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RESUMO 

 

CAVALCANTE, H. C. Parâmetros genéticos e estratégias de seleção para alogamia em 

arroz irrigado. 2019. 125 f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – 

Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.1 

 

Em programas de melhoramento de híbridos em arroz, estratégias de seleção 

para alcançar ganhos genéticos significativos, com consequente redução no custo da semente 

híbrida, estão constantemente sendo investigadas. Nesse sentido, esta tese abordou aspectos 

teóricos e aplicados do melhoramento genético do arroz, com ênfase na aptidão feminina à 

produção de sementes híbridas. Assim, está estruturada em três capítulos centrais: i) Capítulo 

2 – artigo de revisão abordando a produção de sementes híbridas em arroz, com destaque 

para as soluções disponíveis via machoesterilidade; ii) Capítulo 3 – artigo de pesquisa 

avaliando uma população de arroz irrigado do programa de híbridos da Embrapa, via 

estimação de seus principais parâmetros genéticos, como fonte potencial de linhagens 

fêmeas promissoras; e iii) Capítulo 4 – artigo de pesquisa em que se avaliou a eficiência do 

uso da seleção massal para melhoramento dessa população em aptidão feminina à produção 

de sementes híbridas. A população em estudo, P29, vem sendo melhorada desde 2008, por meio 

de seleção recorrente e introgressões de linhagens das subespécies indica e japonica, 

buscando também elevar sua taxa de alogamia. Apresenta segregação para o gene recessivo 

ms-IR36 de esterilidade masculina, o que facilita as recombinações necessárias, bem como 

a obtenção das linhagens fêmeas fundamentais no contexto do desenvolvimento de cultivares 

híbridas. No artigo de revisão (Capítulo 2) procurou-se, além de demonstrar a importância do 

arroz híbrido no mundo e no Brasil, destacar os conceitos relacionados à heterose e sua 

exploração em híbridos de arroz, bem como aos sistemas de machoesterilidade e o mais 

utilizado na produção de sementes híbridas. A avaliação dos parâmetros genéticos da 

população em estudo (Capítulo 3) foi realizada por meio de teste de progênies, num 

experimento delineado em alfa-látice com 260 tratamentos (253 progênies S1 e sete 

linhagens mantenedoras elite, como testemunhas) e duas repetições. Os caracteres avaliados 

foram: aptidão feminina à produção de sementes híbridas (FHSPA, g planta-1), produção de 

grãos em plantas macho-férteis (GW-MF, g planta-1), aptidão feminina à alogamia (FOA, 

%), altura de planta (AP, cm) e dias para o florescimento (DF, dias). Os caracteres de 

produção foram avaliados pelo peso médio de sementes das plantas machoestéreis (FHSPA), 

pela produção média de grãos das plantas macho-férteis (GW-MF) e pela razão entre estas 

duas medidas (FOA). As estimativas do coeficiente de variação genética (22%) e da 

herdabilidade (51%) para o caráter prioritário, FHSPA, indicaram variabilidade genética 

suficiente na população P29. O ganho de seleção estimado no caráter, sob 10% de intensidade 

de seleção, foi de 21%; com as melhores progênies alcançando produção em torno de 30 g 

planta-1 (valor similar à média das plantas férteis, 33,4 g). Isso correspondeu a cerca de 70% 

de aptidão feminina à alogamia. A correlação entre FHSPA e FOA foi alta e positiva (0,83; 

p < 0,01), indicando que FHSPA é um bom indicador de alogamia e de mais fácil obtenção. 

Demais correlações entre pares de caracteres foram não significativas (p > 0,05) ou de baixa 

magnitude. A eficiência da seleção massal para incrementar a média do caráter FHSPA 

(Capítulo 4) na população P29 foi avaliada estimando-se o ganho genético realizado ao longo 

de três ciclos seletivos, numa abordagem de seleção disruptiva. Em cada ciclo selecionaram-

                                                           
1Orientador: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA-UFG. 

  Coorientadores: Dr. Péricles de Carvalho Ferreira Neves. Embrapa / Dr. James Taillebois. CIRAD.  
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se 10% a 15% das plantas machoestéreis mais (+) e menos (-) produtivas, formando-se seis 

novas populações: P, PP e PPP (seleção positiva) e N, NN e NNN (seleção negativa). 

Amostras de sementes de cada população e da população inicial (em geração S0) 

constituíram-se nos tratamentos para avaliação do progresso genético. Dois ensaios em blocos 

completos casualizados, com seis e sete repetições, respectivamente, foram conduzidos; um 

para avaliar a aptidão feminina (FHSPA) e outro para a aptidão masculina à produção de 

sementes híbridas (MHSPA); esta última aptidão relaciona-se à capacidade de polinização 

dos tratamentos. Na avaliação de FHSPA, parcelas com uma fileira fêmea de cada população 

(tratamentos) foram intercaladas com um polinizador comum constituído da mistura de 

sementes de todas as populações. Para MHSPA cada parcela foi composta de uma fileira fêmea 

com a mistura das populações, ladeadas por duas fileiras (polinizadores) de cada tratamento. 

Com as médias dos tratamentos para cada ensaio, estimou-se por regressão linear simples o 

progresso genético ao longo dos ciclos. Nos dois ensaios a seleção disruptiva resultou em 

progressos genéticos significativos (p < 0,05) nos dois sentidos. O destaque foi a seleção 

para aumentar FHSPA, cujo ganho médio por ciclo foi de 5,9 g planta-1. No outro sentido 

houve redução média por ciclo de 1,3 g planta-1. A aptidão de polinizadores (MHSPA) 

apresentou comportamento inverso, com progresso genético médio por ciclo de 0,94 g 

planta-1 na seleção para reduzir FHSPA, e -0,75 g planta-1 na seleção para aumentar FHSPA. 

Esse resultado sugere que a seleção de plantas com menor aptidão feminina à produção de 

sementes híbridas resulta em machos com maior capacidade de polinização (de fêmeas); ou 

seja, a seleção para reduzir FHSPA melhora MHSPA. Logo, a estratégia de seleção massal 

disruptiva mostrou-se útil nos dois sentidos, seja para selecionar fêmeas elite mais produtivas 

em cruzamentos, seja para, indiretamente, melhorar a capacidade de polinização de machos; 

embora, no melhoramento prático, isto não se aplique a uma mesma população. O estudo 

também revelou que a população P29 de arroz irrigado possui potencial para ser mantida no 

referido programa de melhoramento de híbridos de arroz, representando fonte para seleção 

de linhagens fêmeas promissoras. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa, arroz híbrido, machoesterilidade, aptidão feminina, seleção 

de progênies, herdabilidade, seleção massal, progresso genético.  
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ABSTRACT 

 

CAVALCANTE, H. C. Genetic parameters and selection strategies for allogamy in 

irrigated rice. 2019. 125 p. Thesis (Doctor of Science in Genetics and Plant Breeding) – 

Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.1 

 

In rice hybrid breeding programs, selection strategies to achieve significant 

genetic gains with consequent reduction in the cost of hybrid seed are constantly being 

investigated. In this context, this thesis deals with theoretical and applied aspects of the rice 

breeding emphasizing the problematic around hybrid seed production. Thus, it is structured 

in three main chapters: i) Chapter 2 – a review article describing the hybrid seed production 

in rice, with emphasis on the solutions available via male sterility; ii) Chapter 3 – a research 

article evaluating an irrigated rice population from the hybrid program of Embrapa, via 

estimation of its main genetic parameters, as a potential source of promising female lines; 

and iii) Chapter 4 – a research article evaluating the efficiency of using the mass selection 

to improve this population in female aptitude for hybrid seed production. The studied 

population, P29, has been improved since 2008, by recurrent selection and introgressions of 

indica and japanica subspecies lines, also aiming to increase its allogamy rate. The 

population presents segregation for the recessive ms-IR36 male sterility gene, which 

facilitates the inter-crossings and obtaining of female lines, both necessary to the 

development of hybrid cultivars. In the review article (Chapter 2), in addition to show the 

importance of hybrid rice in the world and Brazil, we aimed to reinforce the concepts related 

to heterosis and its exploitation in rice hybrids, as well as to male sterility systems and the 

most used in the production of hybrid seeds. The evaluation of the genetic parameters for 

the target population (Chapter 3) was carried out by means progeny testing, in an alpha-

lattice experiment with 260 treatments (253 S1 progenies and seven maintainer elite lines, as 

check) and two repetitions. The traits evaluated were: female hybrid seed production ability 

(FHSPA, g plant-1), grain weight of male-fertile plants (GW-MF, g plant-1), allogamy rate or 

female outcrossing ability (FOA, %), plant height (AP, cm) and days for flowering (DF, 

days). The production traits were measured by the seeds mass of the male sterile plants 

(FHSPA), by the average grain production of the male fertile plants (GW-MF), and by the 

ratio between these two measures (FOA). Estimates of genetic variation coefficient (22%) 

and heritability (51%) for the priority trait, FHSPA, indicated sufficient genetic variability 

in the P29 population. The estimated selection gain in this trait, under 10% of selection 

intensity, was 21%; with the best progenies achieving hybrid seed production around 30 g 

plant-1 (value similar to the mean of fertile plants, 33.4 g). This corresponded to about 70% 

of allogamy aptitude. The correlation between FHSPA and FOA was high and positive (0.83; 

p < 0.01), indicating that FHSPA is a good allogamy indicator and easier to obtain. Other 

correlations between pairs of traits were not significant (p > 0.05) or of low magnitude. The 

efficiency of mass selection to increase the mean of FHSPA trait (Chapter 4) in the P29 

population was evaluated by estimating the genetic gain over three selective cycles in a 

disruptive selection approach. In each cycle, 10% to 15% of the most (+) and least (-) 

productive male sterile plants were selected, resulting six new populations: P, PP and PPP 

(positive selection), and N, NN and NNN (negative selection). Seed samples from each 

                                                           
1Advisor: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA-UFG. 

  Co-Advisors: Dr. Péricles de Carvalho Ferreira Neves. Embrapa / Dr. James Emile Taillebois. CIRAD. 
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population and from the initial population (in S0 generation) were the treatments for 

evaluation of genetic progress. Two trials designed in randomized complete block with six 

and seven replications, respectively, were conducted; one to assess the female aptitude 

(FHSPA) and the other to assess the male aptitude for hybrid seed production (MHSPA); 

this last aptitude is related to the pollination ability of the treatments. In the FHSPA 

evaluation, plots with a female row of each population (treatments) were interspersed with 

a common pollinator consisting of a mixture of seeds from all populations. For MHSPA each 

plot was composed of a female row with the mixture of populations, flanked by two male 

rows (pollinators) from each treatment. With the treatment means for each trial, the genetic 

progress throughout the cycles was estimated by simple linear regression. In both trials the 

disruptive selection resulted in significant (p < 0.05) genetic progress in both directions. The 

highlight was the selection to increase FHSPA, whose average gain per cycle was 5.9 g plant-

1. In the other direction there was an average reduction per cycle of 1.3 g plant-1. The ability 

of pollinators (MHSPA) presented inverse behavior, with average genetic progress per cycle 

of 0.94 g plant-1 in the selection to reduce FHSPA, and -0.75 g plant-1 in the selection to 

increase FHSPA. This result suggests that the selection of plants with lower female aptitude 

for hybrid seed production results in males with higher pollination capacity (of females); 

that is, the selection to reduce FHSPA improves MHSPA. Thus, the disruptive mass 

selection strategy proved to be useful in both directions, either to select elite females more 

productive in crossings, or to indirectly improve the pollination capacity of males; although, 

in the practical breeding, this does not apply for a same population. The study also revealed 

that the P29 population of irrigated rice has potential to be maintained in the referred rice 

hybrid breeding program, representing a source for selection of promising female lines. 

 

Keywords: Oryza sativa, hybrid rice, male sterility, female aptitude, progeny selection, 

heritability, mass selection, genetic progress. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos principais alimentos básicos da maior parte 

da população mundial, sendo o terceiro cereal mais produzido e cultivado no mundo, 

principalmente na Ásia, cujo continente responde por cerca de 90% da produção mundial.  

A produção anual do Brasil, que é o nono maior produtor mundial, na safra 2018/2019 foi 

de, aproximadamente, 12,6 milhões de toneladas (Conab, 2019). Do volume produzido, 80% 

está concentrado em dois estados, Rio Grande do Sul (71%) e Santa Catarina (9%), que, 

juntos, cultivam uma área de 1,2 milhões de hectares no sistema irrigado por inundação. 

Com maior área semeada, o Rio Grande Sul destaca-se como principal produtor de arroz do 

Brasil, com produtividade média de 7.754 kg ha-1 (Planeta Arroz, 2019). No cenário 

mundial, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a 

cultura do arroz acumulou, até fevereiro de 2019, uma produção de 772,5 milhões de 

toneladas, destacando-se como um dos alimentos mais consumidos no mundo (Walter et al., 

2008; Conab, 2019).  

No Brasil, a produção de arroz ocorre em dois sistemas de cultivo: irrigado por 

inundação e de sequeiro. O sistema irrigado contribui com 78% da produção nacional e o de 

sequeiro participa com 22% da produção no país (Conab, 2019).  

A orizicultura (irrigada e de sequeiro) está presente em quase todas as regiões 

do território brasileiro, contudo, a maior parte da produção está concentrada em cinco 

estados, com predominância do sistema irrigado. Na Região Sul, responsável por mais de 

80% da oferta nacional, destaca-se o estado do Rio Grande do Sul, maior produtor do país 

com cerca de 71% da produção nacional e 8,7 milhões de toneladas por ano. Santa Catarina 

com 9,2% da produção, produziu 1,1 milhões de toneladas. Seguem-se Tocantins, com 677 

mil toneladas (5,6%), Mato Grosso – 650 mil toneladas (3,9%) e Maranhão – 246 mil 

toneladas (1,8%). Juntos, estes cinco estados, em 2018, responderam por 93% da produção 

nacional (Agrianual, 2019). 

O melhoramento do arroz visa à obtenção de cultivares altamente produtivas, 

amplamente adaptadas, com resistência às principais doenças (ex. brusone) e elevada 
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qualidade de grãos (tipo agulhinha). Uma estratégia para aumento de produtividade é a 

utilização de cultivares híbridas. Para alcançar melhores resultados econômicos na produção 

de híbridos, é necessário desenvolver cultivares mais produtivas e que tenham qualidade de 

grãos compatível com as exigências de mercado, tolerância ao acamamento e resistência a 

doenças (Costa et al., 2006). Os híbridos de arroz já representam 13% no mundo, o que 

impacta positivamente na produção mundial. Em média, as cultivares híbridas superam as 

convencionais, representadas por linhagens puras, em cerca de 1,0 t ha-1 (Wander & Padrão, 

2017). 

A eficiência da produção de sementes tem sido o entrave na disseminação do 

cultivo de híbridos de arroz, o que justifica a necessidade de se conhecer cientificamente o 

potencial genético das populações formadas nos programas de melhoramento. Pesquisas 

com arroz híbrido vêm crescendo em todo o mundo, adotando estratégias de melhoramento, 

que efetivamente, tem contribuído para se alcançar maiores produtividades. Dentre as 

estratégias estudadas destacam-se, em análise fenotípica, os testes de progênies e a seleção 

massal, que possibilitam a identificação e recombinação de genótipos superiores, em 

populações sob seleção. Um exemplo disso é o programa de melhoramento de arroz híbrido 

da Embrapa, que, desde 1984, em parceria com o CIRAD (Centre de Coopération 

Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), da França, desenvolve, 

por seleção recorrente, populações melhoradas. O uso de linhagens machoestéreis facilita o 

processo de recombinação de progênies superiores, a cada ciclo, possibilitando a 

identificação e seleção de linhagens fêmeas (machoestéreis) elite, fundamentais ao processo 

de obtenção e produção de sementes híbridas. 

Este trabalho de tese desenvolveu-se em sintonia com os objetivos do referido 

programa de melhoramento de arroz híbrido, com foco na obtenção de genitores fêmeas 

numa população de arroz irrigado, P29, a qual segrega para um gene de machoeterilidade 

(ms-IR36) e vem sendo conduzida sob seleção recorrente. Dois estudos foram desenvolvidos 

com objetivos centrados em: i) avaliar o potencial genético da população como fonte de 

linhagens alogâmicas (fêmeas) promissoras, via estimação de parâmetros genéticos a partir 

de teste de progênies; e ii) avaliar a eficiência do método de seleção massal como estratégia 

para incrementar a aptidão feminina à produção de sementes híbridas na população, numa 

abordagem de seleção disruptiva (divergente).  
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2 MELHORAMENTO DO ARROZ COM ÊNFASE NA PRODUÇÃO DE 

HÍBRIDOS 

 

RESUMO 

O desenvolvimento de arroz híbrido em escala comercial tornou-se possível 

devido à utilização da esterilidade masculina e ao incremento na aptidão à fecundação 

cruzada entre genitores machos e fêmeas. O conhecimento da tecnologia de produção de 

híbridos de arroz é uma alternativa viável para obtenção de ganhos consideráveis nas regiões 

produtoras deste cereal. Esta revisão aborda alguns dos principais aspectos teóricos 

relacionados a: i) importância do arroz híbrido no cenário mundial e brasileiro; ii) descoberta 

da heterose em arroz e sua exploração no desenvolvimento de híbridos; iii) métodos 

empregados para produção de sementes em cruzamentos; iv) dificuldades na obtenção de 

arroz híbrido e alternativas para melhorar a eficiência de produção de sementes híbridas com 

consequente redução em seu custo; e v) incremento da alogamia associada à aptidão 

feminina para fecundação cruzada.  

 

Palavras-chave: vigor híbrido, cruzamento em campo, machoesterilidade. 

 

ABSTRACT 

RICE BREEDING WITH EMPHASIS IN HYBRID PRODUCTION 

The development of hybrid rice in commercial scale became possible due to the 

use of male sterility and to the increase of the capacity of crossed fertilization between male 

and female parents. The knowledge of the technology to produce hybrid rice is a viable 

alternative to obtain considerable gains in the highest producer regions of this cereal. This 

review addresses to some of main theoretical aspects related to: i) importance of the hybrid 

rice in the world and Brazilian scene; ii) discovery of heterosis in rice and its exploitation in 

hybrid development; iii) methods that are used in the production of seeds under crossings; 

iv) challenges in the hybrid rice development and alternatives to increase the efficiency of 

hybrid seed production with consequent reduction in its cost; and v) increase of allogamy 

associated with female capacity towards crossed fertilization.  

 

Key words: hybrid vigor, field crossing, male-sterility 

 

2.1  INTRODUÇÃO  

 

O arroz é consumido em todos os continentes e desempenha papel importante na 

economia e na sociedade. É a terceira maior cultura cerealífera do mundo, ficando atrás 

apenas de milho e trigo (Silva & Wander, 2014). A Ásia é o maior produtor mundial de 
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arroz, com 90,5% de sua produção, seguida das Américas (5,2%), África (3,6%), Europa 

(0,6%) e Oceania (0,1%). Os países que mais produzem e consomem arroz são: China (205 

milhões de toneladas), Índia (167 milhões toneladas) e Indonésia (59 milhões toneladas 

(Conab, 2018).  

A espécie de arroz (Oryza sativa L.) subdivide-se em três subespécies, indica, 

japônica e javanica. A subespécie indica inclui as variedades tropicais e subtropicais da 

Índia e da China. A japonica as variedades com características de grãos curtos e redondos 

do Japão e China. Já a javanica inclui as variedades da Indonésia. No Brasil, as variedades 

do sistema de cultivo irrigado são da subespécie indica, enquanto as variedades de terras 

altas são japonica (Khush, 1997). As espécies domesticadas de arroz são preferencialmente 

autógamas, embora possam se comportar também como alógamas.  

A taxa de cruzamento natural em arroz é dependente dos genótipos envolvidos 

e das condições ambientais (Beachell et al., 1938; Jodon, 1959; Chandraratna, 1964; Jachuck 

& Sampath, 1966). Em experimentos conduzidos no Texas, Arkansas e Califórnia, as taxas 

de cruzamentos variaram entre zero e 3,4% (Beachell et al., 1938).  A alogamia depende da 

morfologia floral, da sincronização dos órgãos reprodutivos, da incidência do vento e da 

planta doadora de pólen (Paterniani, 1974).  Assim, em arroz é possível realizar cruzamentos 

entre genitores distintos para a produção de híbridos, haja vista a presença de alta heterose 

nos cruzamentos (Jennings, 1966). 

Os programas de melhoramento de híbridos de arroz vêm se desenvolvendo para 

atingir patamares cada vez maiores de produtividade, explorando a superioridade dos 

genitores nos cruzamentos. A principal vantagem da hibridação é reunir a combinação de 

características desejáveis encontrados em duas linhagens genitoras divergentes, que, devido 

ao fenômeno da heterose, resulta em incremento dos componentes de produção. Entre estes 

estão: peso de grãos, número de panículas por unidade de área, número de grãos por panícula, 

alta capacidade de perfilhamento e resistência a doenças e insetos (Coimbra et al., 2006).  

O fenômeno da heterose foi descrito por Shull e East, no início do século XX, 

associado à cultura do milho (Crow, 1998). Também conhecido como vigor híbrido, 

corresponde à capacidade da geração F1, obtida da hibridação de duas linhagens distintas, 

superar a média dos genitores (Coimbra et al., 2006). Segundo estes autores, em arroz, a 

viabilidade do uso de híbridos só foi possível após a descoberta do gene de 

machoesterilidade, que possibilitou seu sucesso com menor custo na produção de sementes.  
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Pesquisas com híbridos de arroz demonstram que a expressão do vigor híbrido 

em caracteres morfológicos como, por exemplo, capacidade de perfilhamento, assegura um 

grande número de panículas/m2. Além disso, as cultivares híbridas de arroz podem ter maior 

potencial produtivo, maior capacidade de adaptação ambiental e maior estabilidade de 

produção (Kempe & Gils, 2011). Devido à alta capacidade de perfilhamento, o híbrido de 

arroz permite redução na densidade de semeadura; por exemplo, de 80 a 100 kg ha-1, em 

média com cultivares convencionais (linhagens puras), para 30 a 40 kg ha-1 com o uso de 

sementes híbridas. Isso também traz economia no tratamento de sementes, menor custo no 

transporte e otimização da semeadura, com maior ganho operacional (Reunião..., 2010). No 

entanto, densidades de semeadura inferiores a 10 kg ha-1 não diminuem a produtividade de 

grãos de arroz irrigado e sua qualidade industrial (Medeiros, 2016). 

Para produção da semente híbrida de arroz, em geral, o plantio é realizado em 

faixas intercaladas de linhagens macho e fêmea; em que as fêmeas usadas no cruzamento 

são machoestéreis e, portanto, não se autofecundam. A hibridação ocorre quando o pólen da 

linhagem macho (fértil) fertiliza o estigma receptivo da linhagem fêmea. Na China, maior 

produtor mundial de arroz, há mais de quarenta anos se produzem híbridos em pequenas 

áreas (cerca de 600 m2); e, por ter mão de obra abundante e barata, utiliza-se, sobretudo, o 

esforço humano nos campos de sementes. A polinização é promovida com auxílio de uma 

corda puxada por duas pessoas sobre a plantação, para facilitar a chegada do pólen, em maior 

quantidade, até o genitor feminino. Nos Estados Unidos, onde a mão de obra é cara, a 

polinização é potencializada com auxílio de helicópteros que promovem maior incidência 

de ventos e, assim, o pólen é deslocado das linhagens macho até o genitor feminino. Tais 

práticas são inviáveis nas condições brasileiras, onde estratégias mais independentes de mão 

de obra são necessárias (Neves, 2015).  

Nesse contexto, um dos principais problemas encontrados na adoção de híbridos 

em arroz ainda é o preço das sementes, associado ao custo de produção. O produtor, muitas 

vezes, não adota o híbrido em razão do elevado custo de produção, associado principalmente 

às sementes. Portanto, é necessário desenvolver estratégias, de modo que o valor agregado 

ao quilo da semente híbrida compense o custo investido em todo o sistema produtivo. As 

soluções para baratear o custo dessa semente passam pelo aumento da eficiência produtiva 

do genitor feminino (Neves et al., 2009; Neves, 2015). Assim, usar linhagens fêmeas com 
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maior aptidão alogâmica pode incrementar essa produção. Melhorar a sincronização da 

floração entre os genitores também é uma estratégia para aumentar a taxa de alogamia.  

O objetivo desta revisão foi discutir a produção de sementes híbridas de arroz, 

sobretudo no Brasil, destacando como soluções o uso da esterilidade masculina e o 

incremento na taxa de alogamia, para favorecer a produção de sementes de menor custo. 

 

2.2 ARROZ HÍBRIDO 

 

Cientistas chineses, na década de 1970, preocupados com a demanda de arroz, 

iniciaram o desenvolvimento de arroz híbrido com objetivo de aumentar a produtividade da 

cultura. Depois da China, vários programas de pesquisa em todo mundo se envolveram no 

desenvolvimento de híbridos de arroz (Virmani, 1996). Os programas atualmente em 

desenvolvimento somam-se dezessete, nos seguintes países: Bangladesh, Brasil, Colômbia, 

Egito, Índia, Indonésia, Coréia do Norte, República da Coreia, Japão, Malásia, Myanmar, 

Paquistão, Filipinas, Sri Lanka, Tailândia, Estados Unidos e Vietnã. 

A primeira variedade híbrida de arroz foi desenvolvida no século XX pelo 

pesquisador chinês Yuan Longping, considerado como “pai do arroz híbrido”. Foi obtida 

pelo chamado sistema de três linhagens ou sistema ABR, a ser definido mais adiante (item 

2.6.1). Em 1976, foram plantados os primeiros 150 mil hectares de arroz híbrido na China. 

Desde então, a tecnologia vem sendo aplicada como ferramenta importante para viabilizar a 

produção de arroz em todo o mundo, desenvolvendo-se em grande escala, principalmente, 

nos países asiáticos (Yuan & Virmani, 1988).  

Em 1996, pesquisadores chineses estabeleceram um programa nacional de 

melhoramento de arroz híbrido, em parceria com seu ministério de agricultura, intitulado 

‘super híbrido’. Este híbrido foi obtido de cruzamentos intersubespecíficos entre cultivares 

de arroz indica e japonica, que apresentavam elevada produtividade (em torno de 20%) em 

relação aos híbridos já lançados (Yuan, 2002). Nos anos de 1996 a 2000, conseguiram 

rendimentos médios de cerca de 10 t ha-1 e, em 2017 já alcançaram 15 t ha-1; isto, numa área 

de apenas 6,8 hectares. Além de explorar a heterose presente nos cruzamentos, os 

pesquisadores selecionaram características morfológicas que contribuíram para o aumento 

da produtividade (Yuan, 2017). O autor não detalha o método de melhoramento utilizado. 

Presume-se que numa área maior não se consiga manter esse nível de produtividade; 
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sobretudo porque, na China, o manejo da área de híbridos é realizado, manualmente, 

balançando-se as panículas com cordas para se aumentar o contato do pólen com o estigma 

da planta mãe. Esse método é inviável no Brasil, devido ao alto custo em mão de obra. 

Ainda na China, a produção de sementes híbridas de arroz irrigado ocupa 63% 

da área cultivada, equivalente a 16 milhões de hectares. O ganho médio em produtividade 

dos híbridos, em relação às variedades convencionais (linhagens puras), é de 30,8% (Yuan, 

2002). Nos Estados Unidos, a área plantada com arroz híbrido é de 370 mil hectares, 

correspondendo a 60% da área cultivada com arroz. Nas Filipinas corresponde a 30% (380 

mil ha), e na Índia, 13%, o que equivale a dois milhões de hectares. No Brasil, a área com 

arroz híbrido é de apenas 6%, correspondendo a 60 mil hectares (Conab, 2019).  

 A produção de híbridos é realizada, sobretudo, em arroz irrigado com a 

subespécie indica. A razão da utilização dessa subespécie é devido à sua maior taxa de 

alogamia, em relação à subespécie japonica, cultivada no sistema de terras altas. Além disso, 

ainda não se conhece germoplasma com capacidade de restauração da fertilidade na 

subespécie japônica. Outro problema é que o germoplasma do arroz cultivado em terras altas 

não é compatível com a machoesterilidade citoplasmática do tipo Wild Abortive (WA), 

associado ao citoplasma mais usado em programas de híbridos. Sabe-se que este citoplasma, 

uma vez introduzido em germoplasma japonica, causa má formação das espiguetas 

(Taillebois et al., 2012).  

Nos Estados Unidos, a empresa norte americana RiceTec, com sede no sul do 

Estado do Texas, entrou no mercado de híbridos de arroz em 1993. Já em 1999, lançava o 

primeiro híbrido comercial norte americano. Desde então, vem desenvolvendo pesquisas e 

liberando variedades híbridas também fora desse mercado. Em 2000, a empresa iniciou 

pesquisas com híbridos na Argentina, Brasil e Uruguai. Em 2003 lançou, no Brasil, a cultivar 

Avaxi, primeiro híbrido comercial brasileiro de arroz irrigado. Em 2004, foi lançado Tuno 

CL, híbrido que agregou a tecnologia Clearfield (CL) associada a seus genitores, o que 

assegura resistência a herbicidas como Only e Kifix, do grupo químico das imidazolinonas. 

Essa é uma alternativa promissora para o controle de plantas daninhas que comumente 

infestam os cultivos de arroz. Em 2006, a empresa liberou o híbrido Sator CL e, em 2007, 

Avaxi CL e Inov. Em 2010, vieram Inov CL e o Ecco CL, ambos também com a tecnologia 

Clearfield (RiceTec, 2017). A partir desses lançamentos pela RiceTec a lavoura brasileira 

de híbridos de arroz vem crescendo em área, sobretudo no Rio Grande do Sul, com alta 
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produtividade média (9 t ha-1); o que tem sido alcançado com densidade de semeadura 

variando entre 10 e 40 kg ha-1 (Luzzardi et al., 2005). 

Outra companhia líder mundial na pesquisa de híbridos de arroz é a Bayer Crop 

Science, que desenvolve os híbridos da marca Arize. Em 2006, a empresa liberou Arize QM 

1003. Seus diferenciais são a produtividade e a qualidade de grãos, em geral superiores às 

variedades convencionais. O híbrido possui também alta capacidade de perfilhamento, o que 

permite menor densidade de semeadura e, consequentemente, maior rentabilidade para o 

rizicultor (Bayer, 2019). 

No Brasil, em 2010, a Embrapa numa parceria com o CIRAD, da França, lançou 

a cultivar híbrida BRSCIRAD 302, com produtividade de até 13 t ha-1 e ciclo médio em 

torno de 92 dias. O material também apresenta alta qualidade de grãos, com 62% de 

rendimento de grãos inteiros (BRSCIRAD 302..., 2010).  

Uma pergunta natural é: por que desenvolver híbridos de arroz, uma vez que 

cultivares convencionais são bastante produtivas? Entre as razões, além da produtividade, 

em geral, o híbrido é mais adaptado a mudanças climáticas que tais cultivares; vantagem esta 

que traz como resultado a diminuição no custo de produção (Kempe & Gits, 2011; 

Magalhães & Morais, 2019). Outro aspecto relativo ao fator econômico é que a pesquisa de 

híbridos possibilita futuras trends que suportarão os programas de melhoramento. Na China, 

o cultivo trouxe, além de ganhos econômicos com a própria cultura, redução da área 

cultivada com arroz, permitindo a exploração de outras culturas de grande importância para 

o país. De acordo com Neves (2015), no Brasil, especificamente na Região Sul (a maior 

produtora), o híbrido de arroz tem alcançado produtividades superando uma a duas toneladas 

às cultivares convencionais.  

 

2.3 EXPLORAÇÃO DA HETEROSE EM ARROZ 

 

A palavra heterose foi introduzida por George Harrison Shull, em 1914, numa 

conferência em Göttingen na Alemanha, para explicar o fenômeno que ocorria a partir do 

cruzamento de genitores heterozigotos em milho (Crow, 1998). Jones (1926) foi quem 

relatou, pela primeira vez, vigor híbrido em arroz ao observar híbridos F1 que apresentavam 

maior quantidade de colmos e produção de grãos que seus genitores. Em 1966, 52 anos 

depois de sua descoberta, um estudo detalhado sobre heterose em arroz foi desenvolvido nos 
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Estados Unidos pelo pesquisador Peter Randolph Jennings. Na época, ainda havia poucos 

estudos sobre heterose, no entanto, foi possível observá-la entre cruzamentos de cultivares 

de arroz indica (dos trópicos) com cultivares de arroz japonica (da zona temperada). A 

máxima heterose produzida em cruzamentos entre indica e japonica superou 30% a 

produtividade de híbridos resultantes de genitores da mesma subespécie (Yuan, 1994). Cerca 

de 95% dos híbridos de arroz são obtidos de cruzamentos entre linhagens O. sativa 

subespécie indica, e 5% entre linhagens da subespécie japonica (Longin et al., 2012). 

Embora híbridos do cruzamento entre as subespécies indica e japonica resulte em maior 

heterose (relativamente àqueles obtidos dentro de cada uma das subespécies), observa-se 

alto grau de esterilidade na geração F1, o que ser constitui no principal obstáculo à utilização 

dos cruzamentos entre subespécies (Ikehashi, 1991; Ouyang et al., 2009). 

Os resultados mais satisfatórios de heterose foram observados principalmente 

em caracteres como número de perfilhos, duração do ciclo e produtividade de grãos. 

Jennings realizou 363 cruzamentos envolvendo várias combinações entre genitores indica e 

japonica também para avaliar a viabilidade do pólen. O estudo identificou a existência de 

heterose padrão e heterobeltiose para características de precocidade, maior número de 

perfilhos e maior produtividade de grãos. O autor concluiu que a heterose ocorre devido à 

distância genética entre os genitores dos tipos indica e japonica (Jennings, 1966).  

A obtenção de sementes híbridas explorando a heterose tem resultado em 

patamares cada vez maiores de produtividade, provenientes da combinação de características 

favoráveis encontradas nos genitores (Crow, 1998). Xiao et al. (1996) estudaram as bases 

genéticas da heterose em arroz, também via cruzamentos entre variedades indica e japonica, 

e constataram que o híbrido F1 apresentava maior heterobeltiose para rendimento de grãos 

(20,6%), peso de mil grãos (10,1%), altura da planta (9,9%), comprimento de panícula (5%) 

e dias para maturidade (3,2%). Verificaram ainda que o ciclo vegetativo apresentava 

heterobeltiose negativa, e os números de panículas e de grãos por panícula, heterobeltioses 

positivas. Os autores concluíram que a presença de alelos dominantes nos diferentes locos 

do híbrido F1, resultante do cruzamento entre genitores divergentes, explicava a presença de 

heterose.  

Yu et al. (1997) também estudaram a heterose em arroz, via marcadores 

moleculares, para mapeamento de QTL. Os autores conduziram experimento com 250 

famílias F3, derivadas do cruzamento entre as linhagens Zhenshan 97 e Minghui 63, 
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genitoras do híbrido Shanyou 63, desenvolvido na China. Eles verificaram a presença de 

sobredominância e epistasia na produção de grãos por planta e em outros componentes de 

produção (número de perfilhos por planta e peso de mil grãos). Similarmente, Virmani et al. 

(2003), ao estudarem heterose em arroz, via mapeamento de QTL´s, também relataram a 

presença de sobredominância e epistasia. Há, ainda, relatos que sustentam a hipótese de 

dominância (Xiao et al., 1995). Embora não exista um entendimento comum sobre a base 

genética da heterose em arroz, este fato não tem limitado a produção de híbridos nessa 

cultura. 

 

2.4  BIOLOGIA REPRODUTIVA E ALOGAMIA EM ARROZ 

 

Na estrutura reprodutiva do arroz, a parte masculina, chamada de estame, é 

composta de seis anteras e seis filetes. O pistilo representa a parte feminina, composta de um 

ovário, estiletes e estigmas plumosos. Na etapa anterior à antese (abertura da espigueta), o 

filete cresce no interior da espigueta. Quando as anteras estão a ponto de tocar a parte 

superior do estigma, elas se abrem e deixam cair o pólen sobre o estigma. Esse processo 

caracteriza a planta de arroz como autógama, com os órgãos reprodutivos femininos e 

masculinos na mesma flor (Chatel & Guimarães, 1995). A semente do arroz é o ovário 

maduro, seco e indeiscente; é composta pela bráctea, com um par de órgãos chamado de 

lema e pálea e outras estruturas chamadas ráquila, arista, embrião e endosperma (Figura 2.1). 

Na panícula, o número de grãos pode variar de acordo com o número de ramos primários, 

secundários e terciários, e com a capacidade da planta de transformar espiguetas em grãos 

(Degiovanni et al., 2010). 
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Figura 2.1. Inflorescência de arroz, destacando os órgãos reprodutivos masculino e feminino 

(adaptado de Yoshida & Nagato, 2011).  

 

As flores na parte superior da inflorescência do arroz se abrem primeiro. Cada 

flor individual se abre por, aproximadamente, cinco minutos a uma hora, variando em função 

da umidade e temperatura. Quando a flor é polinizada, sua fecundação ocorre meia hora 

depois de o grão de pólen entrar em contato com o estigma. O potencial de cruzamento em 

arroz depende das características florais do genitor feminino, como comprimento, largura e 

excerção do estigma; e do genitor masculino, como tamanho da antera, número de grãos de 

pólen por antera e duração da floração (Virmani, 1994; León, 2000). O comprimento do 

estigma e o número de grãos de pólen na antera são fatores genéticos importantes que 

influenciam o cruzamento natural em campo. Fatores não genéticos como temperatura, 

umidade relativa do ar e velocidade do vento também afetam a taxa de cruzamento (Marathi 

& Jena, 2015). 

Quando ocorre a fertilização, inicia-se a germinação do grão de pólen; o tubo 

polínico, que contém um núcleo masculino, desce até o ovário e fusiona-se com o núcleo 

feminino. Essa etapa dura cerca de 18 a 24 horas; já a formação completa da semente de 

arroz, entre 25 e 30 dias. Na panícula há cerca de 50 a 250 espiguetas. A panícula atinge o 

máximo de florescimento em um período de cinco a sete dias. Cada espigueta permanece 

aberta mais ou menos por 50 minutos e seus estigmas são receptivos durante quatro a cinco 

dias (Chatel & Guimarães, 1995). A abertura floral no arroz, em condição natural no campo, 

pode durar até duas horas e ocorre no período entre 11 e 14 horas; sob condições de 
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temperaturas de 25ºC a 30ºC (Coffman & Herrera, 1980). Estas informações são importantes 

para a seleção de genitores e híbridos; pois, a sincronização de florescimento entre os 

genitores, com ciclos similares, aumenta a possibilidade de fecundação cruzada, 

contribuindo para aumentar a produção de sementes e, consequentemente, reduzir o seu 

custo.  

O fechamento da espigueta ocorre entre 50 e 80 minutos após a abertura, devido 

ao murchamento das lodículas. Na maioria das cultivares de arroz, a liberação do pólen 

ocorre antes da antese, ocasionando, como já mencionado, uma taxa de alogamia entre 1% 

e 3% em condições climáticas normais (Sahadevan & Namboodiri, 1963; Chatel & 

Guimarães, 1995). Assim, num esquema de produção de híbridos, o genitor masculino, além 

de se autofecundar, libera grãos de pólen para fertilizar o genitor feminino. Por isso, a 

presença do vento é muito importante nesse processo (Reunião..., 2010). Em dias chuvosos, 

as lodículas não se incham e, na maioria dos casos, não acontece a abertura da espigueta e o 

transporte do pólen é dificultado, prejudicando a produção de sementes híbridas. Embora 

exista vento também em dias chuvosos, sob tais condições fica mais difícil de o grão de 

pólen ser carregado até o estigma de um genitor feminino (Peske et al., 2006).  

A espécie Oryza rufipogon, ancestral selvagem do arroz cultivado, é 

predominantemente alógama e sua domesticação levou à autogamia (Morishima & Barbier, 

1990). Espécies selvagens têm maior capacidade de cruzamento devido ao tamanho maior 

do estigma e do período mais longo de abertura das espiguetas. A espécie de arroz cultivada 

(O. sativa) é predominantemente autógama, com morfologia floral que possui anteras e 

estigmas mais curtos e grãos de pólen que são liberados logo após a abertura da flor (Beachel 

et al., 1938). Ainda assim, mesmo nessa espécie é possível haver cruzamentos entre 

indivíduos distintos, em campo, favorecendo a alogamia (Marathi & Jena, 2015).  

A alogamia observada entre genitores distintos é identificada em campo, em 

plantas machoestéreis, pelo pegamento de sementes. Esta pode ser feminina (aptidão da 

planta machoestéril de receber pólen) ou masculina (aptidão da planta macho fértil de 

fertilizar plantas machoestéreis). O incremento na taxa de alogamia surge como alternativa 

para aumentar a produção de sementes híbridas. De acordo com Rosso et al. (1993), estigmas 

de tamanho maior eram considerados mais viáveis que os de tamanho normal, aumentando 

a possibilidade de os grãos de pólen de outras plantas polinizarem plantas próximas. A 

descoberta desse mecanismo foi importante para se estimar a capacidade alogâmica de 
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genitores femininos. No Brasil, a taxa de cruzamento em campo foi estudada através da 

observação de aumento em órgãos florais como estigmas, anteras e espiguetas, na estrutura 

floral da espécie (Taillebois & Guimarães, 1988; Taillebois et al., 2012). Os autores 

realizaram introgressão de genes de plantas com estigmas longos, da espécie selvagem O. 

longistaminata para a espécie O. sativa. Eles entenderam que havia ligação entre os 

tamanhos de estigma e de antera, que favorecia o cruzamento em campo.  

As investigações realizadas por Taillebois et al. (2012), que suscitaram haver 

associação entre tamanho de estigma e alogamia, também indicaram que a introgressão da 

característica da espécie O. longistaminata, alógama, para O. sativa, autógama, não foram 

satisfatórias devido à transferência de outros genes indesejáveis. Essa dificuldade impediu a 

continuidade das pesquisas, sobretudo, pela inviabilidade econômica e em função do maior 

tempo requerido. Em trabalhos posteriores, Taillebois et al. (2017), manipulando populações 

de arroz irrigado por seleção recorrente, utilizaram a variabilidade existente nessas 

populações e selecionaram genótipos machoestéreis altamente produtivos e com alta taxa de 

alogamia (até 80%). Esses resultados foram obtidos com base na avaliação da aptidão de 

cruzamentos de linhagens fêmeas, medida pelo peso de grãos de plantas machoestéreis. 

A preocupação com a exploração do potencial promissor da heterose e com a 

manutenção da variabilidade genética tem levado muitos autores a proporem o 

melhoramento de híbridos também para plantas autógamas (Tinius et al., 1992; Horner & 

Palmer, 1995; Kannemberg & Falk, 1995). Para isso, contudo, a utilização de técnicas para 

incrementar o cruzamento natural nessas espécies é fundamental. Em arroz, a baixa taxa de 

cruzamento ainda é, sem dúvida, a principal restrição à expansão dos programas de híbridos. 

O aproveitamento comercial da estratégia usual de cruzar uma linhagem fêmea machoestéril 

com outra linhagem macho restauradora da fertilidade fica na dependência da capacidade de 

hibridização destes genitores; seja pela aptidão da linhagem fêmea em produzir sementes, 

seja pela capacidade de polinização da linhagem macho. Assim, é nítida a dificuldade em 

estabelecer estratégias para seleção de genitores num programa de híbridos, sobretudo 

enquanto durar certo desconhecimento acerca das bases genéticas da alogamia em arroz. Isto 

justifica, de certa forma, os esforços e investimentos que se empreenderam para o 

desenvolvimento desta tese. 
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2.5  MACHOESTERILIDADE E SEUS MECANISMOS  

 

A machoesterilidade foi inicialmente registrada, em 1763, pelo pesquisador 

Koelreuter, que, analisando anteras da inflorescência em algumas populações naturais de 

milho, observou a ocorrência de aborto de anteras (Biudes, 2012). Desde então, a 

machoesterilidade já foi descrita em mais de trezentas espécies cultivadas (Kaul, 1988). Em 

arroz, a produção de sementes híbridas tornou-se economicamente viável após a descoberta 

da machoesterilidade; primeiramente, relatada por Sampath & Mohanty (1954).  

A machoesterilidade é definida como a incapacidade de uma planta produzir 

pólen viável, mantendo o desenvolvimento dos órgãos femininos na flor e suas estruturas 

vegetativas, sem qualquer anormalidade (Schnable & Wise, 1998). Nas últimas décadas, a 

busca do conhecimento e domínio deste mecanismo vem crescendo nos programas de 

híbridos, pois é uma alternativa para produção de sementes híbridas com menor custo 

(Colombo & Galmarini, 2017).  

Para que ocorra a fecundação cruzada entre dois genitores de um híbrido é 

necessário que a linhagem fêmea não se reproduza por autofecundação. Ademais, para 

sementes híbridas é necessária a realização da fecundação cruzada, por exemplo, via 

emasculação dos órgãos masculinos seguida de polinização. Porém, isto é uma técnica 

trabalhosa e onerosa, quando realizada em extensos campos de produção de sementes. 

Portanto, a possibilidade de aproveitamento dos mecanismos de machoesterilidade tem 

grande impacto no desenvolvimento e produção de híbridos em escala comercial (Poehlman, 

1983; Kaul, 1988; Chatel & Guimarães, 1995; Horner & Palmer, 1995; Biudes, 2012; Chen 

et al., 2016). Em síntese, a machoesterilidade permite dispensar a emasculação artificial da 

linhagem feminina nos campos de produção de sementes híbridas, pois, linhagens 

machoestéreis não produzem grãos de pólens viáveis. Isso facilita a realização dos 

cruzamentos necessários ao processo de hibridação e a produção das respectivas sementes 

(Schnable & Wise, 1998). 

No caso do arroz, a produção de híbridos está em expansão nos países maiores 

produtores, e, em geral, tem-se adotado a machoesterilidade como ferramenta de grande 

importância no âmbito dos programas de melhoramento de híbridos. Tais programas têm 

feito uso de quatro tipos de machoesterilidade, embora os mais empregados sejam as do tipo 

genética (nuclear) e genético-citoplasmática.  
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2.5.1  Machoesterilidade genética 

 

A machoesterilidade genética é a forma mais comum de esterilidade masculina 

encontrada, tanto em plantas monocotiledôneas como dicotiledôneas, e é controlada 

unicamente por fatores genéticos presentes no núcleo celular, independentemente de 

influências de genes citoplasmáticos (Kaul, 1988). O gene que causa esse tipo de 

machoesterilidade é decorrente de mutações naturais e induzidas que interrompem a 

gametogênese masculina. Isso foi observado em várias espécies como mamona, algodão, 

cenoura, tomate, girassol e cevada. Em arroz, o uso de mutagênicos numa variedade 

altamente produtiva de arroz irrigado, IR36, resultou na formação de grãos de pólen não 

viáveis, tornando essa variedade machoestéril (Singer & Ikehashi, 1981). Os autores 

utilizaram cinco concentrações do mutagênico etilenoimina, por intervalo de uma e três 

horas, para obter os mutantes machoestéreis. Cruzamentos, então, foram realizados 

utilizando plantas machoestéreis da variedade IR36.  

Quando o gene presente no núcleo está em homozigose (msms) causa a 

esterilidade dos grãos de pólen. As plantas machoestéreis apresentam panículas normais, 

mas grãos de pólen estéreis. No campo é possível identificar as plantas machoestéreis pela 

avaliação das anteras, que são brancas, finas e de tamanho menor. Nas plantas férteis as 

anteras são normais, cheias e de coloração amarela (Chatel & Guimarães, 1995; Horner & 

Palmer, 1995). O gene da esterilidade masculina, ms-IR36, é amplamente utilizado em 

programas de melhoramento de híbridos de arroz na América Latina e em alguns desses 

programas na África (Madagascar), China e Índia, por empresas privadas. Também é usado 

como ferramenta importante para seleção de linhagens fêmeas mais alogâmicas.  

Plantas machoestéreis com genótipo msms somente produzem sementes quando 

são fecundadas por pólen de plantas férteis, cujos genótipos são heterozigotos (Msms) ou 

homozigotos (MsMs). Assim, a utilização desse tipo de machoesterilidade facilita o 

desenvolvimento de populações com características desejáveis, podendo ser utilizado como 

ferramenta para o melhoramento de populações ou híbridos (Chatel & Guimarães, 1995; 

Neves, 2015). A preocupação com a manutenção da variabilidade genética tem levado 

muitos autores a utilizarem machoesterilidade no melhoramento de populações de plantas 

autógamas (Tinius et al., 1992; Horner & Palmer, 1995; Kannemberg & Falk, 1995). 
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2.5.2  Machoesterilidade genético-citoplasmática 

 

O mecanismo genético-citoplasmático de esterilidade masculina – CMS 

(cytoplasmic male sterility) é controlado pela interação de genes mitocondriais e os presentes 

no núcleo da célula. Este mecanismo é uma característica de herança materna, que impede a 

produção de grãos de pólens funcionais. Descoberto há mais de cem anos, já foi encontrado 

em mais de 150 espécies vegetais. Em 1952, nos Estados Unidos, a machoesterilidade 

genético-citoplasmática foi identificada em sorgo, utilizando genitores femininos como 

linhagens machoestéreis. Então, um genitor masculino com o gene de restauração da 

fertilidade, ao ser utilizado no cruzamento com fêmeas machoestéreis gerou híbridos férteis; 

estes, uma vez testados, foram distribuídos para uso comercial (Dewey & Korth, 1994).  

A restauração da fertilidade ocorre devido à interação de genes nucleares que 

suprimem a disfunção citoplasmática, restaurando a fertilidade nas sementes híbridas. Esta 

estratégia tem sido utilizada para produzir cultivares híbridas F1, pelo cruzamento de uma 

linhagem machoestéril (A) com uma linhagem restauradora (R), usada como macho no 

cruzamento. Ou seja, o cruzamento entre uma linhagem fêmea machoestéril com uma 

linhagem restauradora produz híbrido fértil. Nas plantas machoestéreis o pólen é inviável, 

incapaz de autofecundá-las; portanto, as sementes produzidas são resultado de polinização 

cruzada (Kaul, 1988; Chase, 2006). 

Espécies como milho, arroz, girassol, sorgo, trigo, brássicas, cenoura, pimenta e 

beterraba açucareira são exemplos que exibem o padrão de machoesterilidade genético- 

citoplasmática. A ação de genes citoplasmáticos combinados com alelos recessivos no 

núcleo promove uma sequência de eventos interessantes: falha na produção do andrósporo, 

morte prematura do micrósporo e, consequentemente, ausência do grão de pólen (Belicuas 

& Guimarães, 2009). 

A utilização do citoplasma machoestéril (CMS) representa uma ferramenta 

valiosa na produção de sementes híbridas, pois possibilita o desenvolvimento de linhagens 

machoestéreis, que são utilizadas como fêmeas para produção de sementes híbridas 

comerciais (Mackenzie, 2004). Em arroz, este tipo de machoesterilidade promoveu avanços 

importantes nos programas de melhoramento, facilitando a produção de sementes. Após a 
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descoberta da heterose, a esterilidade genético-citoplasmática contribuiu, sobremaneira, para 

a produção de arroz híbrido em escala comercial (Kaul, 1988).   

Como já comentado, o citoplasma estéril CMS do tipo WA é o mais utilizado 

nos programas de melhoramento de arroz híbrido. Este foi identificado em 1970, nas 

espécies selvagens O. rufipogon e O. sativa f. spontanea, em banco de germoplasma da ilha 

de Hainan, China (Li, 1977). Essa descoberta resultou no grande sucesso de híbridos de arroz 

naquele país, apoiando-se, conjuntamente, no sistema de três linhagens tratado mais adiante.  

 

2.5.3  Machoesterilidade genético ambiental 

 

Esse tipo refere-se à machoesterilidade controlada por genes nucleares 

recessivos, sem efeito citoplasmático, mas com expressão influenciada por condições 

ambientais. Dois são os principais fatores de ambiente envolvidos nesse tipo de esterilidade: 

a temperatura e o fotoperíodo. Assim, o conhecimento da machoesterilidade genético 

ambiental tem contribuído para a obtenção de linhagens machoestéreis sob condições de 

oscilações de temperatura e comprimento do dia (Zhang et al., 1992). 

A descoberta desse tipo de machoesterilidade abriu novas perspectivas para a 

exploração de híbridos de arroz, principalmente, na escolha do genitor masculino do híbrido, 

pois, qualquer variedade pode ser utilizada (Zhang et al., 1992). O mecanismo de 

machoesterilidade se dá pelo aumento da temperatura no período de floração. A temperatura 

mais alta, em torno de 29ºC, inibe a intumescência dos grãos de pólen, as anteras não se 

abrem e o pólen não é, portanto, liberado (Yoshida, 1981; Virmani et al., 2003).  

O gene recessivo (tt) que causa essa esterilidade masculina em arroz, 

influenciado por oscilações de temperatura, é conhecido como TGMS (termo sensitive genic 

male sterility) (Alcochete et al., 2005). No Japão, a geração de genitores machoestéreis 

associados a esse sistema foi induzida pela utilização de mutagênicos radioativos com 20 kr 

de raios gama, aplicadas na variedade Ramei (Maruyama et al., 2008). O gene TGMS é 

utilizado na obtenção de híbridos de arroz na China e em alguns países asiáticos em que a 

temperatura é bem definida. Do cruzamento entre uma linhagem machoestéril A (com 

genótipo recessivo tt) e uma linhagem macho-fértil (sem o gene TGMS; i.e., com genótipo 

TT), obtém-se, então, o híbrido fértil (com genótipo Tt).  
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No arroz, linhagens ambientalmente machoestéreis ocorrem também por 

sensibilidade ao fotoperíodo, em associação com a presença do gene recessivo (pp) chamado 

PGMS (photoperiod sensitive male sterility). Este foi detectado em 1973, na cultivar Nong-

ken 58. As reações de plantas mutantes sensíveis ao fotoperíodo mostram que a variação na 

temperatura, acima de 29ºC, e em dias longos, acima de 13,75 h de luz, induz à esterilidade. 

Já o florescimento em dias curtos (menos de 13,75 h de luz) sob temperaturas abaixo de 29ºC 

induz à fertilidade. Essa estratégia tem sido usada para produção de sementes híbridas em 

países como a China, Japão e Estados Unidos.  

Mais da metade dos híbridos produzidos na China resultam da utilização de 

mutantes sensíveis ao fotoperíodo e à temperatura (Yuan et al., 1993). A descoberta dos 

genes TGMS e PGMS contribuiu para o desenvolvimento do sistema de produção de 

sementes de arroz híbrido, que é simples e eficiente, conhecido como sistema de duas 

linhagens (item 2.6.2). Tal sistema favorece a redução do custo da semente híbrida e acelera 

o processo de melhoramento (Khlaimongkhon, et al., 2019; Dong et al., 2000; Virmani et 

al., 2003). Assim, não é necessária a utilização da linhagem mantenedora (B), própria do 

mais usual sistema de três linhagens. Os genitores envolvidos no cruzamento para produção 

da semente híbrida são: i) um genitor feminino em que a esterilidade masculina ocorre pela 

presença dos genes recessivos TGMS ou PGMS, influenciados pelo ambiente; e ii) um 

genitor masculino que é uma variedade.  

 

2.5.4  Machoesterilidade via gameticida 

 

Nesse mecanismo a emasculação de plantas é feita mediante pulverizações com 

agentes químicos, denominados gameticidas. Este foi primeiramente utilizado no ano de 

1950, na China, para produção de arroz híbrido, tendo persistido até a década de 1970. 

Naquela época alguns híbridos comerciais que apresentavam alto rendimento de grãos foram 

lançados com sucesso, baseando-se nessa técnica (Coimbra et al., 2006).  

O uso de gameticidas dispensa a necessidade de trabalhar os sistemas genéticos 

de machoesterilidade. Com a utilização de gameticidas obtêm-se genitores machoestéreis 

que produzem as sementes híbridas resultantes do cruzamento. Dentre os produtos químicos 

utilizados para a indução de machoesterilidade destaca-se o ethrel (ácido 2-

chloroetilfosfônico). Sua ação promove o enrugamento e redução do tamanho das anteras, 
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tornando-as inviáveis para produção de pólen. Os gameticidas para serem eficientes devem 

ser aplicados em vários estágios da floração. Sua eficiência depende do momento da 

aplicação do produto, de sua distribuição uniforme sobre todas as espiguetas e da duração 

do efeito gameticida (Cansi et al., 1997).  

 

2.6  PRODUÇÃO COMERCIAL DE SEMENTES HÍBRIDAS 

 

Em geral, para se desenvolverem híbridos F1 em grande escala utilizam-se 

genitores com gene de machoesterilidade, em sistemas de produção específicos. Em arroz, a 

produção de sementes híbridas baseia-se na utilização de sistemas de três ou de duas 

linhagens; em que a polinização de linhagens machoestéreis (genitor feminino do híbrido) é 

realizada por linhagens macho férteis (genitor masculino do híbrido), com boa capacidade 

de combinação entre si. 

 

2.6.1  Sistema de três linhagens  

 

O sistema de três linhagens, também chamado sistema ABR, é o mais utilizado 

no melhoramento de arroz híbrido nas regiões produtoras (Coimbra et al., 2008). Esse 

sistema consiste na utilização de uma “linhagem A” com machoesterilidade genético 

citoplasmática, a qual, naturalmente, não produz pólen viável. Esta linhagem é utilizada 

como fêmea na produção das sementes híbridas. Outra, chamada de “linhagem B” ou 

linhagem mantenedora, é isogênica à linhagem A; mas, produz pólen viável e, naturalmente, 

sementes por autofecundação. Seu citoplasma é normal e, portanto, é utilizada como 

polinizadora para manter a “linhagem A”. A linhagem B, portanto, difere da linhagem A 

apenas por ter citoplasma normal, isto é, macho fértil. A terceira, chamada de linhagem 

restauradora (R), é também macho fértil, e possui a capacidade de restaurar a fertilidade nas 

sementes híbridas devido à presença de genes nucleares dominantes, RR (Figura 2.2).  

Do cruzamento entre a linhagem restauradora (RR, com citoplasma normal) com 

a linhagem A (rr, CMS) ocorre a restauração da fertilidade e, consequentemente, a produção 

de híbridos férteis (Figura 2.2). Os cruzamentos entre as linhagens A e B produzem sementes 

que são colhidas na linhagem A para a sua manutenção, bem como na linhagem B, 

resultantes de autofecundação. Já os cruzamentos entre as linhagens A e R produzem as 
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sementes híbridas comerciais, colhidas na linhagem fêmea A (Lin & Yuan, 1980; Smith & 

Frederiksen, 2000; Brangantini et al., 2001). 

 

 

 

Figura 2.2. Representação do sistema de três linhagens para produção de sementes híbridas. 

Linhagem A com citoplasma machoestéril (CMS), linhagem B macho fértil 

com citoplasma normal e linhagem R com genes nucleares restauradores (RR) 

da fertilidade (adaptado de Brangantini et al., 2001). 

 

 

2.6.2  Sistema de duas linhagens 

 

O sistema de duas linhagens tem sido usado para incrementar cruzamentos entre 

genitores das subespécies indica e japonica. Neste caso as linhagens não possuem genes 

restauradores da fertilidade (Coimbra et al., 2008); usa-se apenas o mecanismo de 

esterilidade masculina controlada por genes nucleares. Assim, para promover a esterilidade 

na planta mãe, adota-se também algum dos mecanismos de machoestilidade genético 

ambiental, seja por sensibilidade à temperatura ou ao fotoperíodo (Figura 2.3). Este é o 

sistema predominante para geração de híbridos de arroz na Ásia (Virmani, 1996). 

Na produção comercial de sementes híbridas por quaisquer destes sistemas é 

indispensável haver alta capacidade de hibridação entre as linhagens. Assim, como já 

mencionado, linhagens fêmeas devem ter elevada aptidão para produzir sementes (híbridas) 

por cruzamento e as linhagens macho devem ter boa capacidade de polinizar as primeiras. 

Além disso, Virmani & Sharma (1993) destacam procedimentos úteis para se garantir maior 
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pegamento de sementes: a) plantio das linhagens A e R no mesmo dia, quando possuírem 

coincidência floral; b) corte das folhas-bandeira das plantas para facilitar a circulação de 

grãos de pólen na área; e c) aplicação de hormônio de crescimento (ex. ácido giberélico) nas 

linhagens fêmeas para estimular a emissão e o crescimento das panículas. Tudo isso 

contribuirá para aumentar a produtividade da semente híbrida. 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Sistema de duas linhagens para geração de híbridos de arroz por genes nucleares 

recessivos TGMS (tt) ou PGMS (pp).  
 

 

2.7 VIABILIDADE DE CULTIVARES HÍBRIDAS EM ARROZ 

 

Entendendo a necessidade de aumentar a produção de arroz híbrido, 

pesquisadores participantes da parceria Embrapa/CIRAD têm selecionado progênies 

oriundas de populações de arroz irrigado, visando alta produção de sementes em cruzamento. 

O objetivo da estratégia é identificar materiais elites para serem utilizados como genitores 

de híbridos, que sejam competitivos em produtividade (Neves et al., 2017). Em avaliação de 

populações mantenedoras para desenvolvimento de genitores fêmeas de híbridos em arroz 

Híbrido 
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irrigado, Neves et al. (2009) observaram que a produtividade média de híbridos com essas 

fêmeas superou a cultivar convencional testemunha (BRS Fronteira) em 26%, com 

rendimento de 2,4 toneladas a mais na produção de grãos. Em 2010, a cultivar híbrida 

BRSCIRAD 302, desenvolvida na parceria Embrapa/CIRAD, atingiu produtividade de 13 t 

ha-1 no Rio Grande do Sul. 

O híbrido de arroz de sequeiro Ecco, desenvolvido pela RiceTec, também 

mostrou produtividade superior às cultivares testemunhas – linhagens puras (BRS 

Primavera, BRS Sertaneja e Cambará), na ordem de 45,6%. Este híbrido ainda revelou maior 

perfilhamento que as testemunhas (Soares et al., 2010). Wander & Padrão (2017) também 

sustentam que, em áreas comerciais, normalmente o rendimento de grãos das cultivares 

híbridas superam o das cultivares convencionais em cerca de 1,0 t ha-1.  

Numa análise econômica simples, consideraram-se aqui os seguintes dados: i) 

demandas aproximadas da densidade de semeadura para cultivares convencionais (cerca de 

100 kg ha-1) e cultivares híbridas (40 kg ha-1) (Reunião...2016); ii) produtividade média 

aproximada de 7,74 t ha-1 para cultivares convencionais (média do arroz irrigado no Rio 

Grande do Sul) contra 8,74 t ha-1 (13% a mais) para híbridos (Wander & Padrão, 2017); e 

iii) custo de produção com sementes estimado em R$176,00 ha-1 (R$1,76 kg-1 × 100 kg), 

para o cultivo de linhagens convencionais, contra R$800,00 ha-1 (R$20,00 kg-1 × 40 kg) para 

o cultivo de híbridos. Neste caso, tomando-se o preço da saca de 50 kg de arroz em casca 

(grãos), na safra 2018/2019 em Pelotas-RS, estimado em R$47,00, constata-se que a renda 

líquida por hectare é favorável ao cultivo do híbrido, isto é, R$7.415,60 contra R$7.099,60 

(Tabela 2.1). Esta vantagem (± R$316,00 ha-1), extrapolada para a área total de cultivo de 

arroz irrigado no Brasil (1,7 milhões de hectares), representaria um acréscimo de receita 

anual da ordem de R$540 milhões. Para assegurá-la, entretanto, é fundamental, além das 

produtividades elevadas (acima de 9,0 t ha-1), que se mantenha a qualidade do grão das 

cultivares híbridas no mesmo nível já alcançado pelas variedades tradicionais; pois, nas 

condições aqui simuladas, uma depreciação de apenas 5% no preço do grão vindo de híbridos 

(relativamente ao preço normal de mercado) já reverteria essa vantagem para as linhagens 

tradicionais, em quase R$100,00 ha-1. 

 

  



  

36 

 

Tabela 2.1. Avaliação do retorno econômico do cultivo de cultivares convencionais 

(linhagens puras) ou cultivares de híbridas para o produtor de grãos. 

Característica 
Cultivares 

convencionais 

Cultivares  

híbridas 

Densidade de plantio (kg ha-1) 100 40 

Produtividade (t ha-1) 7,74 8,741 

Preço de grãos (saca 50 kg)2 R$ 47,00 R$ 47,00 

Preço da semente (1 kg) R$ 1,76 R$ 20,00 

Custo da semente (R$ ha-1) R$ 176,00  R$ 800,00 

Receita bruta (R$) R$ 7.275,60 R$ 8.215,60 

Receita líquida (R$) R$ 7.099,60 R$ 7.415,60 

1
Vantagem média do híbrido estimada em 1,0 t ha-1 (Wander & Padrão, 2017).  

2
Cotação média de julho (2019), em Pelotas-RS (Conab, 2019). 

 

Estratégias para aumentar a eficiência na produção das sementes híbridas 

também estão sendo desenvolvidas no Brasil, com êxito. Uma alternativa é o uso do plantio 

misturado de fêmeas e machos, conduzindo o campo de produção de sementes híbridas sem 

a separação das linhagens parentais; assim, exigem-se menores investimentos nas operações 

de manejo. Esse procedimento proporciona maior eficiência na polinização de plantas 

machoestéreis, por plantas polinizadoras e receptoras, as quais são plantadas lado a lado, 

aleatoriamente distribuídas (Yamamoto et al., 2014).  

Recente pesquisa realizada no Rio Grande do Sul revelou dados positivos ao 

investigar a proporção de linhagens machos e fêmeas num campo de produção de sementes 

híbridas em plantio misturado (Nascente et al., 2019). Os resultados mostram que, 

aumentando-se a proporção de plantas da linhagem R – restauradora (polinizador macho-

fértil), em relação às da linhagem A (receptor machoestéril), numa proporção de três 

(receptor) para um (polinizador), obtém-se acréscimo significativo na produtividade das 

sementes híbridas. Assim, utilizando-se esta proporção, o preço da semente híbrida reduz 

em cerca de 75%, passando a custar R$4,92 reais por quilograma. Nesse nível de preço, a 

viabilidade do cultivo de híbridos fica assegurada. A separação das sementes do polinizador, 

das sementes do híbrido, em processamento pós-colheita, é feita pelas características 
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diferenciais dos grãos do polinizador, como dimensões dos grãos (Zhu et al., 2011) ou 

coloração de grãos (Maruyama et al., 1991). 

 

2.8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para produzir sementes híbridas de arroz, uma planta autógama, necessita-se 

desenvolver ferramentas de melhoramento que possibilitem aumentar a capacidade de 

cruzamentos entre os genitores do híbrido. Assim, os principais empecilhos para a produção 

de sementes híbridas na espécie são a baixa taxa de alogamia das fêmeas quando em 

cruzamento, e a falta de sincronização de floração entre os genitores masculino e feminino. 

Diante disso, há necessidade de aumentar a aptidão à alogamia do genitor feminino e, ainda, 

estabelecer estratégias satisfatórias para o melhoramento visando cultivares híbridas. 

A Embrapa Arroz e Feijão, em parceria com o CIRAD, tem conduzido um 

programa de seleção recorrente para melhoramento de populações e obtenção de genitores 

fêmeas promissoras, em seu programa de híbridos de arroz. As pesquisas têm sido 

desenvolvidas com objetivo de quantificar a taxa de alogamia, bem como a aptidão à 

produção de sementes híbridas em progênies ou linhagens de populações de arroz irrigado. 

Assim, estratégias de seleção estão sendo adotadas e avaliadas para gerar fêmeas elites mais 

alogâmicas, as quais serão utilizadas na produção de híbridos de arroz. 
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3 PARÂMETROS GENÉTICOS RELACIONADOS À CAPACIDADE DE 

ALOGAMIA EM POPULAÇÃO DE ARROZ IRRIGADO 

 

RESUMO 

Em arroz, a baixa taxa de cruzamento natural dificulta a produção de sementes 

híbridas, aumentando o seu preço e limitando a expansão do cultivo de híbridos. Neste 

trabalho objetivou-se estimar parâmetros genéticos para inferir acerca do potencial de uma 

população (P29) do programa de híbridos da Embrapa, como fonte para seleção de linhagens 

fêmeas com elevada aptidão para o cruzamento natural. A população segrega para um gene 

de machoesterilidade, o que tem permitido seu melhoramento por seleção recorrente, 

inclusive buscando aumentar também a sua aptidão à alogamia. Para isso, estimaram-se 

parâmetros genéticos da população, a partir de progênies S1, incluindo ganho esperado por 

seleção em caracteres agronômicos de interesse, com foco naqueles associados à capacidade 

de produção de sementes híbridas. Um experimento de avaliação de progênies foi conduzido 

em estação experimental da Embrapa Arroz e Feijão, em Brazabrantes (16º25'S, 49º23'W e 

761 m), Estado de Goiás. O delineamento experimental foi um alfa-látice, com 260 

tratamentos; 253 progênies S1 e sete linhagens machoestéreis elite (testemunhas). Os 

caracteres avaliados foram: aptidão feminina à produção de sementes híbridas (FHSPA), 

produção de grãos em plantas macho-férteis (GW-MF), aptidão feminina à alogamia (FOA), 

altura de planta (AP) e dias para o florescimento (DF). Para avaliação dos caracteres, em 

cada parcela foi colhido e pesado um bulk de sementes de cinco plantas férteis, bem como, 

individualmente, a produção de cada planta machoestéril. O caráter FHSPA foi avaliado a 

partir da massa de grãos produzida pelas plantas machoestéreis, alofecundadas; GW-MF 

pela produção média de grãos das plantas férteis, autofecundadas; e FOA, pela razão entre 

os valores médios de FHSPA e GW-MF. Foram observadas diferenças significativas 

(p<0,01) entre médias de progênies, indicando que a população tem potencial para 

continuidade no programa de melhoramento de híbridos de arroz. As estimativas dos 

coeficientes de variação genética e de herdabilidade associadas aos caracteres FHSPA e 

GW-MF evidenciaram presença de suficiente variabilidade na população, com possibilidade 

de se obter ganhos genéticos significativos. A herdabilidade para o caráter prioritário FHSPA 

foi 51%. A correlação entre FHSPA e FOA foi alta e positiva (0,83; p < 0,001), indicando 

que o primeiro caráter é também um bom indicador de alogamia. As correlações entre 

FHSPA e GW-MF, e entre FHSPA e AP também foram positivas, porém, de baixa 

magnitude. O ganho de seleção estimado para FHSPA, sob 10% de intensidade de seleção, 

foi de 21%, com progênies atingindo níveis satisfatórios de produção de sementes híbridas 

(20 a 30 g planta-1) e próximo de 70% de aptidão alogâmica. Os resultados evidenciam que 

a população P29 tem um bom potencial genético para geração de linhagens fêmeas 

promissoras para o desenvolvimento e melhoramento de híbridos de arroz. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa, machoesterilidade, híbrido de arroz, aptidão à alogamia. 
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ABSTRACT  

GENETIC PARAMETERS RELATED TO ALLOGAMY ABILITY                                 

IN IRRIGATED RICE POPULATION 

 

In rice, the low rate of natural crossing makes hybrid seed production difficult, 

increasing its price and limiting the expansion of hybrid cultivation. This study aimed to 

estimate genetic parameters to infer about the potential of a population (P29) from Embrapa 

hybrid program as a source for the selection of female lines with high aptitude to natural 

outcrossing. The population segregates for a male sterility gene, which has allowed its 

breeding by recurrent selection, also aiming to increase its allogamy ability. For this, from 

the S1 progenies, genetic parameters of the population were estimated, including genetic gain 

expected by selection for agronomic interesting traits. The emphasis was on traits related to 

the hybrid seed production. A trial to assess the progenies performance was carried out in 

the experimental station of Embrapa Arroz e Feijão, in Brazabrantes (16º25'S, 49º23'W and 

761 m a.s.l.), Brazil. The experimental design was an alpha-block, with 260 treatments; 253 

S1 progenies and seven elite male sterile lines as check. The traits evaluated were female 

hybrid seed production ability (FHSPA), grain weight of male fertile plants (GW-MF), 

female outcrossing ability (FOA), plant height (AP), and days to flowering (DF). To measure 

the traits, in each plot, a seed bulk of five fertile plants was weighed, as well as individually 

the production of each male sterile plant. FHSPA was measured as the mass of grains 

produced by the outcrossed male sterile plants; GW-MF by the mean grain mass of the self-

fertilized plants; and FOA by the ratio between the mean values of FHSPA and GW-MF. 

Significant differences (p < 0.01) among progenies means were observed, indicating that the 

population has potential for continuity in the rice hybrid breeding program. Estimates of the 

genetic variation coefficient and heritability for FHSPA and GW-MF traits showed the 

presence of sufficient variability in the population, with possibility of obtaining significant 

genetic gains. For the priority trait FHSPA the heritability was 51%. The correlation between 

FHSPA and FOA was high and positive (0.83; p < 0.001), indicating that the first trait is a 

good indicator of allogamy. The correlations between FHSPA and GW-MF, and between 

FHSPA and AP were also positive, but with a low magnitude. The estimated genetic gain 

for FHSPA on 10% of selection intensity was 21%, with progenies reaching satisfactory 

levels of hybrid seed production (20 to 30 g planta-1) and close to 70% of allogamy ability. 

The results showed that P29 population has a good genetic potential to generate promising 

females lines for the development and hybrid breeding in rice. 

 

Keywords: Oriza sativa, male sterile, rice hybrid, allogamy female aptitude. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

As estatísticas incluem o Brasil entre os nove maiores produtores de arroz do 

mundo e o primeiro após os países asiáticos. A produtividade aumentou de 3,8 t ha-1 na safra 

2005/2006 para 6,2 t ha-1 na safra 2016/2017. Em 2018, foram plantados no país 2,3 milhões 

hectares, para uma produção total de 12,0 milhões de toneladas (Conab, 2018). A previsão 
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para a safra de 2019 é de que a produção nacional seja 11,6% menor que a safra de 2018, 

com estimativa de produção de 10,6 milhões de toneladas (Planeta Arroz, 2019).  Apesar de 

o país ocupar posição de destaque no cenário da produção mundial de arroz, a atividade 

exige a adoção de estratégias que aumentem sua produtividade média e reduzam seus custos 

de produção. 

Para aumentar a produção global de arroz, garantindo segurança alimentar, em 

alguns países, sobretudo da Ásia, estudos têm sido dirigidas para o desenvolvimento de 

novas gerações de variedades, incluindo variedades híbridas. Pesquisas com híbridos de 

arroz no mundo são crescentes, motivadas pelas vantagens que proporcionam aos 

produtores, como aumento da produtividade, precocidade e resistência a doenças. Para maior 

utilização de variedades híbridas, entretanto, há que se resolver seu problema central 

relacionado à quantidade e ao custo das sementes híbridas. 

A utilização de métodos de melhoramento que auxiliam no desenvolvimento de 

estratégias para aumentar a eficiência da produção de sementes híbridas é possível desde que 

se identifique a existência de variabilidade na população em estudo. De acordo com 

Vencovsky (1969) e Ramalho et al. (1993, 2012), as estimativas de parâmetros genéticos e 

fenotípicos das populações base auxiliam na escolha de estratégias seletivas a serem 

empregadas. Essas estimativas podem ser obtidas por meio de ensaios de teste de progênies, 

avaliando a magnitude e a natureza da variância genética disponível (Costa et al., 2006; Cruz 

& Carneiro, 2006). A obtenção dessas estimativas representa uma das aplicações mais 

importantes da genética quantitativa no melhoramento vegetal (Vencovsky & Barriga, 

1992). De posse destas estimativas, é possível ainda estimar a herdabilidade dos caracteres 

e predizer o ganho esperado com a seleção, o que se relaciona diretamente com a eficiência 

seletiva (Willham, 1963; Vencovsky, 1969; Ikehashi & Fujimaki, 1980; Falconer, 1981; 

Cruz et al., 2004). 

A estimação dos componentes de variância é necessária na predição dos valores 

genéticos, obtidos via métodos de predição, como BLUP (melhor predição linear não-

viesada). Estes componentes podem ser estimados por vários métodos, entre eles o de 

Máxima Verossimilhança Restrita (REML), recomendado para modelos lineares mistos e 

dados desbalanceados (Meyer, 1986). Essa metodologia é importante para avaliação 

genética, uma vez que é empregada e recomendada para o melhoramento de plantas, por 

fornecer predições não-viesadas de efeitos genéticos na população.  
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Outro parâmetro genético muito empregado no contexto do melhoramento é a 

correlação entre caracteres; pois, fornece informações sobre a magnitude e a direção da 

associação linear entre pares de caracteres. Esta informação é aplicada em seleção indireta 

para elevar ganhos genéticos em caracteres prioritários (Olivoto et al., 2017); às vezes, de 

difícil mensuração e com herdabilidades reduzidas. Por exemplo, é usada para identificar 

associação entre produtividade de grãos e outros caracteres agronômicos que possam ser 

utilizados na seleção indireta (Entringer et al., 2014). 

O programa de arroz híbrido da Embrapa Arroz e Feijão, em sua parceria com o 

CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement), da França, desde a década de 1980, tem adotado estratégias para o 

desenvolvimento de populações melhoradas por meio de seleção recorrente. 

Especificamente, tais populações são desenvolvidas para a obtenção de linhagens fêmeas 

mais alogâmicas, utilizando o mecanismo de machoesterilidade genética. Isso porque a baixa 

produtividade e consequente preço elevado da semente híbrida, ainda é um problema para a 

adoção generalizada em arroz. A avaliação da eficiência de estratégias alternativas de 

seleção é tarefa importante para ser implementada nos programas de pesquisa com ênfase 

em híbridos. Daí, é necessário também buscar aumento na capacidade de alogamia dos 

genitores fêmeas; pois, aumentando-se a produtividade nos campos de sementes híbridas, 

reduz-se seu custo unitário, com impacto favorável no preço da semente.  

Estudos nesse sentido já vêm sendo desenvolvidos. Taillebois et al. (2017) 

mensuraram caracteres como aptidão feminina à produção de sementes híbridas, produção 

de grãos de plantas macho férteis e aptidão à alogamia, em populações de arroz irrigado sob 

seleção recorrente, para estimar parâmetros genéticos de interesse ao referido programa de 

arroz híbrido. Entre tais estimativas, destacam-se elevadas herdabilidades observadas para o 

caráter aptidão feminina à produção de sementes híbridas (0,59 a 090) e, também, a alta 

correlação deste caráter com aptidão à alogamia (0,88 a 0,91). 

Neste contexto, este estudo se propôs a avaliar o potencial de uma população de 

arroz irrigado do programa de melhoramento de híbridos da Embrapa, com segregação para 

gene de machoeterilidade, via estimação de seus principais parâmetros genéticos por meio 

do teste de progênies. Enfatizaram-se caracteres relacionados à alogamia e produção de 

sementes híbridas, buscando-se também, por meio de análise de correlação genética, 

identificar caracteres associados e com potencial de ganho por seleção.  
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Material genético e delineamento experimental 

 

Este estudo baseou na população P29 de arroz irrigado, desenvolvida no 

programa de melhoramento de arroz híbrido da Embrapa Arroz e Feijão. Esta população tem 

sido conduzida por seleção recorrente desde 2008, utilizando-se de sua segregação para o 

gene recessivo ms-IR36 de esterilidade masculina. Foi constituída, originalmente, pela 

introgressão de linhagens das subespécies indica e japonica, buscando-se elevar a sua taxa 

de alogamia. Assim, é oriunda da recombinação entre as cultivares mantenedoras indica 

CIRAD 450, CIRAD 464, CIRAD 462 e a linhagem mantenedora japonica Dwan. A 

população base que deu início ao presente estudo foi constituída em 2015, a partir da seleção 

de progênies com genótipo Msms, que originaram a população S0 com 50% de plantas férteis 

(genótipo Msms) e 50% machoestéreis (genótipo msms). As plantas com genótipo 

heterozigoto, macho férteis, foram selecionados via teste de progênie. Sementes destas 

plantas em S0 foram semeadas, gerando progênies S1 com segregação de 75% férteis e 25% 

machoestéreis (Figura 3.1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema de obtenção da população base P29 de arroz irrigado, em geração S0, 

no que tange à segregação do gene ms-IR36 de esterilidade masculina, 

resultando em genitores femininos (msms) e masculinos (Msms), até a obtenção 

da geração S1, para extração de progênies. 
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Para avaliação do potencial genético da população, progênies S1 foram extraídas 

de plantas férteis e submetidas a um ensaio de teste de progênies (Figura 3.2). Esta figura 

ilustra um bloco do experimento, destacando a tomada de dados para produção de grãos, 

separadamente, de plantas férteis (¾ Ms_) e de plantas machoestéreis (¼ ms ms). 

 

 
 

Figura 3.2. Esquema destacando a colheita de sementes de plantas macho-férteis (Msms) 

autofecundadas na geração S0 da população inicial (A), seguida da geração de 

progênies S1 submetidas à avaliação experimental (B), com ilustração de um 

bloco do ensaio e da segregação do gene ms-IR36 (proporção 1:2:1), resultando 

em plantas machoestéreis (C) e macho-férteis (D), cujas produções de grãos 

representaram dados prioritários no estudo. 

  

 

As progênies S1 extraídas da população base foram avaliadas na entressafra 

(fevereiro a junho) de 2016, na Fazenda Palmital da Embrapa Arroz e Feijão, município de 

Brazabrantes, Goiás (16º25'S, 49º23'W, 761 m). Um delineamento experimental alfa-látice 

com duas repetições, cada uma com treze blocos de vinte parcelas foi utilizado. Os 
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tratamentos, num total de 260, foram constituídos por 253 progênies mais sete genótipos 

testemunhas. As testemunhas foram linhagens elites do mesmo programa de melhoramento. 

Os tratamentos foram dispostos em parcelas de uma fileira de quarenta plantas. O 

espaçamento entre fileiras foi 0,30 m e 0,25 m entre plantas na fileira.  

 

3.2.2 Caracteres agronômicos avaliados 

 

A avaliação da população centrou-se em dados de produção de sementes, 

colhidos separadamente de plantas machoestéreis e plantas férteis de cada parcela. Com isso, 

obtiveram-se os dados fenotípicos dos caracteres prioritários: i) aptidão feminina à produção 

de sementes híbridas (FHSPA, do inglês female hybrid seed production ability); ii) produção 

de grãos em plantas macho-férteis (GW-MF, do inglês grain weight of male fertile plant), 

supostamente resultante de autofecundação; e iii) aptidão feminina à alogamia (FOA, do 

inglês female outcrossing ability). As sementes das plantas machoestéreis foram colhidas 

individualmente em cada parcela; enquanto a produção de grãos das plantas férteis resultou 

do bulk de sementes de cinco plantas tomadas ao acaso. Ambos os caracteres (FHSPA e 

GW-MF), entretanto, foram expressos em g.planta-1. A variável FOA resultou da razão 

percentual entre a produção média de sementes das plantas machoestéreis e a produção 

média de grãos das plantas macho-férteis, conforme preconizado por Taillebois et al. (2017).  

Dois outros caracteres ainda foram avaliados: dias para o florescimento (DF) – 

período entre a emergência até 50% de floração das plantas da parcela; e altura da planta 

(AP) – comprimento, em centímetros, da base do caule à extremidade da folha mais alta de 

uma planta tomada ao acaso, na parcela, após o completo florescimento. Esses caracteres 

foram incluídos no estudo em razão de sua importância no contexto da cultura do arroz, bem 

como para investigar suas possíveis correlações com os caracteres relacionados à produção 

de grãos. Os dados de todos esses atributos foram utilizados para a obtenção de estimativas 

dos componentes de variância e dos parâmetros genéticos de interesse. 

3.2.3 Análise dos dados experimentais  

As análises biométricas dos dados, tomados em nível de parcela, foram 

realizadas utilizando-se a abordagem de modelos lineares mistos, via procedimento 

REML/BLUP (Restricted Maximum Likelihood / Best Linear Unbiased Prediction); o 
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método REML para estimação dos componentes de variância e o BLUP para predição dos 

valores genotípicos das progênies. O modelo linear adotado foi:  

Yijk = µ + bj + pk + gi(k) + εijk 

em que: Yijk é a observação na parcela que recebeu o tratamento i associado à população k 

(testemunhas ou progênies), no bloco j; µ é uma constante comum a todas as observações; 

bj é o efeito do bloco j, assumindo como fixo; pk é o efeito fixo da população k associada ao 

tipo do tratamento (k=1, 2, ..., t+1; em que t é o número de testemunhas, e o último nível é 

a população de progênies); gi(k): é o efeito aleatório do tratamento i dentro da população k, 

que se restringe à população de progênies (por ausência de graus de liberdade dentro dos 

níveis 1 a t do fator k), assumido com distribuição N(0, 𝜎𝑝
2); e εijk: é o erro experimental 

aleatório associado à ijk-ésima parcela, assumido independente e com distribuição N(0, 𝜎𝑒
2).  

Em análise exploratória, buscando-se prevenção contra erros na tomada dos 

dados, parcelas com valores de FHSPA acima de 60 g planta-1 foram descartadas 

(supostamente plantas férteis autofecundadas). Pesquisa anterior revelou que plantas 

machoestéreis da população P29 ainda não atingiram tais níveis de produção (Taillebois et 

al., 2017). Também, com base em informações do mesmo estudo, dados de GW-MF abaixo 

de 15 g planta-1 foram assumidos como parcelas perdidas; pois, aparentemente causavam 

superestimação na taxa de alogamia determinada por FOA. Isso também melhorou a 

distribuição dos dados e garantiu aproximação normal às variáveis em análise, condição 

fundamental para a validade da estimação/predição e dos testes estatísticos implementados.  

O esquema da análise de variância (Anova), com o correspondente 

desdobramento dos efeitos de tratamentos, bem como as esperanças de quadrados médios de 

maior interesse, está representado na Tabela 3.1. A montagem completa desse quadro de 

Anova exigiu o ajuste sequencial de modelos alternativos àquele descrito anteriormente. A 

significância das estimativas dos componentes de variância dos efeitos aleatórios foi 

verificada por meio do teste da razão de verossimilhança – LTR (likelihood test ratio). Esse 

procedimento revela se os efeitos de progênie explicam parte da variação total, o que é 

observado pela significância das variâncias associadas a cada variável. Na sequência foram 

também obtidos os BLUP’s das progênies (valores genotípicos preditos) para cada caráter, 

bem como suas respectivas médias. Estas análises foram implementadas no aplicativo 

computacional Statistical Analysis System, utilizando-se principalmente seu procedimento 

“proc mixed” (SAS Institute, 2012). 
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Tabela 3.1. Estrutura da análise de variância1 em nível de médias de plantas por parcela e 

as respectivas esperanças dos quadrados médios, para os caracteres avaliados. 

1
GL: graus de liberdade original (sem considerar perdas de parcelas); QM: quadrado médio; E(QM): 

esperança de quadrado médio; k1: média harmônica do número de repetições por progênie. 

 

 

3.2.4 Estimação de parâmetros genéticos 

 

De posse das estimativas dos componentes de variância genotípica entre 

progênies (𝜎𝑝
2) e ambiental entre parcelas dentro do bloco (𝜎𝑒

2), foi possível estimar a 

variância genética e a variância fenotípica entre parcelas. Parâmetros genéticos outros como 

herdabilidade e ganho por seleção também foram estimados, conforme preconizam 

Vencovsky & Barriga (1992). Com base nesse referencial teórico, sabe-se que a variância 

genética (𝜎𝑔
2) entre progênies S1, no caso correspondente à própria variância de progênies 

(𝜎𝑝
2), é dada por: 𝜎𝑔

2 = 𝜎𝐴 
2  + 

1

4
𝜎𝐷

2; em que 𝜎𝐴 
2  e 𝜎𝐷

2 são as variâncias genéticas aditiva e 

dominante. A Tabela 3.2 traz a relação de parâmetros genéticos, com seus estimadores, que 

foram utilizados para caracterizar o potencial da população P29 de arroz irrigado. 

Para calcular o ganho esperado com a seleção entre progênies (Gs), estimado em 

nível de médias das progênies e para cada caráter, utilizou-se a expressão (Vencovsky & 

Barriga, 1992):  

𝐺𝑠 = 𝑖 
�̂�𝑔

2

√�̂��̅�
2

 

em que: 𝑖 é o índice de seleção estandardizado para intensidade de 10% das progênies 

superiores (k = 1,755); �̂�𝑔
2 é a estimativa da variância genética entre médias de progênies; e 

�̂��̅�  é o desvio padrão fenotípico entre médias. 

Fonte de variação GL QM E(QM) 

Blocos          25 - - 

Tratamentos        258 - - 

      Progênies (P) 239 QMP 𝜎𝑒
2 +𝑘1. 𝜎𝑝

2 

      Testemunhas (T) 3 - - 

      P vs T 1 - - 

Erro entre        177  QME  𝜎𝑒
2 
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O correspondente ganho por seleção expresso em valores percentuais (𝐺𝑠%) foi 

obtido por:  𝐺𝑠% = 100 ×  
𝐺𝑠

𝑚
; em que 𝑚 é a média geral do caráter. 

 

 

Tabela 3.2. Parâmetros estatísticos e genéticos utilizados para caracterizar o potencial da 

população P29 de arroz irrigado, em relação a cinco caracteres agronômicos 

avaliados em progênies S1.  

1𝑄𝑀𝐸: é o quadrado médio do erro experimental; 𝑄𝑀𝑝: é quadrado médio entre progênies; 𝑘1: é a média 

harmônica do número de repetições por progênie; 𝑚: é a média do caráter.  

 

 

  

Parâmetro Descrição Estimador1 

𝜎𝑒
2 

Variância do erro entre parcelas dentro de 

blocos 
�̂�𝑒

2 =  𝑄𝑀𝐸 

𝜎𝑝
2 

Variância genotípica entre                        

médias de progênies 
�̂�𝑝

2 =
𝑄𝑀𝑝 − 𝑄𝑀𝐸 

𝑘1
= �̂�𝑔

2 

𝜎�̅�
2 

Variância fenotípica entre médias de 

progênies 
�̂��̅�

2 = �̂�𝑔
2 +  

�̂�𝑒 
2

𝑘1
 

ℎ2 
Herdabilidade no sentido amplo, em nível de 

médias de progênies 
ℎ̂2 =

�̂�𝑝
2

�̂��̅�
2 ×  100 

𝐶𝑉𝑒 Coeficiente de variação experimental 𝐶�̂�𝑒 = (
√�̂�𝑒

2

𝑚
 ) 100 

𝐶𝑉𝑔 Coeficiente de variação genotípico 𝐶�̂�𝑒 = (
√�̂�𝑔

2

𝑚
 ) 100 

𝐶𝑉𝑟 Coeficiente de variação relativo 𝐶�̂�𝑟 =
𝐶𝑉𝑔

𝐶𝑉𝑒
 

𝑟𝑔𝑔 Acurácia da seleção genotípica �̂�𝑔𝑔 = √ℎ̂2 
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Os coeficientes de correlação genética (𝑟𝐺𝑥𝑦) entre pares de caracteres 𝑥 e 𝑦 

foram estimados pela expressão: 

𝑟𝐺𝑥𝑦 =  
𝐶𝑂𝑉𝑔(𝑥𝑦)

√�̂�𝑔(𝑥)
2 �̂�𝑔(𝑦)

2

 

em que: 𝐶𝑂𝑉𝑔(𝑥𝑦) é a covariância genética entre progênies para os caracteres 𝑥 e 𝑦; �̂�𝑔(𝑥)
2  

é a variância genética entre progênies para o caráter 𝑥; �̂�𝑔(𝑦)
2  é a variância genética entre 

progênies para o caráter 𝑦.  

A significância das correlações foi avaliada pela estatística t-Student, no nível 

de 5% de probabilidade. Todos esses cálculos foram realizados no software livre R (R Core 

Team, 2018). 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Estatísticas experimentais  

 

Os pressupostos da análise dos dados para normalidade, verificados após o 

descarte de certas observações (vide seção 3.2.3) e, sobretudo, por meio de análise gráfica 

(Apêndices A a E), evidenciaram atendimento satisfatório (distribuições relativamente 

simétricas) para todos os caracteres. A eliminação desses dados implicou também na perda 

de tratamentos, especificamente duas linhagens testemunhas e duas progênies, conforme se 

pode notar nos respectivos graus de liberdades destas fontes de variação nos quadros de 

Anova (Tabelas 3.3 e 3.4). 

Pelas análises de variância (Tabelas 3.3 e 3.4) verificou-se efeito significativo 

(p<0,01) de progênies para todos os caracteres avaliados. A significância desse efeito indica 

a presença de significativa variabilidade genética na população P29. Sabe-se que a existência 

de variabilidade quanto ao potencial produtivo numa população de novas linhagens é 

fundamental para o sucesso de um programa de melhoramento; pois, possibilitará a escolha 

de progênies geneticamente superiores para posterior recombinação, o que implicará em 

ganhos genéticos nos ciclos seguintes de seleção.  
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Tabela 3.3. Análise de variância para três caracteres agronômicos (FHSPA, GW-MF e 

FOA)1 relacionados à produção de sementes híbridas, num ensaio de avaliação 

de progênies S1 da população P29 de arroz irrigado, incluindo linhagens 

testemunhas (T). 

 

 

Tabela 3.4.  Análise de variância para os caracteres altura de planta (AP, em cm) e dias para 

o florescimento (DF), num ensaio de avaliação de progênies S1 da população 

P29 de arroz irrigado, incluindo linhagens testemunhas (T).  

   FV 
 AP    DF  

GL QM F P > F  GL QM F P > F 

Blocos1   25 331.11 15.04 <.0001      25 56.81 8.10 <.0001 

Tratamentos 255 88.45 4.02 <.0001    255 15.85 2.26 <.0001 

   Testemunhas (T) 4 90.06 4.09 0.0032  4 15.23 2.17 0.0738 

   Progênies (P) 250 80.59 3.66 <.0001  250 15.30 2.18 <.0001 

   P vs. T 1 1742.42 79.13 <.0001  1 176.09 25.09 <.0001 

Erro2 222 22.02 - -     221 7.02 - - 

Média / R2 / CV(%) - 81,24    /   0,86      /    5,78  - 78,07    /    0,78     /    3,39 

1Blocos = Repetição + Blocos/Repetição 

 

O contraste entre progênies e testemunhas (P vs. T) também se revelou 

significativo em todos os caracteres. Analisando especificamente as respectivas médias 

destes grupos de tratamentos (Tabela 3.5), observa-se que, embora certas linhagens 

testemunhas superaram a população de progênies em alguns caracteres, em média, as 

progênies também superaram algumas testemunhas nos mesmos caracteres. As médias de 

produção de sementes das progênies atingiram valores acima da maior parte das 

testemunhas, com exceção da linhagem E01 (testemunha T_01). Esses resultados indicam 

que a população apresenta médias aceitáveis, principalmente, por ainda não ter sido 

   FV GL 
FHSPA  GW-MF  FOA 

QM F P > F  QM F P > F  QM F P > F 

Blocos2 25 223.84 7.71 <.0001  169.10 5.73 <.0001  1,166.36 3.15 <.0001 

Tratamentos  255 60.22 2.07 <.0001  60.72 2.06 <.0001  566.76 1.53 0.0006 

    Testemunhas (T) 4 259.84 8.95 <.0001  81.20 2.75 0.0293  3994.674 10.79 <.0001 

    Progênies (P) 250 57.48 1.98 <.0001  58.47 1.98 <.0001  529.4146 1.43 0.0034 

    P vs T 1 171.29 5.90 0.0160  549.53 18.61 <.0001  222.132 0.60 0.4377 

Erro2  222 29.03 - -  29.53 - -  370.22 - - 

Média /R2 / CV(%)  -  17,77  /  0,76  /   30,32  33,21  /   0,75   /    16,36  54,58    /    0,67   /    35,25 

1FHSPA: aptidão feminina à produção de sementes híbridas (g planta-1); GW-MF: produção de grãos de plantas macho-férteis (g planta-

1); FOA: aptidão à alogamia (%); 2 Blocos = Repetição + Blocos/Repetição. 
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submetida a processo intenso de seleção. Logo, revelam o potencial promissor da população 

P29 em gerar progênies ou novas linhagens com nível equivalente ou até superior às 

linhagens elite incluídas no ensaio.  

 

Tabela 3.5. Médias ajustadas para as populações fixas dos tratamentos genéticos avaliados 

(população de progênies e cada das linhagens testemunhas), associadas a cinco 

caracteres agronômicos mensurados num ensaio de avaliação de progênies S1 da 

população P29 de arroz irrigado, com erro padrão, teste e significância estatística 

(p-valor) e limites inferior (LI) e superior (LS) do intervalo de confiança (95%). 

Caráter1 Populações Média Erro padrão t-teste p-valor LI(95%) LS(95%) 

FHSPA 

Pop. P29 17,87 0,35 51,61 <0,0001 17,19 18,55 

Test_01 31,08 3,93 7,90 <0,0001 23,34 38,83 

Test_12 2,07 3,93 0,53 0,5993 -5,67 9,81 

Test_40 14,33 3,94 3,64 0,0003 6,57 22,09 

Test_42 5,94 5,56 1,07 0,2865 -5,02 16,90 

Test_45 11,25 3,32 2,86 0,0046 3,50 18,99 

GW-MF  

Pop. P29 33,37 0,35 95,55 <0,0001 32,68 34,06 

Test_01 25,53 3,98 6,41 <0,0001 17,69 33,37 

Test_12 18,78 3,98 4,72 <0,0001 10,94 26,61 

Test_40 33,42 3,99 8,38 <0,0001 25,57 41,28 

Test_42 17,07 5,63 3,03 0,0027 5,98 28,16 

Test_45 27,17 3,98 6,83 <0,0001 19,33 35,01 

FOA 

Pop. P29 54,69 1,04 52,47 <0,0001 52,63 56,74 

Test_01 122,41 14,03 8,72 <0,0001 94,77 150,06 

Test_12 14,45 14,02 1,03 0,3040 -13,18 42,08 

Test_40 44,41 14,06 3,16 0,0018 16,72 72,09 

Test_42 24,79 19,85 1,25 0,2130 -14,32 63,91 

Test_45 40,99 14,03 2,92 0,0038 13,35 68,64 

AP 

Pop. P29 81,46 0,41 198,32 <0,0001 80,66 82,27 

Test_01 78,55 3,43 22,88 <0,0001 71,78 85,31 

Test_12 58,97 3,43 17,19 <0,0001 52,21 65,73 

Test_40 67,44 3,44 19,59 <0,0001 60,66 74,22 

Test_42 63,50 4,86 13,07 <0,0001 53,93 73,07 

Test_45 62,63 3,43 18,24 <0,0001 55,86 69,39 

DF 

Pop. P29 77,97 0,18 435,93 <0,0001 77,62 78,33 

Test_01 81,60 1,94 42,12 <0,0001 77,78 85,42 

Test_12 82,31 1,94 42,52 <0,0001 78,50 86,13 

Test_40 84,26 1,94 43,41 <0,0001 80,43 88,08 

Test_42 87,31 2,74 31,86 <0,0001 81,91 92,71 

Test_45 78,40 1,94 40,47 <0,0001 74,58 82,22 
1FHSPA: aptidão feminina à produção de sementes híbridas (g planta-1); GW-MF: produção de grãos de plantas 

macho-férteis (g planta-1); FOA: aptidão à alogamia (%); AP: altura de planta (cm); e DF: dias para o 

florescimento. 



  

58 

 

Por outro lado, os resultados também mostram que ainda há muito a ser 

percorrido pelo melhoramento da população para alcançar à alogamia desejada. Para o 

caráter FHSPA a média da população P29 representou 38,2% da média das testemunhas 

(Tabela 3.5). Observa-se que as plantas machoestéreis da população ainda produzem 

praticamente metade da massa de grãos produzida, em média, pelas plantas macho-férteis 

(17,9 g em FHSPA, contra 33,4 g em GW-MF), com exceção da testemunha E01 que 

apresentou média (31,08 g) superior à das progênies.  

A população P29 foi desenvolvida a partir da introgressão de germoplasma 

exótico em germoplasma adaptado, o que contribui para a sua variabilidade genética. 

Provavelmente por isso, observaram-se diferenças genéticas altamente significativas (p < 

0,001) para o efeito de progênies na população, mostrando também que o ensaio foi eficiente 

na discriminação das progênies. A significância da fonte de variação associada às progênies 

é, portanto, indicativo de que há variabilidade e, consequentemente, possibilidades de 

sucesso com a seleção (Tabela 3.5). 

A média para altura de planta na população P29 foi de 81 cm, valor dentro de 

padrões normais de altura para genitores de híbridos (Tabela 3.5). Os resultados de altura de 

planta corroboram o ideotipo estabelecido para arroz, em torno de 100 cm. Essa altura 

permite as plantas tolerarem níveis mais elevados de adubação nitrogenada, sem se 

acamarem, aumentando a capacidade fotossintética e a emissão de perfilhos, o que 

proporciona melhores índices de produção de grãos (Terres et al., 2004).  

Para o caráter dias para o florescimento, a média da população foi de 78 dias 

(Tabela 3.5), com intervalo de florescimento de quinze dias. A duração da fase vegetativa 

para alcançar a maturação do grão, na população P29, é considerada como super-precoce, 

levando em consideração a classificação de ciclo de desenvolvimento de cultivares de arroz 

irrigado para o Rio Grande do Sul. Essa classificação estabelece como super-precoce, 

cultivares que apresentam ciclo menor que 100 dias; precoce, de 100 a 120 dias; médio, de 

121 a 130 dias; e semitardio, acima de 130 dias (Reunião..., 2016). A média de dias para o 

florescimento sugere haver possibilidade de seleção de progênies com menor ciclo, 

reduzindo o tempo da cultura no campo. A vantagem de progênies mais precoces está na 

colheita antes da maturação do arroz vermelho, comum na lavoura, promovendo maior 

lucratividade à atividade. Além disso, a colheita mais cedo propicia obtenção de melhor 
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preço no mercado, evita a incidência de doença como, por exemplo, brusone, e menos gastos 

com irrigação. 

Num resumo da chamada “análise de deviance” (D), relacionada à estimação e 

testes dos componentes de variância do modelo de análise (Tabela 3.6), observa-se que as 

estimativas da variância genotípica revelaram efeitos altamente significativos (p < 0,001) de 

diferenciação entre as progênies, para todos os caracteres avaliados. Verificou-se, por meio 

dos intervalos de confiança, que as estimativas de ambos os componentes de variância (𝜎𝑝
2 

e 𝜎𝑒
2) diferiram estatisticamente de zero. Isso indica que o efeito de progênies explica 

consideravelmente parte da variação total captada pelo modelo e, consequentemente, a 

significância da variância genética (𝜎𝑔
2) entre as progênies S1 da população.  

Tabela 3.6. Estimativas dos componentes de variância genética (𝜎𝑔
2) e ambiental (𝜎𝑒

2) para 

cinco caracteres agronômicos, com respectivos erros padrão, teste e 

significância estatística (p-valor) e limites inferior (LI) e superior (LS) dos 

intervalos de confiança (95%), associados a ensaio de avaliação de progênies S1 

na população P29 de arroz irrigado. 

Caráter1 Variância Estimativa Erro padrão Z-teste p-valor LI (95%) LS (95%) 

 FHSPA 𝜎𝑔
2 15,2411 3,1108 4,90 <0,0001 10,60 23,79 

 𝜎𝑒
2 28,9926 2,7275 10,63 <0,0001 24,31 35,18 

        

 GW-MF 𝜎𝑔
2 15,3817 3,2071 4,80 <0,0001 10,62 24,26 

 𝜎𝑒
2 29,7127 2,8147 10,56 <0,0001 24,88 36,10 

        

 FOA 𝜎𝑔
2 82,6271 31,2184 2,65 0,0041 44,30 205,43 

 𝜎𝑒
2 372,0600 34,9989 10,63 <0,0001 311,97 451,44 

        

 AP 𝜎𝑔
2 31,0893 3,9799 7,81 <0,0001 24,56 40,64 

 𝜎𝑒
2 21,8592 2,0560 10,63 <0,0001 18,33 26,52 

        

 DF 𝜎𝑔
2 4,4170 0,8134 5,43 <0,0001 3,17 6,57 

 𝜎𝑒
2 7,0233 0,6621 10,61 <0,0001 5,89 8,53 

1FHSPA: aptidão feminina à produção de sementes híbridas (g planta-1); GW-MF: produção de grãos de plantas 

macho-férteis (g planta-1); FOA: aptidão à alogamia (%); AP: altura de planta (cm); e DF: dias para o 

florescimento. 

 
Os intervalos de confiança associados às estimativas das variâncias genética e 

ambiental apresentaram boa precisão, pois, ambos revelaram estreita amplitude. A 

constatação da existência de variância genética significativa nos caracteres em estudo revela 

haver efetiva possibilidade de seleção de progênies superiores. A análise particular das 
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progênies, para fins de identificação daquelas a serem recombinadas no ciclo seguinte, 

requer, entretanto, inspeção cuidadosa de seus valores genotípicos preditos (BLUP’s), 

disponíveis nos Apêndices F a J. 

 

3.3.2 Parâmetros genéticos 

 

3.3.2.1 Caracteres de produção 

 

As estimativas das variâncias genética, ambiental e fenotípica, bem como de 

coeficientes como herdabilidade, variação genética e acurácia seletiva, entre outras, para os 

caracteres relacionados à produção de grãos, estão apresentadas na Tabela 3.7. Tal como 

observado na Tabela 3.6, há evidência de variabilidade genética significativa em todos os 

caracteres. 

 

Tabela 3.7. Estimativas de parâmetros genéticos obtidas com base em médias de progênies 

para três caracteres relacionados à produção de grãos1 avaliados em ensaio de 

progênies S1 da população P29 de arroz irrigado. 

Parâmetro2 FHSPA GW-MF FOA 

𝜎𝑔
2 15,2411 15,3817 82,6271 

𝜎𝑒
2 28,9926 29,7127 372,0600 

𝜎�̅�
2 29,8811 30,3881 270,5362 

ℎ2(%) 51,0 50,6 30,5 

𝐶𝑉𝑔(%) 21,96 11,80 16,65 

𝐶𝑉𝑒(%) 30,32 16,36 35,25 

𝐶𝑉𝑟 0,72 0,72 0,47 

𝑟𝑔𝑔 0,71 0,71 0,55 

Gs% 21,10 12,78 13,79 

�̅� 17,77   33,21   54,58 

1 FHSPA: aptidão feminina à produção de sementes híbridas (g planta-1); GW-MF: produção de grãos de 

plantas macho-férteis (g planta-1); e FOA: aptidão feminina à alogamia (%). 
2 𝜎𝑔

2: variância genética entre progênies; 𝜎𝑒
2: variância ambiental; 𝜎𝑓̅

2: variância fenotípica; ℎ2(%): 

herdabilidade em nível de médias de progênies; 𝐶𝑉𝑔(%): coeficiente de variação genética; 𝐶𝑉𝑒(%): 

coeficiente de variação residual; 𝐶𝑉𝑟: coeficiente de variação relativa; 𝑟𝑔𝑔: acurácia seletiva; Gs%: ganho 

genético predito sob 10% de intensidade de seleção; �̅�: média da população. 
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Os coeficientes de herdabilidade, estimados com base na média de progênies, 

atingiram valores acima de 50% para os caracteres FHSPA e GW-MF (Tabela 3.7), 

indicando que a população P29 está apta para ser aproveitada no programa de híbridos de 

arroz da Embrapa. Esses resultados, se aproximam aos identificados por Taillebois et al. 

(2017), que encontraram herdabilidade de 61% para FHSPA e 52% para GW-MF. Um valor 

de ℎ2 acima de 50% indica que existe considerável proporção da variância aditiva na 

população, o que implica em dizer que métodos simples de seleção (ex. seleção massal) 

podem ser usados, com sucesso, no melhoramento de características desejáveis (Hallauer et 

al., 2010). 

A variância genética aditiva é o componente mais importante, por ser a principal 

causa da semelhança entre parentes e, consequentemente, o principal determinante das 

propriedades genéticas de uma população e do ganho esperado com a seleção. É relativa ao 

efeito médio dos alelos, sendo, por isso, a de maior importância no melhoramento. Esses 

caracteres também atingiram valores similares de acurácia seletiva (0,71), revelando boa 

precisão na seleção; pois, estima a correlação entre valores genéticos verdadeiros e 

estimados. 

O caráter FHSPA, com variância entre progênies igual a 15,24 (g planta-1)2, 

apresentou o valor mais alto de 𝐶𝑉𝑔(%), 21,96%, indicando que este atributo é favorável 

para a seleção, servindo, assim, como referência para identificar as melhores progênies. A 

alta variabilidade genética da população para este caráter contribuiu, portanto, para elevar 

também sua estimativa de herdabilidade com base nas médias de progênies.  

O valor de 𝐶𝑉𝑔(%) observado para FHSPA, na população P29, foi superior àquele 

observado por Cordeiro & Rangel (2011), avaliando progênies, extraídas das populações de 

cultivares convencionais CNA 12/1/1, CNA 11/3/1 e CNA 4/5/1. Os autores obtiveram 

coeficiente de variação genético de 14,8% para produtividade de grãos. Também superou 

aqueles encontrados por Cordeiro & Medeiros (2010), 12,2% em linhagens F2:8, e por Morais 

Júnior (2013), 11,3% para progênies S0:2 da população de cultivares convencionais CNA 6; 

ambos os estudos também analisando o caráter produtividade de grãos.  

A estimativa do erro experimental em relação à média, 𝐶𝑉𝑒 (%), é uma estatística 

utilizada como medida de avaliação da qualidade experimental. Quanto menor este 

coeficiente, maior é a precisão experimental. Os valores mais altos foram observados para 

os caracteres FOA (35%) e FHSPA (30%), indicando que tais caracteres são muito 
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influenciados pelo ambiente. Esta estatística desfavorece o uso do caráter FOA, em relação 

a FHSPA, até mesmo porque o primeiro é determinado como função do segundo; também 

por apresentar menores estimativas de herdabilidade e acurácia, destacadas mais adiante. 

Os coeficientes de variação relativo 𝐶𝑉𝑟 para os caracteres FHSPA e GW-MF 

foram os mais elevados, acima de 0,70; contrariamente ao do caráter FOA, que atingiu valor 

inferior a 0,5 (Tabela 3.7). Logo, o caráter FHSPA, que mede a aptidão à produção de 

sementes híbridas, mostrou-se mais favorável para a seleção de indivíduos superiores. Para 

experimentos com duas ou três repetições, quanto mais próximo de 1,0 for este parâmetro, 

melhores são as chances de ganhos com a aplicação de seleção em progênies, sugerindo que 

a característica pode ser trabalhada facilmente no melhoramento (Vencovsky, 1987; 

Vencovsky & Barriga, 1992).  

O valor de 𝐶𝑉𝑟 é importante para avaliar o sucesso ou não da seleção numa 

população. Nesse caso, leva-se em consideração o número de repetições do experimento 

(Resende, 2002, 2007; Resende & Duarte, 2007). Neste estudo foram utilizadas apenas duas 

repetições para as progênies, distribuídas em parcelas de quarenta plantas. O baixo número 

de repetições impacta desfavoravelmente sobre o valor da herdabilidade em nível de médias 

de todos os caracteres. Assim, uma discussão válida no contexto desse tipo de estudo é a 

possibilidade de elevar a herdabilidade, via aumento do número de repetições. 

No presente caso, com duas repetições por progênie, herdabilidades da ordem de 

50% (ex. FHSPA e GW-MF) poderiam chegar a quase 70% com quatro repetições; ou até 

ultrapassar 75% com seis repetições. O impacto disso na eficiência da seleção seria muito 

positivo, razão por que o uso de maior número de repetições deve ser sempre incentivado. 

No entanto, é preciso considerar também que, para isso, é necessária maior quantidade de 

sementes, o que representa uma dificuldade operacional nos ensaios com progênies. Outra 

alternativa seria diminuir o número de plantas na parcela; mas, neste caso, o problema 

recairia sobre a colheita de sementes nas plantas machoestéreis, pois a segregação genética 

esperada na parcela é de ¾ de plantas macho-férteis para ¼ de plantas machoestéreis. No 

caso atual, em média, esperavam-se identificar dez plantas machoestéreis por parcela (¼ × 

40 plantas). Logo, uma redução no tamanho da parcela, por exemplo, à metade, implicaria 

numa expectativa de apenas cinco machoestéreis por parcela. Embora com quatro repetições 

espera-se obter o mesmo número de plantas machoestéreis identificadas no presente estudo 

(quarenta plantas por parcela com duas repetições; ou seja, vinte plantas machoestéreis 
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foram esperadas, em média, por progênie). De qualquer modo, esta estratégia para elevar a 

herdabilidade e, por conseguinte, melhorar a eficiência da seleção de progênies, necessita 

ser mais bem avaliada na prática.  

Os valores de acurácia da seleção situaram-se acima de 0,70, com exceção do 

caráter FOA, revelando boa avaliação genotípica; além de a variável ser influenciada por 

dois outros caracteres de produção (FHSPA e GW-MF). Em geral, os dados fenotípicos 

apresentaram boa precisão experimental na população P29 (Tabela 3.7). Quanto maior a 

qualidade dos dados fenotípicos, maior a eficácia da estimação dos valores genotípicos da 

população e, consequentemente, maiores ganhos em seleção (Resende & Duarte, 2007). 

A distribuição das médias das progênies para os caracteres FHSPA (18 g planta-

1), GW-MF (33 g planta-1) e FOA (55%) é ilustrada na Figura 3.3. Os valores individuais de 

cada progênie avaliada estão no Apêndice K. Esses resultados indicam que, em média, 

progênies S1 da população P29 apresentam uma aptidão à alogamia, em média, superior a 

50%; resultado já superior ao observado por Taillebois et al. (2017) na mesma população 

(44%). Portanto, a média de aptidão à alogamia permite indicar a população P29 como 

promissora para o programa de melhoramento de híbrido que visa obter genitores fêmeas 

alogâmicas.  

 

Figura 3.3. Box-plot das médias BLUP das progênies para os caracteres: aptidão à produção 

de sementes híbridas, FHSPA (g planta-1), produção de grãos de macho-férteis, 

GW-MF (g planta-1) e aptidão à alogamia (FOA) na população P29 de arroz 

irrigado. 
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Priorizando-se a variável FHSPA, medida diretamente em plantas machoestéreis 

(fêmeas), também em razão de suas estimativas favoráveis para os principais parâmetros 

genéticos, admite-se aqui, corroborando Taillebois et al. (2017), que este caráter é um 

medidor adequado de alogamia no contexto do melhoramento para híbridos de arroz, haja 

vista sua relação direta com a produção de sementes (híbridas). É importante lembrar que os 

dados para este caráter levam em consideração a pesagem de toda a panícula da planta 

machoestéril. Logo, a massa de sementes formadas destas plantas era proveniente de 

fecundação cruzada, que é característica comum em plantas alogâmicas.  

 

3.3.2.2 Altura de planta e dias para o florescimento  

 

O maior coeficiente de herdabilidade foi identificado exatamente para o caráter 

altura de planta (73,8%), valor que propiciou também alta estimativa de acurácia seletiva, 

em torno de 0,9 (Tabela 3.8). Este foi o único caráter, entre os cinco avaliados, que 

apresentou estimativa de variância genética maior que a estimativa da variância residual 

(Tabela 3.6). O conjunto dessas estimativas para os parâmetros genéticos avaliados indica 

que a seleção neste caráter possibilita maior eficácia na escolha das melhores progênies. O 

valor de herdabilidade encontrado aproxima-se daqueles obtidos por Fagundes (2004), na 

população CNA 11/2/1; iguais a 77,6% para progênies S0:1 e 90,2% para progênies S0:2. 

Como já reportado, o coeficiente 𝐶𝑉𝑔(%) serve como indicativo do percentual 

da variabilidade genética, relativamente à média da população. Para altura de planta este 

coeficiente foi aproximadamente 7% (Tabela 3.8). O coeficiente de variação experimental 

para altura de planta (5,8%) foi baixo, aproximando-se de outros estudos em arroz irrigado; 

4,8% (Cordeiro & Rangel, 2011) e 6,1% (Morais et al., 2013). O coeficiente de variação 

relativo apresentou valor acima da unidade (1,19). Essa maior magnitude de 𝐶𝑉𝑟 corresponde 

à maior estimativa de 𝐶𝑉𝑔, em relação ao 𝐶𝑉𝑒. Tais resultados indicam que a expressão do 

caráter altura de plantas é, principalmente, devido a causas genéticas. Faluba et al. (2010) 

destacam que é comum estimativas de 𝐶𝑉𝑟 próximas ou superiores a 1,0 quando o parâmetro 

é estimado a partir de dados de apenas um local, como obtido na população em estudo. O 

coeficiente de variação relativo para altura de planta, na população P29 indica que poderá ser 
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mantida no programa de melhoramento de arroz híbrido da Embrapa. O ganho esperado de 

seleção para esse caráter foi de 11,3%, considerado razoável para seleção de progênies.  

 

Tabela 3.8. Estimativas de parâmetros genéticos obtidas com base em médias de progênies 

para os caracteres altura de plantas (AP, cm) e dias para o florescimento (DF), 

avaliados em ensaio de progênies S1 da população P29 de arroz irrigado. 

Parâmetro1 AP DF 

𝜎𝑔
2 31,0893 4,4170 

𝜎𝑒
2 21,8592 7,0233 

𝜎�̅�
2 42,1293 7,9641 

ℎ2(%) 73,8 55,5 

𝐶𝑉𝑔(%) 6,86 2,67 

𝐶𝑉𝑒(%) 5,78 3,39 

𝐶𝑉𝑟 1,19 0,79 

𝑟𝑔𝑔 0,86 0,74 

Gs% 11,29 3,63 

�̅� 81,24     78,07     

1𝜎𝑔
2: variância genética entre progênies; 𝜎𝑒

2: variância ambiental; 𝜎𝑓̅
2: variância fenotípica; ℎ2(%): 

herdabilidade em nível de médias de progênies; 𝐶𝑉𝑔(%): coeficiente de variação genética; 𝐶𝑉𝑒(%): 

coeficiente de variação residual; 𝐶𝑉𝑟: coeficiente de variação relativa; 𝑟𝑔𝑔: acurácia seletiva; Gs%: ganho 

genético predito sob 10% de intensidade; �̅�: média da população. 

 

 

A herdabilidade no sentido amplo, em nível de médias de progênies S1 para o 

caráter dias para o florescimento foi de 55%, valor abaixo do encontrado em outros estudos. 

Cordeiro & Rangel (2011) encontraram herdabilidades em torno de 70% para o caráter ciclo 

vegetativo, ao conduzirem as populações CNA 12/1/1, CNA 11/3/1 e CNA 4/5/1. Lopes 

(2002) encontrou herdabilidade de 95% para progênies S0:2 da população CNA 11; e 

Fagundes (2004), ao avaliar progênies S0:1 e S0:2 da população CNA 11/2/1, valores entre 

78% a 91%.  

A relação entre as variâncias genética e residual (𝐶𝑉𝑟), para o caráter dias para o 

florescimento, foi aproximadamente 0,8, revelando altos níveis de precisão experimental e 

de variabilidade genética. Esta estimativa indica uma situação favorável à seleção para o 
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caráter. Os valores de acurácia da seleção (𝑟𝑔𝑔), estatística relevante nesse tipo de avaliação, foi 

de 0,74. Já o respectivo ganho genético esperado por seleção (3,63%) não foi considerado 

satisfatório (Tabela 3.8); provavelmente porque o melhoramento no caráter já foi alcançado. 

 

3.3.2.3 Correlações entre caracteres 

 

A maior parte das correlações genotípicas entre os caracteres avaliados foi 

significativa em nível de 5% de probabilidade (Tabela 3.9). A de maior magnitude (0,83; 

p<0,01) ocorreu entre aptidão feminina à produção de sementes híbridas (FHSPA) e aptidão 

feminina à alogamia (FOA), indicando que a produção de sementes em plantas 

machoestéreis, de fato, está associada à taxa de alogamia; ou seja, o caráter FHSPA é uma 

medida indireta de alogamia, tal como sustentam Taillebois et al. (2017). Estes autores 

encontraram correlação de 0,88 entre estes dois caracteres.  

 

Tabela 3.9. Estimativas de correlação entre valores genotípicos (BLUP’s) de progênies S1 

da população P29 de arroz irrigado (acima da diagonal), para cinco caracteres 

agronômicos1, e respectivos valores de probabilidade (abaixo da diagonal) 

relativamente ao teste da hipótese de nulidade da correlação.  

FHSPA FHSPA GW-MF FOA AP DF 

FHSPA - 0,2385   0,8314 0,1212 -0,1939 

GW-MF  0.0001 - -0,2930 0,1545  0,0230 

FOA <0.0001 <0.0001 - 0,0719 -0,2111 

AP 0.0551 0.0143 0.2564 -  0,1517 

DF 0.0020 0.7164 0.0008 0.0162 - 

1FHSPA: aptidão feminina à produção de sementes híbridas (g planta-1); GW-MF: produção de grãos de plantas 

macho-férteis (g planta-1); FOA: aptidão à alogamia (%); AP: altura de planta (cm); e DF: dias para o 

florescimento.  

 

 

Essa correlação elevada, de certo modo, desestimula o uso do caráter FOA, em 

detrimento de FHSPA, para a seleção de plantas mais alogâmicas na população. Entre as 

razões disso, enumeramos: i) o caráter (FOA) é combinação linear de dois outros caracteres 

(FHSPA e GW-MF) e, por isso, não pode ser determinado diretamente; ii) a correlação 

observada, embora alta, antes de tudo é de natureza matemática e não necessariamente 

genética; iii) o caráter apresentou baixa herdabilidade (0,30) e, por conseguinte, reduzida 

acurácia (0,55); iv) apresentou também reduzido valor de 𝐶𝑉𝑟 (inferior a 0,50), em função 
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do baixo valor de 𝐶𝑉𝑔 e elevado 𝐶𝑉𝑒 (características em “iii” e “iv”, desfavoráveis à 

eficiência da seleção); e v) para ser medidor eficiente de alogamia, a produção das plantas 

macho-férteis (GW-MF) deve vir, sobretudo, de autofecundação, o que não é 

necessariamente fato em progênies alogâmicas. Assim, infere-se que a informação de 

alogamia em FOA basicamente está no que é mensurado por FHSPA.  

Para solucionar a última limitação apresentada em relação ao uso do caráter 

FOA, seria necessário garantir que a produção de grãos das plantas macho-férteis fosse 

resultante apenas de autofecundação. Isto poderia ser alcançado isolando-se as panículas das 

plantas macho-férteis, para que não houvesse fecundação por cruzamento. Assim, uma 

medida natural e mais adequada para avaliar taxa ou aptidão à alogamia seria obtida 

tomando-se sementes de uma mesma panícula em amostra de plantas machoestéreis. Desse 

modo, a relação ente o número de sementes formadas e o número de total de espiguetas na 

panícula retorna a taxa média de alogamia. Isso, entretanto, não consideraria a massa de 

grãos produzida, o que também é um aspecto relevante no contexto de híbridos. De qualquer 

modo, tal procedimento não se tornou exequível para a presente pesquisa, em função da 

elevada quantidade de progênies sob avaliação. Em razão disso, conclui-se que o caráter 

FHSPA é o que se mostrou mais adequado para avaliar alogamia e, consequentemente, a 

aptidão para produção de sementes híbridas; uma vez que plantas machoestéreis com alta 

produção, naturalmente tendem a ser mais alogâmicas; pois, toda sua produção de sementes 

é resultante de cruzamento. 

A correlação entre FHSPA e GW-MF também foi positiva, embora de baixa 

magnitude (0,24; p < 0,01), indicando que a aptidão à produção de sementes híbridas está 

associada ao potencial de produção de grãos, normalmente mensurado em arroz via 

reprodução por autogamia. Logo, deve haver mecanismos fisiológicos comuns relacionados 

ao processo de enchimento de grãos, sejam estes oriundos de cruzamento ou autofecundação. 

Assim, o caráter FHSPA acumula também o efeito de fatores genéticos relacionados a esse 

potencial. A baixa magnitude, talvez, possa ser explicada pelo antagonismo natural entre 

alogamia e autogamia.  

As demais correlações observadas foram, em geral, fracas ou não significativas 

(Tabela 3.9). O caráter altura de planta (AP), por exemplo, apresentou correlação não 

significativa com FHSPA, indicando que nesta população a seleção de plantas com aptidão 

à produção de sementes híbridas não está associada com a altura da planta. Assim, o fato de 
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as correlações entre FHSPA e caracteres como AP e dias para o florescimento (DF) serem 

de baixa magnitude mostra-se interessante ao melhoramento; pois, indica que ao se melhorar 

o caráter FHSPA isto não afetará substancialmente as médias de AP e DF.   

 

3.3.3 Seleção de progênies 

 

No contexto de um programa de seleção recorrente baseado em teste de 

progênies, o passo seguinte à avaliação é a seleção das melhores progênies; as quais deverão 

ser recombinadas para se obter a população melhorada de ciclo seguinte. No presente caso, 

em conformidade com os objetivos de melhoramento da população P29 para obtenção de 

híbridos, as progênies foram selecionadas priorizando-se o caráter aptidão feminina à 

produção de sementes híbridas (FHSPA). Os demais caracteres sob avaliação também foram 

considerados, embora com relevância menor; seus limites só foram estabelecidos após o 

ordenamento das progênies por FHSPA. De qualquer modo, as médias BLUP das progênies, 

para todos os caracteres avaliados, com seus respectivos postos, estão disponíveis no 

Apêndice K. 

Adotando-se uma intensidade de seleção conservadora, entre 15% e 20%, uma 

lista de 42 progênies (17%) foi, então, estabelecida conforme os seguintes critérios: FHSPA 

≥ 20 g planta-1, GW-MF ≥ 30 g planta-1, AP ≤ 90 cm e DP ≤ 80 dias (Tabela 3.10). Esta lista 

reune, entre as progênies que estiveram em avaliação, as mais produtivas em cruzamento, 

excetuando-se aquelas que não atenderam aos critérios limitantes nos demais caracteres. Em 

média, estas progênies superaram em 23% a média de produção de sementes das plantas 

machoestéreis na população P29 (17,8 g planta-1). Desse modo, espera-se que a recombinação 

destas progênies assegure ganho genético significativo na população, sobretudo para 

aumentar a sua aptidão à produção de sementes híbridas. O ganho genético estimado para o 

caráter FHSPA, de 21% (Tabela 3.7), contudo, apenas será alcançado sob intensidade 

seletiva de 10%; isto implicaria na necessidade de se recombinarem, tão somente, as 25 

progênies superiores, exclusivamente, no caráter (total de 251 progênies avaliadas). 

Entretanto, ao considerar também os demais caracteres, podemos indicar para recombinação 

as progênies listadas acima da linha tracejada na Tabela 3.10.  
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Tabela 3.10. Relação de progênies (S1) da população P29 de arroz irrigado, selecionadas com 

base no caráter aptidão feminina à produção de sementes híbridas (FHSPA) e 

em critérios adotados para outros caracteres agronômicos1, com indicação de 

suas médias e respectivas classificações. 

Progênie FHSPA GW-MF FOA AP DF 

242 27,3 (1) 35,4 (51) 68,3 (2) 81,2 (128) 76,7 (48) 

462 26,9 (2) 34,3 (91) 68,1 (3) 83,7 (188) 77,7 (120) 

727 25,2 (3) 35,4 (53) 64,6 (7) 78,5 (60) 78,1 (144) 

163 25,2 (4) 36,2 (32) 63,1 (14) 84,5 (205) 79,9 (218) 

467 24,6 (5) 35,4 (52) 63,7 (11) 85,4 (214) 76,8 (53) 

760 24,0 (7) 35,5 (50) 62,4 (20) 83,0 (172) 78,6 (168) 

413 23,8 (8) 35,8 (42) 60,9 (28) 83,7 (189) 77,4 (106) 

168 22,8 (12) 33,3 (136) 63,0 (16) 77,0 (39) 76,3 (34) 

630 22,6 (13) 34,4 (83) 61,8 (23) 82,0 (147) 77,5 (110) 

156 22,5 (14) 32,6 (156) 64,0 (9) 83,8 (192) 77,1 (73) 

321 22,4 (15) 35,8 (45) 59,0 (51) 87,1 (232) 78,1 (141) 

5 22,4 (16) 31,9 (179) 62,8 (18) 77,9 (54) 76,8 (58) 

520 22,2 (18) 34,2 (95) 60,3 (38) 81,7 (139) 78,0 (138) 

332 22,1 (19) 34,6 (76) 59,9 (44) 88,4 (235) 77,4 (107) 

373 22,0 (20) 33,2 (138) 63,3 (12) 83,1 (177) 77,2 (84) 

644 22,0 (21) 35,1 (58) 58,8 (53) 79,5 (83) 77,3 (96) 

325 21,9 (22) 37,4 (19) 57,0 (72) 78,9 (67) 76,0 (25) 

583 21,6 (23) 34,1 (97) 60,7 (30) 84,6 (206) 78,8 (182) 

518 21,6 (24) 33,3 (134) 61,0 (27) 79,9 (96) 77,3 (97) 

300 21,5 (25) 32,6 (152) 61,5 (25) 78,9 (68) 77,4 (105) 

447 21,3 (27) 38,3 (10) 56,8 (79) 83,4 (184) 79,1 (197) 

402 21,2 (28) 36,0 (38) 56,6 (83) 75,8 (21) 79,0 (186) 

697 21,2 (29) 30,7 (211) 63,3 (13) 78,4 (57) 78,2 (150) 

21 21,0 (32) 33,6 (123) 59,7 (45) 79,5 (82) 75,1 (4) 

114 21,0 (33) 36,5 (24) 56,5 (87) 77,7 (49) 76,5 (45) 

558 21,0 (34) 35,8 (43) 57,4 (65) 85,5 (217) 77,9 (126) 

849 20,9 (35) 31,9 (180) 62,4 (19) 79,7 (86) 75,8 (13) 

711 20,7 (36) 31,7 (183) 60,5 (32) 82,7 (164) 78,2 (149) 

368 20,7 (37) 34,5 (79) 60,2 (41) 80,3 (102) 79,3 (204) 

652 20,7 (38) 36,5 (23) 55,4 (107) 77,1 (41) 79,1 (200) 

344 20,7 (39) 36,0 (39) 56,9 (75) 77,0 (40) 76,4 (41) 

292 20,6 (40) 34,2 (94) 58,3 (57) 88,4 (236) 77,3 (95) 

14 20,6 (41) 33,3 (137) 60,2 (39) 79,8 (89) 79,4 (210) 

514 20,5 (42) 31,9 (178) 60,4 (35) 81,1 (127) 79,5 (212) 

734 20,4 (44) 30,4 (217) 62,1 (21) 77,2 (42) 77,0 (70) 

591 20,3 (46) 37,9 (15) 55,1 (109) 85,0 (209) 77,0 (68) 

252 20,3 (47) 30,1 (223) 61,4 (26) 79,0 (69) 77,4 (104) 

486 20,2 (48) 33,0 (143) 58,5 (55) 75,1 (15) 78,0 (134) 

335 20,2 (49) 34,4 (86) 57,3 (66) 76,9 (37) 78,7 (179) 

224 20,2 (50) 36,1 (36) 55,6 (103) 83,2 (180) 76,8 (59) 

193 20,1 (51) 34,0 (99) 57,9 (59) 79,8 (92) 77,0 (71) 

371 20,0 (52) 34,5 (77) 56,6 (82) 76,0 (25) 77,2 (82) 

1GW-MF: produção de grãos de plantas macho-férteis (g planta-1); FOA: aptidão à alogamia (%); AP: altura de 

planta (cm); e DF: dias para o florescimento. Critérios de seleção: i) FHSPA ≥ 20 g planta-1; ii) GW-MF ≥ 30 g 

planta-1; iii) AP ≤ 90 cm; e iv) DP ≤ 80 dias. 
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3.4.1 CONCLUSÕES  

 

i) As estimativas de parâmetros genéticos, sobretudo, para os caracteres de produção de 

sementes e grãos, revelam bom potencial da população P29 de arroz irrigado, para seleção de 

progênies fêmeas promissoras. Progênies com desempenhos satisfatórios em produção de 

sementes híbridas (20-30 g planta-1) e em aptidão alogâmica (60-70%) foram identificadas. 

 

ii) A herdabilidade em nível de médias de progênies S1 na população P29 de arroz irrigado, 

para aptidão feminina à produção de sementes híbridas (FHSPA), produção de grãos em 

plantas macho-férteis (GW-MF), altura de planta (AP) e dias para o florescimento (DF), 

mostra-se superior a 50%. 

 

iii) O ganho estimado com a seleção de progênies S1 no caráter prioritário, aptidão feminina 

à produção de sementes híbridas (FHSPA), foi superior a 20%, evidenciando a eficiência do 

teste de progênie no melhoramento deste caráter. 

 

iv) A correlação entre aptidão feminina à produção de sementes híbridas (FHSPA) e aptidão 

feminina à alogamia (FOA) é positiva e de elevada magnitude (superior a 0,80), revelando 

que FHSPA é um bom indicador de alogamia; ademais, mostra-se geneticamente mais 

adequado do que FOA para seleção de progênies alogâmicas na população. 
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4 EFICIÊNCIA DA SELEÇÃO MASSAL EM ARROZ PARA INCREMENTO 

DA APTIDÃO FEMININA À PRODUÇÃO DE SEMENTES HÍBRIDAS 

 

RESUMO 

O principal problema à ampla disseminação do uso de híbridos de arroz no Brasil 

é o preço das sementes, como resultado da baixa eficiência no seu processo de produção. O 

fator determinante é a baixa alofecundação da linhagem A (machoestéril) pelo pólen da 

linhagem restauradora (R). O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da seleção massal 

para melhoramento dos caracteres aptidão feminina (FHSPA) e macho (MHSPA) para 

produção de sementes híbridas de arroz, numa população de arroz irrigado segregando para 

machoesterilidade. A partir da população inicial P29, em geração S0, foi conduzida uma 

estratégia de seleção massal disruptiva para FHSPA durante três ciclos sucessivos. A cada 

ciclo de seleção massal selecionaram-se 10% a 15% das plantas machoestéreis mais (+) e 

menos (-) produtivas para formar seis novas populações; P, PP e PPP (ciclos associados à 

seleção positiva) e N, NN e NNN (ciclos associados à seleção negativa). Tais populações, mais 

a população inicial (Pi), foram avaliadas em dois experimentos delineados em blocos ao acaso 

com seis e sete repetições, respectivamente. No primeiro, destinado à avaliação do caráter 

FHSPA, parcelas com uma fileira fêmea de cada população (tratamentos) foram intercaladas 

com um polinizador comum constituído da mistura de sementes de todas as populações. No 

outro, destinado a avaliar MHSPA (medida indireta da capacidade de polinização), cada 

parcela foi constituída de uma fileira fêmea com a mistura das populações, ladeada por duas 

fileiras macho (polinizadores) de cada tratamento. Em ambos, as plantas machoestéreis (msms) 

foram marcadas no início da floração, e as demais, férteis (Msms), eliminadas. Os caracteres 

foram mensurados pelo peso médio de sementes das plantas machoestéreis de cada parcela. 

Com as médias ajustadas dos tratamentos estimou-se, por regressão linear simples, o 

progresso genético ao longo dos ciclos. Houve progresso significativo (p < 0,05) em todos 

os casos, com destaque para a seleção em FHSPA direcionada à obtenção de plantas fêmeas 

mais produtivas (aumento médio por ciclo de 5,9 g planta-1). No outro sentido houve redução 

média por ciclo de 1,3 g planta-1. Para MHSPA, o comportamento foi inverso, com destaque 

para a seleção direcionada à obtenção de plantas menos produtivas; com ganho médio por 

ciclo de 0,9 g planta-1, associado à melhoria na polinização das plantas machoestéreis. Esse 

resultado revela que a seleção para reduzir a aptidão feminina à produção de sementes 

híbridas aumentou a habilidade de polinização das plantas e vice-versa; ou seja, seleção para 

reduzir FHSPA melhora MHSPA. Isso revela também a possibilidade de melhoramento em 

ambos os caracteres baseando-se apenas na produção de sementes das plantas machoestéreis. 

Logo, a estratégia de seleção massal disruptiva sobre este caráter mostrou ser útil tanto para 

a seleção de fêmeas elites em programas de híbridos de arroz, como para melhorar 

indiretamente a capacidade de polinização de linhagens macho.  

Palavras-chave: Oryza sativa, alogamia, esterilidade masculina, ganho de seleção. 
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ABSTRACT 

 

EFFICIENCY OF RICE MASSAL SELECTION TO INCREASE 

FEMALE HYBRID SEED PRODUCTION ABIBLITY 

 

The main problem to the widespread use of hybrid rice in Brazil is the seed price 

as result of a low efficiency in its production process. The determining factor is the 

outcrossing of the line A (male-sterility) by pollen from the restorative line (R). The 

objective of this research was to evaluate the efficiency of the mass selection to improve the 

traits female (FHSPA) and male (MHSPA) hybrid seed production ability in an irrigated rice 

population segregating to male-sterility. From the initial population P29, in S0 generation, a 

disruptive mass strategy was carried out for FHSPA during three subsequent cycles. In each 

mass selection cycle, 10% to 15% of the male-sterile plants with the top (+) and bottom (-) 

grain yields were selected to form six new populations; P, PP and PPP (cycles related with 

the positive selection), and N, NN and NNN (cycles related with the negative selection). Such 

populations plus the initial population (Pi) were tested in two experiments designed as 

randomized complete block with six or seven replications. In the first, planned to assess 

FHSPA, plots with one female row of each population (treatments) were interspersed with a 

common pollinator composed of the seed mixture of all populations. In the other, intended 

to assess MHSPA (an indirect measure of pollination ability), each plot consisted of a female 

row with the seed mixed of all populations, flanked by two male rows (pollinators) from 

each treatment. In both the male-sterile plants (msms) were marked in the beginning of the 

flowering and the remaining fertile (Msms) eliminated. The traits were measure by the 

average weight of the seeds from the male-sterile plants of each plot. With the adjusted 

means of treatments and by simple linear regression the genetic progress throughout the 

cycles was estimated. There were significant (p < 0.05) genetic progress in all cases, with 

emphasis on FHSPA selection aimed to obtain more productive female plants (average 

increase per cycle of 5.9 g plant-1). In the other direction, there was an average reduction per 

cycle of 1.3 g plant-1. For MHSPA, the behavior was inverse, highlighting the selection 

directed to obtain less productive plants; with average gain per cycle of 0.9 g plant-1, 

associated with improved pollination of male-sterile plants. This result reveals that selection 

to reduce female ability to produce hybrid seeds increased the plant pollination ability and 

vice-versa; that is, selection to reduce FHSPA improves MHSPA. This also reveals the 

possibility to improve both traits based only on the grain yield of male-sterile plants. Hence, 

the disruptive mass selection strategy on this trait showed to be useful both for the selection 

of elite females in rice hybrid programs, as well as to indirectly to improve the pollination 

ability of the male lines. 

 

Keywords: Oryza sativa, outcrossing, male sterility, selection gains. 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) está entre as mais importantes espécies cultivadas, 

principalmente nos países da Ásia, por ser a principal fonte da alimentação mundial. Para 

que a produção deste cereal continue acompanhando o contínuo crescimento de sua 
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demanda, devem-se intensificar pesquisas em melhoramento genético visando aumento, 

principalmente, da produtividade de sementes (Goicoechea et al., 2010). Uma alternativa 

que se apresenta como possível solução para essa crescente demanda é a obtenção de 

cultivares híbridas. Programas de melhoramento têm utilizado tal estratégia para atingir 

valores cada vez maiores de produtividade, explorando o fenômeno da heterose (ou vigor 

híbrido), descrito no início do século XX por Shull e East (Crow, 1998).  

As pesquisas para obtenção de híbridos em arroz são crescentes, motivadas pelas 

vantagens que tais cultivares proporcionam aos produtores, destacando incremento na 

produtividade e precocidade, além de maior resistência a doenças, em comparação às 

variedades convencionais (Coimbra et al., 2006). Segundo estes autores, o aumento na 

produtividade decorre de características melhoradas nos componentes de produção (número 

de panículas por unidade de área, número de grãos por panícula e peso de grãos), na 

capacidade de perfilhamento, na resistência a doenças e em entre outros caracteres como 

resistência a estresses abióticos.  

O uso de híbridos em arroz foi potencializado pela adoção da machoesterilidade, 

considerada a principal ferramenta para a produção de híbridos em larga escala. Isso decorre, 

principalmente, da facilidade que este fenômeno assegura à realização dos cruzamentos 

necessários; pois, permite eliminar a trabalhosa tarefa de emasculação, facilitando a 

hibridação, com economia de tempo e mão de obra.  

Na produção de sementes híbridas em arroz, mais frequentemente, utilizam-se 

os sistemas de machoesterilidade genético (nuclear) e genético-citoplasmático – CMS 

(cytoplasmic male sterility). Este último tipo, descrito primeiramente por Sampath & 

Mohanty (1954), é controlado por um só gene citoplasmático, constituindo-se num caráter 

de herança materna que suprime a produção de grãos de pólen funcionais (Mackenzie, 2004; 

Kaul, 1988). No campo, é possível identificar facilmente plantas machoestéreis (Chatel & 

Guimarães, 1995). Segundo eles, basta inspecionar visualmente a coloração das anteras; 

nessas plantas as anteras se apresentam brancas (ao invés de amareladas) e com formato 

enrugado e de tamanho menor. Entre os citoplasmas associados à machoesterilidade, o mais 

empregado é conhecido como citoplasma WA (do inglês, wild abortive), descoberto em 

1970 em plantas selvagens na China. Assim, tem sido introduzido em plantas de interesse 

para se obter as chamadas “linhagens mantenedoras”, machoestéreis (Kaul, 1988; Zebing & 

Yingguo, 1988; Horner & Palmer, 1995).  
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A geração de linhagens promissoras para a obtenção de híbridos normalmente 

passa também por seleção de populações base. Neste processo a seleção recorrente é um 

método de melhoramento adotado com frequência. Consiste num processo cíclico de 

melhoramento, fundamentado em seleção e recombinação de indivíduos superiores 

(Hallauer, 1992). Cada ciclo de seleção termina com a recombinação dos indivíduos 

selecionados, o que vai dar origem à nova população, melhorada (Souza Júnior, 2001). Em 

nível intrapopulacional, a identificação dos indivíduos geneticamente superiores pode ser 

realizada, fenotipicamente, via seleção massal. Este método, além da facilidade de sua 

condução e rapidez para se concluir cada ciclo seletivo, tem a vantagem de explorar maior 

proporção da variância aditiva do que, por exemplo, o teste de progênie (Souza Júnior, 

2001). Segundo Allard (1960), a seleção massal também se destaca como um dos métodos 

de melhoramento mais simples e de menor custo operacional.  

Uma forma de avaliar a eficiência da seleção recorrente é por meio de ciclos 

sucessivos de seleção disruptiva; isto é, via seleção divergente em sentidos opostos. Um 

experimento clássico com esta finalidade foi iniciado ainda em 1896, por Hopkins, na 

Universidade de Illinois (EUA), utilizando 163 espigas de milho da cultivar Burr White. O 

objetivo da pesquisa foi alterar os teores de óleo e proteína em milho. As seleções foram 

conduzidas utilizando a seleção massal divergente, para obtenção de valores maiores e 

menores para os teores de óleo e proteína. O procedimento já foi repetido por mais de cem 

gerações.  Após vários ciclos seletivos verificou-se que o ganho por seleção para baixo teor 

de óleo estabilizou-se após o ciclo 87, com menos de 0,5% de teor no grão. Já para baixo 

teor de proteína, o ganho genético estabilizou-se no ciclo 95. Ainda, os teores de óleo 

passaram de 5% para 22%, e os de proteína de 11% para 31%, significando aumentos de 

4,68 e 2,84 vezes, respectivamente (Dudley & Lambert, 2004). Esses resultados são, 

historicamente, reportados como evidências da eficácia tanto da seleção recorrente como da 

seleção massal (ou fenotípica); razão por que, no presente estudo, adotou-se também esse 

tipo de abordagem seletiva.   

Outro aspecto relevante no contexto do arroz híbrido é que os ganhos em 

produtividade devem impactar na redução do custo final da semente. Assim, a tecnologia do 

arroz híbrido será proveitosa se tais ganhos compensarem o custo da semente híbrida. Para 

melhorar essa relação, uma alternativa é aumentar a taxa de fecundação cruzada; ou seja, a 

alogamia entre os genitores. Assim, para melhorar a eficiência do sistema todo é fundamental 
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o contínuo desenvolvimento de estratégias para se elevar o potencial dos genitores em 

produzir mais e melhores descendentes por cruzamento (Neves, 2015).   

Em arroz, o programa de melhoramento de híbridos da Embrapa, iniciado em 

1984 e conduzido em parceria com o CIRAD (Centre de Coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement), da França, utiliza o método de seleção 

recorrente massal, com apoio nos mecanismos de machoesterilidade genética e genético-

citoplasmática, para o desenvolvimento de suas linhagens genitoras (linhagens A/B e R). 

Assim, a seleção de linhagens com elevada taxa de alogamia tem sido uma das prioridades, 

buscando-se aumentar a produção de sementes híbridas na linhagem fêmea (Taillebois et al., 

2007). Outra vertente fundamental desse programa de híbridos é a obtenção de machos com 

elevada capacidade de polinização das plantas fêmeas (machoestéreis) situadas a certa 

distância, e sobre as quais, efetivamente, serão colhidas as sementes híbridas.  

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do 

método de seleção massal como estratégia para incrementar, numa população de arroz 

irrigado, a aptidão feminina de plantas (machoestéreis) em produzir sementes híbridas. 

Ainda, numa abordagem de seleção disruptiva envolvendo três ciclos sucessivos, buscou-se 

avaliar também o efeito dessa seleção sobre a capacidade de polinização das plantas ao longo 

dos diferentes ciclos.  

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 População base 

 

A população P29 de arroz irrigado, com 50% de sua base genética associada à 

subespécie indica (várias linhagens) e 50% à subespécie japonica (variedade DAWN), foi 

desenvolvida, via programa de seleção recorrente, junto à Embrapa Arroz e Feijão. A 

população foi derivada de várias etapas de intercruzamentos entre os melhores materiais 

selecionados para recombinação, envolvendo plantas férteis homozigotas (MsMs) e plantas 

estéreis (msms); isto resultou em 100% de sementes híbridas férteis heterozigotas (Ms ms). 

A população foi sintetizada a partir da incorporação de alelos provenientes de vários 

genitores, caracterizados como fonte de alogamia (Tabela 4.1). A recombinação foi realizada 

por alofecundação natural entre plantas machoestéreis e plantas férteis. Através desse 
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sistema de cruzamentos, as populações sucessivas eram constituídas pela mistura de plantas 

machoestéreis e férteis. 

 

Tabela 4.1. Composição da população P29 sintetizada pela Embrapa Arroz e Feijão. 

Genitores Origem 
Participação 

(%) 

DAWN Linhagem var. japonica (taxa de alogamia baixa) 50,0 

CIRAD 469 
Linhagem var. indica 401P.1.1 (origem: Brasil) x P3059.F4.25.3.1 (origem: 

Colômbia) 
8,33 

CIRAD 450 Linhagem var. indica (origem: Ásia) 12,50 

CIRAD 462 
Linhagem resultante do cruzamento DIWANI x IR 62829 (DIWANI é 

oriunda de Suriname e IR 62829, de origem asiática) 
16,47 

CIRAD 461 Linhagem irmã de CIRAD 462 6,25 

População B* Mistura de linhagens com a variedade CIRAD 141/BCP 6,25 

*50% de mistura CIRAD 464 / CIRAD 450 / CIRAD 461 / CIRAD 462 / CIRAD 141 (var. javanica do Brasil) e 50% da 

população BCP, resultante da mistura V41B (var. indica originada da China) / Longist 2 (var. indica com introgressão de 

Oryza longistaminata) / P5690.4.1.1.1 (var. indica da Colômbia) / 3ZAX4.1.1.1.B (var. indica do Brasil) / CIRAD 450 / 

H13.4.1.2.2 (var. japonica da Argentina) / IR 67684 (var. indica da Ásia) / P3059.P4.25.3.1 (da Colômbia). 

 

As primeiras hibridações para gerar a população (P29) foram realizadas em 2008, 

a partir de cruzamentos entre a cultivar DAWN, como genitor masculino, e plantas S1 

machoestéreis (msms) da população B (Tabela 4.1), como genitores femininos. Três 

cruzamentos foram, inicialmente, realizados: i) plantas msms da população B / CIRAD 461 

// CIRAD 462 /// CIRAD 462; ii) plantas msms da população B / CIRAD 461 // CIRAD 450 

/// CIRAD 450; e iii) plantas msms da população B / CIRAD 461 // CIRAD 462 /// CIRAD 

464. As plantas S0 férteis (Msms) foram autofecundadas. O bulk das sementes S1 obtidas 

formou a população P29C0R0 (ciclo 0, sem recombinação). O detalhamento destes 

cruzamentos, que resultaram em três lotes de sementes F2, é apresentado a seguir: 

a) Primeiro lote de sementes F2:  

i) Plantas msms da população mantenedora (B) foram polinizadas com a variedade 

CIRAD 461. 

ii) As plantas férteis (Msms) foram autofecundadas. 

iii) 25% das plantas provenientes da autofecundação eram machoestéreis (msms); estas 

foram polinizadas pela variedade CIRAD 462. 

iv) As plantas férteis (Msms) foram autofecundadas. 
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v) 25% das plantas provenientes da autofecundação eram machoestéreis (msms); estas 

foram polinizadas pela variedade CIRAD 462. 

vi) As plantas férteis (Msms) foram autofecundas. 

vii) 25% das plantas provenientes da autofecundação eram machoestéreis (msms); estas 

foram polinizadas pela variedade DAWN. 

viii) As plantas férteis (Msms) foram autofecundadas, formando o Lote 1 de sementes F2. 

 

b) Segundo lote de sementes F2:  

i) Plantas machoestéreis (msms) da população mantenedora (B) foram polinizadas com a 

variedade CIRAD 461. 

ii) As plantas férteis (Msms) foram autofecundadas. 

iii) 25% das plantas provenientes da autofecundação eram machoestéreis (msms); as quais 

foram polinizadas pela variedade CIRAD 450. 

iv) As plantas férteis (Msms) foram autofecundadas. 

v) 25% das plantas provenientes da autofecundação eram machoestéreis (msms); as quais 

foram polinizadas pela variedade CIRAD 450. 

vi) As plantas férteis (Msms) foram autofecundadas. 

vii) 25% das plantas provenientes da autofecundação eram machoestéreis (msms); as 

quais foram polinizadas pela variedade DAWN. 

viii) As plantas férteis (Msms) foram autofecundadas, formando o Lote 2 de sementes F2. 

 

c) Terceiro lote de sementes F2: 

i) Plantas (msms) de uma população mantenedora foram polinizadas com a variedade 

CIRAD 461. 

ii) As plantas férteis (Msms) foram autofecundadas. 

iii) 25% das plantas provenientes da autofecundação eram machoestéreis (msms). Essas 

plantas (msms) foram polinizadas pela variedade CIRAD 462. 

iv) As plantas férteis (Msms) foram autofecundadas. 

v) 25% das plantas provenientes da autofecundação eram machoestéreis (msms). Essas 

plantas (msms) foram polinizadas pela variedade CIRAD 464. 

vi) As plantas férteis (Msms) foram autofecundas. 

vii) 25% das plantas provenientes da autofecundação eram machoestéreis (msms). Essas 

plantas (msms) foram polinizadas pela variedade DAWN. 

viii) As plantas férteis (Msms) foram autofecundadas, formando o Lote 3 de sementes F2. 

Em 2009, o bulk das sementes colhidas nas plantas msms da população P29C0R0 

(mistura dos três lotes de sementes F2) formou a população P29C0R1 (ciclo 0, primeira 

recombinação). Na população P29C0R1, constituída de plantas S0, foram selecionadas e 
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autofecundadas plantas férteis (Msms). Em 2010, as plantas férteis S1 (MsMs e Msms) foram 

cruzadas com uma linhagem machoestéril A (machoesterilidade genético-citoplasmática). 

Cada progênie oriunda dos cruzamentos foi avaliada para identificar o potencial mantenedor 

das plantas férteis testadas. Em 2011, selecionaram-se 17 progênies S2 com potencial para 

produzir linhagens mantenedoras segregando para o gene de machoesterilidade. Estas 

progênies foram cruzadas (utilizando plantas msms) com duas linhagens R. Em 2012, test-

crosses foram avaliados para produtividade e qualidade de grão em três locais. Quatro das 

17 progênies foram selecionadas. O bulk de suas sementes formou a população P29C1R0. 

Em 2013, o bulk de sementes das plantas machoestéreis da população P29C1R0 originou a 

população P29C1R1. Em 2014, fez-se a recombinação da população P29C1R1, colhendo-se 

plantas ms ms. O bulk das sementes colhidas formou a população P29C1R2.  

Em 2015, numa população formada por mistura de sementes das populações 

P29C1R1 e P29C1R2 colheu-se, individualmente, 255 plantas machoestéreis; suas sementes 

originaram à população inicial (Pi) do presente estudo. Esta foi, então, submetida a três ciclos 

sucessivos de seleção disruptiva (divergente), para aumento e diminuição na aptidão à 

produção de sementes híbridas. No primeiro ciclo, um bulk de sementes das quinze plantas 

mais produtivas (+) resultou na população “P”, e outro bulk de sementes das quinze plantas 

menos produtivas (-) originou a população N (mais detalhes na seção 4.2.2).  

 

4.2.2 Ciclos de seleção disruptiva  

 

A condução dos ciclos seletivos a partir da população base ocorreu nos anos 

2015, 2016 e 2017, em estação experimental da Embrapa Arroz e Feijão, município de 

Goianira, Goiás (160 30’ 12’’ S, 490 17’ 44’’ W; 730 m de altitude). A população inicial Pi, 

composta de mil plantas, foi semeada em agosto de 2015. A estratégia de seleção consistiu, 

inicialmente, em percorrer todas as linhas de plantio, a cada dois dias desde o início da 

floração. Então, cada planta era examinada, inspecionando-se suas anteras para identificação 

e marcação das plantas machoestéreis; separando-as, assim, das plantas férteis.  

Uma vez identificadas no campo, colheram-se separadamente todas as plantas 

machoestéreis, pesando-se as sementes de cada planta.  Selecionaram-se, então, pelo peso 

de sementes as plantas mais (+) e menos (-) produtivas. A intensidade de seleção aplicada 

foi de 15% nos dois sentidos. A partir das plantas selecionadas em Pi (ciclo 0), geraram-se, 
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então, no primeiro ciclo de seleção disruptiva, duas populações: P (bulk das sementes das 

plantas machoestéreis mais produtivas do ciclo 1) e N (bulk das sementes das plantas 

machoestéreis menos produtivas do ciclo 1).   

De cada planta machoestéril selecionada, mais ou menos produtiva, foram 

utilizados 2,7 g para obtenção do bulk de sementes, o que correspondeu aproximadamente a 

cem sementes por planta. Em um total de dez plantas selecionadas obtiveram-se 27g por 

população, com aproximadamente 1.000 sementes. Esse total foi utilizado para a instalação 

das duas populações: positivas e negativas; operação realizada em janeiro de 2016. 

Novamente, em cada população, plantas machoestéreis (msms) e férteis (Msms) foram 

identificadas e marcadas separadamente para colheita posterior.  

De cada população colheram-se, individualmente, cem plantas machoestéreis 

tomadas por acaso; e suas sementes, pesadas separadamente. Das cem, em agosto de 2016, 

selecionaram-se de cada população dez plantas para gerar o ciclo seguinte (ciclo 2) de 

seleção disruptiva. O mesmo procedimento anterior foi utilizado, embora com intensidade 

de seleção de 10%, para formar outras duas populações: PP (bulk das sementes das plantas 

machoestéreis mais produtivas oriundas da população P) e NN (bulk das sementes das 

plantas machoestéreis menos produtivas oriundas da população N) (Figura 4.1).  

Adotando-se o mesmo procedimento, plantas mais e menos produtivas foram 

selecionadas, respectivamente nas populações PP e NN, para constituir os bulks de sementes 

das populações do ciclo seguinte (ciclo 3): PPP e NNN. Estas populações não foram 

instaladas em campo, mas, suas sementes, junto com aquelas dos demais ciclos, seguiram 

diretamente para os ensaios de avaliação do progresso genético por seleção, em agosto de 

2017. Um resumo do cronograma de execução de todo o processo, indicando os ciclos, 

respectivas populações e número de plantas semeadas, avaliadas e selecionadas em cada 

etapa da seleção é mostrado na Tabela 4.2. 
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Figura 4.1. Esquema de seleção massal disruptiva ilustrando dois ciclos seletivos para 

aumento (P e PP) e redução (N e NN) na aptidão feminina à produção de 

sementes híbridas em plantas machoestéreis, aplicados à população P29 de arroz 

irrigado (Pi), em geração S0 (genótipos: Msms, macho-fértil; e msms, 

machoestéril). 

 

 

 

 

 

Tabela 4.2. Cronograma do processo de seleção massal disruptiva para aumento (P, PP e 

PPP) e redução (N, NN e NNN) na aptidão feminina à produção de sementes 

híbridas em plantas machoestéreis da população P29 de arroz irrigado (Pi).  

Ano/mês Ciclo População Número de plantas 
Plantas 

selecionadas 

2015/agosto 0 Pi 1000 semeadas e avaliadas (P) e (N) 

2016/janeiro 1 P; N 
1000 semeadas de cada população e  

100 avaliadas 
(PP) e (NN) 

2016/agosto 2 PP; NN 
1000 semeadas de cada população e  

100 avaliadas 
(PPP) e (NNN) 

2017/agosto 3 
Pi; P; PP; PPP; 

N; NN; NNN 

240 semeadas de cada população e 60 

avaliadas em experimentos 
- 
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4.2.3 Delineamento experimental e variáveis avaliadas 

 

4.2.3.1 Avaliação da aptidão feminina à produção de sementes híbridas 

 

O ensaio para avaliação do progresso genético no caráter aptidão feminina à 

produção de sementes híbridas (FHSPA, do inglês female hybrid seed production ability), 

resultante do processo de seleção disruptiva, foi instalado em agosto de 2017. Sementes 

remanescentes da população Pi, das populações selecionadas para as mais produtivas (P, PP 

e PPP) e das menos produtivas (N, NN e NNN) constituíram os tratamentos experimentais. 

O delineamento foi em blocos completos casualizados, com seis repetições. Cada parcela foi 

constituída de uma fileira fêmea de cada população (tratamentos), intercalada com um 

polinizador comum constituído pela mistura de todas as populações (Figura 4.2). Cada fileira 

teve quarenta plantas, espaçadas 0,25 m entre si, perfazendo 10 m. O espaçamento entre 

fileiras foi de 0,30 m. 

 

Figura 4.2. Ilustração de um bloco do delineamento experimental para avaliação do efeito 

da seleção massal disruptiva no caráter aptidão feminina à produção de 

sementes híbridas (FHSPA). Os códigos referem-se aos tratamentos, com 

plantas fêmeas identificadas: Pi (população inicial), P, PP e PPP (populações 

selecionadas para aumento em FHSPA) e N, NN e NNN (populações 

selecionadas para redução em FHSPA). 



  

85 

 

O material vegetal foi transplantado no campo, após sorteio das parcelas. Aos 71 

dias, foi coberto com tela, como barreira protetora para evitar ataques de aves. No início da 

floração todas as plantas macho-férteis foram identificadas com uma marcação vermelha de 

tinta spray e, imediatamente, eliminadas em cada parcela; restaram, então, apenas as plantas 

machoestéreis. Isto foi feito para que não houvesse polinização das plantas machoestéreis 

por indivíduos da mesma parcela (tratamento), mas, que fossem alofecundadas apenas pelo 

polinizador comum a todos os tratamentos. Este polinizador (bulk das sete populações) foi 

plantado ao lado de cada parcela, de modo que as fileiras do polinizador eram alternadas com 

as parcelas das populações.  

O uso de polinizador com a mistura das sete populações foi necessário para 

garantir que este fosse o mesmo para todas as populações; ou seja, que não houvesse 

polinização preferencial para cada uma das sete populações. Os tratamentos foram plantados 

no mesmo dia do polinizador, e a janela de floração das plantas machoestéreis (variação de 

dias no período de floração) não ultrapassou quinze dias. Após a polinização cruzada e 

maturação das sementes, dez plantas machoestéreis por parcela foram colhidas, 

aleatoriamente, e pesadas, individualmente, para obtenção dos dados da variável FHSPA.  

 

4.2.3.2 Avaliação da aptidão masculina à produção de sementes híbridas 

 

O ensaio para avaliação do progresso genético no caráter aptidão macho à 

produção de sementes híbridas (MHSPA, do inglês male hybrid seed production ability), 

uma medida indireta da capacidade de polinização nas populações obtidas por seleção 

disruptiva, foi instalado também em agosto de 2017. Igualmente ao outro ensaio (avaliação 

de FHSPA), sementes remanescentes da população Pi e das populações mais (P, PP e PPP) 

e menos produtivas (N, NN e NNN) constituíram-se nos tratamentos experimentais. O 

delineamento experimental também foi em blocos ao acaso, mas com sete repetições. Cada 

parcela foi constituída por três fileiras de plantas, em que a fileira central, alvo da polinização 

(fêmea), trazia uma mistura de plantas das sete populações; e as fileiras laterais traziam os 

polinizadores, individualmente, associados a cada tratamento (Figura 4.3). Em cada fileira de 

10 m de comprimento, as plantas foram espaçadas 0,25 m entre si, totalizando quarenta plantas 

por fileira. 
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No início da floração, todas as plantas macho-férteis (Msms) das fileiras centrais 

de cada parcela foram identificadas e marcadas (com tinta spray vermelha) para eliminação 

imediata. Assim, na fileira central da parcela, restaram apenas plantas machoestéreis. Após 

a polinização e maturação das sementes, dez plantas machoestéreis de cada parcela foram 

aleatoriamente colhidas e suas sementes pesadas, separadamente, para obtenção dos dados 

da variável MHSPA. 

 

 

Figura 4.3. Ilustração de um bloco do delineamento experimental para avaliação do efeito 

da seleção massal disruptiva no caráter aptidão masculina à produção de 

sementes híbridas (MHSPA). Os códigos referem-se aos tratamentos 

(polinizadores): Pi (população inicial), P, PP e PPP (populações selecionadas 

para aumento na aptidão feminina à produção de sementes híbridas – FHSPA) 

e N, NN e NNN (populações selecionadas para redução em FHSPA). 

 

4.2.4 Análises estatísticas  

Para cada experimento (avaliação de FHSPA ou MHSPA), a análise dos dados, 

tomados como média das dez plantas de cada parcela, e o ajuste das médias dos tratamentos 

(ciclos de seleção disruptiva) foram obtidos ajustando-se o seguinte modelo linear, assumido 

como fixo: 

Yij = µ + ci + bj + eij  
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em que: Yij é a observação na parcela que recebeu o tratamento i no bloco j; µ é uma 

constante inerente a todas as observações; ci é o efeito do ciclo seletivo i (i = 1, 2, ...7, 

correspondentes às populações Pi, P, PP, PPP, N, NN e NNN); bj é o efeito do bloco j; eij é 

o erro experimental (em nível de parcela), assumido como aleatório, independente e com 

distribuição N(0, σ2). 

Para cada experimento, obtidas as médias ajustadas dos diferentes ciclos 

(tratamentos) nos dois sentidos da seleção disruptiva, estimaram-se, separadamente, por 

regressão linear simples, os progressos genéticos obtidos por seleção em cada sentido. 

Considerando-se que a população inicial (Pi) era a mesma, em relação aos dois sentidos da 

seleção, as regressões dentro de cada experimento foram estimadas com intercepto comum. 

Neste caso, o progresso médio realizado por ciclo seletivo, em cada direção da seleção 

disruptiva, é fornecido diretamente pelo respectivo coeficiente de regressão linear. Assim, 

estimativas destes progressos foram obtidas para ambos os caracteres. O ajuste dos modelos, 

os testes estatísticos e a estimação dos coeficientes de regressão foram implementados no 

software R (R Core Team, 2018), com uso principal de sua função “lm” e o pacote “ggplot” 

para construção dos gráficos. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Progresso genético em aptidão feminina à produção de semente híbrida 

 

A análise de variância para o caráter aptidão feminina à produção de sementes 

híbridas (FHSPA) revelou diferenciação significativa (p < 0,0001) entre as médias das 

populações avaliadas, correspondentes aos diferentes ciclos de seleção disruptiva (Tabela 

4.3). A média de produção de sementes por planta nas populações (tratamentos) avaliadas 

variou de 12,8 a 35,82 g planta-1; isto é, essa produção de sementes atingiu 279% na 

população com a média mais alta, comparada com a média menor, indicando significativa 

variação entre as populações. Isso evidencia modificação nas frequências alélicas e, por 

conseguinte, nas médias das populações obtidas por seleção massal disruptiva. Diante disso, 

justifica-se a investigação sobre a significância e a magnitude do progresso genético 

associado à seleção, ora no sentido de aumentar, ora no sentido de reduzir a média do caráter. 
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Inicialmente, isto foi explorado mediante testes estatísticos de contrastes entre médias de 

diferentes ciclos seletivos, e, depois, com maior rigor, via análises de regressão linear.  

 

Tabela 4.3. Análise de variância do ensaio para avaliação do efeito da seleção massal 

disruptiva no caráter aptidão feminina à produção de sementes híbridas – 

FHSPA (g planta-1). 

 

FV GL QM F P > F 

Blocos 5 58,25 3,11 0,0231 

Ciclos 6 426,45 22,53 <0,0001 

Erro  30 18,89 - - 

Média  /  R2  /  CV(%) -              22,22           /           0,83          /         19,56 

 

Na primeira abordagem, como era esperado, as médias em FHSPA para as 

populações resultantes da seleção de plantas machoestéreis mais produtivas (P, PP e PPP) 

aumentaram ao longo dos ciclos; enquanto aquelas das populações selecionadas no sentido 

inverso tenderam a reduzir. Por exemplo, no ciclo 3 do primeiro caso (PPP), a produção 

média de sementes por planta foi de 35,82 g, valor bem superior à média do ciclo 0, na 

população inicial, que atingiu 18,60 g planta-1 (p < 0,0001, para o teste estatístico do contraste 

de médias “população Pi vs. população PPP”). Em produtividade, esta diferença representa 

incremento médio de 4.773 kg ha-1, significando 92,5% de ganho em relação à média da 

população inicial, estimada em 2.480 kg ha-1.  

No outro sentido, considerando-se a seleção de plantas machoestéreis menos 

produtivas (N, NN e NNN), o efeito dos três ciclos seletivos sobre a média do caráter também 

foi nítido, embora de menor magnitude; ou seja, a média de 18,60 g planta-1, em Pi, reduziu 

para 12,87 g planta-1 em NNN (p = 0,0295, para o teste estatístico do contraste de médias 

“população Pi vs. população NNN”). Isso correspondeu uma redução média de 44,5% no 

total, o que equivaleria a uma perda de 1.716 kg ha-1 em três ciclos, se a seleção fosse 

direcionada sucessivamente para redução da média do caráter.  

Estes resultados indicam que a seleção massal funcionou nos dois sentidos, 

indicando presença de variabilidade genética na população base alvo da seleção; pois, 

conforme sustentam Robertson (1960) e Assis (1996), o progresso genético depende da 

variabilidade potencial em cada ciclo de seleção. 
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Pela abordagem de regressão, também constatou-se que as médias de produção 

de sementes por planta a cada ciclo da seleção direcionada para plantas mais produtivas 

apresentaram ajuste linear crescente e significativo (r2 = 0,94; p < 0,001). Este resultado 

evidencia que, ao longo dos ciclos, houve progresso genético positivo para aptidão feminina 

à produção de sementes híbridas (Figura 4.4).  

 

Figura 4.4. Respostas à seleção massal disruptiva para aumento (+), em vermelho, e 

diminuição (-), em azul, na aptidão feminina à produção de sementes híbridas 

(FHSPA) em plantas machoestéreis da população P29 de arroz irrigado (ciclo 0), 

durante três ciclos seletivos (1 a 3). As linhas pontilhadas representam bandas 

de confiança estimadas sob 90% de probabilidade.  

 

O ganho médio realizado por ciclo é estimado pelo respectivo coeficiente de 

regressão linear, cuja estimativa, neste caso (seleção positiva), foi 5,9 g planta-1 (Figura 4.4); 

ou seja, a cada ciclo de seleção para aumentar a média do caráter, a produção média de 

sementes por planta, nas fêmeas machoestéreis, aumentou cerca de 6,0 gramas. Isto 

corresponde a um aumento efetivo na aptidão feminina para produção de sementes híbridas 

de 800 kg ha-1; o que reflete também no aumento da alogamia na população de 

melhoramento, haja vista a correlação positiva entre medidas de alogamia e o caráter FHSPA 

(Taillebois et al., 2017). Logo, esse tipo de seleção favorece a obtenção de fêmeas elites em 

programas de híbridos de arroz. 

Ciclo de seleção

P
ro

d
u
çã

o
 d

e 
g
rã

o
s 

(g
 p

la
n

ta
-1

)

Y(+) = 18,34 + 5,896X (r2 = 0,94; p< 0,001)

0 1 2 3

10

20

30

40

Y(-) = 18,34 – 1,329X (r2 = 0,71; p< 0,010)



  

90 

 

A resposta à seleção no outro sentido (aqui referida como “seleção negativa”), 

embora de menor magnitude (em módulo), também mostrou-se estatisticamente significativa 

(r2 = 0,71; p < 0,010). Neste caso, o progresso genético médio, por ciclo, manifestou-se como 

um decréscimo linear de 1,3 g planta-1 (Figura 4.4); ou seja, a cada ciclo de seleção 

direcionada para redução na média do caráter, a produção individual das plantas 

machoestéreis diminui cerca de 1,0 g por planta, ou seja, redução de 173,3 kg ha-1. De modo 

inverso ao da seleção positiva, isso corresponde a uma redução progressiva na aptidão das 

plantas machoestéreis em produzir sementes por cruzamento; ou seja, implica em redução 

da capacidade alogâmica destas plantas na população, com reflexo desfavorável na seleção 

de fêmeas elites para programas de híbridos. 

As bandas de confiança associadas às respostas lineares estimadas representam 

a confiabilidade na predição da média do caráter a cada ciclo de seleção; neste caso, foram 

estimadas sob 90% de confiança. Observando-se a Figura 4.4, nota-se que já a partir do 

primeiro ciclo seletivo (ciclo 1), estas bandas de confiança não mais se sobrepõem; ou seja, 

as médias das populações “melhoradas” nos dois sentidos já se diferem estatisticamente em 

nível de 90% de confiança. Do segundo ciclo em diante o distanciamento entre estas bandas 

já atinge confiança superior a 95%. Isso revela a efetividade da seleção massal realizada, 

bem como reforça a presença de variabilidade genética no caráter (FHSPA), suficiente para 

assegurar progresso por seleção nestas populações. Assim, justifica-se dar sequência ao 

melhoramento destas populações, no sentido de se aumentar a aptidão feminina à produção 

de sementes híbridas.  

A condução dos ciclos de seleção foi realizada considerando, inicialmente, 

apenas um sexo, o genitor feminino da planta de arroz. No entanto, observou-se no sentido 

negativo que a seleção não estava ocorrendo unicamente para FHSPA, mas estava ocorrendo 

também para a aptidão à produção de sementes híbridas via polinizador (MHSPA). Essa 

resposta pode ser devido à característica do polinizador possuir grãos de pólen 

potencialmente viáveis e mais adaptados à polinização cruzada, o que foi constatado no 

ensaio realizado para avaliar o caráter MHSPA (item 4.3.2).  

As distribuições de probabilidade associadas à produção de sementes das plantas 

individuais mensuradas em cada ciclo, nos dois sentidos da seleção disruptiva, estão 

representadas na Figura 4.5. Esta fornece informações quanto ao deslocamento das médias 
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populacionais, revelando também a magnitude da variabilidade fenotípica em cada ciclo. A 

população inicial (Pi), em ciclo 0 (S0), como já reportado, mostrou média de 18,6 g planta-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Densidades de probabilidade da produção de sementes de plantas individuais 

amostradas em três ciclos de seleção massal disruptiva (ciclos 1 a 3) para 

aumento (em cinza claro) e diminuição (em cinza escuro) na aptidão à produção 

de sementes híbridas em plantas machoestéreis da população P29 de arroz 

irrigado. Linha pontilhada vertical em (a) representa a média da população 

inicial (ciclo 0); linhas verticais contínuas em (b), (c) e (d), as médias das 

populações resultantes de seleção positiva; e linhas tracejadas em (b), (c) e (d), 

as médias das populações resultantes de seleção negativa. 

(b) 

(c) 

(d) 
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(Figura 4.5, a). A partir daí, evidencia-se o deslocamento das médias das populações em 

cada sentido da seleção, com destaque para a seleção positiva (+), direcionada para o 

aumento em FHPSA. Isto reitera a elevada estimativa do coeficiente de regressão para este 

caso, tal como ilustra a Figura 4.4. O menor deslocamento das médias populacionais 

associadas à seleção negativa (-) também reforça os resultados da respectiva regressão na 

Figura 4.4.  

Comparando-se as distribuições fenotípicas do caráter FHSPA, relativamente às 

populações NNN e PPP (Figura 4.5d), observa-se que o aumento da frequência de alelos 

favoráveis à aptidão feminina em produzir sementes híbridas, após três ciclos de seleção 

disruptiva na população P29, já foi suficiente para que cerca de 50% das plantas machoestéreis 

em PPP produzam mais sementes por cruzamento do que a maioria das plantas em NNN. E, 

conforme já informado, também com produção média de sementes por planta (35,82 g) 

praticamente o dobro da média na população inicial (18,6 g). Logo, infere-se que a seleção 

massal aplicada em plantas individuais, no sentido de aumentar a média do caráter na 

população (P29), foi bastante efetiva, tanto para garantir progresso genético de relevante 

magnitude, quanto para manter alta a variabilidade genética, de modo continuar obtendo 

ganhos no futuro. 

A seleção de plantas machoestéreis foi iniciada numa população, em geração S0, 

sem abrir famílias em S1. Portanto, foi possível com o método de seleção massal reduzir 

tempo e trabalho operacional, e, consequentemente, o aumento do progresso genético foi 

obtido em menos tempo para seleção de indivíduos superiores com base na avaliação do 

caráter FHSPA. 

Para diminuição do custo de produção de sementes híbridas é necessário 

obtenção de linhagens fêmeas com alta aptidão à produção de sementes híbridas e, também, 

com alta taxa de pegamento de sementes, associada à alogamia. Observou-se em todos os 

ciclos de seleção, que algumas plantas machoestéreis não estavam com as panículas 

completamente cheias, denotando menor taxa de alogamia. Apesar de este estudo não ter 

avaliado diretamente a taxa de alogamia, à medida que se selecionava no sentido positivo, 

observava-se maior pegamento de sementes, constatado pelo peso. A estimação indireta da 

taxa de alogamia na população P29 foi estudada, anteriormente, por Taillebois et al. (2017) 

e, ainda, no capítulo anterior desta tese, via caráter “aptidão feminina à alogamia” (FOA, do 

inglês female outcrossing ability). 
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O estudo da aptidão feminina à produção de sementes híbridas, via peso de 

sementes em plantas machoestéreis, foi realizado assumindo que a produção de sementes em 

cruzamento não está ligada diretamente aos componentes de produção em arroz (ex. 

perfilhamento, número de panículas, número de espiguetas por panícula, tamanho da 

panícula e peso de mil grãos). Taguchi-Shiobara et al. (2011) relataram que nenhum QTL 

(quantitative trait loci) ligado ao gene ms-IR36, presente no cromossomo 2, está relacionado 

a caracteres de componentes de produção de arroz. 

A população P29 era composta de indivíduos geneticamente aparentados, que 

vieram de cruzamentos abertos há vários ciclos de seleção e recombinação. Se o gene ms-

IR36 estivesse em desequilíbrio de ligação com os demais componentes de produção, 

esperar-se-ia que, ao longo dos ciclos de recombinação, a possível ligação do gene com os 

componentes de produção fosse quebrada. Portanto, é possível que o gene ms-IR36 presente 

nas fêmeas machoestéreis dessa população esteja em segregação independente aos 

componentes de produção; ou seja, o progresso genético no sentido positivo ocorreu devido 

à capacidade de cruzamento do genitor feminino e não em função dos componentes de 

produção. Diante do exposto, infere-se que a aptidão feminina à produção de sementes 

híbridas em arroz pode ser estudada utilizando somente o peso de sementes das plantas 

machoestéreis.  

 

4.3.2 Progresso genético em aptidão masculina à produção de semente híbrida 

 

A análise de variância para o caráter aptidão masculina à produção de sementes 

híbridas (MHSPA) também revelou diferenciação significativa (p < 0,05) entre as médias 

das populações avaliadas, correspondentes aos ciclos de seleção disruptiva (Tabela 4.4). A 

média de produção de sementes nas fêmeas polinizadas pelos tratamentos avaliados variou 

de 18,8 a 24,3 g planta-1; amplitude bem menor do que no caso do caráter FHSPA, mas 

também significativa para as seleções aplicadas em ambos os sentidos. Logo, revela a 

existência de variabilidade genética entre os ciclos, também para o carácter MHSPA; o que 

se constitui condição essencial para justificar o processo de seleção no caráter. Assim, de 

modo semelhante ao caso anterior, investigou-se por regressão a magnitude do progresso 

genético associado ao processo de seleção divergente.  
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Tabela 4.4. Análise de variância do ensaio para avaliação do efeito da seleção massal 

disruptiva no caráter aptidão masculina à produção de sementes híbridas – 

MHSPA (g planta-1). 

 

FV GL QM F P > F 

Blocos 6 64,48 8,29 <0,0001 

Ciclos 6 24,29 3,12 0,0144 

Erro 36 7,78 - - 

Média  /  R2  /  CV(%) -     21,21           /            0,65          /         13,14 

 

Contrariamente ao caso anterior, para MHSPA o ganho médio realizado por 

ciclo de seleção foi positivo (0,94 g planta-1) quando se utilizaram, como polinizadores, as 

populações resultantes de seleção negativa para aptidão feminina à produção de sementes 

híbridas (Figura 4.6). Por outro lado, polinizadores associados a populações obtidas de 

seleção positiva para aptidão feminina à produção de sementes híbridas retornaram ganho 

médio negativo por ciclo de seleção (- 0,75 g planta-1). Este surpreendente resultado mostra 

que a seleção utilizada para reduzir a aptidão feminina à produção de sementes híbridas 

aumentou a habilidade de polinização das plantas; ou seja, a seleção para redução em 

FHSPA, indiretamente, melhorou a média do caráter MHSPA.  

Em síntese, evidencia-se que o progresso genético associado à seleção disruptiva 

sobre o caráter aptidão masculina (MHSPA), embora de menor magnitude que aquele 

observado para aptidão feminina (FHSPA), também foi significativo (Tabela 4.4; p=0,0144) 

e com respostas de tendência tipicamente linear (Figura 4.6). Ademais, as tendências em 

MHSPA foram exatamente contrárias às respostas observadas no caráter FHSPA.  

Segundo Khumto et al. (2018), os genes que controlam os órgãos sexuais 

feminino (estigma) e masculino (antera) no arroz estão presentes nos mesmos cromossomos 

(3 e 8) e em desequilíbrio de ligação. Quando se avaliou o caráter MHSPA, observou-se que 

houve progresso genético negativo na seleção das populações de fêmeas mais produtivas. 

Ou seja, quando se selecionou para FHSPA, em que a capacidade fêmea de ser polinizada é 

maior, observou-se que diminuiu a capacidade de polinizadores em fecundar as fêmeas 

(Figura 4.6). Fato constatado em estudos com cultivares de arroz selvagem, em que se 

identificaram que a proporção entre o tamanho da antera (A) e a superfície do estigma (S), 

avaliada pela relação A/S (índice de compatibilidade masculina), é indicativo de haver 

correlação inversa entre os órgãos sexuais da flor (Parmar et al., 1979). Portanto, os 
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resultados da seleção massal disruptiva para o caráter MHSPA evidencia que a seleção 

positiva para FHSPA leva à diminuição na capacidade do polinizador em resultar sementes 

por cruzamento. Assim, a relação entre FHSPA e MHSPA é antagônica, ou seja, parece não 

ser possível aumentar simultaneamente os dois caracteres.  

 

Figura 4.6. Respostas à seleção massal disruptiva (divergente) para aumento (+), em 

vermelho, e diminuição (-), em azul, na aptidão masculina à produção de 

sementes híbridas (MHSPA) em plantas machoestéreis da população P29 de 

arroz irrigado (ciclo 0), durante três ciclos seletivos (1 a 3). As linhas 

pontilhadas representam bandas de confiança estimadas sob 90% de 

probabilidade.  

 

Essa constatação abre uma perspectiva aplicada interessante; pois, revela que 

uma estratégia para selecionar melhores polinizadores, não necessariamente, passa pela 

necessidade de observação da viabilidade do pólen. Mas, pode ser feita indiretamente através 

da seleção de fêmeas menos produtivas. Portanto, essa estratégia passa a ser também de 

interesse para o melhoramento de arroz híbrido, além daquela de elevar a aptidão feminina 

à produção de sementes híbridas; pois, permite selecionar machos mais eficientes em 

fecundar linhagens machoestéreis. Assim, a seleção massal disruptiva, além de representar 

um método para atestar a presença de suficiente variabilidade genética para a prática da 

seleção, na população e caráter de interesse, surpreendentemente revelou potencial de uso 

nos dois sentidos; positivo (+) para melhorar FHSPA, e negativo (-) para melhorar MHSPA. 

Embora de aplicação incompatível para uma mesma população, ambos podem ser de 
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interesse no contexto de programas de melhoramento de híbridos em arroz; ora para 

melhoramento de uma população de fêmeas elite (com elevada aptidão feminina à produção 

de sementes híbridas); ora para melhoramento de uma população de machos, com 

capacidade de polinização cada vez maior.  

 

4.4 CONCLUSÕES  

 

i) O progresso genético alcançado após três ciclos de seleção massal na população P29 de 

arroz irrigado foi significativo para aptidão feminina em produzir sementes híbridas 

(FHSPA); também para aptidão masculina (MHSPA), embora em menor magnitude. 

ii) Os efeitos da seleção para FHSPA e MHSPA são inversamente correlacionados, de modo 

que o melhoramento na média de um caráter implica em redução da média do outro. Logo, 

numa população de machos, a seleção contrária em FHSPA pode, indiretamente, 

melhorar a capacidade de polinização das plantas.  

iii) O uso da seleção massal com base na produção de sementes de plantas machoestéreis é 

prático e eficiente para o desenvolvimento de fêmeas elites (com aptidão para produção 

de sementes híbridas). Isto pode representar importante estratégia para redução do custo 

de produção da semente híbrida em arroz.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Escolha de fêmeas mais alogâmicas devem fazer parte da produção de sementes 

híbridas de arroz, para que o custo unitário de produção da semente seja diminuído e, assim, 

o cultivo de híbridos seja viável em relação ao de cultivares convencionais (linhagens puras). 

No desenvolvimento de fêmeas a escolha de estratégias adequadas na condução das 

populações base, normalmente conduzidas sob seleção recorrente e segregando para 

machoesterilidade, é fundamental para oportunizar a geração e seleção de linhagens fêmeas 

superiores. Dentre as estratégias para alcance desse objetivo, no presente estudo avaliou-se 

a eficiência da seleção massal, numa abordagem de seleção disruptiva (divergente), bem 

como do teste de progênies, com ênfase na avaliação desse tipo de propriedade genética em 

uma população de arroz irrigado (P29). Em ambas as abordagens foi possível a identificação 

de materiais promissores, com potencial para geração de linhagens fêmeas mais alogâmicas 

e, consequentemente, mais produtivas sob cruzamento. Também foi constatado que a 

população pode ser utilizada para seleção em caracteres agronômicos de grande interesse 

para o melhoramento de arroz híbrido, obtendo progênies promissoras para recombinação e 

o melhoramento intrapopulacional.  

Ambas as estratégias revelaram aspectos positivos, mas, também, certas 

limitações. No teste de progênies, o ganho genético estimado com a seleção no caráter eleito 

como prioritário, a saber, aptidão feminina à produção de sementes híbridas (FHSPA), foi 

21%. Este foi estimado com base na relação entre a variância genética entre progênies e o 

desvio padrão fenotípico, sob intensidade de seleção de 10%. Por outro lado, o ganho 

genético realizado por ciclo de seleção massal atingiu 32%, considerando as médias das 

plantas mais produtivas; valor resultante do quociente entre o ganho médio por ciclo (5,9 g 

planta-1, estimado por regressão linear) e a média geral da população inicial (18,6 g planta-

1). Logo, o ganho genético esperado com a estratégia de seleção de progênies foi inferior 

àquele realizado via mera seleção fenotípica de indivíduos (massal).   

Antes de recomendar a adoção de uma das estratégias, entretanto, cabe levantar 

algumas hipóteses. Uma delas seria a possível superestimação do ganho obtido com a 

seleção massal; entretanto, a hipótese que julgamos mais provável é a de que o ganho 
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genético estimado via seleção de progênies esteja subestimado. Isso porque a variância do 

erro experimental associada ao caráter no respectivo ensaio (�̂�𝑒 
2  = 29,03) foi bem superior 

àquela do experimento de seleção massal (�̂�𝑒 
2 = 18,89); o que, inclusive, refletiu em seus 

coeficientes de variação, 30,3% para a seleção de progênies contra 19,6% para a seleção 

massal. O baixo número de repetições (𝑟 = 2) utilizado na avaliação das progênies também 

pode ter contribuído, elevando a variância fenotípica em nível de médias; haja vista sua 

influência no respectivo estimador (�̂��̅�
2 = �̂�𝑔

2 + �̂�𝑒 
2 𝑟⁄ ). Assim, a eficiência do método 

poderia ser recuperada melhorando a qualidade experimental e/ou elevando-se o número de 

repetições. Isso, contudo, esbarra em dificuldades operacionais associadas ao grande número 

de progênies a serem avaliadas e à pequena quantidade de sementes obtidas por cruzamento 

em cada progênie.  

Além dessa análise relacionada ao ganho genético, o fator custo gerado para 

experimentação, incluindo a mão de obra necessária para conduzir os ensaios, deve ser 

considerado. Assim, comparando-se as duas estratégias, o teste de progênies requereu maior 

esforço desse tipo, sobretudo, para a tomada de dados. Em contrapartida, a seleção massal 

exigiu menos e mostrou-se de maior facilidade na condução em campo. Ademais, permitiu 

avançar dois ciclos de seleção por ano, proporcionando maior rapidez na fenotipagem dos 

caracteres. Diante disso, conclui-se que a simples abordagem de seleção massal apresenta-

se como uma estratégia eficaz para o melhoramento de populações com ênfase na obtenção 

de linhagens fêmeas elite, no contexto do desenvolvimento de híbridos em arroz irrigado. 
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Apêndice A. Saídas estatístico-computacionais obtidas para verificação do pressuposto de 

normalidade dos dados da variável “aptidão feminina para produção de 

sementes híbridas” (FHSPA), em g planta-1, tomada em plantas macho-

estéreis de progênies de uma população (P29) de arroz irrigado.  

 

 

  

Qu a n t i l e s

1 0 0 % Ma x      4 4 . 4 0 0 0

 7 5 % Q3       2 2 . 1 0 0 0

 5 0 % Me d      1 6 . 7 0 0 0

 2 5 % Q1       1 2 . 8 0 0 0

  0 % Mi n       1 . 4 0 0 0

     Ra n g e    4 3 . 0 0 0 0

     Q3 - Q1     9 . 3 0 0 0

     Mo d e     1 3 . 9 0 0 0

   9 9 . 0 %    3 7 . 4 0 0 0

   9 7 . 5 %    3 5 . 5 0 0 0

   9 5 . 0 %    3 2 . 4 0 0 0

   9 0 . 0 %    2 7 . 9 0 0 0

   1 0 . 0 %     9 . 3 0 0 0

    5 . 0 %     7 . 4 0 0 0

    2 . 5 %     4 . 9 0 0 0

    1 . 0 %     3 . 3 0 0 0

Mo me n t s

N   5 0 3 . 0 0 0 0

Me a n    1 7 . 7 7 1 0

St d  De v     7 . 3 8 7 4

Sk e wn e s s     0 . 6 1 7 6

USS 1 8 6 2 4 7 . 1 8 0

CV    4 1 . 5 7 0 0

Su m Wg t s   5 0 3 . 0 0 0 0

Su m  8 9 3 8 . 8 0 0 0

Va r i a n c e    5 4 . 5 7 3 7

Ku r t o s i s     0 . 3 5 0 4

CSS 2 7 3 9 5 . 9 9 6 2

St d  Me a n     0 . 3 2 9 4

10 20 30 40

F HSPA

FHSPA

0 9 18 27 36 45

F HSPA

0

0.02

0.04

0.06

D

e

n

s

i

t

y
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Apêndice B. Saídas estatístico-computacionais obtidas para verificação do pressuposto de 

normalidade dos dados de “produção de grãos em plantas normais macho-

férteis” (GW-MF), em g planta-1, supostamente resultante de autofecundação, 

em progênies de uma população (P29) de arroz irrigado.  

 

  

Qu a n t i l e s

1 0 0 % Ma x      5 7 . 6 6 0 0

 7 5 % Q3       3 7 . 7 2 0 0

 5 0 % Me d      3 3 . 0 0 0 0

 2 5 % Q1       2 8 . 4 0 0 0

  0 % Mi n      1 5 . 2 8 0 0

     Ra n g e    4 2 . 3 8 0 0

     Q3 - Q1     9 . 3 2 0 0

     Mo d e     3 7 . 4 0 0 0

   9 9 . 0 %    5 1 . 5 2 0 0

   9 7 . 5 %    4 7 . 6 4 0 0

   9 5 . 0 %    4 5 . 2 8 0 0

   9 0 . 0 %    4 3 . 0 2 0 0

   1 0 . 0 %    2 3 . 8 0 0 0

    5 . 0 %    2 1 . 5 2 0 0

    2 . 5 %    2 0 . 4 2 0 0

    1 . 0 %    1 7 . 6 8 0 0

Mo me n t s

N   5 0 3 . 0 0 0 0

Me a n    3 3 . 2 1 2 2

St d  De v     7 . 2 3 3 6

Sk e wn e s s     0 . 2 1 0 8

USS 5 8 1 1 0 3 . 0 9 2

CV    2 1 . 7 8 0 0

Su m Wg t s   5 0 3 . 0 0 0 0

Su m 1 6 7 0 5 . 7 6 0 0

Va r i a n c e    5 2 . 3 2 5 2

Ku r t o s i s    - 0 . 0 1 9 5

CSS 2 6 2 6 7 . 2 7 2 6

St d  Me a n     0 . 3 2 2 5

20 30 40 50

GW_ MF

GW_MF

13.5 25.5 37.5 49.5

GW_ MF

0

0.02

0.04
D

e

n

s

i
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y
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Apêndice C. Saídas estatístico-computacionais obtidas para verificação do pressuposto de 

normalidade dos dados da variável “aptidão feminina à alogamia” (FOA), 

tomada como a razão percentual entre as produções de sementes de uma planta 

macho-estéril e uma planta normal (macho-fértil), em progênies da população 

P29 de arroz irrigado. 

 

  

Mo me n t s

N   5 0 3 . 0 0 0 0

Me a n    5 4 . 5 8 2 0

St d  De v    2 2 . 5 7 6 7

Sk e wn e s s     0 . 7 1 4 6

USS 1 7 5 4 4 0 7 . 3 9

CV    4 1 . 3 6 2 8

Su m Wg t s   5 0 3 . 0 0 0 0

Su m 2 7 4 5 4 . 7 4 7 7

Va r i a n c e   5 0 9 . 7 0 5 7

Ku r t o s i s     0 . 6 7 2 4

CSS 2 5 5 8 7 2 . 2 6 3

St d  Me a n     1 . 0 0 6 6

Qu a n t i l e s

1 0 0 % Ma x     1 3 2 . 3 0 0 4

 7 5 % Q3       6 7 . 8 4 3 9

 5 0 % Me d      5 1 . 7 5 6 6

 2 5 % Q1       3 8 . 9 8 2 1

  0 % Mi n       5 . 4 5 6 0

     Ra n g e   1 2 6 . 8 4 4 4

     Q3 - Q1    2 8 . 8 6 1 7

     Mo d e     5 7 . 4 4 6 8

   9 9 . 0 %   1 2 3 . 0 8 7 2

   9 7 . 5 %   1 0 7 . 2 9 6 1

   9 5 . 0 %    9 9 . 0 7 8 3

   9 0 . 0 %    8 5 . 5 4 4 9

   1 0 . 0 %    2 7 . 6 6 9 0

    5 . 0 %    2 3 . 1 2 7 2

    2 . 5 %    1 5 . 2 7 0 9

    1 . 0 %    1 2 . 3 3 7 4

20 40 60 80 100 120

F OA

FOA

5 35 65 95 125

F OA

0

0.01

0.02

D

e

n

s

i

t

y
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Apêndice D. Saídas estatístico-computacionais obtidas para verificação do pressuposto de 

normalidade dos dados da variável “altura de plantas” (AP), em centímetros, 

tomada em progênies de uma população (P 29) de arroz irrigado. 

  

Qu a n t i l e s

1 0 0 % Ma x     1 2 0 . 0 0 0 0

 7 5 % Q3       8 5 . 0 0 0 0

 5 0 % Me d      8 1 . 0 0 0 0

 2 5 % Q1       7 5 . 0 0 0 0

  0 % Mi n      5 5 . 0 0 0 0

     Ra n g e    6 5 . 0 0 0 0

     Q3 - Q1    1 0 . 0 0 0 0

     Mo d e     8 0 . 0 0 0 0

   9 9 . 0 %   1 0 5 . 0 0 0 0

   9 7 . 5 %   1 0 0 . 0 0 0 0

   9 5 . 0 %    9 6 . 0 0 0 0

   9 0 . 0 %    9 0 . 0 0 0 0

   1 0 . 0 %    7 0 . 0 0 0 0

    5 . 0 %    7 0 . 0 0 0 0

    2 . 5 %    6 5 . 0 0 0 0

    1 . 0 %    6 2 . 0 0 0 0

Mo me n t s

N   5 0 3 . 0 0 0 0

Me a n    8 1 . 2 4 0 6

St d  De v     8 . 4 3 5 6

Sk e wn e s s     0 . 3 9 6 5

USS 3 3 5 5 5 3 6 . 0 0

CV    1 0 . 3 8 3 5

Su m Wg t s   5 0 3 . 0 0 0 0

Su m 4 0 8 6 4 . 0 0 0 0

Va r i a n c e    7 1 . 1 5 9 1

Ku r t o s i s     1 . 4 1 0 5

CSS 3 5 7 2 1 . 8 9 2 6

St d  Me a n     0 . 3 7 6 1

60 80 100 120

AP

AP

52.5 72.5 92.5 112.5

AP

0

0.02

0.04
D

e

n

s

i

t

y
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Apêndice E. Saídas estatístico-computacionais obtidas para verificação do pressuposto de 

normalidade dos dados da variável dias para o florescimento, em dias (DF), 

tomada em progênies de uma população (P29) de arroz irrigado. 

 

 

  

70 75 80 85

DF

DF

67.5 73.5 79.5 85.5

DF

0

0.05

0.1

D

e

n

s

i

t

y

Qu a n t i l e s

1 0 0 % Ma x      8 9 . 0 0 0 0

 7 5 % Q3       8 0 . 8 0 0 0

 5 0 % Me d      7 8 . 0 0 0 0

 2 5 % Q1       7 5 . 4 0 0 0

  0 % Mi n      6 8 . 0 0 0 0

     Ra n g e    2 1 . 0 0 0 0

     Q3 - Q1     5 . 4 0 0 0

     Mo d e     7 8 . 0 0 0 0

   9 9 . 0 %    8 6 . 5 0 0 0

   9 7 . 5 %    8 5 . 0 0 0 0

   9 5 . 0 %    8 4 . 6 0 0 0

   9 0 . 0 %    8 3 . 3 0 0 0

   1 0 . 0 %    7 3 . 4 0 0 0

    5 . 0 %    7 2 . 4 0 0 0

    2 . 5 %    7 1 . 3 0 0 0

    1 . 0 %    7 0 . 4 0 0 0

Mo me n t s

N   5 0 2 . 0 0 0 0

Me a n    7 8 . 0 7 2 7

St d  De v     3 . 7 4 1 4

Sk e wn e s s     0 . 2 1 3 9

USS 3 0 6 6 8 7 7 . 8 3

CV     4 . 7 9 2 2

Su m Wg t s   5 0 2 . 0 0 0 0

Su m 3 9 1 9 2 . 5 0 0 0

Va r i a n c e    1 3 . 9 9 8 4

Ku r t o s i s    - 0 . 3 6 2 7

CSS  7 0 1 3 . 1 7 6 1

St d  Me a n     0 . 1 6 7 0
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Apêndice F. Predições dos valores genotípicos (BLUP) de progênies para a variável aptidão 

feminina à produção de sementes híbridas (FHSPA, em g planta-1), incluindo 

erro padrão, teste de significância e intervalo de confiança. 

Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

5 4,54 2,78 1,64 0,1030 -0,04 9,13 405 -0,40 2,78 -0,15 0,8847 -4,99 4,18 

9 -4,03 2,78 -1,45 0,1478 -8,61 0,55 406 -2,38 2,78 -0,86 0,3922 -6,97 2,21 

14 2,74 2,78 0,99 0,3245 -1,84 7,33 408 -3,25 2,78 -1,17 0,2432 -7,84 1,34 

21 3,15 2,78 1,14 0,2575 -1,43 7,74 409 -0,83 2,78 -0,30 0,7645 -5,42 3,75 

32 -1,63 2,78 -0,59 0,5570 -6,21 2,95 412 3,58 2,78 1,29 0,1981 -1,00 8,17 

38 -0,06 2,78 -0,02 0,9829 -4,65 4,53 413 5,89 2,77 2,12 0,0348 1,31 10,47 

39 0,44 2,78 0,16 0,8751 -4,15 5,03 417 -1,28 2,78 -0,46 0,6460 -5,87 3,31 

40 -4,01 2,78 -1,45 0,1497 -8,59 0,57 423 -0,12 2,78 -0,04 0,9669 -4,70 4,47 

45 0,03 2,78 0,01 0,9925 -4,56 4,61 425 -0,46 2,78 -0,17 0,8689 -5,04 4,13 

47 0,96 2,78 0,35 0,7298 -3,63 5,55 429 -2,68 2,78 -0,96 0,3360 -7,26 1,91 

50 0,69 2,78 0,25 0,8028 -3,90 5,29 434 -0,65 2,78 -0,23 0,8162 -5,23 3,94 

77 0,30 2,78 0,11 0,9134 -4,28 4,89 437 -1,87 2,78 -0,67 0,5020 -6,45 2,72 

83 -2,31 2,77 -0,83 0,4053 -6,90 2,27 441 -2,76 2,78 -0,99 0,3214 -7,35 1,83 

114 3,12 2,78 1,13 0,2617 -1,46 7,71 442 -2,27 2,78 -0,82 0,4146 -6,85 2,32 

131 1,88 2,78 0,68 0,4985 -2,70 6,47 445 -3,58 2,78 -1,29 0,1982 -8,17 1,00 

138 0,52 2,78 0,19 0,8526 -4,07 5,10 446 -0,88 3,20 -0,28 0,7832 -6,18 4,42 

142 0,56 2,78 0,20 0,8392 -4,02 5,15 447 3,45 2,78 1,24 0,2148 -1,13 8,04 

147 -2,48 2,78 -0,89 0,3726 -7,06 2,10 449 -2,30 2,78 -0,83 0,4081 -6,89 2,28 

154 1,39 2,78 0,50 0,6164 -3,19 5,98 450 -0,20 2,78 -0,07 0,9435 -4,78 4,39 

155 -6,78 2,78 -2,44 0,0153 -11,36 -2,20 455 -1,55 2,78 -0,56 0,5771 -6,13 3,03 

156 4,60 2,78 1,66 0,0989 0,01 9,18 456 0,37 2,78 0,13 0,8945 -4,22 4,95 

158 -0,51 2,78 -0,19 0,8531 -5,10 4,07 458 -1,84 2,78 -0,66 0,5090 -6,42 2,75 

161 1,11 2,78 0,40 0,6901 -3,48 5,69 461 -3,07 2,78 -1,11 0,2692 -7,66 1,51 

163 7,28 2,78 2,62 0,0094 2,69 11,87 462 9,07 2,78 3,27 0,0012 4,49 13,65 

164 -3,16 2,78 -1,14 0,2567 -7,74 1,43 465 -0,68 2,77 -0,24 0,8068 -5,26 3,90 

165 -3,30 2,78 -1,19 0,2358 -7,89 1,29 466 5,16 2,78 1,86 0,0642 0,58 9,75 

166 0,10 2,78 0,04 0,9711 -4,49 4,69 467 6,72 2,78 2,42 0,0163 2,13 11,30 

168 4,90 2,78 1,76 0,0791 0,31 9,49 469 -3,83 2,78 -1,38 0,1688 -8,41 0,75 

169 -1,30 2,78 -0,47 0,6392 -5,89 3,28 472 -2,99 2,78 -1,07 0,2836 -7,57 1,60 

172 -3,63 2,78 -1,31 0,1917 -8,22 0,95 476 1,36 2,78 0,49 0,6249 -3,23 5,94 

174 -2,00 2,78 -0,72 0,4729 -6,58 2,59 481 -2,36 2,78 -0,85 0,3966 -6,94 2,23 

176 4,53 2,78 1,63 0,1046 -0,06 9,11 486 2,36 2,77 0,85 0,3965 -2,23 6,94 

177 -2,49 2,78 -0,89 0,3723 -7,08 2,11 491 -2,18 2,78 -0,79 0,4332 -6,76 2,40 

179 -2,94 2,78 -1,06 0,2910 -7,52 1,65 495 -2,18 2,78 -0,78 0,4340 -6,76 2,41 

183 -1,38 2,78 -0,50 0,6202 -5,97 3,21 498 1,13 2,78 0,41 0,6843 -3,46 5,72 

184 -0,62 2,78 -0,22 0,8238 -5,20 3,97 499 -2,64 2,78 -0,95 0,3429 -7,23 1,95 

185 -0,64 2,78 -0,23 0,8167 -5,23 3,94 500 3,22 2,78 1,16 0,2468 -1,36 7,81 

188 -2,14 2,78 -0,77 0,4425 -6,73 2,45 501 -1,91 2,78 -0,69 0,4922 -6,50 2,68 

190 0,34 2,78 0,12 0,9027 -4,24 4,92 503 1,87 2,78 0,67 0,5010 -2,71 6,45 

193 2,24 2,78 0,81 0,4207 -2,35 6,83 510 -2,27 2,78 -0,82 0,4143 -6,85 2,31 

197 -0,60 2,78 -0,22 0,8282 -5,19 3,98 514 2,62 2,78 0,94 0,3467 -1,97 7,20 

198 -4,08 2,78 -1,47 0,1429 -8,67 0,50 515 -4,14 2,78 -1,49 0,1373 -8,72 0,45 

199 -1,61 2,78 -0,58 0,5612 -6,20 2,97 517 -2,44 2,78 -0,88 0,3807 -7,02 2,15 

204 -1,18 2,78 -0,42 0,6723 -5,77 3,41 518 3,68 2,78 1,33 0,1862 -0,90 8,27 

206 3,23 2,78 1,16 0,2467 -1,36 7,81 520 4,32 2,78 1,55 0,1217 -0,27 8,90 

208 -0,33 2,78 -0,12 0,9063 -4,92 4,26 522 0,35 2,77 0,13 0,8997 -4,23 4,93 

209 0,26 3,20 0,08 0,9358 -5,04 5,56 523 1,20 2,78 0,43 0,6663 -3,39 5,79 
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Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

211 -1,65 2,78 -0,60 0,5522 -6,24 2,93 526 0,10 2,77 0,04 0,9714 -4,48 4,68 

212 -1,09 3,20 -0,34 0,7350 -6,39 4,22 527 -0,50 2,78 -0,18 0,8577 -5,08 4,09 

218 1,16 3,20 0,36 0,7175 -4,14 6,46 528 1,02 2,78 0,37 0,7136 -3,57 5,61 

219 -3,27 2,77 -1,18 0,2393 -7,86 1,31 533 -0,78 2,78 -0,28 0,7785 -5,37 3,80 

221 -1,64 2,78 -0,59 0,5551 -6,23 2,94 541 1,56 2,78 0,56 0,5742 -3,02 6,15 

224 2,31 2,78 0,83 0,4070 -2,28 6,89 549 1,92 2,78 0,69 0,4906 -2,67 6,50 

237 -0,97 2,77 -0,35 0,7277 -5,55 3,61 551 -1,62 2,77 -0,58 0,5611 -6,20 2,97 

240 -0,79 2,77 -0,29 0,7750 -5,38 3,79 552 1,18 2,78 0,42 0,6719 -3,41 5,77 

241 -0,84 2,78 -0,30 0,7616 -5,43 3,74 553 -2,51 2,78 -0,90 0,3667 -7,09 2,07 

242 9,41 2,78 3,39 0,0008 4,83 14,00 556 -0,13 2,78 -0,05 0,9613 -4,72 4,45 

246 -2,25 2,77 -0,81 0,4186 -6,83 2,33 558 3,09 2,78 1,11 0,2678 -1,50 7,67 

248 -1,55 2,78 -0,56 0,5771 -6,14 3,04 559 -4,34 2,78 -1,56 0,1198 -8,92 0,25 

250 -4,69 2,78 -1,69 0,0925 -9,27 -0,11 564 0,99 3,20 0,31 0,7582 -4,32 6,29 

252 2,40 2,78 0,86 0,3883 -2,19 6,99 565 0,94 2,78 0,34 0,7348 -3,65 5,53 

254 -1,34 2,78 -0,48 0,6310 -5,92 3,25 567 0,57 2,78 0,20 0,8389 -4,02 5,15 

257 1,42 2,78 0,51 0,6094 -3,17 6,01 568 -3,44 2,78 -1,24 0,2163 -8,02 1,14 

258 -4,40 2,77 -1,59 0,1138 -8,98 0,18 570 1,86 2,78 0,67 0,5040 -2,73 6,44 

259 0,38 2,78 0,14 0,8899 -4,20 4,97 575 2,07 2,78 0,74 0,4574 -2,52 6,65 

261 -3,85 2,78 -1,39 0,1670 -8,43 0,74 576 -0,57 2,78 -0,21 0,8365 -5,16 4,01 

264 -2,87 2,78 -1,03 0,3026 -7,46 1,72 578 -1,95 2,78 -0,70 0,4821 -6,54 2,63 

267 0,09 2,77 0,03 0,9744 -4,49 4,67 581 -4,83 2,78 -1,74 0,0835 -9,41 -0,24 

271 -0,35 2,77 -0,13 0,9003 -4,93 4,23 583 3,70 2,78 1,33 0,1843 -0,89 8,29 

272 -0,10 2,78 -0,04 0,9710 -4,69 4,48 585 -4,02 2,78 -1,45 0,1485 -8,61 0,56 

275 -1,32 2,78 -0,47 0,6364 -5,90 3,27 586 -1,64 2,77 -0,59 0,5560 -6,22 2,95 

277 -0,04 2,78 -0,01 0,9892 -4,62 4,55 588 -2,12 2,78 -0,76 0,4452 -6,71 2,46 

280 -2,03 2,49 -0,81 0,4162 -6,13 2,08 590 -3,11 2,78 -1,12 0,2640 -7,69 1,48 

286 1,70 2,77 0,61 0,5402 -2,88 6,28 591 2,40 2,78 0,87 0,3878 -2,18 6,99 

289 -2,99 2,78 -1,08 0,2817 -7,58 1,59 597 -0,01 3,20 0,00 0,9970 -5,32 5,29 

292 2,75 2,77 0,99 0,3231 -1,83 7,33 600 1,05 2,78 0,38 0,7051 -3,53 5,64 

293 0,23 2,78 0,08 0,9352 -4,36 4,81 606 -1,64 2,78 -0,59 0,5544 -6,23 2,94 

295 -4,09 2,78 -1,47 0,1417 -8,68 0,49 610 1,98 2,78 0,71 0,4772 -2,61 6,56 

297 -2,64 2,78 -0,95 0,3431 -7,23 1,95 611 -2,65 2,78 -0,95 0,3408 -7,24 1,94 

298 -1,60 2,78 -0,58 0,5648 -6,18 2,98 615 -4,95 2,78 -1,78 0,0761 -9,53 -0,36 

300 3,61 2,77 1,30 0,1943 -0,97 8,19 616 -2,50 2,78 -0,90 0,3691 -7,08 2,09 

302 -1,08 2,78 -0,39 0,6984 -5,66 3,51 622 -0,47 2,78 -0,17 0,8662 -5,05 4,12 

307 0,61 2,78 0,22 0,8268 -3,98 5,19 625 5,01 2,78 1,80 0,0727 0,42 9,59 

308 -0,12 2,78 -0,04 0,9647 -4,71 4,46 628 -0,73 2,78 -0,26 0,7918 -5,32 3,85 

312 -1,69 2,77 -0,61 0,5440 -6,27 2,90 630 4,77 2,78 1,72 0,0873 0,18 9,36 

315 1,72 2,78 0,62 0,5365 -2,87 6,30 644 4,11 2,78 1,48 0,1405 -0,48 8,69 

318 0,87 2,77 0,31 0,7540 -3,71 5,45 647 -1,26 2,78 -0,45 0,6517 -5,84 3,33 

319 -1,05 2,77 -0,38 0,7045 -5,64 3,53 648 -1,53 2,78 -0,55 0,5827 -6,12 3,06 

320 -1,52 2,78 -0,55 0,5849 -6,10 3,06 652 2,82 2,78 1,02 0,3109 -1,77 7,41 

321 4,57 2,78 1,65 0,1011 -0,01 9,15 657 -1,47 2,78 -0,53 0,5982 -6,05 3,12 

324 -3,74 2,78 -1,35 0,1797 -8,32 0,85 658 2,07 2,78 0,75 0,4569 -2,51 6,65 

325 3,99 2,78 1,44 0,1516 -0,59 8,58 664 -0,69 2,78 -0,25 0,8041 -5,28 3,90 

327 -1,66 2,78 -0,60 0,5503 -6,25 2,93 668 -2,29 2,78 -0,82 0,4111 -6,87 2,30 

329 -1,73 2,78 -0,62 0,5337 -6,31 2,85 690 -0,71 2,78 -0,26 0,7989 -5,29 3,88 

330 0,78 2,78 0,28 0,7782 -3,80 5,37 696 1,18 2,78 0,43 0,6703 -3,40 5,77 

332 4,25 2,78 1,53 0,1269 -0,33 8,84 697 3,29 2,78 1,18 0,2376 -1,30 7,87 

335 2,35 2,78 0,84 0,3990 -2,24 6,93 703 -3,17 2,78 -1,14 0,2545 -7,75 1,41 

336 -2,07 2,77 -0,75 0,4563 -6,65 2,51 710 -0,92 2,78 -0,33 0,7397 -5,51 3,66 
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Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

337 -3,53 2,77 -1,27 0,2042 -8,11 1,05 711 2,87 2,78 1,04 0,3014 -1,71 7,46 

338 1,01 2,78 0,36 0,7179 -3,58 5,59 713 0,63 2,78 0,23 0,8212 -3,96 5,21 

339 -4,97 2,78 -1,79 0,0754 -9,56 -0,37 718 -2,10 2,78 -0,76 0,4499 -6,69 2,48 

340 -2,87 2,78 -1,03 0,3025 -7,46 1,72 727 7,31 2,78 2,63 0,0091 2,72 11,89 

341 -1,71 2,78 -0,62 0,5377 -6,30 2,87 734 2,54 2,77 0,91 0,3615 -2,04 7,12 

344 2,81 2,78 1,01 0,3125 -1,77 7,40 748 0,43 2,77 0,16 0,8763 -4,15 5,01 

345 -1,58 2,78 -0,57 0,5686 -6,17 3,00 749 -3,92 2,78 -1,41 0,1597 -8,50 0,67 

349 2,54 2,78 0,92 0,3609 -2,04 7,13 751 -0,40 2,78 -0,14 0,8857 -4,99 4,19 

351 -1,16 2,78 -0,42 0,6763 -5,74 3,42 757 -1,42 2,78 -0,51 0,6089 -6,01 3,16 

352 1,51 2,78 0,54 0,5877 -3,08 6,10 760 6,11 2,78 2,20 0,0287 1,52 10,69 

357 -3,53 2,78 -1,27 0,2045 -8,12 1,05 764 -0,84 3,20 -0,26 0,7928 -6,14 4,46 

359 0,64 2,78 0,23 0,8190 -3,95 5,22 769 -1,80 3,20 -0,56 0,5740 -7,11 3,50 

364 -1,72 2,78 -0,62 0,5372 -6,30 2,87 784 -2,91 2,78 -1,05 0,2962 -7,50 1,68 

366 1,65 2,77 0,59 0,5537 -2,94 6,23 785 1,92 2,78 0,69 0,4909 -2,67 6,50 

368 2,84 2,78 1,02 0,3080 -1,75 7,42 786 6,14 2,78 2,21 0,0281 1,55 10,73 

371 2,13 2,78 0,77 0,4427 -2,45 6,72 791 1,09 2,78 0,39 0,6947 -3,49 5,68 

372 -3,22 2,78 -1,16 0,2471 -7,81 1,36 795 0,64 2,78 0,23 0,8176 -3,94 5,23 

373 4,16 2,78 1,50 0,1349 -0,42 8,75 800 0,99 2,78 0,36 0,7227 -3,60 5,57 

376 5,23 2,78 1,88 0,0609 0,64 9,82 801 2,49 2,78 0,90 0,3711 -2,10 7,08 

377 1,44 2,78 0,52 0,6054 -3,15 6,02 802 0,50 2,78 0,18 0,8559 -4,08 5,09 

381 2,00 2,78 0,72 0,4724 -2,59 6,58 815 -2,84 2,78 -1,02 0,3076 -7,42 1,75 

383 1,86 2,78 0,67 0,5042 -2,73 6,45 833 -0,57 2,77 -0,21 0,8368 -5,15 4,01 

392 0,20 2,78 0,07 0,9422 -4,38 4,79 836 1,54 2,78 0,55 0,5795 -3,04 6,12 

393 -1,18 2,78 -0,42 0,6727 -5,77 3,41 847 -2,46 3,20 -0,77 0,4436 -7,76 2,84 

397 1,66 2,78 0,60 0,5508 -2,92 6,24 848 -0,27 2,78 -0,10 0,9226 -4,85 4,31 

400 1,38 2,78 0,50 0,6204 -3,21 5,96 849 3,07 2,78 1,11 0,2698 -1,51 7,66 

401 1,75 2,78 0,63 0,5291 -2,84 6,34 850 1,84 2,78 0,66 0,5084 -2,75 6,43 

402 3,34 2,78 1,20 0,2304 -1,25 7,92 - - - - - - - 
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Apêndice G. Predições dos valores genotípicos (BLUP) de progênies para a variável 

produção de grãos de plantas macho-férteis (GW-MF, em g planta-1), 

incluindo erro padrão, teste de significância e intervalo de confiança. 

Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

5 -1,42 2,80 -0,51 0,6114 -6,05 3,20 405 3,36 2,80 1,20 0,2313 -1,26 7,99 

9 -0,93 2,80 -0,33 0,7406 -5,55 3,69 406 1,77 2,80 0,63 0,5273 -2,85 6,40 

14 -0,09 2,80 -0,03 0,9738 -4,72 4,53 408 -1,28 2,80 -0,46 0,6477 -5,91 3,35 

21 0,19 2,80 0,07 0,9458 -4,44 4,82 409 -1,16 2,80 -0,42 0,6777 -5,79 3,46 

32 -1,39 2,80 -0,50 0,6207 -6,01 3,24 412 0,02 2,80 0,01 0,9932 -4,60 4,65 

38 0,29 2,80 0,10 0,9185 -4,34 4,92 413 2,41 2,80 0,86 0,3904 -2,21 7,03 

39 3,22 2,80 1,15 0,2518 -1,41 7,85 417 2,66 2,80 0,95 0,3432 -1,97 7,29 

40 1,84 2,80 0,66 0,5125 -2,79 6,46 423 2,77 2,80 0,99 0,3227 -1,85 7,40 

45 -5,41 2,80 -1,93 0,0546 -10,03 -0,79 425 1,15 2,80 0,41 0,6829 -3,48 5,77 

47 -0,40 2,80 -0,14 0,8877 -5,03 4,23 429 0,34 2,80 0,12 0,9037 -4,28 4,96 

50 -1,94 2,80 -0,69 0,4885 -6,57 2,68 434 0,53 2,80 0,19 0,8511 -4,10 5,15 

77 -0,77 2,80 -0,27 0,7845 -5,39 3,86 437 4,77 2,80 1,71 0,0896 0,15 9,40 

83 -2,74 2,80 -0,98 0,3291 -7,36 1,89 441 -1,25 2,80 -0,45 0,6563 -5,87 3,38 

114 3,15 2,80 1,12 0,2624 -1,48 7,77 442 1,44 2,80 0,51 0,6087 -3,19 6,06 

131 0,40 2,80 0,14 0,8877 -4,23 5,02 445 0,98 2,80 0,35 0,7268 -3,65 5,61 

138 0,30 2,80 0,11 0,9143 -4,32 4,93 446 -0,05 3,22 -0,01 0,9889 -5,38 5,29 

142 0,99 2,80 0,35 0,7243 -3,64 5,62 447 4,98 2,80 1,78 0,0767 0,35 9,60 

147 -1,82 2,80 -0,65 0,5157 -6,44 2,80 449 0,26 2,80 0,09 0,9249 -4,36 4,89 

154 4,35 2,80 1,56 0,1213 -0,27 8,98 450 0,26 2,80 0,09 0,9254 -4,36 4,89 

155 -6,33 2,80 -2,26 0,0247 -10,95 -1,71 455 11,11 2,80 3,97 0,0001 6,48 15,73 

156 -0,82 2,80 -0,29 0,7706 -5,44 3,81 456 -1,29 2,80 -0,46 0,6445 -5,92 3,33 

158 -3,01 2,80 -1,08 0,2830 -7,64 1,61 458 -0,53 2,80 -0,19 0,8490 -5,16 4,09 

161 -0,20 2,80 -0,07 0,9420 -4,83 4,42 461 2,01 2,80 0,72 0,4742 -2,62 6,63 

163 2,80 2,80 1,00 0,3192 -1,83 7,42 462 0,97 2,80 0,35 0,7296 -3,65 5,59 

164 -1,25 2,80 -0,45 0,6549 -5,88 3,37 465 1,37 2,80 0,49 0,6261 -3,26 5,99 

165 -1,80 2,80 -0,64 0,5213 -6,43 2,83 466 2,41 2,80 0,86 0,3906 -2,22 7,03 

166 4,68 2,80 1,67 0,0963 0,05 9,30 467 2,05 2,80 0,73 0,4638 -2,57 6,68 

168 -0,05 2,80 -0,02 0,9869 -4,67 4,58 469 -1,13 2,80 -0,41 0,6855 -5,76 3,49 

169 -3,50 2,80 -1,25 0,2127 -8,13 1,13 472 2,01 2,80 0,72 0,4732 -2,61 6,64 

172 -3,17 2,80 -1,13 0,2580 -7,80 1,45 476 -2,72 2,80 -0,97 0,3330 -7,34 1,91 

174 0,53 2,80 0,19 0,8491 -4,09 5,16 481 -6,17 2,80 -2,20 0,0285 -10,79 -1,55 

176 -4,15 2,80 -1,48 0,1400 -8,77 0,48 486 -0,39 2,80 -0,14 0,8887 -5,01 4,23 

177 1,10 2,80 0,39 0,6951 -3,53 5,73 491 2,79 2,80 1,00 0,3208 -1,84 7,41 

179 -1,25 2,80 -0,45 0,6543 -5,88 3,37 495 -2,24 2,80 -0,80 0,4256 -6,86 2,39 

183 -1,15 2,80 -0,41 0,6818 -5,78 3,48 498 0,64 2,80 0,23 0,8199 -3,99 5,26 

184 0,00 2,80 0,00 0,9994 -4,63 4,62 499 0,94 2,80 0,34 0,7376 -3,69 5,57 

185 5,49 2,80 1,96 0,0512 0,86 10,11 500 1,06 2,80 0,38 0,7043 -3,56 5,69 

188 2,39 2,80 0,85 0,3940 -2,23 7,02 501 4,15 2,80 1,48 0,1402 -0,48 8,78 

190 0,80 2,80 0,29 0,7750 -3,82 5,42 503 0,38 2,80 0,13 0,8929 -4,24 5,00 

193 0,67 2,80 0,24 0,8107 -3,96 5,30 510 1,73 2,80 0,62 0,5381 -2,90 6,35 

197 -1,11 2,80 -0,40 0,6928 -5,73 3,52 514 -1,42 2,80 -0,51 0,6119 -6,05 3,20 

198 5,90 2,80 2,11 0,0360 1,28 10,53 515 -2,47 2,80 -0,88 0,3783 -7,10 2,15 

199 -1,84 2,80 -0,66 0,5105 -6,47 2,78 517 3,08 2,80 1,10 0,2723 -1,54 7,70 

204 -4,02 2,80 -1,44 0,1525 -8,65 0,61 518 -0,03 2,80 -0,01 0,9908 -4,66 4,59 

206 -1,99 2,80 -0,71 0,4772 -6,62 2,63 520 0,81 2,80 0,29 0,7726 -3,82 5,44 

208 1,46 2,80 0,52 0,6038 -3,17 6,08 522 -1,84 2,80 -0,66 0,5103 -6,46 2,78 

209 -2,04 3,22 -0,63 0,5289 -7,38 3,31 523 2,88 2,80 1,03 0,3053 -1,75 7,50 
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Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

211 -4,87 2,80 -1,74 0,0837 -9,49 -0,24 526 1,57 2,80 0,56 0,5764 -3,06 6,19 

212 0,02 3,22 0,01 0,9955 -5,32 5,36 527 -4,56 2,80 -1,63 0,1044 -9,19 0,06 

218 -0,85 3,22 -0,26 0,7927 -6,19 4,49 528 0,41 2,80 0,15 0,8840 -4,22 5,04 

219 -2,25 2,80 -0,80 0,4225 -6,87 2,37 533 -1,68 2,80 -0,60 0,5500 -6,30 2,95 

221 -2,15 2,80 -0,77 0,4443 -6,77 2,48 541 -3,73 2,80 -1,33 0,1844 -8,35 0,90 

224 2,70 2,80 0,97 0,3351 -1,92 7,33 549 5,17 2,80 1,85 0,0661 0,55 9,79 

237 -3,43 2,80 -1,23 0,2210 -8,06 1,19 551 -3,43 2,80 -1,23 0,2210 -8,06 1,19 

240 -5,71 2,80 -2,04 0,0425 -10,33 -1,09 552 4,20 2,80 1,50 0,1355 -0,43 8,83 

241 -1,66 2,80 -0,59 0,5540 -6,29 2,97 553 0,20 2,80 0,07 0,9434 -4,42 4,82 

242 2,07 2,80 0,74 0,4602 -2,55 6,70 556 -1,78 2,80 -0,64 0,5247 -6,41 2,84 

246 -3,10 2,80 -1,11 0,2689 -7,72 1,52 558 2,40 2,80 0,86 0,3920 -2,22 7,03 

248 -0,55 2,80 -0,20 0,8447 -5,18 4,08 559 -0,30 2,80 -0,11 0,9150 -4,93 4,33 

250 -4,18 2,80 -1,49 0,1370 -8,80 0,45 564 4,66 3,22 1,45 0,1509 -0,68 10,00 

252 -3,24 2,80 -1,16 0,2478 -7,87 1,38 565 -2,36 2,80 -0,84 0,4001 -6,99 2,27 

254 0,51 2,80 0,18 0,8568 -4,12 5,13 567 1,70 2,80 0,61 0,5454 -2,93 6,32 

257 2,76 2,80 0,98 0,3261 -1,87 7,38 568 -2,44 2,80 -0,87 0,3835 -7,07 2,18 

258 2,22 2,80 0,79 0,4281 -2,40 6,84 570 0,64 2,80 0,23 0,8205 -3,99 5,26 

259 0,47 2,80 0,17 0,8676 -4,16 5,09 575 2,40 2,80 0,86 0,3924 -2,23 7,02 

261 0,71 2,80 0,25 0,8009 -3,92 5,33 576 -1,09 2,80 -0,39 0,6970 -5,72 3,53 

264 -1,98 2,80 -0,71 0,4809 -6,60 2,65 578 -3,95 2,80 -1,41 0,1597 -8,57 0,67 

267 -2,77 2,80 -0,99 0,3240 -7,39 1,86 581 -6,45 2,80 -2,30 0,0222 -11,08 -1,83 

271 1,65 2,80 0,59 0,5562 -2,97 6,27 583 0,74 2,80 0,26 0,7917 -3,89 5,37 

272 -0,25 2,80 -0,09 0,9281 -4,88 4,37 585 -1,37 2,80 -0,49 0,6258 -5,99 3,26 

275 -1,80 2,80 -0,64 0,5204 -6,43 2,82 586 -0,18 2,80 -0,07 0,9474 -4,80 4,44 

277 2,86 2,80 1,02 0,3086 -1,77 7,48 588 -1,80 2,80 -0,64 0,5207 -6,42 2,82 

280 0,64 2,51 0,25 0,8002 -3,51 4,78 590 -0,87 2,80 -0,31 0,7560 -5,49 3,75 

286 -2,67 2,80 -0,95 0,3410 -7,29 1,95 591 4,50 2,80 1,61 0,1092 -0,12 9,12 

289 -1,40 2,80 -0,50 0,6179 -6,02 3,22 597 -3,24 3,22 -1,00 0,3173 -8,58 2,11 

292 0,83 2,80 0,30 0,7675 -3,79 5,45 600 1,91 2,80 0,68 0,4962 -2,72 6,53 

293 2,82 2,80 1,01 0,3144 -1,80 7,45 606 -0,77 2,80 -0,27 0,7843 -5,39 3,86 

295 5,76 2,80 2,06 0,0407 1,14 10,39 610 1,44 2,80 0,51 0,6080 -3,19 6,06 

297 -2,82 2,80 -1,01 0,3158 -7,44 1,81 611 1,07 2,80 0,38 0,7021 -3,55 5,70 

298 -1,69 2,80 -0,60 0,5470 -6,31 2,94 615 -3,92 2,80 -1,40 0,1624 -8,55 0,70 

300 -0,75 2,80 -0,27 0,7886 -5,37 3,87 616 -1,53 2,80 -0,55 0,5856 -6,15 3,10 

302 0,38 2,80 0,13 0,8929 -4,25 5,00 622 -2,13 2,80 -0,76 0,4476 -6,75 2,49 

307 0,94 2,80 0,34 0,7377 -3,68 5,56 625 5,79 2,80 2,07 0,0397 1,17 10,42 

308 2,97 2,80 1,06 0,2894 -1,65 7,60 628 2,27 2,80 0,81 0,4180 -2,35 6,89 

312 -5,50 2,80 -1,97 0,0505 -10,12 -0,88 630 1,07 2,80 0,38 0,7038 -3,56 5,69 

315 0,99 2,80 0,35 0,7230 -3,63 5,62 644 1,78 2,80 0,64 0,5259 -2,85 6,40 

318 -0,58 2,80 -0,21 0,8357 -5,20 4,04 647 -1,23 2,80 -0,44 0,6618 -5,85 3,40 

319 1,66 2,80 0,59 0,5543 -2,96 6,28 648 -1,71 2,80 -0,61 0,5419 -6,34 2,92 

320 1,00 2,80 0,36 0,7223 -3,63 5,62 652 3,15 2,80 1,12 0,2624 -1,48 7,77 

321 2,40 2,80 0,86 0,3927 -2,23 7,02 657 1,71 2,80 0,61 0,5421 -2,92 6,34 

324 -3,63 2,80 -1,30 0,1961 -8,25 0,99 658 3,43 2,80 1,23 0,2211 -1,19 8,06 

325 4,01 2,80 1,43 0,1533 -0,61 8,63 664 -3,50 2,80 -1,25 0,2124 -8,13 1,12 

327 -1,83 2,80 -0,65 0,5148 -6,45 2,80 668 -2,46 2,80 -0,88 0,3814 -7,08 2,17 

329 -1,50 2,80 -0,54 0,5931 -6,12 3,12 690 0,04 2,80 0,01 0,9886 -4,58 4,66 

330 1,65 2,80 0,59 0,5552 -2,97 6,28 696 -1,68 2,80 -0,60 0,5498 -6,30 2,95 

332 1,22 2,80 0,44 0,6635 -3,40 5,84 697 -2,65 2,80 -0,95 0,3440 -7,28 1,97 

335 1,00 2,80 0,36 0,7217 -3,63 5,62 703 -1,25 2,80 -0,45 0,6546 -5,88 3,37 

336 -4,60 2,80 -1,64 0,1018 -9,22 0,02 710 -1,13 2,80 -0,40 0,6872 -5,75 3,49 
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Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

337 1,32 2,80 0,47 0,6368 -3,30 5,94 711 -1,64 2,80 -0,58 0,5595 -6,26 2,99 

338 1,70 2,80 0,61 0,5458 -2,93 6,32 713 -3,85 2,80 -1,38 0,1701 -8,48 0,77 

339 1,68 2,80 0,60 0,5493 -2,95 6,31 718 -0,53 2,80 -0,19 0,8499 -5,15 4,09 

340 -6,87 2,80 -2,45 0,0150 -11,50 -2,24 727 2,02 2,80 0,72 0,4725 -2,61 6,64 

341 1,30 2,80 0,46 0,6432 -3,32 5,92 734 -2,96 2,80 -1,06 0,2916 -7,58 1,66 

344 2,60 2,80 0,93 0,3545 -2,03 7,22 748 1,53 2,80 0,55 0,5844 -3,09 6,15 

345 0,05 2,80 0,02 0,9866 -4,58 4,67 749 -2,31 2,80 -0,83 0,4099 -6,94 2,31 

349 -3,43 2,80 -1,23 0,2217 -8,06 1,19 751 -5,52 2,80 -1,97 0,0498 -10,15 -0,90 

351 0,42 2,80 0,15 0,8810 -4,20 5,04 757 1,11 2,80 0,40 0,6924 -3,51 5,73 

352 -0,81 2,80 -0,29 0,7737 -5,43 3,82 760 2,09 2,80 0,75 0,4560 -2,53 6,71 

357 0,56 2,80 0,20 0,8423 -4,07 5,18 764 -3,61 3,22 -1,12 0,2649 -8,95 1,73 

359 0,01 2,80 0,00 0,9980 -4,62 4,63 769 0,12 3,22 0,04 0,9705 -5,22 5,46 

364 0,60 2,80 0,22 0,8297 -4,02 5,22 784 -0,69 2,80 -0,24 0,8067 -5,31 3,94 

366 0,05 2,80 0,02 0,9869 -4,57 4,67 785 0,55 2,80 0,20 0,8451 -4,08 5,17 

368 1,14 2,80 0,41 0,6830 -3,48 5,77 786 3,13 2,80 1,12 0,2653 -1,50 7,75 

371 1,16 2,80 0,41 0,6794 -3,46 5,78 791 1,05 2,80 0,37 0,7088 -3,58 5,67 

372 8,64 2,80 3,09 0,0023 4,02 13,26 795 5,13 2,80 1,83 0,0681 0,51 9,76 

373 -0,18 2,80 -0,07 0,9477 -4,81 4,44 800 -2,33 2,80 -0,83 0,4055 -6,95 2,29 

376 0,40 2,80 0,14 0,8872 -4,23 5,02 801 -4,41 2,80 -1,57 0,1171 -9,03 0,22 

377 0,14 2,80 0,05 0,9606 -4,49 4,76 802 2,52 2,80 0,90 0,3686 -2,10 7,15 

381 -0,66 2,80 -0,24 0,8128 -5,29 3,96 815 2,18 2,80 0,78 0,4361 -2,44 6,81 

383 0,14 2,80 0,05 0,9611 -4,49 4,76 833 -7,31 2,80 -2,61 0,0096 -11,93 -2,68 

392 -3,75 2,80 -1,34 0,1818 -8,37 0,87 836 -3,18 2,80 -1,14 0,2564 -7,81 1,44 

393 -0,42 2,80 -0,15 0,8814 -5,05 4,21 847 -1,00 3,22 -0,31 0,7562 -6,34 4,34 

397 -1,21 2,80 -0,43 0,6671 -5,83 3,42 848 3,10 2,80 1,11 0,2688 -1,52 7,72 

400 6,28 2,80 2,24 0,0259 1,65 10,91 849 -1,43 2,80 -0,51 0,6103 -6,06 3,20 

401 4,70 2,80 1,68 0,0948 0,07 9,32 850 0,55 2,80 0,20 0,8450 -4,08 5,18 

402 2,60 2,80 0,93 0,3540 -2,02 7,22 - - - - - - - 

 

  



  

114 

 

Apêndice H. Predições dos valores genotípicos (BLUP) de progênies para a variável aptidão 

à alogamia (FOA, em %), incluindo erro padrão, teste de significância e 

intervalo de confiança. 

Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

5 8,09 7,64 1,06 0,2975 -4,85 21,03 405 -4,22 7,64 -0,55 0,5841 -17,17 8,72 

9 -6,74 7,63 -0,88 0,3841 -19,68 6,20 406 -5,49 7,64 -0,72 0,4778 -18,43 7,46 

14 5,50 7,64 0,72 0,4771 -7,45 18,44 408 -4,98 7,64 -0,65 0,5195 -17,93 7,97 

21 5,05 7,64 0,66 0,5131 -7,89 18,00 409 -0,91 7,64 -0,12 0,9056 -13,85 12,03 

32 -1,02 7,64 -0,13 0,8942 -13,96 11,92 412 5,99 7,64 0,78 0,4386 -6,95 18,93 

38 0,29 7,64 0,04 0,9703 -12,66 13,24 413 6,24 7,63 0,82 0,4199 -6,70 19,18 

39 -2,30 7,64 -0,30 0,7653 -15,25 10,65 417 -3,40 7,64 -0,44 0,6597 -16,35 9,55 

40 -8,17 7,64 -1,07 0,2929 -21,11 4,77 423 -2,46 7,64 -0,32 0,7495 -15,40 10,48 

45 8,15 7,64 1,07 0,2941 -4,79 21,09 425 -1,90 7,64 -0,25 0,8052 -14,84 11,04 

47 1,52 7,64 0,20 0,8441 -11,44 14,47 429 -5,75 7,64 -0,75 0,4570 -18,69 7,19 

50 4,36 7,64 0,57 0,5720 -8,59 17,32 434 -1,95 7,64 -0,26 0,7998 -14,89 10,99 

77 0,95 7,64 0,12 0,9022 -12,00 13,89 437 -6,71 7,64 -0,88 0,3866 -19,65 6,24 

83 -1,25 7,64 -0,16 0,8710 -14,19 11,69 441 -4,78 7,64 -0,63 0,5363 -17,72 8,17 

114 1,86 7,64 0,24 0,8091 -11,08 14,81 442 -5,38 7,64 -0,70 0,4864 -18,32 7,56 

131 2,27 7,64 0,30 0,7685 -10,67 15,21 445 -7,42 7,64 -0,97 0,3388 -20,37 5,53 

138 0,64 7,64 0,08 0,9341 -12,30 13,58 446 -2,03 8,27 -0,25 0,8081 -16,24 12,17 

142 -0,73 7,64 -0,10 0,9249 -13,67 12,22 447 2,12 7,64 0,28 0,7830 -10,82 15,06 

147 -3,76 7,64 -0,49 0,6258 -16,70 9,18 449 -4,64 7,64 -0,61 0,5483 -17,58 8,31 

154 -1,34 7,64 -0,18 0,8618 -14,28 11,60 450 -0,21 7,64 -0,03 0,9780 -13,16 12,73 

155 -9,92 7,64 -1,30 0,2032 -22,86 3,02 455 -8,20 7,64 -1,07 0,2913 -21,14 4,74 

156 9,26 7,64 1,21 0,2341 -3,68 22,21 456 1,89 7,64 0,25 0,8060 -11,05 14,84 

158 2,55 7,64 0,33 0,7407 -10,39 15,49 458 -1,67 7,64 -0,22 0,8283 -14,61 11,27 

161 2,11 7,64 0,28 0,7845 -10,84 15,05 461 -6,86 7,64 -0,90 0,3761 -19,80 6,09 

163 8,46 7,64 1,11 0,2765 -4,49 21,41 462 13,42 7,63 1,76 0,0884 0,49 26,36 

164 -5,23 7,64 -0,68 0,4987 -18,17 7,71 465 -2,34 7,63 -0,31 0,7612 -15,28 10,60 

165 -4,66 7,64 -0,61 0,5464 -17,61 8,29 466 5,38 7,64 0,70 0,4864 -7,56 18,32 

166 -4,22 7,64 -0,55 0,5847 -17,17 8,73 467 8,99 7,64 1,18 0,2482 -3,96 21,93 

168 8,30 7,64 1,09 0,2857 -4,65 21,24 469 -6,50 7,64 -0,85 0,4012 -19,44 6,44 

169 0,88 7,64 0,12 0,9086 -12,06 13,83 472 -7,41 7,64 -0,97 0,3393 -20,36 5,54 

172 -4,85 7,64 -0,64 0,5299 -17,79 8,09 476 5,79 7,64 0,76 0,4543 -7,16 18,73 

174 -4,64 7,64 -0,61 0,5476 -17,59 8,30 481 2,71 7,64 0,36 0,7246 -10,23 15,66 

176 14,87 7,64 1,95 0,0605 1,93 27,82 486 3,81 7,63 0,50 0,6210 -9,13 16,75 

177 -4,86 7,64 -0,64 0,5296 -17,81 8,10 491 -6,09 7,64 -0,80 0,4312 -19,03 6,85 

179 -4,15 7,63 -0,54 0,5903 -17,09 8,79 495 -1,96 7,64 -0,26 0,7988 -14,91 10,98 

183 -2,47 7,64 -0,32 0,7486 -15,42 10,48 498 1,82 7,64 0,24 0,8129 -11,12 14,77 

184 -1,05 7,64 -0,14 0,8916 -13,99 11,89 499 -5,45 7,64 -0,71 0,4808 -18,40 7,50 

185 -5,59 7,64 -0,73 0,4697 -18,53 7,35 500 4,40 7,64 0,58 0,5689 -8,55 17,34 

188 -5,94 7,64 -0,78 0,4426 -18,89 7,01 501 -6,61 7,64 -0,87 0,3936 -19,56 6,34 

190 -0,30 7,64 -0,04 0,9688 -13,24 12,64 503 1,51 7,63 0,20 0,8441 -11,42 14,45 

193 3,19 7,64 0,42 0,6795 -9,76 16,13 510 -5,32 7,64 -0,70 0,4913 -18,26 7,62 

197 -0,09 7,64 -0,01 0,9905 -13,03 12,85 514 5,71 7,64 0,75 0,4601 -7,23 18,66 

198 -9,23 7,64 -1,21 0,2360 -22,17 3,72 515 -5,44 7,64 -0,71 0,4818 -18,38 7,51 

199 -1,48 7,63 -0,19 0,8478 -14,42 11,46 517 -6,67 7,64 -0,87 0,3889 -19,61 6,27 

204 2,97 7,64 0,39 0,7005 -9,98 15,92 518 6,36 7,64 0,83 0,4113 -6,58 19,30 

206 7,24 7,64 0,95 0,3505 -5,71 20,18 520 5,64 7,64 0,74 0,4658 -7,31 18,59 

208 -1,46 7,64 -0,19 0,8499 -14,41 11,49 522 1,84 7,63 0,24 0,8111 -11,10 14,78 

209 2,17 8,27 0,26 0,7958 -12,04 16,38 523 0,32 7,64 0,04 0,9666 -12,62 13,27 
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Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

211 4,19 7,64 0,55 0,5869 -8,75 17,14 526 -1,72 7,63 -0,22 0,8236 -14,65 11,22 

212 -2,15 8,27 -0,26 0,7973 -16,36 12,06 527 5,33 7,64 0,70 0,4900 -7,61 18,28 

218 2,29 8,27 0,28 0,7841 -11,91 16,50 528 1,64 7,64 0,22 0,8310 -11,30 14,59 

219 -5,08 7,63 -0,67 0,5103 -18,02 7,85 533 -0,14 7,64 -0,02 0,9856 -13,08 12,80 

221 -0,32 7,64 -0,04 0,9666 -13,27 12,62 541 9,13 7,64 1,20 0,2407 -3,81 22,08 

224 0,91 7,64 0,12 0,9055 -12,03 13,85 549 -1,47 7,64 -0,19 0,8488 -14,41 11,47 

237 1,89 7,63 0,25 0,8056 -11,04 14,83 551 -0,31 7,63 -0,04 0,9683 -13,24 12,63 

240 7,11 7,63 0,93 0,3589 -5,83 20,05 552 -2,60 7,64 -0,34 0,7357 -15,55 10,35 

241 -0,41 7,64 -0,05 0,9573 -13,36 12,53 553 -4,58 7,64 -0,60 0,5528 -17,52 8,36 

242 13,64 7,64 1,79 0,0838 0,69 26,58 556 1,29 7,64 0,17 0,8673 -11,65 14,23 

246 -1,99 7,63 -0,26 0,7958 -14,93 10,95 558 2,67 7,64 0,35 0,7291 -10,28 15,61 

248 -4,27 7,64 -0,56 0,5802 -17,22 8,68 559 -6,28 7,64 -0,82 0,4175 -19,22 6,67 

250 -5,85 7,64 -0,77 0,4491 -18,79 7,09 564 -2,15 8,27 -0,26 0,7970 -16,36 12,06 

252 6,73 7,64 0,88 0,3852 -6,22 19,67 565 4,72 7,64 0,62 0,5414 -8,23 17,66 

254 -3,03 7,64 -0,40 0,6939 -15,98 9,91 567 -1,44 7,64 -0,19 0,8518 -14,38 11,50 

257 -0,52 7,64 -0,07 0,9460 -13,47 12,43 568 -5,83 7,63 -0,76 0,4510 -18,77 7,11 

258 -9,47 7,63 -1,24 0,2242 -22,40 3,47 570 2,17 7,64 0,28 0,7783 -10,77 15,11 

259 -0,18 7,64 -0,02 0,9819 -13,12 12,77 575 1,69 7,64 0,22 0,8259 -11,25 14,64 

261 -7,47 7,64 -0,98 0,3352 -20,41 5,47 576 0,32 7,64 0,04 0,9673 -12,63 13,26 

264 -4,02 7,64 -0,53 0,6025 -16,96 8,93 578 -0,61 7,64 -0,08 0,9373 -13,55 12,34 

267 3,09 7,63 0,41 0,6880 -9,84 16,03 581 -4,16 7,64 -0,54 0,5902 -17,10 8,79 

271 -2,51 7,63 -0,33 0,7449 -15,44 10,43 583 6,04 7,64 0,79 0,4348 -6,90 18,99 

272 0,01 7,64 0,00 0,9993 -12,94 12,95 585 -6,46 7,64 -0,85 0,4042 -19,40 6,48 

275 0,82 7,64 0,11 0,9147 -12,12 13,77 586 -2,93 7,63 -0,38 0,7040 -15,86 10,01 

277 -2,54 7,64 -0,33 0,7413 -15,49 10,40 588 -2,36 7,64 -0,31 0,7593 -15,30 10,58 

280 -4,38 7,13 -0,61 0,5424 -16,37 7,61 590 -4,61 7,64 -0,60 0,5504 -17,55 8,33 

286 5,72 7,64 0,75 0,4591 -7,22 18,66 591 0,44 7,64 0,06 0,9548 -12,51 13,38 

289 -4,57 7,63 -0,60 0,5539 -17,51 8,37 597 4,87 8,27 0,59 0,5621 -9,34 19,08 

292 3,66 7,63 0,48 0,6354 -9,28 16,59 600 -0,25 7,64 -0,03 0,9746 -13,19 12,70 

293 -2,36 7,64 -0,31 0,7597 -15,30 10,59 606 -2,26 7,64 -0,30 0,7692 -15,20 10,68 

295 -10,86 7,64 -1,42 0,1650 -23,80 2,09 610 1,50 7,64 0,20 0,8459 -11,45 14,44 

297 -2,31 7,64 -0,30 0,7647 -15,26 10,64 611 -4,67 7,64 -0,61 0,5457 -17,61 8,28 

298 -1,52 7,64 -0,20 0,8432 -14,46 11,42 615 -8,09 7,64 -1,06 0,2977 -21,03 4,86 

300 6,79 7,63 0,89 0,3807 -6,15 19,72 616 -3,29 7,64 -0,43 0,6699 -16,23 9,66 

302 -2,54 7,64 -0,33 0,7415 -15,49 10,40 622 0,97 7,64 0,13 0,8995 -11,97 13,91 

307 0,33 7,63 0,04 0,9655 -12,61 13,27 625 2,12 7,64 0,28 0,7827 -10,82 15,07 

308 -3,93 7,64 -0,51 0,6108 -16,87 9,02 628 -2,41 7,63 -0,32 0,7546 -15,35 10,53 

312 3,15 7,63 0,41 0,6826 -9,79 16,09 630 7,13 7,64 0,93 0,3580 -5,82 20,07 

315 1,21 7,64 0,16 0,8755 -11,74 14,15 644 4,15 7,64 0,54 0,5904 -8,79 17,10 

318 1,70 7,63 0,22 0,8251 -11,24 14,64 647 -1,65 7,64 -0,22 0,8307 -14,59 11,30 

319 -3,25 7,63 -0,43 0,6734 -16,18 9,69 648 -0,34 7,64 -0,05 0,9643 -13,29 12,60 

320 -3,26 7,64 -0,43 0,6724 -16,20 9,68 652 0,66 7,64 0,09 0,9312 -12,28 13,61 

321 4,33 7,64 0,57 0,5744 -8,61 17,27 657 -3,55 7,64 -0,46 0,6452 -16,50 9,39 

324 -3,59 7,64 -0,47 0,6414 -16,53 9,35 658 0,09 7,63 0,01 0,9909 -12,85 13,03 

325 2,28 7,64 0,30 0,7667 -10,65 15,22 664 2,27 7,64 0,30 0,7681 -10,68 15,22 

327 -2,25 7,64 -0,29 0,7704 -15,19 10,70 668 -2,05 7,64 -0,27 0,7898 -15,00 10,89 

329 -2,35 7,64 -0,31 0,7601 -15,29 10,59 690 0,41 7,64 0,05 0,9575 -12,53 13,35 

330 -0,59 7,64 -0,08 0,9390 -13,53 12,35 696 3,47 7,64 0,46 0,6522 -9,47 16,41 

332 5,25 7,64 0,69 0,4969 -7,69 18,19 697 8,57 7,64 1,12 0,2700 -4,37 21,52 

335 2,64 7,64 0,35 0,7321 -10,31 15,58 703 -5,46 7,64 -0,72 0,4796 -18,40 7,48 

336 0,34 7,63 0,04 0,9645 -12,60 13,28 710 -1,60 7,63 -0,21 0,8353 -14,54 11,34 



  

116 

 

Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

337 -7,88 7,63 -1,03 0,3100 -20,82 5,06 711 5,81 7,64 0,76 0,4527 -7,14 18,75 

338 1,24 7,64 0,16 0,8719 -11,71 14,19 713 5,69 7,64 0,74 0,4619 -7,25 18,63 

339 -9,76 7,64 -1,28 0,2109 -22,72 3,19 718 -2,95 7,64 -0,39 0,7020 -15,89 9,99 

340 1,80 7,64 0,24 0,8156 -11,15 14,75 727 9,89 7,64 1,30 0,2047 -3,05 22,84 

341 -2,88 7,63 -0,38 0,7090 -15,81 10,06 734 7,44 7,63 0,97 0,3372 -5,50 20,38 

344 2,24 7,64 0,29 0,7713 -10,70 15,18 748 -0,96 7,63 -0,13 0,9007 -13,90 11,98 

345 -3,73 7,64 -0,49 0,6281 -16,68 9,21 749 -5,55 7,64 -0,73 0,4727 -18,50 7,39 

349 9,97 7,64 1,31 0,2012 -2,97 22,91 751 5,66 7,64 0,74 0,4641 -7,28 18,61 

351 -2,85 7,63 -0,37 0,7113 -15,79 10,09 757 -3,24 7,64 -0,42 0,6742 -16,18 9,70 

352 2,59 7,64 0,34 0,7371 -10,36 15,53 760 7,69 7,64 1,01 0,3217 -5,25 20,63 

357 -6,99 7,64 -0,92 0,3671 -19,93 5,96 764 2,36 8,27 0,29 0,7776 -11,84 16,57 

359 0,73 7,64 0,10 0,9246 -12,22 13,68 769 -2,90 8,27 -0,35 0,7294 -17,11 11,31 

364 -2,95 7,64 -0,39 0,7014 -15,89 9,98 784 -4,26 7,64 -0,56 0,5809 -17,21 8,69 

366 2,70 7,63 0,35 0,7257 -10,23 15,64 785 2,51 7,64 0,33 0,7448 -10,43 15,45 

368 5,46 7,64 0,72 0,4798 -7,48 18,41 786 5,48 7,64 0,72 0,4784 -7,47 18,43 

371 1,95 7,64 0,26 0,8002 -10,99 14,89 791 0,40 7,64 0,05 0,9582 -12,54 13,35 

372 -10,46 7,64 -1,37 0,1807 -23,40 2,49 795 -2,58 7,64 -0,34 0,7374 -15,53 10,36 

373 8,64 7,63 1,13 0,2662 -4,30 21,58 800 3,89 7,64 0,51 0,6137 -9,05 16,83 

376 8,38 7,64 1,10 0,2810 -4,57 21,32 801 11,07 7,64 1,45 0,1570 -1,87 24,02 

377 1,62 7,64 0,21 0,8335 -11,33 14,56 802 -0,80 7,64 -0,10 0,9173 -13,75 12,15 

381 3,69 7,64 0,48 0,6327 -9,26 16,63 815 -5,90 7,64 -0,77 0,4457 -18,84 7,04 

383 1,98 7,64 0,26 0,7974 -10,97 14,92 833 11,19 7,63 1,47 0,1525 -1,74 24,13 

392 6,05 7,64 0,79 0,4343 -6,89 18,99 836 9,76 7,64 1,28 0,2106 -3,18 22,70 

393 -1,96 7,64 -0,26 0,7996 -14,91 11,00 847 -2,94 8,27 -0,36 0,7260 -17,15 11,27 

397 4,47 7,63 0,59 0,5623 -8,47 17,41 848 -2,99 7,63 -0,39 0,6976 -15,93 9,95 

400 -2,54 7,64 -0,33 0,7414 -15,49 10,40 849 7,69 7,64 1,01 0,3215 -5,25 20,64 

401 -2,23 7,64 -0,29 0,7720 -15,18 10,71 850 1,93 7,64 0,25 0,8022 -11,02 14,88 

402 1,94 7,64 0,25 0,8016 -11,01 14,88 - - - - - - - 
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Apêndice I. Predições dos valores genotípicos (BLUP) de progênies para a variável altura 

da planta (AP, em cm), incluindo erro padrão, teste de significância e intervalo 

de confiança. 

Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

5 -3,53 2,94 -1,20 0,2297 -8,38 1,31 405 2,43 2,94 0,83 0,4086 -2,41 7,28 

9 -5,28 2,94 -1,80 0,0728 -10,12 -0,44 406 1,45 2,94 0,49 0,6232 -3,40 6,30 

14 -1,66 2,94 -0,57 0,5720 -6,51 3,19 408 -1,34 2,94 -0,46 0,6479 -6,19 3,51 

21 -2,01 2,94 -0,68 0,4947 -6,86 2,84 409 1,29 2,94 0,44 0,6598 -3,55 6,14 

32 -0,71 2,94 -0,24 0,8082 -5,55 4,13 412 8,91 2,94 3,03 0,0026 4,07 13,76 

38 1,04 2,94 0,35 0,7235 -3,81 5,90 413 2,27 2,94 0,77 0,4403 -2,57 7,11 

39 -1,08 2,94 -0,37 0,7140 -5,93 3,77 417 -0,16 2,94 -0,05 0,9567 -5,01 4,69 

40 2,40 2,94 0,82 0,4148 -2,44 7,24 423 -1,65 2,94 -0,56 0,5748 -6,50 3,20 

45 -2,60 2,94 -0,89 0,3765 -7,44 2,24 425 -2,59 2,94 -0,88 0,3779 -7,44 2,25 

47 0,43 2,94 0,15 0,8838 -4,42 5,28 429 10,10 2,94 3,44 0,0006 5,26 14,95 

50 -0,19 2,95 -0,06 0,9490 -5,04 4,67 434 -3,56 2,94 -1,21 0,2258 -8,40 1,28 

77 1,81 2,94 0,61 0,5396 -3,04 6,65 437 2,90 2,94 0,99 0,3243 -1,95 7,75 

83 -4,14 2,94 -1,41 0,1596 -8,98 0,70 441 -8,50 2,94 -2,89 0,0041 -13,35 -3,65 

114 -3,77 2,94 -1,28 0,2008 -8,61 1,08 442 0,92 2,94 0,31 0,7555 -3,93 5,76 

131 7,03 2,94 2,40 0,0170 2,19 11,88 445 3,84 2,94 1,30 0,1932 -1,02 8,69 

138 -2,29 2,94 -0,78 0,4357 -7,14 2,55 446 1,34 3,67 0,37 0,7152 -4,71 7,39 

142 -0,65 2,94 -0,22 0,8258 -5,49 4,20 447 1,97 2,94 0,67 0,5036 -2,88 6,81 

147 1,05 2,94 0,36 0,7210 -3,79 5,89 449 -1,55 2,94 -0,53 0,5993 -6,40 3,30 

154 4,03 2,94 1,37 0,1713 -0,82 8,87 450 4,07 2,94 1,39 0,1665 -0,77 8,92 

155 -8,45 2,94 -2,88 0,0042 -13,29 -3,61 455 4,27 2,94 1,45 0,1473 -0,58 9,11 

156 2,36 2,94 0,80 0,4225 -2,48 7,20 456 5,51 2,94 1,87 0,0617 0,66 10,35 

158 2,97 2,94 1,01 0,3135 -1,88 7,81 458 -8,11 2,94 -2,76 0,0061 -12,95 -3,26 

161 1,33 2,94 0,45 0,6503 -3,51 6,18 461 3,82 2,94 1,30 0,1938 -1,02 8,67 

163 3,08 2,94 1,05 0,2954 -1,77 7,93 462 2,23 2,94 0,76 0,4474 -2,61 7,07 

164 -5,52 2,94 -1,88 0,0613 -10,36 -0,67 465 -5,00 2,94 -1,70 0,0892 -9,84 -0,16 

165 2,93 2,94 1,00 0,3190 -1,91 7,78 466 5,25 2,94 1,79 0,0747 0,41 10,10 

166 -2,05 2,94 -0,70 0,4869 -6,89 2,80 467 3,96 2,94 1,35 0,1782 -0,88 8,81 

168 -4,51 2,94 -1,53 0,1263 -9,36 0,34 469 3,81 2,94 1,30 0,1953 -1,03 8,65 

169 -2,30 2,94 -0,78 0,4349 -7,15 2,55 472 -0,87 2,94 -0,30 0,7670 -5,72 3,98 

172 -6,72 2,94 -2,29 0,0226 -11,57 -1,88 476 5,23 2,94 1,78 0,0759 0,38 10,07 

174 0,14 2,94 0,05 0,9634 -4,71 4,98 481 -4,91 2,94 -1,67 0,0954 -9,75 -0,07 

176 -0,89 2,94 -0,30 0,7620 -5,74 3,96 486 -6,41 2,94 -2,18 0,0297 -11,25 -1,56 

177 -1,09 2,94 -0,37 0,7111 -5,94 3,76 491 2,33 2,94 0,79 0,4293 -2,52 7,17 

179 -6,96 2,94 -2,37 0,0182 -11,80 -2,12 495 0,21 2,94 0,07 0,9437 -4,64 5,06 

183 -6,97 2,94 -2,37 0,0183 -11,81 -2,12 498 -0,54 2,94 -0,18 0,8553 -5,38 4,31 

184 0,24 2,94 0,08 0,9348 -4,60 5,09 499 0,51 2,94 0,17 0,8615 -4,34 5,37 

185 -3,75 2,94 -1,28 0,2026 -8,60 1,09 500 -0,88 2,94 -0,30 0,7638 -5,73 3,96 

188 -2,90 2,94 -0,98 0,3257 -7,75 1,96 501 0,96 2,94 0,32 0,7458 -3,90 5,81 

190 0,23 2,94 0,08 0,9372 -4,61 5,07 503 -2,33 2,94 -0,79 0,4275 -7,17 2,51 

193 -1,63 2,94 -0,56 0,5791 -6,49 3,22 510 1,82 2,94 0,62 0,5362 -3,02 6,66 

197 2,36 2,94 0,80 0,4225 -2,48 7,20 514 -0,32 2,94 -0,11 0,9133 -5,17 4,52 

198 7,89 2,94 2,68 0,0076 3,04 12,73 515 1,66 2,94 0,56 0,5736 -3,19 6,50 

199 1,49 2,94 0,51 0,6113 -3,35 6,33 517 -1,98 2,94 -0,67 0,5012 -6,82 2,87 

204 -4,70 2,94 -1,60 0,1113 -9,55 0,16 518 -1,52 2,94 -0,52 0,6056 -6,36 3,33 

206 20,75 2,94 7,05 0,0000 15,90 25,60 520 0,22 2,94 0,07 0,9418 -4,64 5,07 

208 2,43 2,94 0,83 0,4093 -2,42 7,28 522 -4,15 2,93 -1,41 0,1583 -8,98 0,69 

209 -5,29 3,68 -1,44 0,1510 -11,35 0,77 523 -2,81 2,94 -0,96 0,3398 -7,66 2,04 
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Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

211 -3,59 2,94 -1,22 0,2232 -8,43 1,26 526 6,29 2,94 2,14 0,0329 1,45 11,13 

212 -6,46 3,68 -1,76 0,0794 -12,52 -0,40 527 -6,17 2,94 -2,10 0,0363 -11,02 -1,33 

218 0,73 3,67 0,20 0,8420 -5,32 6,78 528 0,35 2,94 0,12 0,9046 -4,50 5,20 

219 5,28 2,94 1,80 0,0727 0,44 10,12 533 -6,88 2,94 -2,34 0,0197 -11,73 -2,04 

221 -1,54 2,94 -0,52 0,6019 -6,38 3,31 541 0,19 2,94 0,06 0,9497 -4,66 5,03 

224 1,73 2,94 0,59 0,5567 -3,11 6,57 549 7,72 2,94 2,63 0,0089 2,88 12,57 

237 1,21 2,94 0,41 0,6796 -3,63 6,05 551 -3,45 2,94 -1,17 0,2413 -8,29 1,39 

240 17,50 2,94 5,96 0,0000 12,67 22,34 552 -2,42 2,94 -0,82 0,4123 -7,27 2,44 

241 1,08 2,94 0,37 0,7146 -3,77 5,93 553 -0,32 2,94 -0,11 0,9131 -5,16 4,52 

242 -0,29 2,94 -0,10 0,9219 -5,13 4,56 556 0,38 2,94 0,13 0,8970 -4,46 5,22 

246 2,08 2,93 0,71 0,4779 -2,75 6,92 558 4,06 2,94 1,38 0,1679 -0,79 8,91 

248 -3,58 2,94 -1,22 0,2241 -8,43 1,27 559 1,53 2,94 0,52 0,6036 -3,32 6,38 

250 -1,51 2,94 -0,51 0,6080 -6,35 3,34 564 -0,09 3,67 -0,02 0,9808 -6,14 5,97 

252 -2,50 2,94 -0,85 0,3959 -7,34 2,35 565 -0,64 2,94 -0,22 0,8266 -5,49 4,20 

254 -0,74 2,94 -0,25 0,8012 -5,59 4,11 567 -1,80 2,94 -0,61 0,5406 -6,65 3,05 

257 -1,01 2,94 -0,34 0,7320 -5,86 3,84 568 -5,28 2,94 -1,80 0,0728 -10,12 -0,44 

258 -7,23 2,93 -2,47 0,0141 -12,07 -2,40 570 -4,52 2,94 -1,54 0,1247 -9,36 0,32 

259 -0,92 2,94 -0,31 0,7537 -5,77 3,93 575 1,86 2,94 0,63 0,5281 -2,99 6,70 

261 -0,95 2,94 -0,32 0,7468 -5,80 3,90 576 4,50 2,94 1,53 0,1267 -0,35 9,35 

264 1,10 2,94 0,38 0,7074 -3,74 5,95 578 -6,15 2,94 -2,09 0,0369 -11,00 -1,31 

267 -0,56 2,94 -0,19 0,8484 -5,40 4,28 581 2,44 2,94 0,83 0,4077 -2,41 7,29 

271 3,27 2,94 1,11 0,2666 -1,57 8,10 583 3,13 2,94 1,06 0,2877 -1,72 7,98 

272 -5,87 2,94 -2,00 0,0465 -10,72 -1,02 585 2,40 2,94 0,82 0,4151 -2,44 7,24 

275 -3,40 2,94 -1,15 0,2492 -8,25 1,46 586 -3,95 2,93 -1,35 0,1793 -8,78 0,89 

277 0,69 2,94 0,24 0,8131 -4,15 5,54 588 0,68 2,94 0,23 0,8182 -4,17 5,52 

280 4,70 2,53 1,86 0,0634 0,54 8,87 590 -1,63 2,94 -0,56 0,5783 -6,48 3,21 

286 -0,93 2,94 -0,32 0,7507 -5,77 3,91 591 3,54 2,94 1,21 0,2284 -1,30 8,39 

289 -5,46 2,94 -1,86 0,0635 -10,30 -0,62 597 0,84 3,68 0,23 0,8193 -5,22 6,90 

292 6,95 2,93 2,37 0,0183 2,11 11,79 600 -5,63 2,94 -1,91 0,0563 -10,48 -0,78 

293 4,60 2,94 1,56 0,1185 -0,25 9,45 606 1,56 2,94 0,53 0,5967 -3,29 6,40 

295 3,04 2,94 1,03 0,3015 -1,80 7,89 610 2,88 2,94 0,98 0,3284 -1,97 7,73 

297 2,39 2,94 0,81 0,4166 -2,46 7,25 611 0,76 2,94 0,26 0,7958 -4,09 5,61 

298 -1,19 2,94 -0,41 0,6850 -6,04 3,65 615 13,68 2,94 4,65 0,0000 8,83 18,52 

300 -2,54 2,94 -0,87 0,3874 -7,38 2,30 616 14,95 2,94 5,08 0,0000 10,10 19,79 

302 -0,06 2,94 -0,02 0,9850 -4,90 4,79 622 -2,95 2,94 -1,00 0,3161 -7,79 1,89 

307 4,21 2,94 1,43 0,1526 -0,63 9,05 625 4,43 2,94 1,51 0,1325 -0,42 9,28 

308 -2,29 2,94 -0,78 0,4368 -7,13 2,56 628 0,44 2,94 0,15 0,8818 -4,40 5,28 

312 -3,00 2,94 -1,02 0,3072 -7,84 1,84 630 0,51 2,94 0,17 0,8637 -4,35 5,36 

315 1,29 2,94 0,44 0,6596 -3,55 6,14 644 -2,01 2,94 -0,68 0,4951 -6,85 2,84 

318 -5,00 2,93 -1,70 0,0891 -9,84 -0,16 647 -2,99 2,94 -1,02 0,3090 -7,84 1,85 

319 4,07 2,94 1,38 0,1668 -0,77 8,91 648 -7,23 2,94 -2,45 0,0145 -12,08 -2,37 

320 -2,29 2,94 -0,78 0,4366 -7,13 2,55 652 -4,32 2,94 -1,47 0,1432 -9,17 0,53 

321 5,62 2,94 1,91 0,0565 0,78 10,46 657 -1,43 2,94 -0,49 0,6270 -6,28 3,42 

324 2,14 2,94 0,73 0,4680 -2,71 6,98 658 14,86 2,94 5,06 0,0000 10,02 19,70 

325 -2,58 2,94 -0,88 0,3804 -7,42 2,26 664 -6,92 2,94 -2,35 0,0193 -11,77 -2,06 

327 -1,56 2,94 -0,53 0,5961 -6,41 3,29 668 -5,06 2,94 -1,72 0,0861 -9,90 -0,21 

329 -0,21 2,94 -0,07 0,9419 -5,06 4,63 690 1,51 2,94 0,51 0,6074 -3,33 6,35 

330 -2,67 2,94 -0,91 0,3636 -7,52 2,17 696 1,60 2,94 0,55 0,5855 -3,24 6,45 

332 6,91 2,94 2,35 0,0191 2,07 11,75 697 -3,09 2,94 -1,05 0,2940 -7,93 1,76 

335 -4,54 2,94 -1,55 0,1228 -9,39 0,30 703 -1,44 2,94 -0,49 0,6232 -6,29 3,40 

336 -2,26 2,94 -0,77 0,4415 -7,10 2,58 710 -4,92 2,94 -1,68 0,0945 -9,76 -0,08 
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Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

337 6,28 2,94 2,14 0,0329 1,44 11,12 711 1,23 2,94 0,42 0,6748 -3,61 6,08 

338 -0,90 2,94 -0,31 0,7604 -5,75 3,95 713 2,29 2,94 0,78 0,4359 -2,55 7,14 

339 -4,09 2,95 -1,39 0,1661 -8,95 0,77 718 -5,95 2,94 -2,02 0,0436 -10,79 -1,10 

340 -6,89 2,94 -2,34 0,0198 -11,74 -2,03 727 -2,97 2,94 -1,01 0,3129 -7,82 1,88 

341 0,09 2,94 0,03 0,9766 -4,75 4,93 734 -4,31 2,93 -1,47 0,1424 -9,15 0,52 

344 -4,43 2,94 -1,51 0,1322 -9,28 0,41 748 -0,78 2,93 -0,27 0,7906 -5,62 4,06 

345 -1,92 2,94 -0,65 0,5132 -6,77 2,92 749 -7,86 2,94 -2,68 0,0077 -12,71 -3,02 

349 3,63 2,94 1,23 0,2175 -1,22 8,48 751 -15,56 2,94 -5,29 0,0000 -20,41 -10,72 

351 -2,45 2,94 -0,83 0,4048 -7,29 2,39 757 -0,93 2,94 -0,31 0,7531 -5,77 3,92 

352 -1,11 2,94 -0,38 0,7058 -5,96 3,74 760 1,51 2,94 0,51 0,6074 -3,33 6,35 

357 -2,20 2,94 -0,75 0,4542 -7,05 2,64 764 -5,42 3,67 -1,48 0,1408 -11,48 0,63 

359 1,46 2,94 0,50 0,6194 -3,39 6,31 769 0,84 3,68 0,23 0,8193 -5,22 6,90 

364 4,06 2,94 1,38 0,1676 -0,78 8,90 784 2,07 2,94 0,70 0,4833 -2,79 6,92 

366 -4,24 2,93 -1,44 0,1493 -9,07 0,60 785 -2,08 2,94 -0,71 0,4789 -6,93 2,76 

368 -1,17 2,94 -0,40 0,6920 -6,01 3,68 786 9,77 2,94 3,32 0,0010 4,92 14,62 

371 -5,44 2,94 -1,85 0,0647 -10,28 -0,60 791 1,03 2,94 0,35 0,7253 -3,81 5,88 

372 0,99 2,94 0,34 0,7362 -3,85 5,83 795 7,86 2,94 2,68 0,0077 3,02 12,71 

373 1,62 2,94 0,55 0,5812 -3,22 6,46 800 -0,47 2,94 -0,16 0,8720 -5,31 4,37 

376 9,04 2,94 3,07 0,0023 4,19 13,89 801 -3,78 2,94 -1,28 0,1996 -8,63 1,07 

377 -6,00 2,94 -2,04 0,0420 -10,85 -1,15 802 -2,34 2,94 -0,79 0,4274 -7,18 2,51 

381 0,48 2,94 0,16 0,8716 -4,37 5,32 815 5,09 2,94 1,73 0,0838 0,25 9,94 

383 3,35 2,94 1,14 0,2553 -1,50 8,20 833 20,40 2,93 6,95 0,0000 15,56 25,24 

392 12,90 2,94 4,39 0,0000 8,05 17,74 836 -0,73 2,94 -0,25 0,8041 -5,57 4,11 

393 0,18 2,95 0,06 0,9510 -4,67 5,04 847 -1,73 3,67 -0,47 0,6378 -7,79 4,32 

397 -1,05 2,94 -0,36 0,7215 -5,89 3,79 848 1,62 2,94 0,55 0,5812 -3,22 6,46 

400 4,53 2,94 1,54 0,1240 -0,31 9,38 849 -1,81 2,94 -0,62 0,5376 -6,66 3,03 

401 -0,73 2,94 -0,25 0,8045 -5,58 4,12 850 -5,40 2,94 -1,84 0,0671 -10,25 -0,55 

402 -5,68 2,94 -1,93 0,0541 -10,52 -0,83 - - - - - - - 
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Apêndice J. Predições dos valores genotípicos (BLUP) de progênies para a variável dias 

para o florescimento (DF), incluindo erro padrão, teste de significância e 

intervalo de confiança. 

Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

5 -1,14 1,43 -0,80 0,4232 -3,50 1,21 405 -2,13 1,43 -1,49 0,1377 -4,48 0,23 

9 -2,08 1,43 -1,46 0,1462 -4,43 0,28 406 1,11 1,43 0,77 0,4392 -1,25 3,46 

14 1,46 1,43 1,02 0,3065 -0,89 3,82 408 -2,25 1,43 -1,57 0,1168 -4,61 0,11 

21 -2,84 1,43 -1,99 0,0475 -5,20 -0,49 409 -0,08 1,43 -0,06 0,9537 -2,44 2,27 

32 0,70 1,43 0,49 0,6255 -1,66 3,05 412 0,87 1,43 0,61 0,5438 -1,49 3,22 

38 -0,77 1,43 -0,54 0,5925 -3,12 1,59 413 -0,61 1,43 -0,43 0,6670 -2,97 1,74 

39 -2,43 1,43 -1,70 0,0907 -4,78 -0,07 417 -1,32 1,43 -0,92 0,3571 -3,68 1,04 

40 -1,36 1,43 -0,95 0,3412 -3,71 0,99 423 -0,12 1,43 -0,09 0,9309 -2,48 2,23 

45 -1,75 1,43 -1,23 0,2213 -4,10 0,61 425 -0,86 1,43 -0,60 0,5496 -3,21 1,50 

47 -1,30 1,43 -0,91 0,3641 -3,66 1,06 429 0,02 1,43 0,02 0,9875 -2,33 2,38 

50 -0,67 1,43 -0,47 0,6420 -3,02 1,69 434 0,24 1,43 0,17 0,8669 -2,11 2,59 

77 -0,41 1,43 -0,29 0,7757 -2,76 1,95 437 -0,66 1,43 -0,46 0,6445 -3,02 1,70 

83 1,07 1,43 0,75 0,4560 -1,29 3,42 441 0,20 1,43 0,14 0,8877 -2,15 2,56 

114 -1,43 1,43 -1,00 0,3178 -3,79 0,93 442 -2,12 1,43 -1,48 0,1396 -4,47 0,24 

131 -1,58 1,43 -1,11 0,2691 -3,93 0,77 445 0,12 1,43 0,08 0,9336 -2,24 2,48 

138 -1,68 1,43 -1,18 0,2397 -4,04 0,67 446 1,31 1,67 0,79 0,4325 -1,45 4,07 

142 1,99 1,43 1,39 0,1650 -0,37 4,34 447 1,10 1,43 0,77 0,4411 -1,25 3,46 

147 -1,15 1,43 -0,80 0,4225 -3,50 1,21 449 -0,39 1,43 -0,27 0,7841 -2,75 1,97 

154 -0,81 1,43 -0,57 0,5722 -3,16 1,55 450 -1,51 1,43 -1,06 0,2914 -3,87 0,85 

155 -0,99 1,43 -0,69 0,4900 -3,34 1,37 455 -1,02 1,43 -0,71 0,4776 -3,37 1,34 

156 -0,91 1,43 -0,64 0,5247 -3,26 1,45 456 3,17 1,43 2,22 0,0273 0,81 5,52 

158 -1,12 1,43 -0,78 0,4331 -3,48 1,23 458 0,96 1,43 0,67 0,5030 -1,40 3,31 

161 0,71 1,43 0,50 0,6176 -1,64 3,07 461 1,34 1,43 0,94 0,3491 -1,02 3,69 

163 1,90 1,43 1,33 0,1851 -0,46 4,26 462 -0,23 1,43 -0,16 0,8694 -2,59 2,12 

164 -0,19 1,43 -0,13 0,8939 -2,55 2,17 465 -2,07 1,43 -1,45 0,1478 -4,42 0,28 

165 0,24 1,43 0,17 0,8677 -2,12 2,60 466 2,67 1,43 1,87 0,0629 0,31 5,02 

166 -0,47 1,43 -0,33 0,7428 -2,83 1,89 467 -1,22 1,43 -0,86 0,3919 -3,58 1,13 

168 -1,66 1,67 -0,99 0,3221 -4,42 1,10 469 0,69 1,43 0,48 0,6306 -1,67 3,04 

169 -2,17 1,43 -1,52 0,1289 -4,53 0,18 472 2,04 1,43 1,43 0,1538 -0,31 4,40 

172 -0,70 1,43 -0,49 0,6227 -3,06 1,65 476 -0,78 1,43 -0,55 0,5833 -3,14 1,57 

174 -0,90 1,43 -0,63 0,5270 -3,26 1,45 481 1,01 1,43 0,71 0,4784 -1,34 3,37 

176 -0,56 1,43 -0,39 0,6969 -2,91 1,80 486 -0,01 1,43 -0,01 0,9928 -2,37 2,34 

177 0,31 1,43 0,22 0,8259 -2,04 2,67 491 2,37 1,43 1,66 0,0973 0,02 4,73 

179 2,92 1,43 2,04 0,0418 0,56 5,27 495 0,19 1,43 0,13 0,8927 -2,16 2,55 

183 -1,60 1,43 -1,12 0,2632 -3,96 0,76 498 -1,27 1,43 -0,89 0,3738 -3,63 1,08 

184 1,02 1,43 0,71 0,4756 -1,34 3,38 499 2,01 1,43 1,40 0,1613 -0,35 4,36 

185 1,43 1,43 1,00 0,3170 -0,92 3,79 500 2,37 1,43 1,66 0,0978 0,02 4,73 

188 -1,16 1,43 -0,81 0,4176 -3,52 1,20 501 -1,00 1,43 -0,70 0,4859 -3,35 1,36 

190 -1,25 1,43 -0,88 0,3813 -3,61 1,10 503 -0,12 1,43 -0,08 0,9338 -2,47 2,24 

193 -0,95 1,43 -0,66 0,5076 -3,31 1,41 510 0,29 1,43 0,20 0,8406 -2,07 2,64 

197 -0,80 1,43 -0,56 0,5767 -3,15 1,56 514 1,50 1,43 1,05 0,2941 -0,86 3,86 

198 3,58 1,43 2,51 0,0127 1,22 5,94 515 3,48 1,43 2,44 0,0152 1,13 5,84 

199 1,99 1,43 1,40 0,1635 -0,36 4,35 517 -1,10 1,43 -0,77 0,4434 -3,45 1,26 

204 2,72 1,43 1,90 0,0584 0,36 5,08 518 -0,67 1,43 -0,47 0,6387 -3,03 1,68 

206 0,69 1,43 0,48 0,6305 -1,67 3,04 520 0,03 1,43 0,02 0,9813 -2,32 2,39 

208 1,00 1,43 0,70 0,4834 -1,36 3,36 522 0,53 1,43 0,37 0,7094 -1,82 2,89 

209 -1,79 1,67 -1,07 0,2853 -4,55 0,97 523 1,63 1,43 1,14 0,2559 -0,73 3,98 
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Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

211 0,60 1,43 0,42 0,6736 -1,75 2,96 526 -0,45 1,43 -0,31 0,7535 -2,80 1,91 

212 -1,60 1,67 -0,96 0,3403 -4,36 1,17 527 3,81 1,43 2,67 0,0080 1,45 6,17 

218 -0,80 1,67 -0,48 0,6308 -3,56 1,96 528 0,19 1,43 0,14 0,8918 -2,16 2,55 

219 -0,76 1,43 -0,53 0,5970 -3,11 1,60 533 -1,08 1,43 -0,76 0,4483 -3,44 1,27 

221 1,40 1,43 0,98 0,3273 -0,96 3,76 541 -1,37 1,43 -0,96 0,3378 -3,73 0,98 

224 -1,14 1,43 -0,80 0,4242 -3,50 1,21 549 2,55 1,43 1,78 0,0756 0,19 4,90 

237 0,02 1,43 0,02 0,9862 -2,33 2,38 551 -2,16 1,43 -1,51 0,1315 -4,51 0,20 

240 2,75 1,43 1,93 0,0548 0,40 5,10 552 -0,14 1,43 -0,10 0,9211 -2,50 2,22 

241 -1,48 1,43 -1,04 0,2998 -3,84 0,87 553 0,94 1,43 0,66 0,5094 -1,41 3,30 

242 -1,32 1,43 -0,92 0,3566 -3,67 1,04 556 -2,90 1,43 -2,03 0,0433 -5,25 -0,54 

246 -0,34 1,43 -0,24 0,8136 -2,69 2,02 558 -0,12 1,43 -0,08 0,9325 -2,48 2,24 

248 2,63 1,43 1,84 0,0663 0,28 4,99 559 0,99 1,43 0,69 0,4891 -1,37 3,35 

250 2,20 1,43 1,54 0,1239 -0,15 4,56 564 -0,90 1,67 -0,54 0,5906 -3,66 1,86 

252 -0,61 1,43 -0,43 0,6672 -2,97 1,74 565 0,43 1,43 0,30 0,7654 -1,93 2,78 

254 -0,31 1,43 -0,22 0,8264 -2,67 2,04 567 -0,48 1,43 -0,34 0,7360 -2,84 1,87 

257 1,64 1,43 1,15 0,2509 -0,71 4,00 568 1,60 1,43 1,12 0,2638 -0,76 3,95 

258 0,35 1,43 0,25 0,8066 -2,00 2,70 570 -2,87 1,43 -2,01 0,0455 -5,22 -0,51 

259 0,63 1,43 0,44 0,6607 -1,73 2,98 575 -2,16 1,43 -1,51 0,1320 -4,51 0,20 

261 -2,09 1,43 -1,46 0,1444 -4,45 0,27 576 1,21 1,43 0,85 0,3987 -1,15 3,57 

264 -0,74 1,43 -0,52 0,6061 -3,09 1,62 578 0,47 1,43 0,33 0,7428 -1,89 2,82 

267 -1,99 1,43 -1,39 0,1648 -4,34 0,37 581 0,81 1,43 0,57 0,5721 -1,55 3,16 

271 -0,17 1,43 -0,12 0,9058 -2,52 2,18 583 0,85 1,43 0,59 0,5543 -1,51 3,20 

272 1,08 1,43 0,75 0,4509 -1,28 3,43 585 2,47 1,43 1,73 0,0845 0,12 4,82 

275 1,10 1,43 0,77 0,4420 -1,26 3,46 586 0,13 1,43 0,09 0,9265 -2,22 2,48 

277 1,23 1,43 0,86 0,3911 -1,13 3,58 588 0,44 1,43 0,31 0,7588 -1,92 2,79 

280 0,47 1,27 0,37 0,7115 -1,62 2,56 590 -0,83 1,43 -0,58 0,5620 -3,18 1,53 

286 2,04 1,43 1,43 0,1529 -0,31 4,40 591 -1,00 1,43 -0,70 0,4860 -3,35 1,36 

289 1,08 1,43 0,76 0,4497 -1,27 3,43 597 -1,58 1,67 -0,95 0,3451 -4,34 1,18 

292 -0,69 1,43 -0,48 0,6310 -3,04 1,67 600 -1,86 1,43 -1,30 0,1935 -4,22 0,50 

293 -1,09 1,43 -0,76 0,4472 -3,44 1,27 606 0,70 1,43 0,49 0,6229 -1,65 3,06 

295 1,49 1,43 1,05 0,2960 -0,86 3,85 610 -1,20 1,43 -0,84 0,4009 -3,56 1,16 

297 -0,09 1,43 -0,06 0,9521 -2,44 2,27 611 0,77 1,43 0,54 0,5916 -1,59 3,12 

298 1,31 1,43 0,92 0,3596 -1,05 3,67 615 4,49 1,43 3,14 0,0018 2,13 6,84 

300 -0,61 1,43 -0,43 0,6670 -2,97 1,74 616 0,25 1,43 0,18 0,8597 -2,10 2,61 

302 -2,25 1,43 -1,57 0,1166 -4,60 0,11 622 -0,92 1,43 -0,64 0,5203 -3,27 1,44 

307 -0,65 1,43 -0,46 0,6474 -3,01 1,70 625 2,19 1,43 1,53 0,1261 -0,17 4,55 

308 1,66 1,43 1,16 0,2469 -0,70 4,01 628 -0,87 1,43 -0,61 0,5420 -3,23 1,48 

312 1,99 1,43 1,39 0,1648 -0,37 4,34 630 -0,49 1,43 -0,35 0,7300 -2,85 1,86 

315 0,52 1,43 0,36 0,7166 -1,84 2,88 644 -0,68 1,43 -0,47 0,6359 -3,03 1,68 

318 0,33 1,43 0,23 0,8154 -2,02 2,69 647 -1,06 1,43 -0,74 0,4588 -3,42 1,30 

319 -0,11 1,43 -0,08 0,9362 -2,47 2,24 648 -1,88 1,43 -1,32 0,1883 -4,24 0,47 

320 2,40 1,43 1,68 0,0943 0,04 4,75 652 1,15 1,43 0,80 0,4230 -1,21 3,51 

321 0,13 1,43 0,09 0,9274 -2,22 2,48 657 1,94 1,43 1,36 0,1762 -0,42 4,29 

324 0,17 1,43 0,12 0,9057 -2,19 2,52 658 -0,51 1,43 -0,36 0,7222 -2,86 1,85 

325 -1,96 1,43 -1,37 0,1714 -4,31 0,40 664 -2,44 1,43 -1,70 0,0896 -4,80 -0,08 

327 3,39 1,43 2,38 0,0181 1,04 5,75 668 -0,20 1,43 -0,14 0,8896 -2,55 2,16 

329 0,10 1,43 0,07 0,9462 -2,26 2,45 690 -1,51 1,43 -1,06 0,2908 -3,87 0,84 

330 -0,72 1,43 -0,51 0,6126 -3,08 1,63 696 0,56 1,43 0,39 0,6972 -1,80 2,91 

332 -0,61 1,43 -0,42 0,6713 -2,96 1,75 697 0,23 1,43 0,16 0,8721 -2,13 2,59 

335 0,72 1,43 0,50 0,6151 -1,64 3,07 703 0,55 1,43 0,39 0,6985 -1,80 2,91 

336 -0,07 1,43 -0,05 0,9585 -2,43 2,28 710 -1,98 1,43 -1,39 0,1653 -4,34 0,37 
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Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) Progênie BLUP erro t-test P>|t| LI(90%) LS(90%) 

337 0,64 1,43 0,45 0,6547 -1,71 2,99 711 0,22 1,43 0,16 0,8767 -2,13 2,58 

338 2,42 1,43 1,70 0,0910 0,07 4,78 713 0,02 1,43 0,01 0,9890 -2,34 2,38 

339 2,89 1,43 2,02 0,0444 0,53 5,25 718 -2,73 1,43 -1,91 0,0570 -5,08 -0,37 

340 3,85 1,43 2,69 0,0075 1,49 6,20 727 0,17 1,43 0,12 0,9052 -2,19 2,53 

341 1,14 1,43 0,80 0,4267 -1,22 3,49 734 -0,98 1,43 -0,69 0,4913 -3,34 1,37 

344 -1,57 1,43 -1,10 0,2719 -3,93 0,78 748 -1,62 1,43 -1,13 0,2579 -3,97 0,74 

345 0,38 1,43 0,26 0,7913 -1,98 2,74 749 -0,77 1,43 -0,54 0,5906 -3,13 1,59 

349 -2,38 1,43 -1,67 0,0963 -4,74 -0,03 751 -1,82 1,43 -1,27 0,2040 -4,17 0,54 

351 3,05 1,43 2,14 0,0333 0,70 5,41 757 1,09 1,43 0,76 0,4471 -1,27 3,44 

352 -2,32 1,43 -1,62 0,1056 -4,68 0,04 760 0,61 1,43 0,42 0,6713 -1,75 2,96 

357 1,69 1,43 1,18 0,2376 -0,67 4,05 764 -1,82 1,67 -1,09 0,2780 -4,58 0,95 

359 -1,20 1,43 -0,84 0,4023 -3,56 1,16 769 -1,77 1,67 -1,06 0,2896 -4,54 0,99 

364 2,28 1,43 1,60 0,1108 -0,07 4,64 784 4,12 1,43 2,88 0,0042 1,76 6,48 

366 0,68 1,43 0,48 0,6326 -1,67 3,04 785 0,19 1,43 0,13 0,8940 -2,16 2,55 

368 1,28 1,43 0,90 0,3690 -1,07 3,64 786 0,66 1,43 0,46 0,6460 -1,70 3,02 

371 -0,80 1,43 -0,56 0,5749 -3,16 1,55 791 -0,24 1,43 -0,17 0,8664 -2,60 2,12 

372 3,10 1,43 2,17 0,0308 0,74 5,45 795 -0,10 1,43 -0,07 0,9456 -2,45 2,26 

373 -0,79 1,43 -0,55 0,5814 -3,14 1,57 800 -0,86 1,43 -0,60 0,5480 -3,21 1,50 

376 -0,04 1,43 -0,03 0,9793 -2,39 2,32 801 -3,34 1,43 -2,34 0,0198 -5,70 -0,99 

377 -0,66 1,43 -0,46 0,6425 -3,02 1,69 802 -1,09 1,43 -0,76 0,4482 -3,44 1,27 

381 -0,72 1,43 -0,50 0,6156 -3,07 1,64 815 -0,47 1,43 -0,33 0,7415 -2,83 1,88 

383 0,66 1,43 0,46 0,6465 -1,70 3,01 833 -0,72 1,43 -0,50 0,6139 -3,07 1,63 

392 0,99 1,43 0,69 0,4905 -1,37 3,34 836 -2,78 1,43 -1,94 0,0527 -5,13 -0,42 

393 3,21 1,43 2,24 0,0256 0,85 5,57 847 -1,66 1,67 -0,99 0,3221 -4,42 1,10 

397 -0,70 1,43 -0,49 0,6228 -3,06 1,65 848 -2,18 1,43 -1,53 0,1276 -4,53 0,17 

400 -0,66 1,43 -0,46 0,6446 -3,02 1,70 849 -2,18 1,43 -1,53 0,1278 -4,54 0,18 

401 1,15 1,43 0,80 0,4218 -1,21 3,51 850 -0,63 1,43 -0,44 0,6596 -2,99 1,73 

402 0,98 1,43 0,69 0,4921 -1,37 3,34 - - - - - - - 
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Apêndice K. Médias genotípicas preditas (BLUP) de progênies S1 da população P29 de arroz 

irrigado avaliadas para cinco caracteres agronômicos1 no contexto do 

programa de melhoramento de arroz híbrido da Embrapa/CIRAD. 

Progênie FHSPA GW-MF FOA AP DF Progênie FHSPA GW-MF FOA AP DF 

5 22,4 (16) 31,9 (179) 62,8 (18) 77,9 (54) 76,8 (58) 405 17,5 (128) 36,7 (21) 50,5 (199) 83,9 (198) 75,8 (18) 

9 13,8 (241) 32,4 (159) 47,9 (236) 76,2 (30) 75,9 (21) 406 15,5 (203) 35,1 (59) 49,2 (221) 82,9 (169) 79,1 (198) 

14 20,6 (41) 33,3 (137) 60,2 (39) 79,8 (89) 79,4 (210) 408 14,6 (227) 32,1 (173) 49,7 (213) 80,1 (100) 75,7 (12) 

21 21,0 (32) 33,6 (123) 59,7 (45) 79,5 (82) 75,1 (4) 409 17,0 (145) 32,2 (166) 53,8 (134) 82,8 (165) 77,9 (131) 

32 16,2 (173) 32,0 (176) 53,7 (136) 80,8 (120) 78,7 (176) 412 21,5 (26) 33,4 (130) 60,7 (31) 90,4 (241) 78,8 (183) 

38 17,8 (118) 33,7 (119) 55,0 (116) 82,5 (159) 77,2 (87) 413 23,8 (8) 35,8 (42) 60,9 (28) 83,7 (189) 77,4 (106) 

39 18,3 (102) 36,6 (22) 52,4 (161) 80,4 (105) 75,5 (8) 417 16,6 (158) 36,0 (37) 51,3 (189) 81,3 (131) 76,7 (49) 

40 13,9 (239) 35,2 (57) 46,5 (244) 83,9 (196) 76,6 (47) 423 17,8 (120) 36,1 (34) 52,2 (168) 79,8 (90) 77,9 (125) 

45 17,9 (115) 28,0 (243) 62,8 (17) 78,9 (65) 76,2 (32) 425 17,4 (129) 34,5 (78) 52,8 (149) 78,9 (66) 77,1 (78) 

47 18,8 (89) 33,0 (144) 56,2 (95) 81,9 (144) 76,7 (50) 429 15,2 (213) 33,7 (117) 48,9 (224) 91,6 (244) 78,0 (136) 

50 18,6 (93) 31,4 (197) 59,1 (50) 81,3 (130) 77,3 (98) 434 17,2 (138) 33,9 (108) 52,7 (150) 77,9 (53) 78,2 (152) 

77 18,2 (108) 32,6 (153) 55,6 (102) 83,3 (181) 77,6 (115) 437 16,0 (185) 38,1 (11) 48,0 (235) 84,4 (201) 77,3 (100) 

83 15,6 (201) 30,6 (214) 53,4 (138) 77,3 (45) 79,0 (192) 441 15,1 (214) 32,1 (169) 49,9 (210) 73,0 (2) 78,2 (148) 

114 21,0 (33) 36,5 (24) 56,5 (87) 77,7 (49) 76,5 (45) 442 15,6 (197) 34,8 (72) 49,3 (217) 82,4 (155) 75,9 (19) 

131 19,8 (59) 33,8 (114) 57,0 (74) 88,5 (237) 76,4 (40) 445 14,3 (233) 34,3 (90) 47,3 (240) 85,3 (213) 78,1 (140) 

138 18,4 (100) 33,7 (118) 55,3 (108) 79,2 (75) 76,3 (33) 446 17,0 (148) 33,3 (135) 52,7 (154) 82,8 (168) 79,3 (206) 

142 18,4 (99) 34,4 (89) 54,0 (132) 80,8 (121) 80,0 (221) 447 21,3 (27) 38,3 (10) 56,8 (79) 83,4 (184) 79,1 (197) 

147 15,4 (206) 31,5 (193) 50,9 (193) 82,5 (160) 76,8 (57) 449 15,6 (200) 33,6 (120) 50,1 (206) 79,9 (94) 77,6 (116) 

154 19,3 (74) 37,7 (16) 53,3 (139) 85,5 (215) 77,2 (80) 450 17,7 (123) 33,6 (121) 54,5 (122) 85,5 (219) 76,5 (43) 

155 11,1 (251) 27,0 (248) 44,8 (249) 73,0 (3) 77,0 (69) 455 16,3 (167) 44,5 (1) 46,5 (245) 85,7 (221) 77,0 (66) 

156 22,5 (14) 32,6 (156) 64,0 (9) 83,8 (192) 77,1 (73) 456 18,2 (105) 32,1 (174) 56,6 (86) 87,0 (231) 81,1 (243) 

158 17,4 (132) 30,4 (218) 57,2 (68) 84,4 (203) 76,9 (60) 458 16,0 (184) 32,8 (147) 53,0 (147) 73,4 (4) 78,9 (185) 

161 19,0 (82) 33,2 (140) 56,8 (80) 82,8 (167) 78,7 (178) 461 14,8 (222) 35,4 (55) 47,8 (237) 85,3 (212) 79,3 (207) 

163 25,2 (4) 36,2 (32) 63,1 (14) 84,5 (205) 79,9 (218) 462 26,9 (2) 34,3 (91) 68,1 (3) 83,7 (188) 77,7 (120) 

164 14,7 (224) 32,1 (170) 49,5 (215) 75,9 (23) 77,8 (122) 465 17,2 (139) 34,7 (73) 52,3 (163) 76,5 (32) 75,9 (22) 

165 14,6 (229) 31,6 (190) 50,0 (208) 84,4 (202) 78,2 (151) 466 23,0 (10) 35,8 (41) 60,1 (42) 86,7 (229) 80,6 (236) 

166 18,0 (112) 38,0 (13) 50,5 (198) 79,4 (81) 77,5 (113) 467 24,6 (5) 35,4 (52) 63,7 (11) 85,4 (214) 76,8 (53) 

168 22,8 (12) 33,3 (136) 63,0 (16) 77,0 (39) 76,3 (34) 469 14,0 (236) 32,2 (164) 48,2 (232) 85,3 (211) 78,7 (174) 

169 16,6 (159) 29,9 (227) 55,6 (104) 79,2 (74) 75,8 (15) 472 14,9 (220) 35,4 (54) 47,3 (239) 80,6 (115) 80,0 (224) 

172 14,2 (234) 30,2 (220) 49,8 (211) 74,7 (13) 77,3 (93) 476 19,2 (76) 30,7 (213) 60,5 (33) 86,7 (228) 77,2 (85) 

174 15,9 (188) 33,9 (107) 50,0 (207) 81,6 (135) 77,1 (74) 481 15,5 (202) 27,2 (247) 57,4 (63) 76,6 (35) 79,0 (190) 

176 22,4 (17) 29,2 (237) 69,6 (1) 80,6 (113) 77,4 (108) 486 20,2 (48) 33,0 (143) 58,5 (55) 75,1 (15) 78,0 (134) 

177 15,4 (207) 34,5 (81) 49,8 (212) 80,4 (104) 78,3 (155) 491 15,7 (195) 36,2 (33) 48,6 (229) 83,8 (191) 80,3 (230) 

179 14,9 (219) 32,1 (172) 50,5 (196) 74,5 (9) 80,9 (240) 495 15,7 (194) 31,1 (203) 52,7 (152) 81,7 (138) 78,2 (146) 

183 16,5 (162) 32,2 (165) 52,2 (169) 74,5 (8) 76,4 (37) 498 19,0 (81) 34,0 (100) 56,5 (89) 80,9 (124) 76,7 (51) 

184 17,3 (136) 33,4 (133) 53,6 (137) 81,7 (141) 79,0 (191) 499 15,2 (211) 34,3 (92) 49,2 (219) 82,0 (148) 80,0 (223) 

185 17,2 (137) 38,9 (7) 49,1 (223) 77,7 (50) 79,4 (209) 500 21,1 (31) 34,4 (84) 59,1 (49) 80,6 (114) 80,3 (229) 

188 15,7 (193) 35,8 (46) 48,7 (228) 78,6 (62) 76,8 (56) 501 16,0 (186) 37,5 (18) 48,1 (233) 82,4 (156) 77,0 (67) 

190 18,2 (107) 34,2 (96) 54,4 (124) 81,7 (140) 76,7 (52) 503 19,7 (60) 33,7 (116) 56,2 (96) 79,1 (73) 77,9 (127) 

193 20,1 (51) 34,0 (99) 57,9 (59) 79,8 (92) 77,0 (71) 510 15,6 (198) 35,1 (60) 49,4 (216) 83,3 (182) 78,3 (154) 

197 17,3 (135) 32,3 (162) 54,6 (119) 83,8 (193) 77,2 (83) 514 20,5 (42) 31,9 (178) 60,4 (35) 81,1 (127) 79,5 (212) 

198 13,8 (242) 39,3 (4) 45,5 (246) 89,4 (240) 81,6 (247) 515 13,7 (244) 30,9 (210) 49,3 (218) 83,1 (179) 81,5 (246) 

199 16,3 (171) 31,5 (195) 53,2 (143) 83,0 (171) 80,0 (222) 517 15,4 (204) 36,4 (27) 48,0 (234) 79,5 (84) 76,9 (61) 

204 16,7 (156) 29,3 (236) 57,7 (62) 76,8 (36) 80,7 (237) 518 21,6 (24) 33,3 (134) 61,0 (27) 79,9 (96) 77,3 (97) 

206 21,1 (30) 31,4 (199) 61,9 (22) 102,2 (251) 78,7 (175) 520 22,2 (18) 34,2 (95) 60,3 (38) 81,7 (139) 78,0 (138) 

208 17,5 (125) 34,8 (70) 53,2 (141) 83,9 (197) 79,0 (189) 522 18,2 (106) 31,5 (196) 56,5 (88) 77,3 (44) 78,5 (164) 

209 18,1 (109) 31,3 (200) 56,9 (77) 76,2 (28) 76,2 (30) 523 19,1 (77) 36,2 (29) 55,0 (114) 78,7 (63) 79,6 (214) 

211 16,2 (177) 28,5 (242) 58,9 (52) 77,9 (51) 78,6 (167) 526 18,0 (113) 34,9 (68) 53,0 (148) 87,8 (234) 77,5 (114) 
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Progênie FHSPA GW-MF FOA AP DF Progênie FHSPA GW-MF FOA AP DF 

212 16,8 (153) 33,4 (131) 52,5 (156) 75,0 (14) 76,4 (38) 527 17,4 (131) 28,8 (240) 60,0 (43) 75,3 (16) 81,8 (248) 

218 19,0 (80) 32,5 (157) 57,0 (71) 82,2 (151) 77,2 (81) 528 18,9 (85) 33,8 (112) 56,3 (93) 81,8 (142) 78,2 (147) 

219 14,6 (228) 31,1 (204) 49,6 (214) 86,7 (230) 77,2 (88) 533 17,1 (143) 31,7 (185) 54,5 (120) 74,6 (12) 76,9 (64) 

221 16,2 (175) 31,2 (202) 54,4 (126) 79,9 (95) 79,4 (208) 541 19,4 (69) 29,6 (231) 63,8 (10) 81,7 (137) 76,6 (46) 

224 20,2 (50) 36,1 (36) 55,6 (103) 83,2 (180) 76,8 (59) 549 19,8 (57) 38,5 (8) 53,2 (142) 89,2 (238) 80,5 (234) 

237 16,9 (150) 29,9 (225) 56,6 (85) 82,7 (163) 78,0 (137) 551 16,3 (172) 29,9 (226) 54,4 (125) 78,0 (55) 75,8 (16) 

240 17,1 (144) 27,7 (246) 61,8 (24) 99,0 (249) 80,7 (238) 552 19,1 (79) 37,6 (17) 52,1 (175) 79,0 (71) 77,8 (124) 

241 17,0 (147) 31,7 (184) 54,3 (128) 82,5 (161) 76,5 (44) 553 15,4 (209) 33,6 (122) 50,1 (204) 81,1 (126) 78,9 (184) 

242 27,3 (1) 35,4 (51) 68,3 (2) 81,2 (128) 76,7 (48) 556 17,7 (122) 31,6 (189) 56,0 (98) 81,8 (143) 75,1 (2) 

246 15,6 (196) 30,3 (219) 52,7 (153) 83,5 (186) 77,6 (117) 558 21,0 (34) 35,8 (43) 57,4 (65) 85,5 (217) 77,9 (126) 

248 16,3 (168) 32,8 (148) 50,4 (201) 77,9 (52) 80,6 (235) 559 13,5 (245) 33,1 (142) 48,4 (230) 83,0 (174) 79,0 (188) 

250 13,2 (247) 29,2 (238) 48,8 (226) 80,0 (97) 80,2 (227) 564 18,9 (87) 38,0 (14) 52,5 (157) 81,4 (132) 77,1 (75) 

252 20,3 (47) 30,1 (223) 61,4 (26) 79,0 (69) 77,4 (104) 565 18,8 (90) 31,0 (207) 59,4 (47) 80,8 (122) 78,4 (159) 

254 16,5 (161) 33,9 (109) 51,7 (184) 80,7 (117) 77,7 (118) 567 18,4 (98) 35,1 (62) 53,2 (140) 79,7 (87) 77,5 (111) 

257 19,3 (73) 36,1 (35) 54,2 (129) 80,5 (107) 79,6 (215) 568 14,4 (230) 30,9 (208) 48,9 (225) 76,2 (29) 79,6 (213) 

258 13,5 (246) 35,6 (48) 45,2 (247) 74,2 (6) 78,3 (157) 570 19,7 (62) 34,0 (102) 56,9 (76) 76,9 (38) 75,1 (3) 

259 18,3 (104) 33,8 (110) 54,5 (121) 80,5 (111) 78,6 (169) 575 19,9 (54) 35,8 (44) 56,4 (92) 83,3 (183) 75,8 (17) 

261 14,0 (237) 34,1 (98) 47,2 (241) 80,5 (108) 75,9 (20) 576 17,3 (134) 32,3 (161) 55,0 (115) 86,0 (223) 79,2 (202) 

264 15,0 (216) 31,4 (198) 50,7 (195) 82,6 (162) 77,2 (89) 578 15,9 (187) 29,4 (235) 54,1 (131) 75,3 (17) 78,4 (161) 

267 18,0 (114) 30,6 (215) 57,8 (61) 80,9 (123) 76,0 (23) 581 13,0 (248) 26,9 (249) 50,5 (197) 83,9 (199) 78,8 (181) 

271 17,5 (126) 35,0 (67) 52,2 (170) 84,7 (207) 77,8 (123) 583 21,6 (23) 34,1 (97) 60,7 (30) 84,6 (206) 78,8 (182) 

272 17,8 (119) 33,1 (141) 54,7 (118) 75,6 (20) 79,1 (193) 585 13,8 (240) 32,0 (175) 48,2 (231) 83,9 (195) 80,4 (233) 

275 16,6 (160) 31,6 (192) 55,5 (105) 78,1 (56) 79,1 (196) 586 16,2 (174) 33,2 (139) 51,8 (179) 77,5 (47) 78,1 (142) 

277 17,8 (117) 36,2 (30) 52,1 (173) 82,2 (150) 79,2 (203) 588 15,7 (192) 31,6 (191) 52,3 (166) 82,1 (149) 78,4 (160) 

280 15,8 (189) 34,0 (101) 50,3 (202) 86,2 (226) 78,4 (162) 590 14,8 (223) 32,5 (158) 50,1 (205) 79,8 (91) 77,1 (79) 

286 19,6 (66) 30,7 (212) 60,4 (34) 80,5 (109) 80,0 (225) 591 20,3 (46) 37,9 (15) 55,1 (109) 85,0 (209) 77,0 (68) 

289 14,9 (221) 32,0 (177) 50,1 (203) 76,0 (24) 79,1 (194) 597 17,9 (116) 30,1 (222) 59,6 (46) 82,3 (153) 76,4 (39) 

292 20,6 (40) 34,2 (94) 58,3 (57) 88,4 (236) 77,3 (95) 600 18,9 (84) 35,3 (56) 54,4 (123) 75,8 (22) 76,1 (27) 

293 18,1 (110) 36,2 (31) 52,3 (165) 86,1 (225) 76,9 (62) 606 16,2 (176) 32,6 (154) 52,4 (160) 83,0 (175) 78,7 (177) 

295 13,8 (243) 39,1 (6) 43,8 (251) 84,5 (204) 79,5 (211) 610 19,8 (56) 34,8 (71) 56,2 (97) 84,3 (200) 76,8 (54) 

297 15,2 (210) 30,6 (216) 52,4 (162) 83,9 (194) 77,9 (130) 611 15,2 (212) 34,4 (82) 50,0 (209) 82,2 (152) 78,7 (180) 

298 16,3 (170) 31,7 (187) 53,2 (144) 80,3 (101) 79,3 (205) 615 12,9 (249) 29,4 (234) 46,6 (243) 95,1 (246) 82,5 (251) 

300 21,5 (25) 32,6 (152) 61,5 (25) 78,9 (68) 77,4 (105) 616 15,4 (208) 31,8 (182) 51,4 (188) 96,4 (248) 78,2 (153) 

302 16,8 (152) 33,7 (115) 52,1 (171) 81,4 (133) 75,7 (11) 622 17,4 (130) 31,2 (201) 55,7 (101) 78,5 (61) 77,1 (72) 

307 18,5 (97) 34,3 (93) 55,0 (113) 85,7 (220) 77,3 (102) 625 22,9 (11) 39,2 (5) 56,8 (78) 85,9 (222) 80,2 (226) 

308 17,7 (121) 36,3 (28) 50,8 (194) 79,2 (76) 79,6 (216) 628 17,1 (142) 35,6 (47) 52,3 (167) 81,9 (145) 77,1 (76) 

312 16,2 (179) 27,9 (244) 57,8 (60) 78,5 (58) 80,0 (220) 630 22,6 (13) 34,4 (83) 61,8 (23) 82,0 (147) 77,5 (110) 

315 19,6 (65) 34,4 (88) 55,9 (100) 82,8 (166) 78,5 (163) 644 22,0 (21) 35,1 (58) 58,8 (53) 79,5 (83) 77,3 (96) 

318 18,7 (91) 32,8 (149) 56,4 (91) 76,5 (33) 78,3 (156) 647 16,6 (157) 32,1 (168) 53,0 (146) 78,5 (59) 76,9 (65) 

319 16,8 (151) 35,0 (65) 51,4 (186) 85,5 (218) 77,9 (128) 648 16,3 (166) 31,7 (188) 54,3 (127) 74,2 (7) 76,1 (26) 

320 16,4 (165) 34,4 (87) 51,4 (187) 79,2 (77) 80,4 (231) 652 20,7 (38) 36,5 (23) 55,4 (107) 77,1 (41) 79,1 (200) 

321 22,4 (15) 35,8 (45) 59,0 (51) 87,1 (232) 78,1 (141) 657 16,4 (164) 35,1 (61) 51,1 (190) 80,0 (99) 79,9 (219) 

324 14,1 (235) 29,7 (230) 51,1 (191) 83,6 (187) 78,1 (143) 658 19,9 (53) 36,8 (20) 54,8 (117) 96,3 (247) 77,5 (109) 

325 21,9 (22) 37,4 (19) 57,0 (72) 78,9 (67) 76,0 (25) 664 17,2 (140) 29,9 (228) 57,0 (73) 74,5 (10) 75,5 (7) 

327 16,2 (178) 31,5 (194) 52,4 (159) 79,9 (93) 81,4 (245) 668 15,6 (199) 30,9 (209) 52,6 (155) 76,4 (31) 77,8 (121) 

329 16,1 (182) 31,9 (181) 52,3 (164) 81,3 (129) 78,1 (139) 690 17,2 (141) 33,4 (129) 55,1 (110) 83,0 (173) 76,5 (42) 

330 18,7 (92) 35,0 (66) 54,1 (130) 78,8 (64) 77,3 (90) 696 19,1 (78) 31,7 (186) 58,2 (58) 83,1 (176) 78,5 (166) 

332 22,1 (19) 34,6 (76) 59,9 (44) 88,4 (235) 77,4 (107) 697 21,2 (29) 30,7 (211) 63,3 (13) 78,4 (57) 78,2 (150) 

335 20,2 (49) 34,4 (86) 57,3 (66) 76,9 (37) 78,7 (179) 703 14,7 (225) 32,1 (171) 49,2 (220) 80,0 (98) 78,5 (165) 

336 15,8 (190) 28,8 (241) 55,0 (112) 79,2 (78) 77,9 (132) 710 16,9 (149) 32,2 (163) 53,1 (145) 76,5 (34) 76,0 (24) 

337 14,3 (231) 34,7 (74) 46,8 (242) 87,7 (233) 78,6 (170) 711 20,7 (36) 31,7 (183) 60,5 (32) 82,7 (164) 78,2 (149) 

338 18,9 (86) 35,1 (63) 55,9 (99) 80,6 (112) 80,4 (232) 713 18,5 (96) 29,5 (233) 60,4 (36) 83,8 (190) 78,0 (135) 
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Progênie FHSPA GW-MF FOA AP DF Progênie FHSPA GW-MF FOA AP DF 

339 12,9 (250) 35,1 (64) 44,9 (248) 77,4 (46) 80,9 (239) 718 15,8 (191) 32,8 (146) 51,7 (181) 75,5 (19) 75,2 (6) 

340 15,0 (217) 26,5 (250) 56,5 (90) 74,6 (11) 81,8 (249) 727 25,2 (3) 35,4 (53) 64,6 (7) 78,5 (60) 78,1 (144) 

341 16,2 (180) 34,7 (75) 51,8 (177) 81,6 (134) 79,1 (199) 734 20,4 (44) 30,4 (217) 62,1 (21) 77,2 (42) 77,0 (70) 

344 20,7 (39) 36,0 (39) 56,9 (75) 77,0 (40) 76,4 (41) 748 18,3 (103) 34,9 (69) 53,7 (135) 80,7 (116) 76,4 (36) 

345 16,3 (169) 33,4 (127) 51,0 (192) 79,5 (85) 78,4 (158) 749 14,0 (238) 31,1 (205) 49,1 (222) 73,6 (5) 77,2 (86) 

349 20,4 (43) 29,9 (224) 64,7 (6) 85,1 (210) 75,6 (9) 751 17,5 (127) 27,8 (245) 60,3 (37) 65,9 (1) 76,2 (29) 

351 16,7 (154) 33,8 (111) 51,8 (176) 79,0 (70) 81,0 (241) 757 16,4 (163) 34,5 (80) 51,4 (185) 80,5 (110) 79,1 (195) 

352 19,4 (71) 32,6 (155) 57,3 (67) 80,4 (103) 75,7 (10) 760 24,0 (7) 35,5 (50) 62,4 (20) 83,0 (172) 78,6 (168) 

357 14,3 (232) 33,9 (104) 47,7 (238) 79,3 (79) 79,7 (217) 764 17,0 (146) 29,8 (229) 57,1 (70) 76,0 (26) 76,2 (28) 

359 18,5 (95) 33,4 (132) 55,4 (106) 82,9 (170) 76,8 (55) 769 16,1 (183) 33,5 (126) 51,8 (178) 82,3 (154) 76,2 (31) 

364 16,2 (181) 34,0 (103) 51,7 (182) 85,5 (216) 80,3 (228) 784 15,0 (218) 32,7 (151) 50,4 (200) 83,5 (185) 82,1 (250) 

366 19,5 (68) 33,4 (128) 57,4 (64) 77,2 (43) 78,7 (173) 785 19,8 (58) 33,9 (106) 57,2 (69) 79,4 (80) 78,2 (145) 

368 20,7 (37) 34,5 (79) 60,2 (41) 80,3 (102) 79,3 (204) 786 24,0 (6) 36,5 (25) 60,2 (40) 91,2 (243) 78,6 (172) 

371 20,0 (52) 34,5 (77) 56,6 (82) 76,0 (25) 77,2 (82) 791 19,0 (83) 34,4 (85) 55,1 (111) 82,5 (158) 77,7 (119) 

372 14,7 (226) 42,0 (2) 44,2 (250) 82,5 (157) 81,1 (242) 795 18,5 (94) 38,5 (9) 52,1 (174) 89,3 (239) 77,9 (129) 

373 22,0 (20) 33,2 (138) 63,3 (12) 83,1 (177) 77,2 (84) 800 18,9 (88) 31,0 (206) 58,6 (54) 81,0 (125) 77,1 (77) 

376 23,1 (9) 33,8 (113) 63,1 (15) 90,5 (242) 77,9 (133) 801 20,4 (45) 29,0 (239) 65,8 (5) 77,7 (48) 74,6 (1) 

377 19,3 (72) 33,5 (124) 56,3 (94) 75,5 (18) 77,3 (99) 802 18,4 (101) 35,9 (40) 53,9 (133) 79,1 (72) 76,9 (63) 

381 19,9 (55) 32,7 (150) 58,4 (56) 81,9 (146) 77,3 (92) 815 15,0 (215) 35,6 (49) 48,8 (227) 86,6 (227) 77,5 (112) 

383 19,7 (61) 33,5 (125) 56,7 (81) 84,8 (208) 78,6 (171) 833 17,3 (133) 26,1 (251) 65,9 (4) 101,9 (250) 77,3 (91) 

392 18,1 (111) 29,6 (232) 60,7 (29) 94,4 (245) 79,0 (187) 836 19,4 (70) 30,2 (221) 64,4 (8) 80,7 (118) 75,2 (5) 

393 16,7 (155) 32,9 (145) 52,7 (151) 81,6 (136) 81,2 (244) 847 15,4 (205) 32,4 (160) 51,8 (180) 79,7 (88) 76,3 (35) 

397 19,5 (67) 32,2 (167) 59,2 (48) 80,4 (106) 77,3 (94) 848 17,6 (124) 36,5 (26) 51,7 (183) 83,1 (178) 75,8 (14) 

400 19,2 (75) 39,6 (3) 52,1 (172) 86,0 (224) 77,3 (101) 849 20,9 (35) 31,9 (180) 62,4 (19) 79,7 (86) 75,8 (13) 

401 19,6 (64) 38,1 (12) 52,5 (158) 80,7 (119) 79,1 (201) 850 19,7 (63) 33,9 (105) 56,6 (84) 76,1 (27) 77,3 (103) 

402 21,2 (28) 36,0 (38) 56,6 (83) 75,8 (21) 79,0 (186) - -   -   -   -   -   

1FHSPA: aptidão feminina à produção de sementes híbridas (g planta-1); GW-MF: produção de grãos de plantas macho-férteis (g planta-1); 

FOA: aptidão à alogamia (%); AP: altura de planta (cm); e DF: dias para o florescimento. 

 

  


