 

métodos de análise, destacando-se o método de Papadakis (85,73%). Isto ocorreu, 

provavelmente, devido as menores estimativas da �̂�𝑒
  e   𝑒 (Tabela 11). Para esse caráter, 

foram encontrados valores de herdabilidade que variaram de 55,3% (Cordeiro & Rangel, 

2011) a 90,6% para progênies S0:2 de arroz irrigado (Lopes, 2002b), sem utilizar análise 

espacial.  

As estimativas obtidas dos coeficientes de variação genético (    ) 

apresentaram valores de 3,52% (BAF) a 4,29% (Papadakis), permitindo inferir que a 

população apresenta variabilidade genética em relação ao caráter AP, portanto 

possibilidade de se obter ganhos por seleção. A maior estimativa de     apresentada pelo 

método de Papadakis é oriunda da maior estimativa de �̂� 
 , em relação à estimativa obtida 

no BAF (Tabela 11).  

Verificou-se que as estimativas do índice de variação 𝑏 obtidas para os dois 

métodos de análise, expressaram valores maiores que a unidade. No entanto, quando o 

método de Papadakis foi utilizado, a estimativa do índice de variação 𝑏 foi maior (2,45), ou 

seja, esta é uma situação muito favorável à seleção. Cabe ressaltar que a maior magnitude 

do índice de variação 𝑏, apresentada neste método, corresponde a maiores estimativas de 

 ̂𝑚
  e �̂� 

  (Tabela 11).  

Observou-se precisão experimental alta no BAF, pois   ≥ 0,70, no entanto 

quando se utilizou análise espacial, a precisão experimental foi muito alta, pois   ≥ 0,90, 

apresentando valor de 0,92 (Tabela 11). Segundo Resende & Duarte (2007), em ensaios de 

campo é desejável alto grau de precisão experimental e consequentemente, alta acurácia na 

inferência sobre as médias genotípicas, isto é, sobre os valores genotípicos dos tratamentos 

genéticos em avaliação. Em razão da alta de precisão na avaliação dos genótipos sob 

seleção, é possível obter ganhos genéticos significativos, avançando genótipos 

promissores. Técnicas utilizadas no planejamento, condução e análise dos dados podem 

melhorar a precisão dos resultados e evitar a perda de material genético com maior 

potencial (Storck et al., 2008).  
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O valor de   ̂   inferior a 100% apresentado método de Papadakis (60,77%) 

indicam que o modelo, em média, contribuiu com 39,23% para melhorar a eficiência do 

controle local (Tabela 12). O método de Papadakis afetou as estimativas dos componentes 

de variância de progênies (�̂� 
 ) e de herdabilidade ( ̂𝑚

 ), em comparação ao BAF. Observa-

se que a alteração em   ̂    foi de 20,68%, isto pode ter ocorrido devido a maior magnitude 

na estimativa �̂� 
  e menor estimativa de �̂�𝑒

 , que proporcionaram aumento na estimativa de 

 ̂𝑚
  Isto é uma situação favorável a seleção, pois deseja-se encontrar altos valores de �̂� 

  e 

 ̂𝑚
 , quanto maior forem estas estimativas, maiores serão os ganhos com a seleção.  

 

Tabela 12. Estimativas das razões entre as estimativas da variância do resíduo (  ̂  ); da 

variância genotípica (  ̂  ) e da herdabilidade (  ̂  ), coeficiente de precisão 

experimental (  ), do coeficiente de repetibilidade ( ), coeficiente de 

determinação (  ), e número de repetições necessárias predizer o valor real 

dos indivíduos, com 95% de determinação (  ), coeficiente de correlação de 

Spearman entre as médias para o caráter altura de plantas (AP, em cm), em 

cada método de análise estatística  

Coeficientes Estimativas das razões 

  ̂    60,77 

  ̂   148,84 

  ̂    120,68 

Métodos de análise estatística 

 BAF Papadakis 

   1,12 0,88 

  0,71 0,86 

   8 (7,7
1
) 4 (3,2

1
) 

   0,91 0,96 

Correlação de Spearman
 

0,928** 
1 Os valores entre parênteses referem-se aos valores do número de repetições (  ) estimados. 

 

Outra forma de avaliar a qualidade de um experimento é por meio do   , esta 

estatística leva em consideração o número de repetições do mesmo tratamento. Observa-se 

que os valores de    variaram de 0,88% (Papadakis) a 1,12% (BAF). O menor valor de    

no método de Papadakis permite inferir que o experimento tornou-se mais preciso, pois 

quanto menor o   , mais preciso e de melhor qualidade é o experimento. Assim as 

diferenças entre tratamentos, por menores que sejam, serão detectadas como significativas 

(Tabela 12). 
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Cargnelutti Filho et al. (2012) ressaltam que em programas de melhoramento 

genético de plantas é essencial à comparação de genótipos no campo. Nesses ensaios é 

importante identificar diferenças mesmo que pequenas entre os genótipos para o caráter em 

avaliação, para selecionar os melhores genótipos e descartar os menos promissores. Para 

adequada discriminação dos genótipos, é fundamental que os ensaios tenham elevada 

precisão experimental. Assim a adoção de técnicas experimentais que proporcionem 

melhorias na precisão dos ensaios, tais como, o método de Papadakis devem ser avaliadas 

no sentido de tornar o processo seletivo mais eficiente. 

Entre os dois métodos de análise estatística, a estimativa do coeficiente de 

repetibilidade ( ), para altura de plantas, oscilou entre 0,71 e 0,86. Ensaios que apresentam 

menor coeficiente de repetibilidade requerem maior número de repetições para predizer o 

valor real de determinado caráter e vice‑versa (Cruz et al., 2012). Assim, para o BAF seria 

necessário maior número de repetições quando comparado ao método de Papadakis para 

predizer o real valor para o caráter AP (Tabela 12).  

A variação das estimativas dos coeficientes de repetibilidade ( ), entre os dois 

métodos de análise estatística resultou em variação no número de repetições para um 

mesmo valor de   . Observa-se que seriam necessárias 7,7 repetições (na prática, igual a 

oito repetições) no BAF, e 3,5 (na prática, igual a quatro) no método de Papadakis para um 

mesmo   , para afirmar, com 95% de precisão (   = 0,95), a superioridade de 

determinado genótipo. Segundo Resende & Duarte (2007), os valores encontrados de    

são considerados de precisão muito alta. Observou-se diferentes magnitudes para   , em 

entre os dois métodos estatísticos. No entanto, com as quatro repetições realizadas foi 

possível estimar com 91% de certeza a predição do real valor do caráter AP utilizando o 

BAF, e 96% de certeza com o método de Papadakis (Tabela 12).  

O coeficiente de correlação de Spearman entre as médias estimadas no BAF, e 

as médias estimadas no método de Papadakis, mostra que as diferenças foram pequenas 

entre estes métodos. O grau de associação entre a classificação das progênies no BAF e no 

Papadakis foi de 92,8%, ou seja, em ambos os métodos praticamente seleciona-se as 

mesmas progênies (Tabela 12). 

Na literatura é extenso o número de trabalhos que avaliam o planejamento 

experimental como o número de repetições, tamanho e forma de parcelas. Detalhes sobre 

este assunto podem ser encontrados em Zimmermann (2004), Banzatto & Kronka (2006), 

Pimentel Gomes (2009), Silva Filho (2013) e Storck et al. (2011a). Como foi observado 
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neste trabalho quando se utilizou a análise espacial (Papadakis) em geral, houve melhorias 

nas estatísticas que retratam a precisão experimental como a    ,  ̂𝑚
  e o   . Isto foi 

proporcionado pela redução nas estimativas da �̂�𝑒
  e do    , sendo isto, indicativo de que 

houve melhorias na precisão experimental com o uso do método de Papadakis. Observou-

se também que as estimativas de    foram maiores nesta metodologia, indicando que os 

parâmetros se ajustam razoavelmente bem ao modelo estabelecido.  

 

4.3 RESPOSTA ESPERADA À SELEÇÃO DIRETA E RESPOSTA 

CORRELACIONADA 

 

Foram obtidas estimativas de resposta esperada à seleção (  ) e percentual da 

resposta esperada à seleção (    ), para a seleção direta e indireta para os caráteres PG e 

AP. Também estão apresentadas a média geral de progênies S0:2 ( ̅ ), média das progênies 

S0:2 selecionadas ( ̅ ) e diferencial de seleção (𝑑 ) para intensidade de seleção de 10%, 

20% e 30%. Nota-se que a média das progênies selecionadas no BAF foi de magnitude 

superior em relação ao método de Papadakis (Tabela 13). Porém, isto não refletiu em 

maiores estimativas de resposta esperada à seleção direta em PG. Isto porque as 

estimativas de  ̂𝑚
  foram inferiores (60,24%) em relação ao método de Papadakis 

(79,02%). Com isso, percebe-se a importância da redução do erro experimental na 

obtenção de estimativas como a herdabilidade.  

Os resultados observados são superiores aos encontrados por Rangel et al. 

(2002) e Cordeiro & Rangel (2011), respectivamente, 369,9 kg.ha
-1

e 308,2 kg.ha
-1

. A    

direta para o caráter PG foi 858,48 kg.ha
-1

 (média das três intensidades de seleção), 

utilizando o método de Papadakis. Observa-se que à medida que se aumenta a proporção 

de progênies selecionadas a    diminui consideravelmente nos dois métodos de análise, 

isto ocorre devido à seleção de progênies com menor média (Tabela 13). 

As estimativas de resposta esperada à seleção direta em AP foram no sentido 

de reduzir o porte, com magnitude variável nos dois métodos de análise estatística. A 

maior estimativa foi obtida no Papadakis (Tabela 13), novamente devido a maior 

estimativa de  ̂𝑚
  (85,73%). Assim, com auxilio do método de Papadakis, seria possível 

obter resultados mais rápidos e significativos quanto à redução da média populacional para 

AP. A    direta para o caráter AP foi -6,32cm (média das três intensidades de seleção), 

utilizando o método de Papadakis. Observa-se que à medida que se aumenta a proporção 
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de progênies selecionadas a    diminui consideravelmente nos dois métodos de análise, 

isto ocorre devido à seleção de progênies com maior média (Tabela 13). Nesse sentido, os 

resultados obtidos com o uso do método de Papadakis corroboram com o ideotipo de 

planta de arroz moderno, pois deseja-se plantas mais compactas com altura em torno de 

100 cm. Isto permite que estas tolerem níveis mais elevados de adubação nitrogenada sem 

acamarem, o que, associado à alta capacidade fotossintética e à emissão de perfilhos, 

possibilita bons índices de produção de grãos (Terres et al., 2004).   

 

Tabela 13. Estimativas da média da população original ( ̅ ) e selecionada ( ̅ ), 
diferencial de seleção (𝑑 ), resposta esperada à seleção (  ) e porcentual da 

resposta esperada à seleção (    ), para a seleção direta nos caracteres 

produção de grãos, (PG, em kg ha
-1

) e altura de plantas (AP, em cm), em cada 

método de análise estatística. 

Parâmetros Intensidade de seleção (%) 

 10% 20% 30% 

 ---------------- Seleção direta para produção de grãos ---------------- 

 

BAF Papadakis BAF Papadakis BAF Papadakis 

 ̅  6.415,89 

      ̅  7.972,69 7.722,20 7.735,25 7.483,59 7.560,24 7.301,22 

𝑑  1.556,80 1.306,31 1.319,36 1.067,70 1.144,35 885,33 

  1
 937,83 1.032,21 794,80 843,66 689,37 699,56 

     14,62 16,09 12,39 13,15 10,74 10,90 

 

---------------- Seleção direta para altura de plantas ---------------- 

 ̅  101,13 

      ̅  92,79 91,98 95,08 94,03 96,42 95,28 

𝑑  -8,34 -9,15 -6,05 -7,10 -4,71 -5,85 

  1
 -5,92 -7,84 -4,30 -6,09 -3,35 -5,02 

     -5,86 -7,76 -4,25 -6,02 -3,31 -4,96 
1 Valores de coeficiente de herdabilidade, no sentido amplo, entre médias de progênies S0:2, para cálculo da resposta 

esperada à seleção, estão apresentados nas Tabelas 8 e 11 para os caracteres produção de grãos e altura de plantas, em 

cada  método de análise estatística. 

 

As estimativas de resposta correlacionada em PG com seleção em AP foram 

positivas, no BAF, aumentando conforme diminui a intensidade de seleção. Ou seja, 

supondo uma seleção baseada na altura de plantas seria possível obter ganhos em produção 

de grãos. Apesar de ter sido observada resposta correlacionada para PG no BAF, observa-

se que a seleção de progênies com maior potencial de produção de grãos esta ocasionando 

aumento na altura de plantas (Tabelas 13 e 14). Quando o método de Papadakis foi 
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utilizado a   𝑦( )  foi negativa. Neste caso, a seleção de plantas mais baixas estaria 

ocasionando redução na produção de grãos. 

Não houve resposta correlacionada em AP com seleção em PG em nenhum dos 

nos dois métodos de análise estatística (Tabela 14). Observa-se que a seleção de plantas 

mais produtivas estaria ocasionando a seleção de plantas com maior altura de plantas. No 

entanto, convêm salientar que são progênies segregantes, e ainda podem-se conseguir 

progressos para esse caráter com a seleção de linhagens nessas progênies. 

 

Tabela 14. Estimativas da média da população original ( ̅ ) e selecionada ( ̅ ), 
diferencial de seleção (𝑑 ), resposta correlacionada (  𝑦( ) ) e porcentual da 

resposta esperada à seleção (    ), para os caracteres produção de grãos, 

(PG, em kg ha
-1

) e altura de plantas (AP, em cm) em cada método de análise 

estatística. 

Parâmetros Intensidade de seleção (%) 

 10% 20% 30% 

 ---------------- Resposta correlacionada para produção de grãos ---------------- 

 Métodos de análise estatística 

 

BAF Papadakis BAF  Papadakis BAF Papadakis 

 ̅  6.415,89 

      ̅  𝑦( ) 6443,26 6.325,34 6497,76 6.182,36 6508,41 6.122,48 

𝑑 𝑦 ( ) 27,37 -90,55 81,87 -233,53 92,52 -293,41 

  𝑦( ) 
1
 16,49 -71,55 49,32 -184,53 55,74 -231,84 

     0,26 -1,12 0,77 -2,88 0,87 -3,61 

---------------- Resposta correlacionada para altura de plantas ---------------- 

 ̅  101,13 

      ̅  𝑦( ) 101,76 101,57 102,61 101,20 103,04 101,48 

𝑑 𝑦 ( ) 0,63 0,44 1,48 0,07 1,91 0,35 

  𝑦( ) 
1
 0,45 0,38 1,05 0,06 1,36 0,30 

     0,44 0,37 1,04 0,06 1,34 0,30 

1 Valores de coeficiente de herdabilidade, no sentido amplo, entre médias de progênies S0:2, para cálculo da resposta 

correlacionada  à seleção, estão apresentados nas Tabelas 8 e 11 para os caracteres produção de grãos e altura de 

plantas, em cada  estratégia de análise estatística. 

 

Observa-se que com o uso do método de Papadakis a seleção direta foi mais 

eficiente do que a seleção indireta, pois ao selecionar progênies mais produtivas 

selecionou-se plantas mais altas e ao selecionar plantas mais baixas selecionou-se 

progênies menos produtivas. Embora no BAF existam ganhos, estes foram de pequena 

magnitude. Neste caso, independente do método de análise utilizado deve-se priorizar a 

seleção direta para os dois caracteres avaliados, e quanto menor a intensidade de seleção 
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maior o ganho quando o método de Papadakis foi utilizado.  Cargnin et al. (2010) e Morais 

Júnior (2013) ressaltam que existe correlação genética negativa entre a produção de grãos e 

altura de plantas. Nesse sentido, ao selecionar em um caráter possivelmente pode-se não 

obter ganhos satisfatórios no outro. 

 



 
 

 

5 CONCLUSÕES 

 

i. O BAF mostrou-se eficiente no controle ambiental, no entanto, considerando as 

estatísticas de avaliação utilizadas o método de Papadakis mostrou maior eficiência 

em controlar a heterogeneidade ambiental, sendo esse, uma alternativa para redução 

do erro experimental;  

ii. O método de Papadakis mostrou-se eficiente em relação ao BAF na estimação de 

parâmetros genéticos e fenotípicos, isto permitiu a obtenção de ganhos genéticos 

maiores para produção de grãos e altura de plantas quando esse método foi 

utilizado; 

iii. Não foram observados ganhos indiretos expressivos para produção e altura em 

nenhum dos métodos de análise estatística utilizados. 
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