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RESUMO 

 

RAMOS, M. R. F. Heterose e capacidade combinatória de genótipos da coleção 

nuclear de arroz da Embrapa. 2015. 101 f. Dissertação (Mestrado em Genética e 

Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2015. 
1 

 

O sucesso de programas de melhoramento de plantas autógamas depende da escolha de 

genitores capazes de produzir progênies com características desejadas. Dessa forma, este 

estudo teve como objetivo avaliar o potencial de dois grupos, de Goiânia e Boa Vista, com 

12 genitores de arroz, e seus respectivos cruzamentos, por meio de cruzamentos dialélico 

completo sem os recíprocos, em duas gerações (F2 e F7), quanto às características 

agronômicas, em delineamento em blocos ao acaso. Para a os caracteres produção de grãos 

(PG) e dias até o florescimento (DF), foram avaliados: o efeito varietal ( ̂), a heterose 

média, a heterose varietal ( ̂ ) e a heterose específica ( ̂    em cada geração, e para cada 

grupo, obteve a estimativa da capacidade geral de combinação (gi) dos genitores. Foram 

detectadas diferenças significativas entre os genitores, de ambos os grupos, quanto às 

características agronômicas avaliadas, e foram consideradas mais promissoras, para a 

seleção de novas linhagens, as combinações envolvendo os genitores com as maiores 

magnitudes e efeitos positivos de  ̂  para o caráter PG, em Goiânia foram Canela Curta, 

Maninjau, Epagri 108 e Diamante, além de serem os genitores mais produtivos. Para o 

caráter DF, os genitores que apresentaram as estimativas no sentido de diminuir o caráter, 

isto é, os mais precoces foram Araguaia, CT11632, IRAT 122, Pratinha Branco e TOx 503.  

Para o dialelo de Boa Vista teve como destaque os genitores BRS Jaburu, BG90-2, 

Mearim, BRS Biguá e Chililica, os quais apresentaram maiores magnitudes  ̂  e efeitos 

positivos para o caráter PG. Quanto ao efeito  ̂  para o caráter DF, os genitores TOx 514, 

BRS Jaburu, Itaqui, BG90-2, BRS Biguá e IR54R apresentaram efeitos negativos, 

reduzindo o caráter. 

 

Palavras Chave: Oryza sativa, cruzamento em dialelo, capacidade de combinação, 

divergência genética. 

 

 

 

1 Orientador
: Dr. Claudio Brondani 
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ABSTRACT 

 

RAMOS, M.R.F. Heterosis and combining ability of genotypes of rice core collection 

of Embrapa. 2015. 101 f. Dissertation (Master's degree in Genetics and Plant Breeding) - 

School of Agronomy, Federal University of Goiás, Goiânia, 2015. 
1 

 

The success of plant breeding programs depends on the choice of progenitors capable of 

producing progeny with desired characteristics, which are the raw material for the  genetic 

selection. This study aimed to evaluate the combining ability of two groups of genitors, 

composed of 12 genotypes of rice, selected based on the high grain yield performance in 

each location (Goiania and Boa Vista), and their respective crosses, through complete 

diallel cross scheme without reciprocals, in two generations (F2 and F7). The experimental 

design was a randomized blocks, and it were evaluated the traits grain yield (PG) and days 

to flowering (DF), and estimated the varietal effect ( ̂), the average heterosis, varietal 

heterosis ( ̂ ) and specific heterosis ( ̂    in every generation, and for each group, the 

general combining ability ( ̂ ) of the parents. Significant differences were detected among 

the parents of both groups, for both traits, and were considered the most promising for the 

selection of new inbred lines, the combinations involving genitors with the highest values 

and positive effects of  ̂   For PG trait in Goiânia, it were identified Canela Curta, 

Maninjau, Epagri 108 and Diamante, and in Boa Vista, the best genotypes were BRS 

Jaburu, BG90-2, Mearim, BRS Biguá and Chililica. For the DF trait in Goiânia, the 

genitors showing a decrease in the number of days to flowering and increased  ̂  were 

Araguaia, CT11632, IRAT 122, Pratinha Branco and TOx 503, while for Boa Vista it were 

TOx 514, BRS Jaburu, Itaqui , BG90-2, BRS Biguá and IR54R. The use of SSR markers to 

infer the potential success of a certain hybrid combination, both in F2 and F7 generation, 

has not been indicated for the group of genitors evaluated. 

 

Key Words: Oryza sativa, diallel cross, combining ability, genetic divergence. 
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: Dr. Claudio Brondani 



13 
 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os cereais mais consumidos no mundo, o arroz se destaca na 

alimentação humana, sendo consumido por cerca de 50% da população mundial (FAO, 

1996). No Brasil o arroz é cultivado em todo o território, e detém posição privilegiada do 

ponto de vista social e econômico dentre as culturas anuais. O arroz é cultivado no Brasil 

em dois sistemas, o irrigado, que ocupa menor área, mas detém as maiores produtividades, 

e o de sequeiro ou de terras altas (Rangel, 1995). 

O melhoramento de plantas foi o grande responsável pelo aumento da 

produtividade nas espécies cultivadas, e tem permitido obter novos genótipos produtivos e 

adaptados às condições mais adversas de cultivo (Borém, 1997). Apesar da extensa 

variabilidade genética disponível, os programas de melhoramento genético do mundo todo 

têm priorizado a utilização de um grupo restrito de genitores elite, com a finalidade de 

serem preservadas as melhores combinações de genes. Estas combinações de genitores 

elites tem promovido o estreitamento da base genética da cultura do arroz, quanto aos 

patamares de produtividade e na redução de ganhos genéticos com a seleção. De acordo 

com Rangel et al.(1996), as cultivares mais plantadas nos principais estados produtores de 

arroz irrigado no Brasil são derivadas de apenas sete ancestrais comuns, o que equivale a 

70% da composição gênica destas cultivares.  Com o decorrer do tempo, os aumentos nos 

ganhos por seleção só são possíveis se a variabilidade genética adicional for introduzida 

nas populações de melhoramento. A diversificação proveniente da ampliação da base 

genética permite o surgimento de novas combinações alélicas e adaptações a ambientes 

específicos, podendo proporcionar, por exemplo, uma redução da vulnerabilidade a 

doenças e insetos, e maior estabilidade da produção (Rangel et al.,1996).  

É pouco provável que cultivares e linhagens elite tenham todos os genes e 

alelos favoráveis relacionados às características de interesse comercial. Durante o processo 

de domesticação, somente uma pequena proporção da diversidade de populações silvestres 

foi selecionada, direcionando assim o processo evolutivo das espécies cultivadas (Brondani 
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et al., 2006). Portanto, muito da diversidade genética presente em bancos de germoplasma, 

principalmente o germoplasma exótico (espécies silvestres parentes de espécies cultivadas 

e variedades tradicionais) pode ser de extrema importância para o melhoramento (Tanksley 

e McCouch, 1997). Por meio de cruzamentos amplos há possibilidade de ocorrer o resgate 

de alelos raros para serem introgredidos no germoplasma elite, promovendo o surgimento 

de novas combinações alélicas superiores que podem ser identificadas por meio da seleção 

genética em programas de melhoramento, e com isso, derivar linhagens e cultivares 

comerciais com melhor desempenho agronômico.  

Uma melhor avaliação da extensa variabilidade genética dos recursos genéticos 

das espécies vegetais de interesse econômico tem sido possível devido às técnicas de 

biologia molecular. No caso do arroz, além de sua importância econômica, esta espécie é 

considerada como planta modelo, devido, sobretudo ao reduzido tamanho do seu genoma, 

disponibilidade das sequências do genoma estrutural e funcional e disponibilidade de 

mapas genéticos saturados por grande número de marcadores moleculares (Borba, 2007). 

O Brasil possui uma grande coleção de genótipos de arroz adaptados ao cultivo 

em condições tropicais do mundo. A incorporação de variabilidade genética ao programa 

de melhoramento do arroz brasileiro pode permitir que o Brasil aumente a produtividade e 

qualidade de grão desta cultura, atendendo tanto a demanda interna, quanto as exportações. 

A Embrapa Arroz e Feijão, juntamente com a Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia, elaborou a Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa (CNAE) (Abadie et al., 

2005), que reúne 550 acessos, representativos da variabilidade genética de 15.000 acessos 

de arroz armazenados no Banco Ativo de Germoplasma. Dentre os 550 acessos, 308 são 

variedades tradicionais brasileiras de arroz, pertencentes aos sistemas de cultivo irrigado, 

de terras altas e facultativo (podem ser cultivadas tanto no sistema irrigado quanto no de 

terras altas).    

A análise dialélica é uma metodologia que pode auxiliar na escolha de 

genitores com base nos seus valores genéticos, principalmente considerando a capacidade 

de se combinarem em híbridos que produzam populações segregantes para seleção de 

linhagens promissoras. Por meio desse método é possível conhecer também o controle 

genético dos caracteres, que orienta na condução das populações segregantes e a seleção. 

Todavia, a divergência genética está relacionada ao grau de distanciamento entre 

populações quanto ao conjunto de caracteres específicos. Sobretudo a divergência genética 
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entre genitores tem sido avaliada com a intenção de identificar prováveis combinações com 

maiores efeitos heteróticos, de forma que, os descendentes segregantes tenham maiores 

chances de recuperação de genótipos superiores (Cruz & Ragazzi, 1997). 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar, por meio da análise dialélica, o 

potencial de acessos mais produtivos e de ampla base genética da CNAE para o 

desenvolvimento de linhagens superiores para uso do programa de melhoramento genético 

da Embrapa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A ESPÉCIE Oryza sativa L. E SEU CULTIVO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é cultivado em cinco continentes, tanto em regiões 

tropicais como temperadas, e aproximadamente 90% da produção e do consumo mundial 

estão concentrados na Ásia. Os principais países produtores da cultura são China, Índia e 

Indonésia (Ferreira et al., 2006). Entre os produtos destinados à alimentação humana, o 

arroz é o segundo em importância, ficando atrás apenas do trigo, e, em algumas partes do 

mundo, especialmente na Ásia, é base da alimentação de sua população. O arroz, 

juntamente com o feijão, constitui o principal alimento da população brasileira. Tomando-

se por base os dados do quadro de suprimento da Conab e somando-se os dois produtos 

(arroz beneficiado e feijão), na safra 2013/14, o consumo projetado era de 12 milhões de 

toneladas, ou seja, superior ao trigo cuja previsão era de 10,7 milhões de toneladas. Dada a 

sua relevância no abastecimento interno e na segurança alimentar da população, o arroz 

sempre teve grande importância na formulação e execução das políticas agrícolas e de 

abastecimento no Brasil (Conab, 2013). 

O arroz é cultivado em diversos ecossistemas entre as latitudes de 55ºN e 36ºS, 

e os dois principais sistemas de cultivo, no Brasil, são o irrigado e o de terras altas (ou 

sequeiro). As áreas cultivadas dedicadas ao plantio de arroz irrigado, cultivo este, que 

requer inundação contínua em áreas de várzea, e o cultivo do arroz de sequeiro requer 

terrenos drenados, sob a dependência de precipitações pluviais ou irrigações adicionais, 

normalmente por aspersão (Khush, 1997). 

Entre os anos de 1960 a 1990 a produção mundial de arroz cresceu muito, e 

uma das razões foi à utilização de cultivares altamente produtivas provenientes de 

programas de melhoramento. Entretanto, a partir da década de 1980, observou-se uma 

estagnação dos ganhos genéticos para produtividade nos programas de melhoramento 

genético, resultado do uso de genitores melhorados, mas no conjunto, com base genética 

estreita (Brondani et al., 2004). Como resultado, as cultivares de arroz lançadas por esses 
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programas também estagnaram seu potencial produtivo em um patamar mantido em média 

3.000 kg/ha no arroz irrigado, e 1.500 kg/há sequeiro (Rangel, 1998), na safra 2013/2014 o 

patamar em média de produtividade chegou a 5.600 kg/ha do arroz irrigado e 1.800 kg/ha 

do arroz sequeiro, no Brasil (Conab, 2013).  

 

2.1.1 Classificação Botânica e Origem 

 

O arroz pertence à divisão Angiosperma, classe das monocotiledôneas, ordem 

Glumiflora, família Poaceae (gramíneas), subfamília Oryzoideae e gênero Oryza 

(Magalhães Júnior, 2007). O gênero Oryza possui duas espécies cultivadas: O. glaberrima 

Steud. (arroz de origem africana), e O. sativa L. (arroz de origem asiática), que é a mais 

conhecida por sua importância na alimentação humana, e amplamente cultivado em regiões 

tropicais e temperadas do mundo (Rangel, 1998).   

O. sativa L. é uma espécie autógama diploide, com flores hermafroditas e 

possuindo um número de cromossomo 2n=24. O ancestral silvestre O. rufipogon, tem 

distribuição ampla compreendida entre a Ásia subtropical e tropical, com formas anuais, 

perenes e intermediárias. Não há consenso em relação a qual destas formas é o ancestral do 

arroz cultivado, mas evoluiu de alguma destas por domesticação do homem. Ainda assim, 

é difícil apontar o local específico como o local de origem do arroz cultivado, e acredita-se 

que tenha sido na Índia, China ou regiões do sudeste da Ásia (Guimarães et al., 2006). 

A evolução da espécie O. sativa resultou na formação de duas subespécies, 

Indica e Japônica.  O arroz Indica adaptou-se às regiões do Himalaia ao norte da Índia, 

Afeganistão e Irã. A subespécie Japônica foi domesticada no sudeste da Ásia. A partir 

dessa região o arroz foi introduzido para Filipinas, Indonésia, Malásia e Taiwan. 

Posteriormente os portugueses introduziram o arroz no Continente Europeu e Americano. 

No Brasil as variedades do sistema de cultivo irrigado são consideradas da subespécie 

Indica, enquanto que as variedades de sequeiro são Japônica (Khush, 1997). 

 

2.2  VARIABILIDADE GENÉTICA DO ARROZ 

 

Por meio do processo evolutivo e da domesticação a qual foi submetida O. 

sativa, surgiram inúmeras variedades geneticamente divergentes, as quais foram se 

adaptando às mais distintas condições de cultivo.  
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Durante a Revolução Verde na década de 1960, surgiu o conceito de variedade 

moderna de arroz que possuía como principais características o porte baixo, alto 

perfilhamento, responsiva à adubação e com alto potencial produtivo. A primeira cultivar 

moderna, a cultivar semi-anã IR-8, foi lançada pelo IRRI (International Rice Research 

Institute), altamente produtiva, sendo utilizada como genitora em programas de 

melhoramento do mundo todo (Vieira, 2007). 

A introdução das cultivares de porte baixo nos plantios das várzeas irrigadas, 

em substituição às variedades tradicionais, produziu um aumento na produtividade do arroz 

ao longo das décadas de 1970 e 1980 (Carmona et al., 1994). A partir desse período, os 

ganhos em produtividade têm sido pequenos e, de um modo geral, resultantes mais do 

aumento do uso de insumos e de tecnologia, do que do crescimento do potencial produtivo 

das cultivares (Castro et al., 1999). Uma das principais causas apontadas para a estagnação 

dos patamares de produtividade é a estreita base genética existente nas cultivares 

comerciais, resultante do melhoramento intensivo das variedades modernas, o que reduziu 

o conjunto gênico utilizado, através da utilização de um grupo restrito de genitores elite, 

com a finalidade de serem preservadas as melhores combinações de genes. De acordo com 

Rangel et al. (1996), considerando as cultivares mais plantadas nos principais estados 

produtores de arroz irrigado do Brasil, foram identificados apenas sete ancestrais, 

responsáveis por 70% da composição gênica da cultura. No Rio Grande do Sul, que é o 

maior produtor de arroz irrigado, seis ancestrais contribuem com 86% dos genes das 

variedades mais plantadas. O aumento da base genética das novas cultivares, provenientes 

da utilização de parentais mais divergentes geneticamente, é uma das principais 

alternativas para quebrar o atual patamar de produtividade do arroz (Brondani et al., 2006). 

O grande número de acessos dos bancos de germoplasma de arroz torna viável a 

introdução de variabilidade genética adicional às populações de melhoramento. A 

diversificação proveniente da ampliação da base genética permite o surgimento de novas 

combinações alélicas e adaptações a ambientes específicos, podendo proporcionar, por 

exemplo, uma redução da vulnerabilidade a doenças e insetos, e maior estabilidade da 

produção. 

Cruzamentos amplos utilizando germoplasma exótico são uma das maneiras 

mais efetivas para aumentar a variabilidade genética em populações de melhoramento de 

arroz. O germoplasma exótico compreende todo germoplasma que não tem imediata 

utilidade sem a devida seleção para adaptação a um dado ambiente, incluem as variedades 



19 
 

tradicionais, o arroz vermelho e espécies silvestres relacionadas ao arroz cultivado 

(Hallauer & Miranda Filho, 1988). 

 

2.3 RECURSOS GENÉTICOS 

 

A contribuição de estudos de Nikolai Vavilov no século XX determina o marco 

inicial em trabalhos com recursos genéticos vegetais, pois foi o primeiro cientista a 

compreender a importância e os benefícios potenciais a serem alcançados ao coletar 

sementes de várias espécies ao redor do mundo e, organizar amostras destas em coleções. 

Esta visão foi o que permitiu a estruturação dos bancos de germoplasma por todo o mundo 

(Marques et al., 2007). 

Os recursos genéticos armazenados no banco de germoplasma internacional de 

arroz localizado no IRRI, nas Filipinas, representa a maior diversidade de coleção de arroz 

entre os bancos existentes. A coleção é constituída por 20% de amostras de arroz 

conservadas no mundo, por doações de 110 países, contendo variedades tradicionais, 

variedades modernas e obsoletas, linhagens endogâmicas oriundas de programas de 

melhoramento (Nass et al., 2001). No Brasil, várias instituições têm conservado o 

germoplasma de arroz dentre elas o IAC Instituto Agronômico de Campinas, Embrapa 

Arroz e Feijão e IRGA (Instituto Rio-Grandense de Arroz) (Lopes & Carvalho, 2008). 

Frankie (1984) propôs a ideia de organizar coleções nucleares com o propósito 

dos acessos representarem o máximo da variabilidade presente no banco de germoplasma 

com o mínimo de repetibilidade, com isso reduzindo o tamanho da coleção e permitindo 

maior caracterização morfológica, agronômica, e molecular de todos os acessos (Nass et 

al., 2001). A composição da coleção nuclear deve obedecer alguns requisitos básicos 

quando o propósito é a conservação dos recursos genéticos tais como: identificação dos 

acessos; a coleta dos materiais; tamanho da coleção original; a classificação dos acessos 

em grupos diferentes e número de acessos em cada grupo.   

 

2.4  COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA EMBRAPA (CNAE)                    

 

Abadie et al. (2005) descreveram a montagem da Coleção Nuclear de Arroz da 

Embrapa (CNAE), correspondente à uma amostra representativa da variabilidade genética 

do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa, na época com 10 mil acessos.  
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 Os 550 acessos da CNAE são divididos em três estratos: 1) variedades 

tradicionais do Brasil (VT); 2) linhagens e cultivares melhoradas oriundas de programas de 

melhoramento nacionais (LCB); e 3) linhagens e cultivares melhoradas provenientes de 

programas de melhoramento de outros países (LCI), divididas nos sistemas de cultivo 

irrigado, sequeiro e facultativo (nesse caso podem ser cultivadas tanto em sequeiro quanto 

irrigado).  As VT constituíram o grupo com maior número de acessos presentes na CNAE 

pela maior probabilidade de fornecerem alelos que poderiam resultar em maior 

adaptabilidade aos diferentes ecossistemas brasileiros (Abadie et al., 2005; Brondani et al., 

2006), (Tabela 1). 

 

     Tabela 1. Acessos da Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa (CNAE) 

Estratos Sistema de Cultivo 

 Irrigado Sequeiro Facultativo* Total 

Variedades Tradicionais 77 148 83 308 

Linhagens e Cultivares 

Brasileiras 

37 57 - 94 

Linhagens e Cultivares 

Introduzidas 

73 75 - 148 

Total 187 280 83 550 
*Adaptado aos sistemas de cultivo irrigado e sequeiro. 

 

A CNAE foi caracterizada agronomicamente em oito localidades 

representativas de todas as regiões onde se cultiva o arroz no Brasil, em um total de nove 

ensaios, quatro conduzidos no sistema de cultivo de terras altas e cinco no sistema irrigado 

(Bueno, 2010). Entre 2002 e 2007, os acessos da CNAE foram avaliados por 19 caracteres 

de interesse agronômico e 86 marcadores microssatélites (Borba et al. 2009). 

A caracterização detalhada de coleções de germoplasma oportuniza a 

identificação de acessos com maior potencial de uso em programas de melhoramento e 

pré-melhoramento (Bueno et al., 2012). Adicionalmente, o uso de técnicas de biologia 

molecular tem permitido uma melhor avaliação da extensão da variabilidade genética dos 

recursos genéticos do arroz (Borba, 2007). 

 

2.5  ESCOLHA DE GENITORES 

 

Os programas de melhoramento são dependentes da variabilidade genética 

presente no grupo de genitores elite para poder aumentar as chances de obtenção de 
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combinações alélicas favoráveis. A variabilidade genética reduzida resulta em ganhos 

genéticos pequenos, diminuindo a eficiência no desenvolvimento de linhagens e cultivares 

superiores em um programa de melhoramento.  Portanto, quanto maior o grau de 

divergência entre os genitores de um programa, maiores serão as probabilidades de 

reagrupar alelos em novas combinações que sejam favoráveis (Nass et al. 2001). 

Estudos sobre a divergência genética entre indivíduos ou populações para os 

programas de melhoramento que visam as hibridações, permitem a obtenção de 

informações para a identificação de genitores que possibilitem efeitos heteróticos maiores 

nas progênies, e obter genótipos superiores em gerações segregantes. A divergência 

genética deveria ser critério decisivo nas seleções de genitores, pois genitores contrastantes 

aumentam as possibilidades de selecionar combinações hibridas superiores (Nass et al., 

2001; Barili et al., 2011). 

Normalmente em um programa de melhoramento genético os cruzamentos são 

realizados entre genitores com fenótipos favoráveis para características complementares 

entre si, com o intuito de gerar populações segregantes com variabilidade suficiente para 

realização de seleções de linhagens superiores para os caracteres de interesse. A decisão 

mais importante é a escolha criteriosa dos genitores para realizar as hibridações, pois 

permite que os esforços dos melhoristas concentrem-se naquelas populações segregantes 

potencialmente capazes de fornecer famílias superiores, traduzindo-se em maior eficiência 

do programa. Entre outros fatores, essa escolha depende dos caracteres a serem 

melhorados, do tipo de herança do caráter e da fonte de germoplasma disponível. Se o 

caráter a ser melhorado for de herança qualitativa, isto é, controlado por poucos genes e 

pouco influenciado pelo ambiente, a escolha dos genitores é mais fácil. Normalmente é 

realizada a hibridação de uma cultivar portadora do alelo de interesse com outra que 

apresente boas características agronômicas (Abreu, 1997). Entretanto, quando se trata de 

caracteres quantitativos, como produtividade de grãos, Baezinger & Peterson (1991) 

classificam os métodos de escolha dos genitores em duas categorias: a) os que incluem 

apenas as informações dos parentais, como, comportamento per se, coeficiente de 

parentesco e análise multivariada para estimar divergência genética; b) os que utilizam o 

comportamento de suas progênies, como, os cruzamentos dialélicos, a estimativa de m + a 

e a metodologia de Jinks & Pooni (1976).  

A formação da população base é uma fase crítica, pois dela dependerá todo o 

sucesso futuro do programa de melhoramento.  A população base deve apresentar média 
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adequada para o caractere de interesse e suficiente variabilidade genética para possibilitar a 

seleção.  No que se refere à média alta, está implícito, no caso de produtividade de grãos, 

que na sua formação devem estar presentes cultivares/linhagens adaptadas.  A inclusão de 

material exótico, com pouca adaptação, resultará em redução da média populacional 

(Ramalho et al., 1999). 

A decisão sobre o número de parentais envolvidos na formação da população 

base é outro questionamento importante.  Ramalho et al. (1999) citam que se o número de 

parentais for muito grande, a probabilidade de encontrar todos os genitores com boa 

expressão para o caráter é muito pequena e mesmo que isso fosse possível, a contribuição 

dos alelos de cada parental seria tão pequena que a maioria seria perdida após os primeiros 

ciclos seletivos.  Por outro lado, se o número for muito pequeno, a chance de associar a 

maioria dos alelos favoráveis para o caráter em questão é também pequena. Outro ponto 

que surge é como intercruzar os parentais para formar a população base. Em princípio, os 

autores citam que 10 a 20 parentais é um número satisfatório. 

Na avaliação dos indivíduos ou famílias, a seleção na população base pode ser 

fenotípica massal ou através de teste de famílias.  A primeira opção é aconselhável quando 

o caráter apresenta herdabilidade alta e pode ser selecionado visualmente com eficiência.  

Para os caracteres com menor herdabilidade, a seleção deve ser efetuada a partir de 

famílias em experimentos com repetição.  Em qualquer um dos casos, é considerada a fase 

mais importante, visto que, se as melhores famílias ou indivíduos forem identificados, 

certamente a recombinação contribuirá para aumentar a frequência de alelos favoráveis na 

população (Ramalho, 1997). Com relação ao número de famílias a serem avaliadas, 

Ferreira (1998), trabalhando com diferentes populações de feijoeiro concluiu que devem 

ser usadas, no mínimo, 100 a 200 famílias para representar a variabilidade das populações. 

O uso de um número adequado de indivíduos que irão formar a população 

melhorada é de grande importância no melhoramento populacional para evitar a 

diminuição da variabilidade genética.  Assim, o melhorista deve levar em consideração não 

só a seleção de indivíduos superiores baseando-se nos objetivos do seu programa, como 

também, deve evitar a perda de alelos que contribuem positivamente para um melhor 

comportamento geral da população.  Para a seleção de um determinado caráter, deve-se 

utilizar uma amostra da população cujo tamanho efetivo seja suficientemente grande para 

garantir os progressos na direção que se deseja, como também para assegurar a presença de 

alelos favoráveis para todos os demais caracteres de interesse (Rangel et al., 1999). 
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2.6 CRUZAMENTOS DIALÉLICOS 

 

O termo dialelo tem sido definido como um conjunto de p² possíveis 

combinações envolvendo p genitores, estando presentes nas combinações p genitores, o 

conjunto de p(p-1)/2 híbridos e o conjunto de p(p-1)/2 híbridos recíprocos, e à 

apresentação destes tem sido em uma tabela dialélica (Hayman, 1954; Griffing, 1956). Em 

cruzamentos em esquema dialélicos pode-se utilizar a tabela dialélica de quatro maneiras 

possíveis: a tabela completa com todos os híbridos possíveis e os genitores; a tabela 

completa sem a utilização dos genitores; a meia tabela com apenas os híbridos e os 

genitores, sem os recíprocos; e a meia tabela simples com apenas os híbridos. O 

envolvimento dos recíprocos é simplesmente com o intuíto de estudar os efeitos maternos 

envolvidos. 

O desenvolvimento da teoria da análise dialélica teve início com os conceitos 

de capacidade geral e específica de combinação por Sprague & Tatum (1942). Os autores 

definiram capacidade geral de combinação como o comportamento médio de uma 

linhagem ou material genético, em conjunto de cruzamentos; e a capacidade específica de 

combinação, como o desvio observado de um determinado híbrido em relação ao que seria 

esperado somente pelas capacidades gerais de combinação dos genitores envolvidos. 

As capacidades de combinações são discriminadas conforme a natureza da 

ação gênica envolvida. A capacidade geral de combinação está relacionada a genes de 

efeitos predominantemente aditivos, além de efeitos de dominância e outras interações 

epistáticas do tipo aditivo-aditivo. A capacidade específica de combinação está associada 

aos efeitos de dominância e de outras interações epistáticas, entretanto, os efeitos 

epistáticos são considerados de pequena magnitude, sendo negligenciados para o efeito da 

análise (Vencovsky & Barriga, 1992). Em programas de melhoramento é indispensável o 

conhecimento dos componentes da capacidade combinatória na escolha de genitores 

geneticamente divergentes envolvidos em esquemas de cruzamento, sobretudo quando se 

deseja identificar híbridos promissores e/ou desenvolver linhagens superiores a partir deles 

(Marchesan, 2008; Ramalho et al., 1993).  

Os cruzamentos dialélicos são utilizados na grande maioria das espécies 

cultivadas, devido à provisão de informações genéticas, além de possibilitar a 

recombinação da variabilidade existente com a finalidade de produzir nova cultivares 

adaptadas as mais diversas finalidades (Freitas Júnior et al., 2006). Restrições quanto ao 
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uso dos cruzamentos dialélicos existem, principalmente em relação ao número de 

cruzamentos que devem ser efetuados quando há um grande número de genitores 

envolvidos, além das dificuldades nas operações sob condições de campo, com nível 

desejável de precisão experimental, tornando o processo mais dispendioso (Freitas Júnior 

et al., 2006; Ramalho et al., 1993). Assim, surgiu o conceito dos dialelos parciais 

envolvendo menor número de genitores com os cruzamentos. Vários métodos são 

propostos para análise dialélica, porém, os mais utilizados são o método de Jinks & 

Hayman (1953), o de Griffing (1956) e o de Gardner & Eberhart (1966). A metodologia de 

Jinks & Hayman (1953) enfoca com maior ênfase o controle genético da característica, 

enquanto a metodologia de Griffing (1956) enfoca as capacidades de combinação, e 

Gardner & Eberhart (1966), enfoca a heterose e seus componentes. 

O modelo proposto por Jinks & Hayman (1953) permite trabalhar com 

gerações F1 e F2 e retrocruzamentos, utilizando a tabela completa com p² combinações ou 

desconsiderando os recíprocos (Cruz et al., 2012). A análise baseia-se no modelo aditivo-

dominante sendo que os parâmetros genéticos de interesse podem ser estimados. Hayman 

(1954) propôs uma análise para a classificação dos materiais genéticos com base na 

proporção dos alelos dominantes em relação aos recessivos, a fim de estimar o grau médio 

de dominância estabelecendo limites seletivos mostrando o potencial das populações. A 

metodologia de Griffing (1956) baseia-se no modelo genético estatístico permitindo obter 

estimativas de capacidade geral e específica de combinação. Esta metodologia envolve 

quatro tipos de tabelas dialélicas, citadas já anteriormente, podendo envolver modelo fixo 

ou aleatório, dependendo dos genótipos. Segundo Griffing (1956), o modelo fixo 

pressupõe que os genitores foram escolhidos criteriosamente em relação à população de 

referência. O modelo aleatório supõe que os genitores foram tomados ao acaso e 

representam a população de referência.  A metodologia proposta por Gardner & Eberhart 

(1966) permite a análise de tabelas dialélicas completas e meias tabelas. As diferenças 

entre médias da tabela são analisadas, tendo por referência um modelo de efeitos fixos. Por 

este método, o efeito de cruzamento é decomposto em efeitos de genitor e de heterose, 

tendo significados próximos aos de capacidade geral e específica de combinação segundo 

Griffing (1956). Todavia, o modelo de Gardner & Eberhart (1966), tem o efeito de 

heterose ainda decomposto em heterose média, heterose de genitores e heterose específica. 

Cruz & Vencovsky (1989) levantam críticas quanto ao método de Griffing 

(1956), referente aos modelos que levam em consideração os genitores, sendo considerado 
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o parâmetro  ̂   que é a capacidade específica do cruzamento do genitor com ele mesmo. 

Sendo assim, o modelo proposto por Gardner & Eberhart (1966) seria mais apropriado, 

uma vez que estima separadamente os efeitos de heterose e de variedades dos genitores, 

além de referirem ao desdobramento dos efeitos de capacidade geral de combinação. Por 

outro lado Cruz & Vencovsky (1989) verificaram os parâmetros do modelo de Griffing 

(1956) considerando os genitores como populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg e 

observaram que o parâmetro  ̂   indica a direção dos desvios de dominância, sendo 

negativo, quando os desvios forem positivos; e positivo, em caso contrário. 

Adicionalmente, quanto menor for o valor absoluto de  ̂  , mais próximo estará à 

frequência do i-ésimo genitor da frequência média da população. 

 

2.7 CAPACIDADE DE COMBINAÇÃO 

 

Em espécies autógamas, os parentais utilizados nos cruzamentos dialélicos são 

escolhidos com base em suas características agronômicas. Todavia, quando os parentais do 

dialelo tendem a representar a população, podem-se obter estimativas dos parâmetros 

populacionais, os componentes de variância genética, a herdabilidade e o grau médio de 

dominância.  Neste particular, os cruzamentos dialélicos são frequentemente utilizados por 

programas de melhoramento genético para fornecer informações a respeito da capacidade 

geral de combinação (CGC) dos genitores, bem como sobre a capacidade específica de 

combinação (CEC) (Ramalho et al., 1993).   

A CGC, quando significativa, permite inferir que os parentais diferem em 

relação à capacidade de combinação, enquanto que a significância da CEC mostra que os 

cruzamentos são heterogêneos, por apresentarem componentes diferentes do esperado com 

base na CGC de seus parentais.  A CGC de um genitor é decorrente do desvio de seu 

desempenho médio em combinações híbridas. Quando existe a predominância da CGC, é 

indicativo de que no controle do caráter há predominância dos efeitos aditivos. A CEC, por 

outro lado, é estimada como o desvio do comportamento em relação ao que seria esperado 

com base nas CGC dos genitores, e, portanto avalia a contribuição dos efeitos não aditivos, 

de dominância ou epistasia na expressão dos caracteres (Cruz & Regazzi, 1994). Segundo 

Ramalho et al. (1993), o sucesso com as seleções realizadas dentro das populações está 

diretamente relacionado com diversidade genética dos genótipos, por dependerem apenas 

dos efeitos aditivos dos genes. 
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Peyman et al. (2009) avaliaram seis variedades de arroz em cruzamentos em 

dialelo completo, para caracteres relacionados à qualidade do grão como formato, teor de 

amilose, temperatura de gelatinização, etc. Os genitores selecionados para a análise 

genética  apresentavam diferenças fenotípicas para os caracteres estudados. Três das seis 

variedades (Shahpasand, Hassani e Deilmani) tinham características desejáveis de 

qualidade culinária, tais como conteúdo amilose intermediário e temperatura de 

gelatinização, além de serem variedades aromáticas. No entanto, a produção de grãos 

dessas variedades eram inferiores às outras três variedades (Sepidrod, Neda, e Saleh), que 

por outro lado tinham qualidade inferior. Todos os possíveis cruzamentos foram feitos 

entre os seis genótipos. A análise do experimento mostrou que ambos (CGC) e (CEC) 

foram significativos para os caracteres mensurados.  

 Pereira et al. (2008) avaliaram, por meio de análise dialélica, o potencial de 

dez variedades de arroz-vermelho (O. sativa L.) para a implementação de um programa de 

melhoramento. As variedades e seus 45 cruzamentos em dialelo completo, sem os 

recíprocos, foram avaliados nas gerações F2 e F3 quanto às suas características 

agronômicas, em delineamento em blocos ao acaso. Para o caráter produção de grãos, 

foram avaliados: a heterose do cruzamento, o efeito varietal, a heterose média, a heterose 

varietal e a heterose específica em cada geração, além da capacidade geral de combinação 

dos genitores. Foram detectadas diferenças significativas entre as variedades genitoras para 

os caracteres avaliados, e foram considerados mais promissores, para a seleção de novas 

linhagens, os cruzamentos 'AL03/PB13 ' e 'PB05/PB10’, em razão das estimativas 

favoráveis dos parâmetros relacionados à produtividade, à diversidade genética e à 

capacidade de combinação de seus genitores. As conclusões foram que há diferenças entre 

as variedades parentais de arroz-vermelho relativas à produtividade de grãos, duração do 

ciclo vegetativo, altura de planta, número de panículas por planta, número de espiguetas 

por panícula e peso de grãos. Os maiores efeitos quanto à capacidade geral de combinação 

foram apresentados pelas variedades AL 03, PB 05 e PB13 enquanto que os cruzamentos 

'PB05/PB10 ' e 'AL03/PB13 ' foram indicados como fontes promissoras de novas linhagens 

de arroz vermelho para o programa de melhoramento de arroz. 

Cruz et al. (2010), realizaram estudos para avaliar o comportamento do arroz 

(O.sativa L.) quanto à tolerância ao frio nas fases iniciais de desenvolvimento, que é uma 

característica altamente desejável para ser incorporada no estado do Rio Grande do Sul. 

Seis genótipos com tolerância ao frio foram cruzados em um esquema dialélico, sem os 
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recíprocos. Os pais e as gerações F1 e F2 foram cultivadas em uma estufa até o estágio V4, 

quando foram submetidos a 10°C por dez dias e avaliados quanto à sobrevivência das 

plantas após sete dias de recuperação à temperatura normal. Os resultados obtidos por 

análise de dialelo da geração F1 indicou a ocorrência de ambos os efeitos aditivos e não-

aditivos, mas a capacidade geral de combinação foi mais importante. A avaliação da 

geração F2 revelou herança oligogênica com um ou dois alelos dominantes responsáveis 

pela tolerância ao frio nos genitores tolerantes, e dois genes complementares com alelos 

recessivos segregando nos cruzamentos envolvendo genótipos sensíveis e intermediários. 

A análise dialélica mostrou a importância de ambos os efeitos de ação aditiva e não aditiva 

na tolerância ao frio em arroz, e indicou que a seleção para tolerância ao frio pode ser 

eficaz em cruzamentos entre os genótipos contrastantes, como o Indica × Japônica. Os três 

genitores Japônica avaliados mostraram ser bons doadores de genes de tolerância ao frio.  

Os valores dos efeitos da CEC em cruzamentos envolvendo qualquer um dos genitores, 

Japônica com a cultivar IRGA 424 (genitor Indica) mostraram que podem derivar 

combinações híbridas superiores para o caráter. 

Zhang et al. (2005), para compreenderem melhor os efeitos genéticos maternos 

e citoplasmáticos em caracteres relacionados ao grão de arroz,  realizaram um cruzamento 

dialélico com seis variedades de arroz preto e uma variedade de arroz aromático, avaliando 

o peso de 100 grãos, comprimento, largura e forma, além das correlações genéticas com os 

teores dos minerais Fe, Zn, Mn e P nos grãos, utilizando o modelo genético incluindo os 

genitores e seus respectivos híbridos F1 e F2 e os recíprocos. Diferenças significativas nos 

caracteres de grãos e nos componentes de minerais foram encontradas nos sete genitores 

selecionados, e grande variação no peso 100 grãos, comprimento, largura e forma dos 

grãos foram detectados tanto nos genitores como nas gerações, mostrando que os materias 

apresentavam variabilidade genética. Os caracteres dos grãos foram controlados por efeitos 

genéticos maternos e citoplasmáticos, detectando efeitos significativos de dominância e 

aditividade. As estimativas de herdabilidade de efeitos das características de grãos foram 

todos altamente significativos. 

Torres & Geraldi (2007) realizaram trabalho com o objetivo de investigar o 

controle genético de caracteres agronômicos de produtividade aliadas à tolerância ao frio 

para regiões temperadas. Utilizaram um dialelo parcial entre seis genótipos de arroz Indica 

tropical suscetíveis ao frio (grupo 1) e sete genótipos Japônica tolerantes ao frio (grupo 2). 

Os caracteres avaliados foram altura de planta, número de perfilhos, dias até 50% do 
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florescimento, comprimento da panícula, grãos por panícula e esterilidade. Na análise de 

variância conjunta os genótipos e suas interações apresentaram efeitos significativos para 

todos os caracteres avaliados. Os dois grupos de genitores eram geneticamente divergentes, 

tanto entre quanto dentro desses grupos, o contraste entre o grupo 1 e grupo 2 foi altamente 

significativo para os caracteres  DF, TN, PH, PL e GN, indicando diferenças genotípicas 

entre os grupos. O contraste dos genitores versus híbridos apresentou alta significância 

para todos os caracteres, indicando a presença de heterose. Estes resultados mostraram a 

presença de divergência genética entre os grupos, com dominância direcional nos locos 

para todos os caracteres. A análise dialélica, indicou significância para a CGC e CEC no 

grupo 1,  indicando a existência de diferenças nos valores de produção entre os genitores 

dos dois grupos e a presença de efeitos aditivos e não-aditivos para todos os caracteres do 

estudo. Entretanto, os valores obtidos mostraram que para todos os caracteres os efeitos 

aditivos foram mais importantes que os efeitos não aditivos.  

Seboka et al.  (2009) realizaram cruzamento dialélico com oito genitores de 

trigo, com a finalidade de analisar a capacidade de combinação de caracteres relacionados 

ao rendimentos de grãos na cultura. Esses autores encontraram diferenças significativas 

entre todos os genótipos (genitores e híbridos). Os quadrados médios de CGC e CEC 

evidenciaram diferenças significativas para os caracteres altura da planta, índice de 

colheita, produção de grãos por planta, o peso de 1000 grãos, indicando ações de genes 

tanto aditivos e não aditivos na herança desses caracteres, com o efeito predominante de 

ação gênica não aditiva. A CGC mostrou variação significativa, indicando a maior 

importância da ação de genes aditivos no controle da herança da maioria dos caracteres. 

Um dos genitores (Abola) apresentou efeito para a CGC altamente significativo e na 

direção desejável, indicando ser o melhor genitor para ser combinado em bloco de 

cruzamentos, dentre a maioria dos caracteres. As combinações de cruzamentos entre 

alguns genitores em que destacaram se pela alta CGC (Dashen x Galema, Abola x Dure, 

Dashen x Meda-Welabu, Abola x Galema e Galema x Dure) exibiram efeitos de CEC 

significativas na direção desejada para pelo menos quatro dos caracteres avaliados. Esses 

cruzamentos revelaram a possibilidade de exploração comercial da heterose bem como a 

atuação da seleção nas linhagens homozigotas potenciais como segregantes transgressivos 

para a melhoria dos níveis de rendimento na cultura do trigo. 
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2.8 HETEROSE E CAPACIDADE COMBINATÓRIA 

 

A seleção de genitores para representarem os blocos de cruzamentos é um 

aspecto de extrema importância nos programas de melhoramento, visto que será o ponto de 

partida para a obtenção de novas cultivares. Segundo Miranda et al. (1988) são preferíveis 

genitores com maiores efeitos de capacidade geral de combinação para constituírem as 

novas populações, favorecendo a seleção de linhagens homozigóticas, em plantas 

autógamas. Sendo assim, a capacidade geral de combinação é o parâmetro de maior 

importância para os melhoristas, uma vez que depende da variância aditiva dos genes. A 

variância aditiva mede a variação decorrente dos efeitos médios dos alelos. Portanto, mede 

a variação dos efeitos que são transmitidos de uma geração a outra.  Segundo Bernardo 

(2010), a variância aditiva tem importância fundamental em predizer as trocas na média da 

população. Admitindo combinações aditivas, a média da população resultante do efeito 

conjunto de vários locos será a soma da contribuição de cada loco, separadamente.  

Todavia, a estimativa do efeito de capacidade de combinação do genitor i ( ̂ ) depende 

particularmente dos genitores envolvidos nos cruzamentos dialélicos. 

O ideal para o melhoramento é selecionar cultivares com alto desempenho per 

se e alto efeito heterótico. Como o efeito da heterose de variedade depende do valor da 

frequência gênica média dos genitores considerados, e da dispersão ou da variância das 

suas frequências gênicas em torno da média, assim, o genitor selecionado considerando 

apenas o parâmetro de heterose de variedade ( ̂ ) poderia conter frequências de alelos 

favoráveis baixo para o caráter.  A adoção dos efeitos de capacidade geral de combinação 

como parâmetro de seleção de cultivares é de maneira geral adequado, refletindo a 

superioridade das frequências alélicas dos genitores (Cruz & Vencovsky, 1989).  

A heterose específica ( ̂    é usada para designar aqueles casos em que certas 

combinações híbridas são melhores ou piores que o esperado, com base no desempenho 

médio dos genitores envolvidos. O efeito  ̂  está associado a genes de efeitos 

principalmente aditivos, além dos efeitos epistáticos aditivos x aditivos. Por sua vez, a 

heterose específica depende, basicamente, de genes com efeitos dominantes e de vários 

tipos de interações (Cruz & Regazzi, 2004). 

Segundo Cruz & Vencovsky (1989) o efeito de heterose específica é 

interpretado como o desvio de um cruzamento em relação ao que seria esperado na 

capacidade geral de combinação de seus genitores. Normalmente interessam aos 
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melhoristas as combinações híbridas, com estimativas da capacidade específica mais 

favorável, que envolvam pelo menos um dos genitores que tenha apresentado o mais 

favorável efeito da capacidade geral de combinação.  

A importância da heterose específica se manifestará se existirem diferenças 

consideráveis entre as frequências gênicas médias de pelo menos parte dos genitores. 

Diferenças entre os graus de complementação das frequências também podem ser 

responsável pela manifestação deste tipo de capacidade de combinação. Isto porque a 

heterose específica implica em suficiente heterogeneidade (Vencovsky, 1970). As maiores 

estimativas são encontradas entre genitores mais divergentes para os genes que mostram 

efeitos de dominância. Desse modo, como na geração F2 os efeitos de dominância 

contribuem com ½ da heterose de F1, assim, a maior contribuição em heterose, média e 

específica é devida aos desvios de dominância.  

Segundo Ramalho et al. (2012), a heterose é a superioridade do híbrido em 

relação à média dos pais. Para que ocorra heterose é necessário que ocorra a interação 

alélica de dominância, e ocorra a divergência genética entre os genitores. O tipo de ação 

gênica predominante para que ocorra a heterose, a princípio, duas propostas são 

mencionadas, a primeira, o vigor estando condicionado a presença de locos em 

heterozigose, e a segunda, que basta ocorrer dominância para que tenha heterose. Se a 

heterose for explicada apenas considerando locos com dominância, é esperado que ocorra 

linhagens com todos os locos em homozigose com alelos favoráveis, que sejam tão 

produtivas quanto os híbridos. Considerando o grande número de genes envolvidos, a 

probabilidade que este fato ocorra é praticamente nula. Com um maior número de genes, 

mesmo com dominância, a distribuição é simétrica e normal. As estimativas de variância 

genética aditiva e de dominância indicam, em média, que locos que afetam a produtividade 

de grãos apresentam dominância parcial e não sobredominância. A sobredominância não 

ocorre e se ocorrer, é restrita a poucos locos, implicando que no heterozigoto os dois alelos 

produzam cadeias polipeptídicas distintas e interagem para formar um produto com 

atividade superior a de ambos os homozigotos. 

Xiao et al. (1995), em estudo com análises moleculares com a técnica de 

RFLP, mostraram que em 82% de 37 QTL significativos, o heterozigoto foi superior ao seu 

respectivo homozigoto. No entanto, não houve nenhuma correlação entre a maioria dos 

caracteres com a heterozigose no genoma total. Algumas linhas recombinantes na 

população F8 tiveram valores fenotípicos superiores ao F1 para todos os caracteres 
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avaliados. Além disso, nesse estudo não foi observada epistasia, sugerindo que a 

dominância complementar (incluindo a dominância parcial), em vez da sobredominância, 

seja o responsável genético para explicar a heterose em arroz. 

A heterose em arroz geralmente ocorre em caracteres quantitativos como 

rendimento de grãos, peso de grãos, estatura de planta, número de panículas por planta, 

número de grãos por panícula entre outros. A heterose nos híbridos de arroz para o caráter 

rendimento de grãos tem mostrado ser resultante de uma complementação dos caracteres 

entre os pais (Li & Yuan, 2000). Contudo esta hipótese não leva em conta as interações 

entre os diferentes locos, caracteres como, por exemplo, rendimento de grãos e peso de 

panícula que são governados por muitos genes, com efeito aditivo, não há nem genes 

dominantes nem genes recessivos envolvidos no processo. 

Zhuang et al. (2001) mostraram que a sobredominância responde por uma 

grande parte do controle genético da heterose em arroz. Li et al. (2001) relatam que as 

principais hipóteses que explicam o acréscimo da produção são promovidas pela epistasia e 

pela sobredominância, em detrimento da hipótese da dominância. Yu et al. (1998) já 

haviam encontrado que a epistasia desempenha um importante papel na herança dos 

caracteres do rendimento bem como na base genética da heterose. A sobredominância 

também tem um importante papel associado à maioria dos locos que governam a heterose, 

particularmente para os caracteres número de panículas por planta e número de grãos por 

panícula (Luo et al., 2001). Por outro lado, segundo alguns autores, a sobredominância não 

tem uma grande contribuição para heterose (Crow, 2000). 

O fenômeno da epistasia pode ser descrito estatisticamente como um desvio 

que acontece quando o efeito aditivo combinado de dois ou mais genes não explicam o 

fenótipo observado (Falconer & Mackay, 1996). O termo epistasia foi definido para 

descrever um desvio da segregação mendeliana no qual um alelo (de um determinado loco) 

inibe a ação de outro alelo localizado em loco distinto. Ao invés de ocorrerem interações 

alélicas apenas intralocos, os alelos dos diferentes locos também interagem entre si, sub ou 

superexpressando determinados genes (Bateson, 1909). De modo geral, o efeito da 

epistasia é semelhante aquele da dominância, no entanto, a epistasia se manifesta entre 

genes localizados em diferentes locos e não entre dois alelos no loco. A epistasia pode 

também contribuir para a heterose, porém, esta contribuição para a maioria dos caracteres é 

questionada. A ocorrência de epistasia, associada à dominância, é utilizada para explicar a 
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complementação gênica dos grupos heteróticos, linhagens ou populações que apresentem 

divergência e boa complementariedade quando cruzadas (Ramalho et al., 2012).  

Meirelles (1989) ao avaliar em gerações iniciais em arroz de sequeiro 

utilizando cruzamentos dialélicos parciais entre dez cultivares (5 brasileira e 5 africanas) 

analisadas pela metodologia de Gardner & Eberhart (1966), em dois ambientes, verificou a 

presença de heterose e efeitos significativos para a capacidade geral de combinação e 

heterose específica para os caracteres número de panículas por planta, número de grãos por 

panícula, peso de 100 grãos e produtividade. 

 Segundo Virmani (1994), a heterose é positiva para a altura de plantas e 

correlacionada negativamente com a resistência ao acamamento. Para dias até o 

florescimento a heterose tem aumentado a precocidade e não possui correlação com a 

produtividade. A utilização de genitores melhorados promove a heterose padrão positiva e 

heterobeltiose para o acumulo de matéria seca, estas, por sua vez, estão relacionadas com a 

produtividade na cultura do arroz.  O autor ainda relata que o uso de híbridos de arroz 

permite incrementar a produtividade entre 15% a 20% em relação às melhores cultivares 

comerciais. 

Segundo Yuan (2003) a heterose no arroz geralmente é maior em combinações 

entre Indica e Japônica, tendo um potencial produtivo 30% maior que nos híbridos 

formados por outros grupos. Entretanto pode ocorrer esterilidade, reduzindo o número de 

grãos por panícula.  

Mohapatra & Mohanty (1986) avaliaram o controle genético de 30 caracteres 

agronômicos no arroz por meio de análise dialélica entre doze genitores, avaliados pelo 

método de Griffing (1956) e Gardner & Eberhart (1966). A análise indicou efeitos 

significativos para a CGC e CEC para os caracteres dias até o florescimento, número de 

panículas, altura de planta, número de grãos por panículas e porcentagem de esterilidade. 

Os genitores com maior efeito de capacidade geral de combinação (  ) apresentaram os 

maiores efeitos de heterose de variedades, indicando efeitos aditivos dos genes. 

Gravois & McNew (1993) trabalharam com cruzamentos dialélicos parciais em 

esquema fatorial para avaliar a capacidade de combinação e a heterose no arroz. Os 32 

híbridos e os 16 genitores foram avaliados em dois ambientes, sendo estudados os 

caracteres rendimento de grãos, altura de planta, número de panículas, comprimento da 

panícula, peso da panícula e número de espiguetas primárias. A CGC foi maior que a CEC, 

explicando 70% da variação do rendimento, 60% do comprimento da panícula, 69% do 
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peso da panícula, 84% do número de panículas e  85% para o número de espiguetas 

primárias, enquanto que a heterose para o rendimento variou de 16% a 68%. 

 

2.9 MARCADORES PARA ESTIMATIVA DA DISTÂNCIA GENÉTICA 

 

A obtenção de estimativas de divergência genética tem sido importante para o 

conhecimento da variabilidade genética de determinada população ou grupo de indivíduos, 

além de auxiliar na administração de bancos de germoplasma gerando informações úteis 

para a preservação de acessos. A divergência genética entre genitores tem sido avaliada 

para identificar as prováveis combinações híbridas com maior efeito heterótico, de modo 

que em seus descendentes segregantes haja maior chance de recuperação de genótipos 

superiores (Cruz & Regazzi, 1997).  

Marcadores moleculares estão disponíveis para estudos de determinação de 

distância genética, e os mais utilizados para a grande maioria das espécies vegetais são os 

marcadores microssatélites (SSR, ou simple sequence repeats) e SNPs (single nucleotide 

polymorphism), ambos baseados na PCR (polymerase chain reaction). Marcadores SSR 

são sequências repetidas em série e compostas por um número variável de motivos (por 

exemplo, AG, ATT, AGCT). O sequenciamento do genoma da subespécie Indica, por 

exemplo, permitiu descobrir de que a maior proporção dos microssatélites de arroz era 

composta por mono-nucleotídeos, sendo os motivos (A)n e (T)n os mais frequentes (Yu et 

al., 2002). Para a subespécie Japônica as classes com repetições di-, tri- e tetra 

nucleotídeos, totalizaram 48.351 sequências SSR (Goff et al., 2002). Contudo, o 

sequenciamento por equipamentos NGS (Next-Generation Sequencing) tem permitido a 

genotipagem com ampla cobertura de genoma aliando a redução dos custos. Isso 

possibilita a identificação de SNPs em conjuntos específicos de germoplasma, como 

indivíduos selecionados para a análise de mapeamento associativo (Elshire et al., 2011; 

Pantalião, 2013). 

Xie et al. (2014) indicaram que, tradicionalmente, os grupos heteróticos eram 

avaliados através de análise de capacidade de combinação, envolvendo avaliação dos 

genitores e dos híbridos em vários ambientes. No entanto, os avanços com a tecnologia dos 

marcadores moleculares tornou possível combinar informações sobre os ensaios em campo 

das linhagens genitoras com dados dos marcadores para detectar e estabelecer os grupos 

heteróticos.  
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Dan et al. (2014), consideraram que a heterose (ou o vigor híbrido) para a 

produtividade, é determinada pela divergência genética entre genitores e a taxa de 

rendimento de grãos sendo devida ao grau de fertilidade das linhagens. Determinaram o 

índice-limite de divergência genética (IDG) para a obtenção de sementes híbridas 

interespecíficas viáveis, a partir da análise de 12 variedades de arroz, (cinco da subespécie 

Indicas e sete da Japônica) selecionadas como genitores em um cruzamento dialélico 

completo.  Analisando as relações entre a IDG dos genitores (Indica e Japônica) e o peso 

de grãos híbridos, apontaram como um valor ideal de (0,37) de divergência entre os 

genitores. 

Mendonça (2009), em trabalho realizado com cruzamentos em dialelos entre 

12 acessos Indica pertencentes à Mini-Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa, verificou a 

correlação entre a heterose e a distância genética obtida pela caracterização de 86 

marcadores SSR fluorescentes. Os dados de distância genética foram obtidos pelo 

coeficiente de Rogers modificado por Wright (RW). As heteroses para os caracteres altura, 

número de perfilhos, porcentagem de grãos cheios, número de espiguetas, comprimento de 

panícula e produtividade foram significativas em relação à distância genética. Foi 

observado que a partir da distância RW 0,88 as combinações reduziram a porcentagem de 

grãos cheios, e por consequência, houve redução da produtividade.  

Colombari Filho et al. (2010) avaliaram a heterose para a produção de grãos 

em soja e as suas relações com as distâncias genéticas (DG), obtidas com a classe de  

marcador molecular AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism). Seis híbridos F1 

oriundos de cruzamentos com diferentes distâncias genéticas e os respectivos genitores 

foram avaliados. Foi observada uma grande variação entre os cruzamentos quanto às 

heteroses (6,29% a 56,50%) em relação à média dos genitores, e de (-0,34% a 51,30%) em 

relação ao genitor superior. As correlações entre as distâncias genéticas e as heteroses 

foram elevadas (r = 0,83 e 0,60) indicando que as distâncias genéticas podem ser utilizadas 

como indicativas de cruzamentos mais divergentes e, consequentemente, como um dos 

auxiliares na seleção de genitores mais divergentes em soja. 

Benin et al. (2012) avaliaram as relações entre estimativas de distâncias 

genéticas obtidas por diferentes métodos, dentre eles os marcadores morfológicos, 

marcadores AFLP e dados de pedigree, aliado as associações com o desempenho dos 

híbridos para diferentes caracteres quantitativos. Foram utilizados dez genótipos de trigo 

como genitores sendo cruzados em esquema dialélico, desconsiderando os híbridos 
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recíprocos, totalizando 45 combinações. Os híbridos F1 e os F2 juntamente com os 

genitores foram avaliados para os caracteres altura da planta, espigas por planta, grãos por 

espigas, peso de 100 grãos e produção de grãos por planta. Os quadrados médios para CGC 

e CEC na geração F1 (método 2 de Griffing) foram maiores do que para a geração F2 para o 

caractere peso de 100 grãos e rendimento de grãos por planta. Este fato pode ser atribuído 

ao maior vigor híbrido F1 do que na geração F2. Para todos os caracteres avaliados os 

valores dos quadrados médios da CGC foram maiores do que os da CEC, e foi devido a 

grande contribuição dos efeitos gênicos aditivos. As correlações significativas dos 

coeficientes de distância variaram de baixa (0,45) a moderada (0,67) entre as medidas de 

distância e desempenho híbrido. Os autores destacaram o uso do coeficiente de distância 

baseado em dados de pedigree em substituição ao cruzamento em dialelo para a seleção de 

genitores que tenham maior capacidade de combinação. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL GENÉTICO  

 

Com base nas informações de desempenho produtivo dos 550 acessos da 

Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa (CNAE) em Boa Vista (RR), Goiânia (GO) e 

Uruguaiana (RS) foram escolhidos os 12 melhores genótipos (cinco variedades 

tradicionais, duas cultivares brasileiras e cinco genótipos introduzidos do exterior) para 

cada local (Tabelas 2 e 3). Estes genótipos constituíram os genitores dos cruzamentos 

dialélicos completos sem recíprocos, realizado no ano de 2005, sendo obtidos então 66 

cruzamentos para cada local. Para obtenção de maior número de sementes e possibilidade 

de emprego de delineamento em blocos completos ao acaso, com repetições, os 66 híbridos 

F1 foram autofecundados para obtenção da geração F2 dos cruzamentos.  

 

  Tabela 2. Genitores utilizados nos cruzamentos dialélicos para cada local. 

BOA VISTA GOIÂNIA 

ANÃOZINHO (F) 
‡
 LAGEADO (I) 

‡
 

CANELA CURTA (S)
 ‡

 BICO ROXO (I) 
‡
 

SAQUAREMA (F) 
‡
 CANARINHO (I) 

‡
 

CHILILICA (I) 
‡
 CANELA CURTA (S) 

‡
 

ITAQUI (F)
 ‡
 PRATINHA BRANCO (S) 

‡
 

MEARIM (S) 
‡‡‡

 EPAGRI 108 (I) 
‡‡‡

 

BRS JABURU (I) 
‡‡‡

 DIAMANTE (I) 
‡‡‡

 

BRS BIGUÁ (I) 
‡‡‡

 ARAGUAIA (I) 
‡‡‡

 

METICA 1 (I) 
‡‡

 MANINJAU (I) 
‡‡

 

IR 54R (I) 
‡‡

 IRAT 122 (S) 
‡‡

 

BG 90-2 (I) 
‡‡

 CT 11632 (S) 
‡‡

 

TOx 514 (S) 
‡‡

 TOx 503 (S) 
‡‡

 
‡ Variedades tradicionais; ‡‡ Linhagem/Cultivar introduzida do exterior; ‡‡‡ Linhagem/Cultivar brasileira; Sistema de cultivo I (irrigado), 

S (sequeiro), F (facultativo). 
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Tabela 3. Coordenadas geográficas e dados climáticos dos locais onde foram conduzidos os 

experimentos de campo.  

CARACTERÍSTICAS BOA VISTA GOIÂNIA URUGUAIANA 

Latitude 02º 49’ 12’’ N 16º 40’ 43’’ S 29º 45’ 17’’ S 

Longitude 60º 40’ 23’’ W 49º 15’ 14’’ W 57º 05’ 18’’ W 

Altitude 90 m 749 m 66 m 

Clima Tropical (Aw) Tropical (Aw) Subtropical  

Precipitação média anual 1.420 mm 1.570 mm 1.240 mm 

Temperatura média anual 27ºC 23,2ºC 20ºC 

Média da temp. máximas 34º 29,8º 25,9º 

Média das temp. mínimas 22º 17,7º 16,6º 

 

 

3.2 CRUZAMENTOS DIALÉLICOS  

 

Os genitores foram plantados para realização dos cruzamentos em épocas 

diferentes de plantio, sendo cinco épocas em casa de vegetação na Fazenda Capivara 

(Santo Antônio de Goiás, GO) e cinco em campo da Fazenda Palmital (Goianira, GO), 

pertencentes à Embrapa Arroz e Feijão. Tal procedimento teve que ser realizado, a fim de 

garantir a coincidência de florações entre os materiais de ciclos distintos e ampliar o tempo 

para realização dos cruzamentos.  

O processo de polinização consistiu na eliminação das espiguetas florescidas 

no terço superior e das imaturas no terço inferior de cada panícula. As espiguetas foram 

parcialmente cortadas e as anteras retiradas por sucção por bomba a vácuo. As panículas 

foram cobertas com saco de papel (do tipo manteiga), com fundo cortado e fechado com 

clipes de metal. Os sacos foram identificados com os números referentes ao genitor 

receptor e doador do pólen. Posteriormente, foram retiradas duas panículas do parental 

doador, aptas para à polinização, para serem colocadas em tubos plásticos com água, nas 

adjacências da planta receptora do pólen.  

A polinização foi realizada retirando-se o clipe do fundo do saco de papel 

manteiga, que protegia a panícula emasculada, colocando a panícula com pólen dentro do 

saco de papel. Oito dias após o cruzamento foi possível verificar o número de sementes 

obtidas. Após 30 dias realizou-se a colheita das sementes F1, as quais foram imediatamente 

semeadas, e posteriormente, as panículas foram ensacadas para autofecundação e obtenção 

de sementes F2. 
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3.3 GERAÇÃO F2 

 

Os experimentos referentes aos dialelos da geração F2 foram conduzidos no 

delineamento de blocos completos ao acaso, com três repetições na safra 2006/2007.  

A parcela foi constituída por quatro linhas de quatro metros e com área útil de 2,40m² 

(duas linhas centrais), para avaliação dos genitores e cruzamentos. Cada um dos dialelos 

foi avaliado no local respectivo para o qual foi planejado (Boa Vista, RR e Goiânia, GO). 

Os caracteres avaliados em cada dialelo na geração F2 foram: dias para florescimento (DF), 

correspondente ao número de dias entre o plantio e a floração média (50% das panículas 

florescidas) e produtividade de grãos (PG), correspondente ao peso dos grãos, em kg ha
-1

. 

 

3.4 GERAÇÃO F7 

 

Os dois cruzamentos dialélicos (genitores e cruzamentos de cada local) da 

geração F2 foram avançados por autofecundação em bulk, e avaliados em um experimento. 

Cinco combinações foram perdidas durante os avanços de geração entre F2 e F7).  

A geração F7 foi avaliada experimentalmente na safra agrícola 2013/2014, na 

Fazenda Palmital da Embrapa Arroz e Feijão, em Goianira, GO. O ensaio foi conduzido no 

delineamento experimental de blocos incompletos (látice 16x15), com duas repetições. 

Neste ensaio foram avaliados os genitores (12 genitores de cada um dos dois grupos, 

dentre os quais um genitor fez parte de mais de um cruzamento em dialelo) e as 

combinações - p(p-1)/2 = 12(12-1)/2 = 66 cruzamentos para cada grupo, descontando os 

cinco cruzamentos perdidos. Foram utilizadas 14 testemunhas: 5 cultivares de arroz 

irrigado (BR IRGA 409, BRS Alvorada, BRS Taim, IRGA 417 e IRGA 424), amplamente 

plantadas em diversas regiões de cultivo de arroz no Brasil; 3 híbridos de arroz irrigado 

(464 B, H4 CL e ITA Puitá CL); 4 cultivares de arroz de terras altas (BRS Primavera, BRS 

Esmeralda, BRS Caiapó e Cambará); e 2 linhagens de alta produtividade (BRA 051108 e 

BRA 051077). Ao todo, portanto, foram avaliados 240 tratamentos. 

Previamente à semeadura, a área foi preparada por meio de gradagens 

superficiais devido ao acúmulo de palhada por plantios anteriores. Posteriormente foi 

realizada a incorporação da palhada por meio de enxada rotativa. O experimento foi 

instalado no início do mês de novembro (04/11/2013) e as unidades experimentais foram 

compostas de quatros linhas de quatro metros de comprimento, espaçadas em 24 cm. 
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Foram utilizados 400 kg ha
-
¹ da fórmula (5-25-15) adubação NPK devidamente 

recomendado por análises realizadas pelo laboratório de solos da Embrapa Arroz e Feijão. 

A densidade de semeadura foi de 60 sementes por metro.  

Após o plantio foram realizadas aplicações de herbicida (Roundup e Herbadox) 

na dosagem de 1,2 litros ha
-1

. Aplicações de nitrogênio em cobertura foram efetuadas um 

mês após o plantio, com 50 kg ha
-1 

de uréia. A área útil correspondeu às duas linhas 

centrais da parcela e três metros de cada linha, totalizando 1,44 m². Os caracteres avaliados 

na geração F7 foram os mesmos da geração F2 (DF e PG).  

 

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

3.5.1 Análises de Variância Individuais - Gerações F2 e F7 

 

Foi realizada uma análise de variância individual para cada um dos dois grupos 

de dialelos nas gerações F2 e F7, por meio do seguinte modelo linear: 

  

 

                

em que: 

    é o valor observado do tratamento (cruzamento, genitor e testemunha) i, no bloco j; µ: é 

a constante inerente a todas as observações;    é o efeito do tratamento i (fixo);    é o efeito 

do bloco j (aleatório); e    é o erro experimental associado à observação ij, assumindo NID 

ᴖ (0, σ²). 

 

3.5.2 Análise Conjunta de Variância – Gerações F2 e F7 

 

Foi realizada uma análise de variância conjunta para cada um dos dois grupos 

de dialelos envolvendo as gerações F2 e F7, para obtenção das médias ajustadas de 

tratamentos de cada geração, por meio do seguinte modelo linear: 

 

                       

em que:  
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     é o valor observado do tratamento (cruzamento, genitor e testemunha) i, no bloco j, na 

geração k; µ é a constante inerente a todas as observações; g  o efeito de geração;    é o 

efeito do bloco j dentro da geração;     é o efeito do tratamento i dentro do grupo l;  

   grupo de tratamento, sendo quatro grupos (genitores, cruzamentos F2, cruzamentos F7 e 

testemunhas) e     é o erro experimental associado à observação ij, assumindo NID ᴖ (0, 

σ²). 

 

3.5.3 Análise Dialélica 

 

As pressuposições básicas para a análise de variância foram obedecidas em 

relação a todos os caracteres. Foram obtidas as médias ajustadas dos genitores e dos 

cruzamentos para as gerações F2 e F7. As interações tratamentos x locais e tratamentos x 

anos, assim como a interação tratamento x locais x anos foram consideradas componentes 

do erro experimental, condição necessária para as estimativas das médias ajustadas dos 

tratamentos.  

Para cada geração e grupo de genótipos, foi obtida a estimação do vetor  ̂, 

correspondente às médias de tratamentos ajustados para efeitos descritos no modelo linear, 

e também as matrizes de co-variância ( ̂( ̂)) das médias ajustadas para análise conjunta de 

cada grupo de genótipos, de acordo com Breseghello et al. (1998). 

A análise da heterose foi realizada pela metodologia de Gardner & Eberhart 

(1966), baseada no modelo com gerações proposto por Pereira et al. (2008), com adaptação 

necessária para o método generalizado de análise dialélica de dados desbalanceados, 

inicialmente proposto por Silva et al. (2000). A justificativa para uso deste método baseia-

se na existência de desbalanceamento dos dados experimentais, devido ao número 

diferente de repetições entre alguns tratamentos. Para a estimação dos efeitos de variedades 

e dos componentes de heterose, para cada geração e cada um dos dois grupos de genótipos, 

foi utilizado o seguinte modelo estatístico.  

 

       
       

 
    ̅                 ̅    

em que: 

     é a média estimada do cruzamento entre os genitores i e j, na geração Fk; µ é a média 

geral;    e    são os efeitos dos genitores i e j, respectivamente; θ é a variável indicadora, 
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em que, θ = 0 se i = j e, caso contrário, θ = 1.  ̅  é a heterose média na geração Fk;     é 

    representam a heterose atribuída ao genitor i ou j, respectivamente, na geração Fk;      

é a heterose específica do cruzamento entre os genitores i e j na geração Fk; e  ̅    é o erro 

experimental médio associado à média      (não homogêneos e não ortogonais). 

Para realizar uma decomposição, necessariamente não ortogonal nesse caso, da 

soma de quadrados (SQ) de tratamentos, ajustada em SQ(v), SQ (Hk), SQ (hki), SQ (hkj), 

SQ(skij), para cada k, foi utilizada a seguinte expressão, adaptada da equação geral da soma 

de quadrados de hipótese em modelos lineares (Searle, 1971), para cada componente de 

variação: 

                         

em que:  

( ) é uma matriz de contrastes das estimativas; ß é o vetor de soluções da equação do 

dialelo; ( ) é a matriz de co-variância de ß [ ̂  ̂ ], dividida pelo quadrado médio do 

resíduo da análise de variância conjunta dos experimentos (σ²e), ou seja,     
 ̂  ̂ 

   
  

⁄ . 

Informações sobre a estrutura de  ̂  ̂  são detalhadas em Silva et al. (2000). 

A matriz de restrições foi estruturada, admitindo-se os seguintes cortes no 

espaço das soluções: ∑  ̂      ∑  ̂     , para cada k; ∑  ̂      , para cada i e k. 

A partir dos efeitos de genitor  ̂ e de heterose de genitor  ̂   na média das 

gerações, foram obtidas as estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) de cada 

genitor ),( ig  por meio da expressão:  ;hv
2

1
g iii  .0g

i

i 









 

Os genitores e os cruzamentos de cada grupo de dialelos (Goiânia e Boa Vista) 

para cada geração (F2 e F7) foram comparados com a finalidade de obter o efeito varietal, 

além das estimativas de heterose média de todos os cruzamentos, heterose dos cruzamentos 

e heterose específica para cada grupo e cada geração. As análises estatísticas foram 

realizadas pela plataforma R (R Core Team, 2013) com o auxílio do programa Microsoft 

Excel para a organização dos dados. 
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3.6 DIVERGÊNCIA GENÉTICA DOS GENITORES 

 

As distâncias genéticas, utilizadas nas análises de correlação, foram obtidas a 

partir da genotipagem dos genitores através do painel de marcadores SSR desenvolvido por 

Borba et al. (2009). Os dados de frequência alélica foram utilizados para calcular a 

distância genética pelo coeficiente de Rogers modificado por Wright (RW; Wright, 1978), 

disponível no programa NTSYS (Rohlf, 1989).  

O coeficiente de correlação de Pearson entre a distância genética (RW), 

heterose específica ( ̂    e as médias, para os dois caracteres avaliados, com significância 

testada pelo teste t, foram estimados pelo programa Genes (Cruz, 2001). 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 ANÁLISE DE VARIÂNCIA – GRUPO DE GOIÂNIA 

 

4.1.1 Análises de Variância Individuais 

 

Vários fatores influenciam a precisão experimental e, consequentemente, 

afetam as estimativas do coeficiente de variação, como o tamanho das parcelas, o número 

de repetições, o delineamento experimental, a cultura e a heterogeneidade da área 

experimental. Verificou-se nas análises de variância para os caracteres produção de grãos 

(PG) e dias para o florescimento (DF) na geração F2 que os coeficientes de variação 

experimental (CV%) foram satisfatórios considerando o delineamento e o tipo de parcela 

adotada para os caracteres avaliados (Tabela 4). Os valores de CV% de 20,7% e 2,9% para 

PG e DF, respectivamente, são classificados como baixo a médio para a cultura do arroz 

(Costa et al., 2002). A alta precisão experimental, para ambos os caracteres, pode ser 

inferida pelas estimativas de acurácia seletiva (AS), sendo 0,95 para PG e 0,99 para DF. 

Segundo Resende & Duarte (2007), estimativas de AS no intervalo de 0,90 a 0,99 

categoriza o experimento como de precisão muito alta. 

Verificou-se, para o caráter PG, que apenas as fontes de variação bloco e 

testemunha não apresentaram diferenças significativas (p<0,01) na geração F2, o que 

evidencia a existência de diferenças entre grupos de tratamentos e também entre 

tratamentos dialélicos (Tabela 4). Para o caráter DF na geração F2, todas as fontes de 

variação apresentaram-se significativas (p<0,01), evidenciando a presença de diferenças 

entre todos os tratamentos avaliados. Pelo teste de comparação de médias, o grupo de 

genitores superou a média geral e a média dos cruzamentos, embora o grupo de 

testemunhas tenha apresentado a melhor média para o caráter PG (Tabela 4). Para DF, o 

grupo dos cruzamentos apresentou a menor média, enquanto os genitores apresentaram 

média mais alta que as testemunhas. 

Na geração F7, à semelhança das análises de variância para geração F2, 

verificaram-se satisfatórios os coeficientes de variação experimental (CV%) de 13,6% e 
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1,6%, respectivamente para PG e DF, e classificados como baixo para a cultura do arroz 

(Costa et al., 2002) (Tabela 5). A alta precisão experimental também foi verificada para 

ambos os caracteres, pelas altas estimativas de acurácia seletiva (AS), superiores a 0,90. 

Verificou-se, para ambos os caracteres, que todas as fontes de variação apresentaram-se 

significativas (p<0,05). Este fato, como também observado na geração F2, reflete a 

existência de diferenças genéticas entre os tratamentos avaliados.  

 

 
Tabela 4.  Análises de variância individuais do grupo de Goiânia, para os caracteres produção de 

grãos (PG) e dias para florescimento (DF) na geração F2. 

FV 
PG  DF 

GL SQ QM  GL SQ QM 

Bloco 3 4.989.419 1.663.140 
ns 

 3 86,1 28,7 
**

 

Grupo (G) 2 40.751.576 20.375.788 
** 

 2 1.614,2 807,1 
**

 

Tratamentos/G 74 793.882.277 10.728.139 
** 

 74 22.161,8 299,5 
**

 

   Dialelo/G (D) 71 790.616.699 11.135.446 
** 

 71 21.535,3 303,3 
**

 

     Genitores/G (P) 11 90.613.304 8.237.573 
** 

 11 8.877,2 807,0 
**

 

     Cruzamentos/G (C) 60 700.003.395 11.666.723 
** 

 60 12.661,8 211,0 
**

 

  Testemunhas/G (T) 3 3.190.347 1.063.449 
ns 

 3 626,6 208,9 
**

 

Resíduo 217 230.041.094 1.060.097 
 

 222 1.718,2 7,7  

Média Geral 4.972,00  95,91 

  Genitores    5.175,67 b  100,89 a 

  Cruzamentos    4.834,02 c   94,77 c 

  Testemunhas    6.478,53 a   99,40 b 

CV% 20,71  2,90 

AS 0,95  0,99 

**, ns : significativo a 1% de probabilidade, e não significativo pelo teste F, respectivamente.  

Teste de médias de Scott-Knott, a 5% de probabilidade dos grupos (genitores, cruzamentos e testemunhas), médias seguidas por letras 
iguais, na coluna, não diferem entre si. 
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Tabela 5. Análises de variância individuais do grupo de Goiânia para os caracteres produção de 

grãos (PG) e dias para florescimento (DF) na geração F7. 

FV 
PG  DF 

GL SQ QM  GL SQ QM 

Bloco 1 2.061.028 206.102.800 
* 

 1 1,7 1,70 
*
 

Grupo (G) 2 15.410.724 770.536.200 
** 

 2 4.072,5 2036,25 
**

 

Tratamentos/G 74 330.636.878 446.806.592 
** 

 74 11.546,1 156,03 
**

 

   Dialelo/G (D) 71 327.315.324 461.007.499 
** 

 71 10.665,7 150,22 
**

 

     Genitores/G (P) 11 129.048.782 1.173.170.745 
** 

 11 6.658,1 80,04 
**

 

     Cruzamentos/G (C) 60 198.266.541 330.444.235 
** 

 60 4.007,6 66,79 
**

 

  Testemunhas/G (T) 3 3.321.554 110.718.467 
* 

 3 880,4 293,47 
**

 

Resíduo 75 58.908.023 78.544.031 
 

 76 172,3 2,27  

Média Geral 6.510,00  95,91 

  Genitores     6.540,08 b  105,13 a 

  Cruzamentos     6.674,49 b    91,23  b 

  Testemunhas    8.064,68 a   88,37  c 

CV% 13,63  1,65 

AS 0,91  0,99 

ns, **e * : não significativo e significativo pelo teste F a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente.  

Teste de médias de Scott-Knott, a 5% de probabilidade dos grupos (genitores, cruzamentos e testemunhas), médias seguidas por letras 

iguais, na coluna, não diferem entre si. 
 

 

4.1.2 Análise Conjunta de Variância  

 

Para realização da análise de variância conjunta dos experimentos, os 

tratamentos comuns às duas gerações (F2 e F7), os genitores e testemunhas, foram 

utilizados para o ajustamento das médias de tratamentos para o efeito de ambiente (local e 

ano), visando reduzir a influência ambiental sobre as médias de tratamentos.  Para isto, os 

efeitos de interação tratamento x ano e tratamento x ano x local foram considerados 

componentes do erro experimental, condição necessária para as estimativas das médias 

ajustadas dos tratamentos (Searle, 1971).  

Considerando as análises de variância conjuntas, envolvendo as gerações F2 e 

F7, os CV% de 16,98% e 3,65%, para PG e DF, respectivamente, apresentaram-se 

satisfatórios, considerando o delineamento e o tipo de parcela adotada para os caracteres 

avaliados (Tabela 6). O parâmetro AS também indicou boa precisão experimental (0,93 

para PG e 0,97 para DF).  

Exceto para o efeito de bloco e testemunhas, em ambos os caracteres (PG e 

DF), e de geração, todas as fontes de variação, foram significativas (p<0,01), evidenciando 

a presença de variabilidade nos tratamentos avaliados (Tabela 6). Os grupos de 

tratamentos, na análise conjunta, foram constituídos por genitores (G), cruzamentos na 
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geração F2 (C2), cruzamentos na geração F7 (C7) e testemunhas (T). O grupo de 

testemunhas apresentou a maior média em PG (Tabela 6), seguida pelo grupo de 

cruzamentos na geração F7, que foram superiores aos próprios genitores e os cruzamentos 

na geração F2, superando ainda, a média geral. Tal fato evidencia que, nos cruzamentos em 

F7, há combinações promissoras para o caráter PG. 

 

Tabela 6.   Análise de variância conjunta, envolvendo as duas gerações (F2 e F7), do grupo de 

tratamentos de Goiânia, para os caracteres produção de grãos (PG) e dias para 

florescimento (DF). 

FV 
PG  DF 

GL SQ QM  GL SQ QM 

Geração (K) 1 37.192.043 37.192.043 
** 

 1 12 12,00 
ns 

Bloco/K  4 6.620.976 1.655.244 
ns 

 4 98 24,50 
ns 

Grupo (G) 3 55.990.222 18.663.407 
** 

 3 1.400 466,67 
** 

Tratamento/G  134 1.072.307.950 8.002.298 
** 

 134 32.311,4 241,13 
** 

    Dialelo/G (D) 131 1.070.999.237 8.175.567 
** 

 131 31.592,4 241,16 
** 

      Genitores/G (P) 11 172.678.855 15.698.078 
** 

 11 14.924,9 1356,81 
** 

      Cruzamentos F2/G (C2) 60 700.049.229 11.667.487 
** 

 60 12.664,9 211,07 
** 

      Cruzamentos F7/G (C7) 60 198.266.541 3.304.442 
** 

 60 4.007,6 66,79 
** 

    Testemunha/G (T) 3 1297.684 432.561 
ns 

 3 717,2 239,07 
ns 

Resíduos 307 341.332.399 1.111.832   313 4.196,3 13,41  

Média Geral 6.210,95 100,41 

    Genitores 5.617,66  c 102,36 a 

    Cruzamentos F2 4.834.02  d 94,77   b 

    Cruzamentos F7 6.674,49  b 91,23   c 

    Testemunhas 7.030,24  a 95,56   b 

 Geração F2 4.972,29  b 95,91   a 

 Geração F7 6.726,97  a 93,25   b 

CV%              16,98 3,65 

AS 0,93 0,97 
**, ns : significativo a 1% de probabilidade e não significativo pelo teste F , respectivamente.  

Teste de médias de Scott-Knott, a 5% de probabilidade dos grupos (genitores, cruzamentos F2 e F7 e testemunhas; e das gerações F2 e 

F7), médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si. 
 

 

 

As estimativas de médias dos genitores e testemunhas, relativas aos caracteres 

avaliados foram comparadas (Tabela 7). Cinco dos doze genitores constituem um grupo 

precoce, que apresenta entre 85 a 93 dias para florescimento (DF). As variedades genitoras 

Lageado, Bico Roxo, Canarinho e Canela Curta foram as mais tardias, com 107 a 128 DF, 

enquanto Diamante, IRAT 122 e Epagri 108 têm duração de ciclo intermediário, com 99 a 

102 DF, em Goiânia, GO. 
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Tabela 7.  Caracterização fenotípica dos genitores (com médias ajustadas considerando ambas as 

gerações), e as testemunhas, com teste de médias de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade, para os caracteres produção de grãos (PG) e dias até o florescimento 

(DF), oriundo das gerações F2 e F7, para o grupo de Goiânia. 

GENITORES PG DF 

(1) CANELA CURTA 6645,00 b 107,22  c 

(2) ARAGUAIA 4814,50  e 85,39    g 

(3) BICO ROXO 4441,0  e 128,53  a 

(4) CANARINHO 3054,0  f 125,93 b 

(5) CT11632 5881,83  c 89,22   f 

(6) DIAMANTE 7523,83  a 99,55   d 

(7) IRAT 122 7067,66  a 101,89  d 

(8) LAGEADO 2864,33  f 128,70  a 

(9) MANINJAU 6991,66  a 92,89    e 

(10) PRATINHA BRANCO 5348,50  d 90,72    e 

(11) TOx 503 4579,66  e 89,55    f 

(12) EPAGRI 108 7772,66  a 100,55  d 

     

TESTEMUNHAS     

BRS ALVORADA 7337,87  a 101,33  a 

BRS IRGA 409 7204,10  a 94,20  b 

BRS TAIM 6887,32  b 99,33  a 

BRS IRGA 424 6720,32  b 87,33  c 
Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, a 5% de probabilidade, para o grupo de 

genitores e para o grupo de testemunhas. 

 

Quatro genitores foram identificados como os mais produtivos: Epagri 108, 

Diamante, IRAT 122 e Maninjau. Suas médias de produção foram significativamente 

superiores aos genitores menos produtivos (Canarinho, Lageado, TOx 503 e Bico Roxo), 

além de não diferirem significativamente das testemunhas (Tabela 7). 

 

Tabela 8. Grupos de cruzamentos envolvendo genitores com diferentes tipos de estimativa de 

capacidade geral de combinação (Alta x Alta; Alta x Baixa; Baixa x Baixa  ̂ ), para o 

carater produção de grãos (PG) nas gerações F2 e F7, grupo de Goiânia. 

CRUZAMENTOS PG 

 F2 F7 

Alta x Alta  ̂  

   CANELACURTA/DIAMANTE 5.722,5  d 7.594,2 d 

   CANELACURTA/MANINJAU 7.702,3  b 8.400,7  c 

   CANELACURTA/EPAGRI108 6.817,3  c 7.591,2  d 

Alta x Baixa  ̂  

CANELACURTA/ARAGUAIA 10314,9  a 6206,23  e 

BICOROXO/CANELACURTA 5942,49  c 6592,23  e 

CANARINHO/CANELACURTA 6777,56  c 4637,73  g 

CANELACURTA/CT11632 5904,56  c 6135,23  e 

CANELACURTA/IRAT122 7077,06  c 8145,23  c 

LAGEADO/CANELACURTA 8100,49  b 6452,23  e 

CANELACURTA/PRATINHABRANCO 6094,31  c 6148,23  e 

   Continua....  
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CANELACURTA/TOX503 6838,81  c 5737,73  f 

DIAMANTE/ARAGUAIA 3776,81  e 6225,73  e 

CANARINHO/DIAMANTE 8664,58  b 6350,23  e 

DIAMANTE/CT11632 5009,31  d 6283,73  e 

LAGEADO/DIAMANTE 7403,58  b 7101,73  e 

DIAMANTE/PRATINHABRANCO 4732,31  d 5969,73  f 

DIAMANTE/TOX503 4723,31  d 6055,73  e 

MANINJAU/ARAGUAIA 5110,81  d 4475,73 g 

BICOROXO/MANINJAU 7852,91   b 7128,73 e 

CANARINHO/MANINJAU 7478,06  b 9012,73  b 

MANINJAU/CT11632 6358,06  c 6526,73  e 

IRAT122/MANINJAU 6742,56  c 6412,23  e 

LAGEADO/MANINJAU 8294,58  b 7004,73  e 

MANINJAU/PRATINHABRANCO 7566,06  b 9907,73  a 

TOX503/MANINJAU 5372,31  d 7394,23  d 

EPAGRI108/ARAGUAIA 5137,81  d 5438,23  f 

BICOROXO/EPAGRI108 6614,81  c 5332,73  f 

CANARINHO/EPAGRI108 6482,06  c 6704,73  e 

EPAGRI108/CT11632 5389,56  d 5537,23  f 

EPAGRI108/IRAT122 7912,06  b 6558,73  e 

LAGEADO/EPAGRI108 6400,81  c 5914,73  f 

EPAGRI108/PRATINHABRANCO 5072,56  d 6132,23  e 

EPAGRI108/TOx503 4747,81  d 5267,73  f 

baixa x baixa  ̂  

BICOROXO/ARAGUAIA  4729,56  d 4430,73  g 

CANARINHO/ARAGUAIA 3011,54  e 5608,23  f 

CT11632/ARAGUAIA 5474,31  d 6277,73  e 

IRAT122/ARAGUAIA 4469,31  d 5488,73  f 

LAGEADO/ARAGUAIA 3321,31  e 5642,26  f 

PRATINHABRANCO/ARAGUAIA 5290,56  d 4801,23  g 

TOX503/ARAGUAIA 5265,31  d 5080,73  f 

BICOROXO/CT11632 3009,84  e 5185,23  f 

BICOROXO/PRATINHABRANCO 2547,31  f 5474,23  f 

BICOROXO/IRAT122 3909,31  e 5375,73  f 

BICOROXO/TOX503 3412,56  e 4971,23 f 

CANARINHO/CT11632 2565,81  f 5228,73 f 

CANARINHO/IRAT122 4501,06  d 4849,23 g 

CANARINHO/TOX503 5058,31  d 5775,73  f 

CANARINHO/PRATINHABRANCO 2052,56  f 4669,73  g 

LAGEADO/CT11632 3005,06  e 4675,73  g 

IRAT122/CT11632 4569,31  d 2753,23  h 

TOX503/CT11632 5851,56  c 4867,73  g 

PRATINHABRANCO/CT11632 7033,31  c 4736,23  g 

LAGEADO/IRAT122 3886,54  e 5193,73  f 

   Continua....  
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IRAT122/PRATINHABRANCO 5108,31  d 5250,23  f 

IRAT122/TOx 503 5055,06  d 6357,73  e 

LAGEADO/PRATINHABRANCO 1908,31  f 4029,23  g 

LAGEADO/TOx 503 3216,81  e 3902,73  g 

TOX503/PRATINHABRANCO 6143,06  c 4969,73  f 

Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, a 5% de probabilidade. 

 

O caráter DF apresentou 13 cruzamentos envolvendo ambos os genitores com 

alta capacidade geral (sinal positivo para o caráter), ou seja, aumentando o número de dias 

até o florescimento, enquanto que. 30 cruzamentos envolveram um dos genitores com 

capacidade geral alta e baixa, e apenas 10 cruzamentos com ambos genitores com efeito 

baixo de  ̂ .dias até o florescimento. 

 

Tabela 9. Grupos de cruzamentos envolvendo genitores com diferentes tipos de estimativa de 

capacidade geral de combinação (Alta x Alta; Alta x Baixa; Baixa x Baixa  ̂ ), para o 

carater dias até o florescimento (DF) nas gerações F2 e F7, grupo de Goiânia. 

CRUZAMENTOS DF 

 F2 F7 

Alta x Alta  ̂  

BICOROXO/CANELACURTA 107,5 c 103,5 b 

CANARINHO/CANELACURTA 112,25 a 101,0 c 

CANELACURTA/DIAMANTE 98,5 e 106,5 a 

CANELACURTA/MANINJAU 101,0 d 91,0 h 

CANELACURTA/EPAGRI108 96,0 e 90,0 i 

BICOROXO/MANINJAU 109,2 b 91,5 h 

BICOROXO/EPAGRI108 106,0 c 100,0 d 

CANARINHO/DIAMANTE 106,7 c 100,0 d 

CANARINHO/EPAGRI108 106,2 c 102,5 b 

CANARINHO/MANINJAU 105,0 c 89,5 i 

DIAMANTE/MANINJAU 98,7 e 88,0 j 

EPAGRI108/MANINJAU 97,2 e 90,0 i 

EPAGRI108/DIAMANTE 95,2 e 98,5 e 

Alta x Baixa  ̂  

CANELACURTA/ARAGUAIA 102,2 d 92,5 h 

CANELACURTA/CT11632 92,0 f 87,0 j 

CANELACURTA/IRAT122 93,0 f 86 k 

CANELACURTA/PRATINHABRANCO 93,7 f 86,5 k 

CANELACURTA/TOX503 90,5 g 98.5 e 

DIAMANTE/ARAGUAIA 89,7 g 88,0 j 

CT11632/ARAGUAIA 87,0 h 84,0 l 

IRAT122/ARAGUAIA 82,0 i 82,5 m 

PRATINHABRANCO/ARAGUAIA 85,5 h 87,0 j 

   Continua....  
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TOX503/ARAGUAIA 86,2 h 84,5 l 

MANINJAU/ARAGUAIA 86,2 h 82,0 m 

MANINJAU/CT11632 89,5 g 85,5 k 

IRAT122/MANINJAU 92,7 f 86,5 k 

MANINJAU/PRATINHABRANCO 99,5 d 94,5 g 

TOX503/MANINJAU 92,0 f 90,0 i 

EPAGRI108/ARAGUAIA 91,5 f 92,0 h 

EPAGRI108/CT11632 89,2 g 86,0 k 

EPAGRI108/IRAT122 97,0 e 92,5 h 

EPAGRI108/PRATINHABRANCO 90,5 g 90,5 i 

EPAGRI108/TOx503 87,7 g 86,0 k 

BICOROXO/ARAGUAIA 93,5 f 90,0 i 

BICOROXO/CT11632 91,7 f 89,5 i 

BICOROXO/IRAT122 92,0 f 94,0 h 

BICOROXO/PRATINHABRANCO 94,2 f 92,0 h 

BICOROXO/TOx 503 90,5 g 92,5 h 

CANARINHO/TOx 503 96,2 e 88,0 j 

CANARINHO/CT11632 96,2 e 92,5 h 

CANARINHO/PRATINHABRANCO 93,5 f 89,5 i 

CANARINHO/ARAGUAIA 93,0 f 89,0 i 

CANARINHO/IRAT122 93,5 f 98,5 e 

Baixa x Baixa  ̂  

CT11632/ARAGUAIA 87,0 h 84,0 l 

IRAT122/ARAGUAIA 82,0 i 82,5 m 

PRATINHABRANCO/ARAGUAIA 85,5 h 87,0 j 

TOx 503/ARAGUAIA 86,2 h 84,5 l 

IRAT122/CT11632 85,0 h 82,5 m 

PRATINHABRANCO/CT11632 92,2 f 90,5 i 

TOX503/CT11632 91,5 f 89,5 i 

IRAT122/PRATINHABRANCO 87,0 h 87,0 j 

IRAT122/TOx 503 84,5 h 85,0 l 

TOX503/PRATINHABRANCO 89,5 g 85,5 k 

Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

 

 

4.2 ANÁLISE DE VARIÂNCIA – GRUPO DE BOA VISTA 

 

4.2.1 Análises de Variância Individuais  

 

O experimento conduzido em Boa Vista resultou em boa precisão experimental 

com CV% de 10,93% para PG e 3,09% para DF, considerados normais para o arroz. A AS 
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foi de 0,95 (PG) e 0,82 (DF), sendo classificados como de média a alta precisão 

experimental. 

Na análise de variância para a geração F2 foram constatadas diferenças 

significativas (p<0,05) entre os grupos de tratamentos para o caráter PG. O desdobramento 

da soma de quadrados dos tratamentos dialélicos também indicou diferenças entre si 

(Tabela 10). Para o caráter DF todas as fontes de variações apresentaram diferenças 

significativas (p<0,01) entre os tratamentos. O teste de médias indicou que os grupos de 

genitores e testemunhas não diferiram entre si para PG e ambos foram superiores a média 

geral. Entretanto, genitores e testemunhas diferiram do grupo dos cruzamentos, o qual 

apresentou média inferior. Para o caráter DF, genitores e cruzamentos não diferiram entre 

si, ambos diferindo do grupo de testemunhas (p<0,01).   

 

Tabela 10. Análises individuais geração F2 do grupo de Boa Vista para os caracteres produção de 

grãos (PG) e dias até o florescimento (DF). 

FV 
PG  DF 

GL SQ QM  GL SQ QM 

Bloco 2 2.200.483 1.100.241.50 
** 

 2 36.9 18.45 
**

 

Grupo (G) 2 14.103.032 7.051.516.00 
** 

 2 66.86 33.43 
**

 

Tratamentos/G 72 620.463.394 8.617.547.14 
** 

 72 1087.75 15.11 
**

 

  Dialelo/G (D) 69 595.086.276 8.624.438.78 
** 

 69 982.75 14.24 
**

 

     Genitores/G (P) 11 76.489.770 6.953.615.45 
** 

 11 185.34 16.85 
**

 

     Cruzamentos/G (C) 58 518.596.505 8.941.319.05 
** 

 58 797.41 13.75 
**

 

  Testemunhas/G (T) 3 25.377.118 8.459.039.33 
** 

 3 105.0 35.00 
**

 

Resíduo 146 111.694.931 765.033.77 
 

 146 721.77 4.94  

Média Geral 

Genitores 

Cruzamentos  

Testemunhas 

8.006 

8.559,12 a 

 7.878,64 b  

8.319,67 a 

 71,87 

72,59 a 

71,87 a 

 69,84 b 

CV% 10,93  3,09 

AS 0,95  0,82 
**Significativos pelo teste F, a 1% de probabilidade. 

Teste de médias de Scott-Knott, a 5% de probabilidade dos grupos (genitores, cruzamentos e testemunhas), médias seguidas por letras 

iguais, na coluna, não diferem entre si. 
 
 

 

O experimento da geração F7 também mostrou boa precisão experimental, com 

CV% de 12,72% (PG) e de 2,78% (DF), valores semelhantes à análise de variância para a 

geração F2 (Tabela 11). A AS foi de 0,72 (PG) e de 0,94 (DF), equivalendo a uma boa 

precisão experimental.  

A análise de variância individual para a geração F7 apresentou diferenças 

significativas para algumas fontes de variação à (p<0,01) e outras a (p< 0,05) exceto para o 
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efeito de blocos em DF, evidenciando que a análise em blocos casualizados não interferiu 

na precisão dos resultados, uma vez que não houve a diferenciação entre os blocos. 

Adicionalmente, os resultados mostraram a existência de diferenças entre as médias dos 

genótipos, indicando que, assim como no experimento de Goiânia, a variabilidade genética 

dos genótipos foi observada no experimento. O grupo de genitores pelo teste de médias 

diferiu dos grupos de testemunhas e cruzamentos (que não diferiram entre si), 

apresentando a maior média para PG e superando a média geral do experimento. Para o 

caráter DF os genitores apresentaram o maior número de dias até o florescimento, seguido 

do grupo de cruzamentos e de testemunhas (Tabela 11). 

 

Tabela11. Análises de variância individuais geração F7 do grupo de Boa Vista para os caracteres 

produção de grãos (PG) e dias até o florescimento (DF). 

FV 
PG  DF 

GL SQ QM  GL SQ QM 

Bloco 1 2.664.133 2.664.133 
** 

 1 0.2 0.20 
ns

 

Grupo (G) 2 10.474.686 5.237.343 
** 

 2 943.9 471.95 
**

 

Tratamentos/G 72 158.206.455 2.197.311.88 
** 

 72 4499.6 62.49 
**

 

  Dialelo/G (D) 69 154.884.901 22.447.08 
** 

 69 3619.2 52.45 
**

 

     Genitores/G (P) 11 12.200.352 1.109.122.91 
** 

 11 238.5 80.04 
**

 

     Cruzamentos/G (C) 58 142.684.549 2.460.078.43 
** 

 58 3380.7 58.29 
**

 

  Testemunhas/G (T) 3 3.321.554 1.107.184.67 
** 

 3 880.4 293.47 
**

 

Resíduo 73 77.695.149 1.064.317.11 
 

 73 522.3 7.15  

Média Geral 

Genitores 

Cruzamentos 

Testemunhas 

8.110 

8.714,55 a 

7.988,81 b 

8.064,68 b 

 96,15 

100,45 a 

   95,79 b 

   88,38 c 

CV% 12,72  2,78 

AS 0,71  0,94 
**Significativos pelo teste F, a 1% de probabilidade, ns Não significativo. 
Teste de médias de Scott-Knott, a 5% de probabilidade dos grupos (genitores, cruzamentos), médias seguidas por letras iguais, na 

coluna, não diferem entre si. 

 
 

 

4.2.2 Análise Conjunta de Variância 

 

A análise do grupo de cruzamentos de Boa Vista também seguiu as 

pressuposições básicas para a análise de variância para ambos os caracteres. Assim como 

no experimento de Goiânia, as médias dos tratamentos comuns às gerações F2 e F7 

(genitores e testemunhas) foram ajustadas para realizar a análise conjunta dos 

experimentos. A análise de variância do experimento conjunto envolvendo as gerações F2 e 

F7 apresentou CV% de 12,61 (PG) e de 3,62 (DF), sendo considerados satisfatórios (Tabela 
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12). A AS apresentou precisão média a alta, de 0,81 (PG) e 0,87 (DF). A análise de 

variância apresentou efeitos significativos pelo teste F (p<0,01 e p<0,05) para as fontes de 

variação, para ambos os caracteres avaliados, exceto para o efeito de geração em PG. Os 

resultados dos tratamentos indicaram a presença de variabilidade genética entre os 

materiais de ambas as gerações (Tabela 12). 

O teste de médias referentes às duas gerações (F2 e F7), indicou que ambas não 

diferiram para o caráter PG. Para DF, a F7 apresentou a maior média que a F2.  Essa 

variação já era esperada, devido a variação de latitude envolvendo os dois experimentos 

(Boa Vista, 3 
O
N; Goiânia, 16 

O
S), o que resulta na variação do tempo de exposição à luz, 

afetando o ciclo do arroz, que é uma espécie sensível ao fotoperíodo. 

O grupo dos genitores se diferenciou com a maior média, evidenciando a 

variabilidade genética presente entre os acessos selecionados para comporem o dialelo em 

Boa Vista, enquanto que as testemunhas e os cruzamentos F2 e F7 não diferiram em média 

entre si quanto ao caráter PG, enquanto que para DF, o grupo de cruzamentos em F7 

apresentou a maior média de dias até o florescimento (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Análise conjunta de variância do grupo de tratamento dialélico de Boa Vista para os 

caracteres produção de grãos (PG) e dias até o florescimento (DF). 

FV 
PG  DF 

GL SQ QM  GL SQ QM 

Geração (K) 1 5.841.0 5841.0 
ns 

 1 12219.6 12219.6 
**

 

Bloco/K  3 5.238.321 1.746.107.0 
** 

 3 36.7 12.33 
**

 

Grupo (G) 3 23.947.892 7.982.630.7 
** 

 3 511.7 170.23 
**

 

Tratamento/G  130 727.016.988 5.592.438.4 
** 

 130 5066.2 38.97 
**

 

    Dialelo/G (D) 127 713.046.906 5.614.542.6 
** 

 127 4376.8 34.46 
**

 

      Genitores/G (P) 11 51.765.853 4.705.986.6 
** 

 11 198.7 18.06 
**

 

      Cruzamentos F2/G (C2) 58 518.596.505 8.941.319.1 
** 

 58 797.4 13.75 
**

 

      Cruzamentos F7/G (C7) 58 142.684.549 2.460.078.4 
** 

 58 3380.7 58.29 
** 

    Testemunha/G (T) 3 13.970.082 46.566.940 
 

 3 689.3 229.77 
 

Resíduos 334 241.672.766 10.327.896 
 

 334 2.077.3 8.88  

Média Geral 

Genitores 

Cruzamentos F2 

Cruzamentos F7 

Testemunhas 

Geração F2 

Geração F7 

8.057,95 

8.623,68 a 

7.878,63 b 

   7.988,8 b 

8.217,65 b 

8.109,78 a 

8.006,12 a 

 82,37 

84,12  b 

71,86  d 

95,79  a 

77,25  c 

96,15  a 

71, 87 b 

CV% 12,61  3,62 

AS 0,81  0,87 
**Significativos pelo teste F, a 1% de probabilidade, ns Não significativo.  
Teste de médias de Scott-Knott, a 5% de probabilidade dos grupos (genitores, cruzamentos F2 e F7 e testemunhas; e das gerações F2 e 

F7), médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si. 
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Comparando as estimativas das médias de PG, pela análise conjunta, o genitor 

Metica 1 foi o mais produtivo, porém os genitores Mearim, Saquarema e Canela Curta 

também apresentaram boa produção de grãos. As estimativas das médias para o caráter DF 

apresentaram três genitores pertencentes ao grupo com o ciclo mais longo (Metica1, 

Chililica e Anãozinho), com ciclos de 87 a 88 dias até o florescimento, enquanto que três 

genitores foram os mais precoces (BRS Jaburu, Itaqui e TOx 514), com DF ao redor de 82 

dias (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Caracterização fenotípica dos genitores (com médias ajustadas para ambas às gerações) 

e testemunhas, pelo teste de médias de Scott-Knott a 5% de probabilidade, para os 

caracteres produção de grãos (PG) e dias até o florescimento (DF), grupo de Boa 

Vista. 

GENITORES PG DF 

(1) ANÃOZINHO 7.268,80 d 87,0 a 

(2) BG90-2 8.218,80 c 84,7 b 

(3) BRS BIGUÁ 8.543,31 c 83,0 b 

(4) BRS JABURU 8.398,19 c 81,8 c 

(5) CANELA CURTA 9.407,13 b 83,8 b 

(6) CHILILICA  7.322,50 d 87,2 a 

(7) IR54R 7.835,20 d 84,4 b 

(8) ITAQUI 8.201,87 c 81,4 c 

(9) MEARIM 9.772,54 b 83,6 b 

(10) METICA 1 10.606,73 a 88,0 a 

(11) SAQUAREMA 9.548,49 b 83,2 b 

(12) TOX 514  8.673,34 c 82,2 c 

     

TESTEMUNHAS 

BRS ALVORADA 9.293,24 a 87,4 a 

BRS TAIM  8.752,79 b 73,4 c 

BRS IRGA 409 7.576,10 d 73,8 c 

BRS IRGA 417 7.248,54 d 74,4 c 
Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott knott, a 5% de probabilidade. 

 

Os cruzamentos da geração F2 para o caráter PG variaram de 4.767,66 kg.ha
-1 

a 

13.118,3 kg.ha
-1

. Dos 59 cruzamentos, 26 foram significativos na geração F2, e destes, 13 

cruzamentos envolveram pelo menos um genitor com maior produção de grãos (Tabela 

14). Na geração F7, apenas dez cruzamentos apresentaram significância, cinco destes 

destacaram-se por seus efeitos positivos e alta magnitude para o caráter sendo eles 

(Anãozinho x BG90-2; BRS Biguá x TOx 514; BRS Jaburu x Canela Curta; Chililica x 

Saquarema; IR 54R x Mearim).  Destes cruzamentos, três deles envolveram um genitor 

mais produtivo, exceto os cruzamentos (Anãozinho x BG90-2 e BRS Biguá x TOx 514) 

(Tabela 14).  
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Tabela 14. Grupos de cruzamentos envolvendo genitores com diferentes tipos de estimativa de 

capacidade geral de combinação ( ̂ ) (Alta x Alta; Alta x Baixa; Baixa x Baixa), para 

o caráter produção de grãos (PG) nas gerações F2 e F7, grupo de Boa Vista. 

CRUZAMENTOS PG 

 F2 F7 

Alta x Alta  ̂  

BG90-2/BRSBIGUÁ 1.1120,3 c 8.943,8 b 

CHILILICA/BG90-2 6.917,0 g 8.291,4 c 

MEARIM/BG90-2 9675,3 d 8.240,5 c 

BRSJABURU/BRSBIGUÁ 9.777,3 d 8.980,1 b 

CHILILICA/BRSBIGUÁ 8.850,0 e 7.706,3 d 

MEARIM/BRSJABURU 1.018,3 d 8.284,4 c 

MEARIM/CHILILICA 6.064,3 h 6.507,5 e 

     

Alta x Baixa  ̂  

ANÃOZINHO/BG90-2 5.681,6 h 1.0483,5 a 

CANELACURTA/BG90-2 7.535,6 f 9.664,2 a 

IR54R/BG90-2 7.583, 3 f 9.378,2 b 

BG90-2/ITAQUI 10.183,3 d 9.842,4 a 

METICA1/BG90-2 8.639,7 e 8.006,4 c 

SAQUAREMA/BG90-2 6.871,3 g 7.737,1 d 

BG90-2/TOX514 8.326,0 e 8.986,3 b 

CANELACURTA/BRSBIGUÁ 7.300,0 f 5.496,9 f 

IR54R/BRSBIGUÁ 6.657,0 g 7.003,0 d 

BRSBIGUÁ/ITAQUI 5.691,0 h 8.968,4 b 

METICA1/BRSBIGUÁ 6.730,0 g 8.733,8 c 

SAQUAREMA/BRSBIGUÁ 8.519,0 e 6.565,2 e 

BRSBIGUÁ/TOX514 7.263,0 f 9.593,7 a 

ANÃOZINHO/BRSJABURU 5.070,0 h 9.063,2 b 

CANELACURTA/BRSJABURU 7.051,7 g 1.0303,3 a 

IR54R/BRSJABURU 7.533,3 f 6.663,1 e 

BRSJABURU/ITAQUI 8.348,3 e 6.173,5 f 

METICA1/BRSJABURU 11.639,0 b 8.074,9 c 

SAQUAREMA/BRSJABURU 10.830,3 c 9.095,7 b 

BRSJABURU/TOX514 8.811,0 e 8.523,2 c 

CANELACURTA/CHILILICA 10.872,0 c 8.569,4 c 

CHILILICA/ITAQUI 8.276,0 e 7.732,5 d 

CHILILICA/METICA1 5.795,0 h 7.540,8 d 

CHILILICA/SAQUAREMA 8.116,0 e 9.095,5 b 

CHILILICA/TOX514 7.128,7 f 6.592,3 e 

MEARIM/ANÃOZINHO 7.154,3 f 8.142,1 c 

MEARIM/CANELACURTA 7.455,0 f 7.428,2 d 

MEARIN/IR54R 8.609,3 e 8.955,7 b 

MEARIM/ITAQUI 5.843,3 h 87.88,7 c 

   Continua....  
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MEARIM/METICA1 10.663,3 c 9.172,4 b 

MEARIM/SAQUAREMA 5.878,0 h 7.148,7 d 

MEARIM/TOX514 8.872,0 e 7.630,5 d 

     

Baixa x Baixa  ̂  

CANELACURTA/ANÃOZINHO 7.364,0 f 7.971,7 c 

ANÃOZINHO/IR54R 9.982,0 d 6.013,3 f 

ANÃOZINHO/ITAQUI 7.669,3 f 7.277,5 d 

ANÃOZINHO/METICA1 5.835,3 h 8.315,0 c 

ANÃOZINHO/TOX514 8.225,3 e 7.834,7 d 

CANELACURTA/ITAQUI 7.702,0 f 8.741,7 c 

CANELACURTA/METICA1 7.035,0 g 7.157,2 d 

CANELACURTA/SAQUAREMA 4.767,6 h 6.714,5 e 

CANELACURTA/TOX514 7.323,0 f 6.990,2 d 

IR54R/ITAQUI 6.416,6 g 5.704,0 f 

IR54R/SAQUAREMA 8.456,3 e 6.949,0 d 

IR54R/TOX514 7.365,3 f 7.751,5 d 

ITAQUI/TOX514 6.916,0 g 7.960,9 c 

METICA1/IR54R 5.740, h 8.114,4 c 

METICA1/ITAQUI 6.383,3 g 8.249,4 c 

METICA1/SAQUAREMA 8.372,3 e 7.590,7 d 

METICA1/TOX514 6.768,3 g 6.732,4 e 

SAQUAREMA/ITAQUI 7.630,0 f 7.652,9 d 

Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott knott, a 5% de probabilidade. 

 

Para o caráter DF, na geração F2, dos 59 cruzamentos apenas quatro 

apresentaram efeitos significativos à (p<0,01) e à (p<0,05), enquanto na F7 foram 32 

cruzamentos significativos pelo teste F e, na maioria das combinações houve uma redução 

no número de dias até o florescimento (Tabela 15). 
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Tabela 15. Grupos de cruzamentos envolvendo genitores com diferentes tipos de estimativa de 

capacidade geral de combinação  ̂  (Alta x Alta; Alta x Baixa; Baixa x Baixa), para o 

caráter dias até o florescimento (DF) nas gerações F2 e F7, grupo de Boa Vista. 

CRUZAMENTOS DF 

 F2 F7 

Alta x Alta  ̂  

CANELACURTA/ANÃOZINHO 74,00 b 103,50 b 

MEARIM/ANÃOZINHO 72,67 b 101,50 c 

ANÃOZINHO/METICA1 70,00 d 103,00 b 

CANELACURTA/CHILILICA 75,00 a 104,00 b 

MEARIM/CANELACURTA 75,33 a 101,50 c 

CANELACURTA/METICA1 73,33 b 103,00 b 

CANELACURTA/SAQUAREMA 73,33 b 95,50 e 

CHILILICA/METICA1 74,00 b 101,50 c 

CHILILICA/SAQUAREMA 70,00 d 103,00 b 

MEARIM/CHILILICA 71,33 c 93,50 f 

MEARIM/METICA1 72,00 c 106,00 a 

MEARIM/SAQUAREMA 74,00 b 104,50 a 

METICA1/SAQUAREMA 75,33 a 98,00 d 

     

Alta x Baixa  ̂  

BG90-2/BRSBIGUÁ 72,67 b 100,00 c 

BG90-2/ITAQUI 75,33 a 96,50 e 

BG90-2/TOX514 68,67 d 84,50 j 

BRSBIGUÁ/ITAQUI 69,33 d 92,50 f 

BRSBIGUÁ/TOX514 68,00 d 86,50 i 

BRSJABURU/BRSBIGUÁ 71,33 c 98,50 d 

BRSJABURU/ITAQUI 71,33 c 84,00 j 

BRSJABURU/TOX514 71,33 c 93,50 f 

CANELACURTA/BRSBIGUÁ 70,00 d 91,50 g 

IR54R/BG90-2 69,33 d 97,00 d 

IR54R/BRSBIGUÁ 71,33 c 92,50 f 

IR54R/BRSJABURU 68,67 d 86,00 i 

IR54R/ITAQUI 68,67 d 86,00 i 

IR54R/TOX514 70,00 d 100,00 c 

     

Baixa x Baixa  ̂  

ANÃOZINHO/BG90-2 72,67 b 93,50 f 

ANÃOZINHO/BRSJABURU 73,33 b 103,50 b 

ANÃOZINHO/IR54R 70,00 d 98,00 d 

ANÃOZINHO/ITAQUI 76,00 a 97,00 d 

ANÃOZINHO/TOX514 70,00 d 95,00 e 

CANELACURTA/BG90-2 70,00 d 87,00 i 

CANELACURTA/BRSBIGUÁ 70,00 d 91,50 g 

   Continua....  
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CANELACURTA/BRSJABURU 75,33 a 85,00 j 

CANELACURTA/ITAQUI 72,00 c 97,50 d 

CANELACURTA/TOX514 72,00 c 91,50 g 

CHILILICA/BG90-2 72,67 b 101,00 c 

CHILILICA/BRSBIGUÁ 74,67 a 95,50 e 

CHILILICA/BRSJABURU 71,33 c 96,50 e 

CHILILICA/ITAQUI 75,67 a 95,50 e 

CHILILICA/TOX514 70,00 d 93,00 f 

MEARIM/BG90-2 70,00 d 96,00 e 

MEARIM/BRSJABURU 70,00 d 95,50 e 

MEARIM/ITAQUI 70,00 d 89,50 h 

MEARIM/METICA1 72,00 c 106,00 a 

MEARIM/SAQUAREMA 74,00 b 104,50 a 

MEARIM/TOX514 70,00 d 93,50 f 

METICA1/BG90-2 70,00 d 92,00 g 

METICA1/BRSBIGUÁ 71,33 c 93,00 f 

METICA1/BRSJABURU 70,00 d 98,00 d 

METICA1/IR54R 73,33 b 96,00 e 

METICA1/ITAQUI 71,33 c 95,00 e 

SAQUAREMA/BRSBIGUÁ 71,33 c 101,50 c 

SAQUAREMA/BRSJABURU 72,67 b 92,50 f 

SAQUAREMA/ITAQUI 74,67 a 96,50 e 

IR54R/SAQUAREMA 73,33 b 102,00 c 

Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott knott, a 5% de probabilidade. 

 

4.3 ANÁLISES DIALÉLICAS 

 

4.3.1 Análise Dialélica – Grupo de Goiânia 

 

A metodologia de Gardner & Eberhart (1966) foi utilizada na análise dialélica 

envolvendo os cruzamentos e seus genitores, em duas gerações (F2 e F7), permitindo assim, 

desdobrar os efeitos de heterose total em heterose média, heterose de genitores e heterose 

específica. Cruz & Regazzi (1994) apontam que esta metodologia é indicada quando há 

diferenças significativas entre os valores médios da tabela dialélica, devido à 

heterogeneidade entre genitores, e também na presença de heterose, tanto nos cruzamentos 

varietais (conjunto de cruzamentos de um determinado genitor), quanto nos cruzamentos 

específicos. Tais condições estão presentes no conjunto de cruzamentos devido à ampla 

base genética dos genitores do dialelo.  
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A análise dialélica foi realizada pela metodologia de Gardner & Eberhart 

(1966), com a adaptação necessária para dados desbalanceados e não ortogonais, de acordo 

com o método generalizado de análise de dialelos desbalanceados, proposto por Silva et al. 

(2000). Procedimento semelhante foi realizado por Pereira et al. (2008) para análise 

dialélica envolvendo as gerações F2 e F3 em arroz vermelho. A justificativa para uso deste 

método baseia-se a existência de desbalanceamento dos dados experimentais, devido ao 

número diferente de repetições para alguns tratamentos. Por meio dessa análise, obtiveram-

se também estimativas do efeito varietal (v) e de capacidade geral de combinação (g) de 

cada genitor. É oportuno frisar que a decomposição não ortogonal da soma de quadrados 

(SQ) de tratamentos, ajustada em SQ de genitores, SQ de heterose média, SQ de heterose 

de genitores e SQ de heterose específica, em ambas as gerações, não são equivalentes a SQ 

total dos tratamentos, devido a não ortogonalidade dos dados.  

Na Tabela 16 está apresentado o resumo das análises de variância para o grupo 

de tratamentos dialélicos, constituído por 12 genitores, comuns às duas gerações, e 61 

cruzamentos em cada geração. A soma de quadrados de tratamentos dialélicos foi 

desdobrada em efeitos de variedade genitoras, comuns às gerações F2 e F7; efeitos de 

heterose total (Het. em F2); efeitos heterose média (Het. med. F2); efeitos de heterose de 

variedades ( ̂ F2) e efeitos de heterose específica ( ̂  F2), sendo todos estes efeitos 

referentes à geração F2 e, com mesmo desdobramento realizado para a geração F7. 

 

Tabela 16. Análise de variância da decomposição não ortogonal da soma de quadrados de 

produção de grãos (PG) em (kg/ha 
-1

) e dias até o florescimento (DF), relativa a 

tratamentos em efeitos do modelo dialélico utilizado para o grupo de Goiânia.
 

FV 
PG  DF 

GL SQ QM  GL SQ QM 

Tratamentos 131 1.070999237 817.556.669 
** 

 131 315.924 241.2 
** 

    Variedades 11 1.79478962 163.162.693 
** 

 11 148.657 1351.4 
** 

      Het. Em F2 60 4.23652817 706.088.028 
** 

 60 191.019 318.4 
** 

         Het. Méd. F2 1 2.759158 2.759.158 
ns 

 1 288.298 2883.0 
** 

         Het.  ̂ F2 
11 7.4063895 673.308.136 

** 
 11 338.999 308.2 

** 

         Het.  ̂  F2 48 3.56306884 742.306.008 
** 

 48 295.445 61.6 
** 

    Het. Em F7 60 144.001.440 2.400.024 
** 

 60 825.349 137.6 
** 

         Het. Méd. F7 1 3.299.152 3.299.152 
ns 

 1 214.282 2142.8 
** 

         Het.  ̂ F7 
11 5.388.1976 489.836.145 

** 
 11 261.532 237.8 

** 

         Het.  ̂  F7 48 982.276.13 20.464.086 
** 

 48 1.546.116 32.2 
** 

Resíduo 307 3.41332399 111.183.192   313 4.196.924 134.057.508  

CV%              18.20 3.54 
ns Não significativo. ** Significativo pelo teste F, a 1% de probabilidade. 
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O caráter PG apresentou significância à (p<0,01) da variação associada aos 

efeitos de variedades genitoras e de heterose dos cruzamentos evidênciando divergência 

genética entre elas. Para DF, houve também significância (p<0,01) para os efeitos de 

variedades, indicando grande variação dos materiais para dias até o florescimento (Tabela 

16). 

A heterose média e específica se manifesta em função dos efeitos de 

dominância, de epistasia e das diferenças nas frequências alélicas dos genitores para os 

locos envolvidos no controle de determinado caráter (Cruz & Vencovsky, 1989). Sabe-se 

que, na geração F2, os efeitos de dominância possuem alta contribuição na variância total 

do caráter, correspondendo à ½ da variância genética, sendo que na geração F7, os efeitos 

de dominância correspondem à apenas 1/64 da variância genética, ou seja, efeito 

praticamente nulo. Deste modo, os efeitos de heterose manifestados em geração avançadas 

(F7 ou superiores), quando significativos, são devido aos efeitos de epistasia envolvendo 

genes com ação aditiva, seja digênica (aditiva x aditiva) ou trigênica (aditiva x aditiva x 

aditiva), acumulados ao longo do avanço das gerações de endogamia. Outra causa da 

manifestação dos efeitos de heterose consiste da divergência nas frequências alélicas dos 

genitores envolvidos nos cruzamentos, sendo este um dos principais responsáveis pela 

heterose manifestada neste estudo, devido à ampla base genética do conjunto de genitores 

(Hallauer et al., 2010).  

Para o caráter PG a heterose média referente às gerações F2 e F7 não foi 

significativa (p<0,01), o que indica que os cruzamentos, tanto em F2 quanto em F7, não 

diferem da média dos genitores.  Entretanto, a heterose específica foi altamente 

significativa, indicando terem ocorrido cruzamentos específicos que destacaram dos seus 

genitores e com heterose positiva e outros com heterose negativa (Tabela 16). Para o 

caráter DF houve significância para a heterose média (p<0,01) tanto na geração F2 quanto 

em F7, indicando que o conjunto de cruzamentos, em ambas as gerações, difere em média 

dos genitores e que a variância nas frequências gênicas entre as variedades é 

suficientemente grande em pelo menos parte dos locos. Ainda para DF, a heterose 

específica também foi significativa em ambas as gerações, mostrando a existência de 

complementação de genitores, permitindo a formação de estimativas de heterose específica 

positivas e negativas. 

A heterose varietal de um genitor é conceituada como a diferença entre a média 

das heteroses de todos os seus híbridos e a heterose média do dialelo, na mesma geração 
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(Vencovsky & Barriga, 1992; Cruz & Regazzi, 1994). Havendo significância de seus 

efeitos, pode-se inferir que as variedades genitoras diferem estatisticamente entre si quanto 

às suas frequências gênicas médias. Os genitores Canela Curta, CT11632, IRAT122, 

Lageado, Maninjau e Pratinha Branco apresentaram estimativas significativas de heterose 

varietal na geração F2 ( ̂ F2), mostrando que esses genitores apresentam maior divergência 

em relação ao grupo de genitores utilizados no dialelo para o caráter PG. Entretanto, os 

genitores CT11632, IRAT 122 e Pratinha Branco apresentaram efeitos negativos para esse 

caráter (Tabela 17). 

A grande variação em heterose varietal para PG e DF, tanto em F2 quanto em 

F7, evidencia a existência de diferenças entre as variedades genitoras em cruzamentos, nas 

duas gerações. Adicionalmente, embora significativa, a magnitude do quadrado médio 

associado aos efeitos de heterose específica foi maior em F2 que em F7, para ambos os 

caracteres, o que indica a existência de variação genética entre os genitores e que a 

variação se reduz com o aumento da endogamia no avanço das gerações de 

autofecundações.  

As estimativas dos parâmetros do modelo de análise dialélica indicaram que os 

genitores Epagri 108, Diamante, IRAT 122, Maninjau e Canela Curta foram os mais 

produtivos e com as maiores estimativas de efeito varietal para o caráter PG (Tabela 17). 

Por outro lado, os genitores menos produtivos foram Lageado, Canarinho, Bico Roxo e 

TOx 503, que apresentaram estimativas negativas, reduzindo a média em produção de 

grãos destes genitore (Tabela 17).  

Quanto ao caráter DF, os genitores precoces foram Araguaia, CT11632, TOx 

503, Pratinha Banco e Maninjau, os quais apresentaram estimativas de efeito varietal 

negativas. Os genitores que se apresentaram como mais tardios foram Lageado, Bico 

Roxo, Canarinho e Canela Curta (Tabela 18).  
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Tabela 17. Estimativas dos efeitos de variedades ( ̂), heterose varietal nas gerações F2 ( ̂ F2) e F7 

( ̂ F7), capacidade geral de combinação ( ̂   e  ̂  ) e heterose média, para o caráter 

produção de grãos entre doze variedades genitoras de arroz, em kg/ha 
-1

, para o grupo 

de Goiânia. 

GENITORES  ̂  ̂ F2  ̂ F7  ̂    ̂   

(1) Canela Curta 1.053,22 
* 

1.148,21 
** 

302,58 
ns 

1.674,82 829,19 

(2) Araguaia -777,27 
ns 

-75,54 
ns 

-178,71 
ns 

-464,19 -567,36 

(3) Bico Roxo -873,70 
* 

-536,19 
ns 

-8,418 
ns 

-973,05 -445,27 

(4) Canarinho -2.265,12 
** 

556,16 
ns 

932,54 
** 

-576,39 -200,01 

(5) CT11632 290,05
 ns 

-782,37 
** 

-859,18 
** 

-637,35 -714,16 

(6) Diamante 1.932,05 
* 

-494,11 
ns 

-322,66 
ns 

471,91 643,36 

(7) IRAT 122 1.475,88 
** 

-886,56 
** 

-1002,4 
** 

-148,62 -264,46 

(8) Lageado -3160,5 
** 

886,744 
** 

1.055,79 
* 

-693,51 -524,46 

(9) Maninjau 1.399,88 
* 

944,74 
** 

1.000,34 
* 

1.644,69 1.700,29 

(10) Pratinha Branco -243,27 
ns 

-577,90 
* 

-204,41 
ns 

-699,55 -326,06 

(11) TOx 503 -1.012,11 
* 

20,13 
ns 

-724,70 
ns 

-485,92 -496,81 

(12) Epagri 108 2.180,88 
** 

-203,29 
ns 

3,568 
* 

887,15 365,74 

Heterose Média -  -287,88
 ns 

148,93
 ns 

- - 

Média Geral 5.791,9   

CV (%) 18,20  
ns Não significativo. * e ** Significativo pelo teste t, a 5% e 1% de probabilidade. 

 

 

O caráter DF apresentou heterose varietal para a maioria dos genitores 

significativa a 1% de probabilidade, evidenciando a diversidade quanto a esse caráter entre 

os materiais, nas duas gerações (Tabela 18). 

 

Tabela 18.  Estimativas dos efeitos de variedades ( ̂), heterose varietal nas gerações F2 ( ̂ F2) e F7 

( ̂ F7), capacidade geral de combinação ( ̂   e  ̂  ) e heterose média, para o caráter 

dias até o florescimento entre doze variedades genitoras de arroz, para o grupo de 

Goiânia. 

GENITORES  ̂  ̂ F2  ̂ F7  ̂    ̂   

(1) Canela Curta 3,87 
** 

2,96 
** 

1,74 
ns 

4,90 3,68 

(2) Araguaia -17,95 
** 

2,98 
** 

3,96 
** 

-5,99 -5,02 

(3) Bico Roxo 25,18 
** 

-7,61 
** 

-8,31 
** 

4,98 4,28 

(4) Canarinho 22,59 
** 

-4,48 
** 

-7,13 
** 

6,81 4,16 

(5) CT11632 -14,12 
** 

1,64 
ns 

3,49 
** 

-5,42 -3,57 

(6) Diamante -3,79 
** 

2,59 
** 

4,48 
** 

0,70 2,59 

(7) IRAT 122 -1,45 
ns 

-5,46 
** 

-2,69 
* 

-6,19 -3,43 

(8) Lageado 25,35 
** 

-6,69 
** 

-8,51 
** 

5,98 4,16 

(9) Maninjau -10,45 
** 

8,28 
** 

2,36 
* 

3,06 -2,87 

(10) Pratinha Branco -12,62 
** 

2,17 
* 

3,79 
** 

-4,14 -2,52 

(11) TOx 503 -13,79 
** 

0,95 
ns 

3,53 
** 

-5,94 -3,37 

(12) Epagri 108 -2,79 
** 

2,65 
** 

3,28 
* 

1,26 1,88 

Heterose Média  -  -8,25
 ** 

-11,18
 ** 

- - 

Média Geral 103,35   

CV(%) 3,54  
ns Não significativo. ** e * Significativo pelo teste t, a 5% e 1% de probabilidade. 

 

 

Os genitores do grupo de Goiânia com as maiores magnitudes e efeitos positivos de 

 ̂  para o caráter PG em ambas as gerações foram Canela Curta, Maninjau, Epagri 108 e 
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Diamante, além de serem os genitores mais produtivos. Os genitores que apresentaram 

menores estimativas foram Araguaia, Bico Roxo, Canarinho, CT11632, IRAT 122, 

Lageado, Pratinha Branco e TOx 503. Para o caráter DF, os genitores que apresentaram as 

estimativas no sentido de diminuir o caráter, isto é, os mais precoces foram Araguaia, 

CT11632, IRAT 122, Pratinha Branco e TOx 503, tanto em F2 como em F7. 

O parâmetro heterose específica ( ̂    é importante para a identificação das 

melhores combinações. No grupo dialélico de Goiânia, 29 cruzamentos apresentaram 

heterose específica significativa na geração F2 (Tabela 19). Essas combinações envolveram 

um dos genitores que se destacou quanto ao efeito varietal favorável, combinado com outro 

genitor de efeito heterótico também favorável para o caráter, expressando alto efeito  ̂  , 

isto é, evidenciando boa complementação gênica entre os genitores em locos com efeito de 

dominância. 

Na geração F2, observou-se que os genitores com alto efeito  ̂  com genitores 

de baixo efeito, resultaram em híbridos produtivos. Como exemplo, o genitor 1 (Canela 

Curta) apresentou efeito de  ̂  = 1.252,00 kg ha
-1

, enquanto o genitor 2 (Araguaia) com 

efeito de  ̂  = -515,77 kg ha
-1

, no entanto, o cruzamento destes genitores apresentou 

heterose específica de 3.600,26 kg ha
-1

 na geração F2, porém, na geração F7, o mesmo 

cruzamento apresentou estimativa de apenas 3,56 kg ha
-1

, indicando que o efeito na 

geração inicial foi em decorrência dos efeitos de dominância presentes nos genes (Tabelas 

17 e 19). O mesmo ocorreu para os cruzamentos Bico Roxo x Maninjau; Canarinho x 

Diamante; Diamante x Lageado; IRAT 122 x Epagri 108 e Lageado x Maninjau, 

evidenciando que em algumas populações resultantes cruzamentos que tiveram média 

inferior à média dos pais na geração F2, em que ocorreu heterose negativa, indicaram a 

necessidade de avaliação das combinações em gerações avançadas (Tabela 19). Em 

autógamas, definir a capacidade combinatória de um determinado genótipo em gerações 

muito precoces pode induzir a uma conclusão errônea sobre sua capacidade em derivar 

linhagens promissoras. De modo geral, algumas das combinações mais produtivas 

envolveram pelo menos um dos genitores que apresentaram alto efeito  ̂  contribuindo para 

o caráter, resultado este, também semelhante ao encontrado por Bagheri & Jelodar (2010).  

Pelo teste de médias doze cruzamentos em F2 foram os que apresentaram maior 

produtividade, e envolveram pelo menos um dos genitores mais produtivos e com o efeito 

 ̂  favorável. Estes cruzamentos também foram significativos quanto ao parâmetro  ̂  . Para 

o caráter DF, o parâmetro  ̂   apresentou duas combinações significativas, e com ciclos 
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mais longos, chegando aos 112 dias, e apenas uma combinação com apresentou 

precocidade (Tabela 20). 

Na geração F7, apenas sete combinações foram significativas para heterose 

específica para o caráter PG, do total de 61 cruzamentos. Enquanto que para o caráter DF. 

os híbridos com efeitos significativos foram apenas 13, das 61 combinações (Tabela 23). 

Pelo teste de médias, apenas uma combinação apresentou o ciclo mais longo para o 

florescimento, chegando aos 106 dias, e com o parâmetro  ̂   significativo (Tabela 9).  

Entretanto, três combinações apresentaram menor DF, mas não foram significativas quanto 

à heterose específica. Dentre as combinações na geração F7 que foram significativas, as 

que apresentaram menor DF foram Diamante X TOx 503, com 84 dias, Canela Curta x 

IRAT 122 e Canela Curta x Pratinha Branco com 86 dias. 
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Tabela 19. Estimativas da heterose específica ( ̂    dos cruzamentos em F2 (acima da diagonal) e ( ̂    em F7 (abaixo da diagonal) para o caráter produção 

de grãos em Kg/ha
-
¹ do grupo dialélico de Goiânia. Genitores: s1(Canela Curta); s2(Araguaia); s3 (Bico Roxo); s4(Canarinho); s5(CT11632); 

s6(Diamante); s7(IRAT 122); s8(Lageado); s9(Maninjau); s10(Pratinha Branco); s11(TOx 503); s12(Epagri 108). 
                     F2  

F7 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 

s1 - 3.600,2** -263,30 175,11 -636,92 -1.928,17** 46,84 1.615,15 -1.121,22 -384,97 145,89 -1.248,68 

s2 3,56 - 662,78 -1.451,88** 1.071,83 -1.734,93** -421,89 -1.025,01 -1.573,7** 950,28 711,40 -789,16 

s3 267,48 -497,46 - NA -883,80 NA -473,03 NA 1.677,25** -1.284,11 -632,48 1.196,69 

s4 -1.932,28** 434,77 NA - -1724,47** 3.265,04** -277,93 NA 9005,7 -2.175,52** 616,60 667,28 

s5 79,36 1.618,41* 403,83 202,07 - -329,267 -148,73 -1.168,1 -153,29 2.866,19** 1.470,81* -364,25** 

s6 180,84 208,89 NA -33,94 413,69 - NA 2.121,15 -584,05 -544,06 -766,69 500,98 

s7 1.639,66 379,71 144,63 -627,12 -2.208,98** NA - -775,32 -257,51 452,46 185,59 1.669,52** 

s8 206,66 793,21 NA NA -26,48 1.042,0 41,81 - 1.839,38** -2202,65** -1.107,77 703,15 

s9 -69,58 -2.598,03** -67,11 1.571,62 -400,23 -633,25 -964,43 -111,93 - 1.116,90 -1.290,47 -559,04 

s10 -295,73 -246,18 304,51 -745,02 -164,38 -288,40 -100,08 -1.061,08 2.592,66** - 1.824,51** -619,05 

s11 -535,48 204,06 -27,51 531,72 137,86 -31,65 1178,16 -1.016,83 249,91 -148,23 - -1.157,43 

s12 455,46 -300,98 -528,56 598,17 -55,18 -858,20 516,61 132,61 430,36 151,71 -542,03 - 

** e *  Significativo pelo teste t, a 1% e a 5% de probabilidade. NA= cruzamentos faltantes. 
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Tabela 20. Estimativas da heterose específica ( ̂    dos cruzamentos em F2 (acima da diagonal) e ( ̂    em F7 (abaixo da diagonal) para o caráter dias para 

florescimento do grupo dialélico de Goiânia. Genitores: s1(Canela Curta); s2(Araguaia); s3 (Bico Roxo); s4(Canarinho); s5(CT11632); 

s6(Diamante); s7(IRAT 122); s8(Lageado); s9(Maninjau); s10(Pratinha Branco); s11(TOx 503); s12(Epagri 108). 
                    F2 

F7 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 

s1 - 7,87** 2,54 5,07** -2,95 -2,56 -1,17 5,65** -2,42 -2,47 -3,92** -5,62** 

s2 2,09 - -0,96 -3,28 2,93 -0,42 -1,28 -2,26 -6,28** 0,16 2,71 0,76 

s3 3,79 -1,00 - NA -3,28 -2,25 5,74 -2,00 -4,01** 4,29 -0,61** 3,77** 

s4 1,41 -1,88 NA - -0,61 3,77** -2,58 NA -0,33 -4,69** -0,08 2,71 

s5 -4,86** 0,84 -2,95 0,16 - -1,49 1,14 -3,71** -3,61* 6,33** 7,38** -2,06 

s6 8,48** -1,31 NA 1,51 0,73 - NA 4,60** -0,47 -0,52 -0,72 -2,17 

s7 -6,00 -0,80 1,40 6,02** -2,25 NA - -3,75** 0,41 1,86** 1,16 6,46** 

s8 3,91 -3,38 NA NA 2,66 1,01 -2,97 - 4,99** -580 -3,00 3,29 

s9 -1,56 -1,86 -1,65 -3,53 0,19 -3,46 1,05 -1,03 - 5,11** -0,58 -2,53 

s10 -6,41** 2,79 -1,50 -3,88 4,84** -2,31 1,20 -1,88 8,14** - 4,11** -2,08 

s11 6,44** 1,14 -0,15 -4,53** 4,69** -6,96** 0,05 -0,53 4,49 -0,36** - -3,03 

s12 -7,31** 3,39 2,09 4,71** -4,06 2,28 2,30 2,21 -0,76 -0,61 -4,26 - 

**  Significativo pelo teste t, a 1% de probabilidade. NA= cruzamentos faltantes 
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4.3.2 Análise Dialélica – Grupo de Boa Vista 

 

O trabalho foi desenvolvido seguindo os mesmos critérios do grupo de 

Goiânia, baseando no modelo genético e parâmetros propostos por Gardner & Eberhart 

(1966) para a análise genética de médias. A metodologia passou por adaptação necessária 

para dados desbalanceados e não ortogonais (Silva et al. 2000). Devido à decomposição 

não ortogonal dos efeitos a soma de quadrados (SQ) de tratamentos ajustados em SQ- 

variedade, SQ - heterose média, SQ - heterose de variedades e SQ - heterose específica, em 

ambas as gerações, não são idênticas à SQ total dos tratamentos. Por meio dessa análise 

foram obtidas também estimativas do efeito varietal (v) e de capacidade geral de 

combinação (g). O coeficiente de variação experimental da análise conjunta foi de 11,78% 

e de 3,45% para PG e DF, respectivamente. A AS do experimento foi classificada como 

alta e muito alta, com valores de 0,86 e 0,90 para DF e PG, respectivamente.  

Na análise de variância do dialelo considerando os 12 genitores e os 59 

cruzamentos, houve significância para os quadrados médios de tratamentos (QMT) para 

ambos caracteres (Teste F, p<0,01) (Tabela 21). Isto já era esperado, considerando a 

diversidade genética dos genitores oriundos da CNAE.  

 

Tabela 21. Decomposição não ortogonal da soma de quadrados de produção de grãos (PG) em 

(kg/ha) e dias até o florescimento (DF), relativa a tratamentos em efeitos do modelo 

dialélico utilizado, para o grupo de Boa Vista. 

FV 
PG  DF 

GL SQ QM  GL SQ QM 

Tratamentos 127 7.13046906 5.614.542.57 
** 

 127 43.768 345.0 
** 

    Variedades 11 6.424.594.4 5.840.540.36 
** 

 11 250.8 228.0 
** 

      Het. Em F2 58 743.655.295 12.821.643 
** 

 58 1.464.6 253.5 
** 

         Het. Méd. F2 1 19.068.533 19.068.533 
ns 

 1 9.510 9.510 
** 

         Het.  ̂ F2 
11 8.126.404.7 7.387.640.64 

** 
 11 1.047 95.1 

ns 

         Het.  ̂  F2 46 3.975.844.154 86.43133.78 
** 

 46 5.554 120.7 
ns 

    Het. Em F7 58 2.14696352 3.701.661.24 
** 

 58 30.453 525.2 
** 

         Het. Méd. F7 1 6.862.179 6.862.179 
** 

 1 .1360 1.361 
** 

         Het.  ̂ F7 
11 4.954.463.7 4.504.057.91 

** 
 11 3.825.923 348 

** 

         Het.  ̂  F7 46 1.10574994 2.403.804.22 
** 

 46 2.073.038 45.1 
** 

Resíduo 234 2.416.727.666 10.327.896   234 20.773 88.7  

CV%              

AS 

11.78 

0,90 

3.48 

0,86 
**Significativos pelo teste F, a 1% de probabilidade, ns Não significativo.  

 

Quanto ao caráter PG, a significância da variação associada aos efeitos de 

genitores e de heterose dos cruzamentos em ambas as gerações são evidências de 
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divergência genética entre os genitores. A variação em decorrência da heterose média em 

F2 indica que os cruzamentos apresentaram vigor, quando considerados em conjunto. Na 

F7, a heterose média também foi significativa, evidenciando que em conjunto os 

cruzamentos diferiam dos genitores, e com o decorrer das gerações, os genes 

(considerando multiloco) apresentaram complementariedade (Vencovsky, 1970).  

A grande variação em consequência da heterose varietal tanto em F2 quanto em 

F7 indica que há diferenças entre os genitores quando avaliados nas diferentes gerações a 

partir dos resultados dos cruzamentos entre si. Quanto à significância do quadrado médio 

associado à heterose específica, esta foi maior em F2 do que em F7, indicando que há 

variação entre os genitores quanto aos efeitos de dominância dos alelos, em locos 

diferentes que contribuem para o aumento do caráter, e por isso, a variação foi reduzida 

com o avanço das gerações (Tabela 21).  

O caráter DF apresentou QM significativo (p<0,01) para todos os efeitos, 

exceto para a heterose de variedades e heterose específica em F2, indicando menor 

influência da dominância na expressão do caráter. Já a geração F7 apresentou efeito 

heterótico significativo (p<0,01), devido provavelmente à melhor complementação entre os 

genitores para os locos que controlam o caráter, e resultante da combinação superior na 

média das linhagens dentro das combinações (Tabela 21).  

De acordo com as estimativas dos parâmetros do modelo dialélico empregado 

para os caracteres analisados nas duas gerações, os genitores não formaram um grupo 

homogêneo, ou seja, a significância associada aos efeitos de variedade indica divergência 

genética entre eles. O efeito varietal é extremamente importante na determinação do efeito 

de capacidade geral de combinação de determinado genitor ( ̂ ), uma vez que, o efeito 

pode ser determinado tanto pelo efeito per se quanto em combinações híbridas (Tabelas 21 

e 22).  

Os genitores que se destacaram como mais produtivos dentro do conjunto 

dialélico foram Metica 1, Mearim, Saquarema e Canela Curta, e foram os genitores que 

apresentaram o efeito varietal mais alto e significativo (p<0,01), indicando terem maior 

frequência de alelos favoráveis (Hallauer & Miranda Filho, 1982) (Tabelas 13 e 23). 

Quanto ao caráter DF os genitores que formaram um grupo precoce foram TOx 

514, BRS Jaburu e Itaqui, além de apresentarem o efeito varietal com estimativas 

negativas, reduzindo o número de dias até o florescimento (Tabelas 13 e 23). 
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Tabela 22. Estimativas dos efeitos de variedades ( ̂), heterose varietal nas gerações F2 ( ̂ F2) e F7 

( ̂ F7), capacidade geral de combinação ( ̂   e  ̂  ) e heterose média, para o caractere 

produção de grãos entre doze genitoras de arroz, em kg/ha 
-1

, para o grupo de Boa 

Vista. 

GENITORES  ̂  ̂ F2  ̂ F7  ̂    ̂   

(1) Anãozinho -1.374,68
**

 -7,65
ns

 711,19
**

 -694,99 23,85 

(2) BG90-2 -462,21
**

 823,69
*
 1.386,91

**
 592,58 1.155,81 

(3) BRS Biguá -100,17
ns

 226,22
**

 18,53
ns

 176,14 -31,56 

(4) BRS Jaburu -245,29
ns

 1.698,09
**

 666,71
**

 1.575,45 544,07 

(5) Canela Curta 763,64
**

 -904,53
**

 -535,33
ns

 -522,71 -153,51 

(6) Chililica -1.320,99
**

 1.061,68
**

 398,91
ns

 401,19 -261,58 

(7) IR54R -808,28
ns

 69,62
ns

 -299,18
ns

 -334,52 -703,33 

(8) Itaqui -441,61
**

 -338,57
ns

 161,24
**

 -559,38 -59,57 

(9) Mearim 1.129,05
**

 -364,71
ns

 -503,34
ns

 199,81 61,18 

(10) Metica 1 1.925,70
**

 -1,268
**

 -949,52
**

 -305,15 13,32 

(11) Saquarema 905,00
ns

 -750,35
*
 -870,30

**
 -297,86 -417,80 

(12) TOx 514 29,85
ns

 -245,49
ns

 -185,81
**

 -230,72 -170,89 

      

Heterose Média - -775,87
**

 -686,94
**

 -  

Média Geral 8.623,63     

CV% 11,78     
ns Não significativo. ** e * Significativo pelo teste t, a 1% e 5% de probabilidade. 

 

 

Tabela 23. Estimativas dos efeitos de variedades ( ̂), heterose varietal nas gerações F2 ( ̂ F2) e F7 

( ̂ F7), capacidade geral de combinação ( ̂      ̂  ) e heterose média, para o caractere 

dias até o florescimento entre doze variedades genitoras de arroz, para o grupo de Boa 

Vista. 

GENITORES  ̂  ̂ F2  ̂ F7  ̂    ̂   

(1) Anãozinho 3,23
**

 -0,97
ns

 2,33
**

 0,64 3,95 

(2) BG90-2 -1,60
ns

 0,14
ns

 -1,13
ns

 -0,66 -1,94 

(3) BRS Biguá -0,76
ns

 -0,47
ns

 -1,02
ns

 -0,85 -3,24 

(4) BRS Jaburu -1,96
ns

 0,52
ns

 -2,25
*
 -0,46 -0,16 

(5) Canela Curta 0,03
ns

 1,16
ns

 -0,17
ns

 1,18 2,75 

(6) Chililica 3,43
**

 -0,78
ns

 1,03
ns

 0,93 -1,26 

(7) IR54R 0,63
ns

 -1,25
ns

 -1,57
ns

 -0,94 -3,42 

(8) Itaqui -2,36
ns

 1,41
ns

 -2,23
*
 0,23 1,54 

(9) Mearim -0,16
ns

 -0,10
ns

 1,62
ns

 -0,18 2,78 

(10) Metica 1 1,64
ns

 -0,29
ns

 1,95
*
 0,53 3,58 

(11) Saquarema -0,56
ns

 1,38
ns

 3,85
**

 1,11 -3,18 

(12) TOx 514 -1,56
ns

 -0,74
ns

 -2,39
*
 -1,52  

      

Heterose Média - -1,68
**

 -3,05
**

   

Média Geral 86,32     

CV% 3,45     
ns Não significativo. ** e * Significativo pelo teste t, a 1% e 5% de probabilidade. 

 

Para o caráter PG apenas os genitores BG 90-2, BRS Jaburu, Canela Curta, 

Chililica, Metica 1 e Saquarema apresentaram efeito  ̂  maior que zero em F2, o que é uma 

indicação que esses genitores apresentaram maior divergência em relação ao grupo 

contendo todos os  genitores utilizados (Cruz & Regazzi, 1994). Em F7, dos 12 genitores, 

sete apresentaram efeitos significativos de  ̂  (Tabela 21). Referente ao caráter DF, 
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nenhum genitor apresentou efeito significativo na geração F2 para heterose varietal, 

contudo, em F7, seis genitores apresentaram efeitos significativos (Tabela 23). 

O grupo de Boa Vista teve como destaque os genitores BRS Jaburu, BG90-2, 

Mearim, BRS Biguá e Chililica, os quais apresentaram maiores magnitudes  ̂  e efeitos 

positivos para o caráter PG, em ambas as gerações. O efeito  ̂  para o caráter DF foi 

negativo para os genitores BRS Jaburu, TOx 514, Chililica, Canela Curta e Anãozinho. 

No grupo dialélico de Boa Vista, as estimativas do parâmetro  ̂   para o caráter 

PG apresentaram efeitos significativos em geração F2 para 26 combinações, do total de 59 

(Tabela 24). Dessas 26 combinações significativas, 13 apresentaram sinais positivos, 

contribuindo para o aumento do caráter, e envolveram genitores com bom efeito per se 

(alto desempenho em produção de grãos) combinados com outros de bom efeito heterótico 

(quando em combinações). Segundo Hallauer et al. (2010), é preciso que ocorram efeitos 

de dominância ou de epistasia para que se tenha uma associação positiva entre divergência 

genética e a heterose, e que os parentais sejam diferentes nas frequências alélicas que 

controlam o caráter em estudo. A estimativa de heterose específica depende do valor da 

frequência gênica média dos genitores envolvidos e do valor de complementação entre as 

frequências gênicas destas variedades. Em geral as combinações em F2 envolveram 

genitores com efeitos de capacidade geral de combinação positivo para o caráter. O caráter 

DF, na geração F2 apresentou apenas quatro combinações significativas (p<0,05) sendo 

(Anãozinho x Itaqui; BG90-2 x Itaqui; Chililica x Saquarema e Metica 1 x TOx 514) com 

magnitudes altas e efeitos positivos, exceto a combinação (Chililica 6 x Saquarema) com 

efeito negativo, diminuindo o número de dias até o florescimento (Tabela 25). 

Espera-se uma redução da heterose como fonte de variação entre os 

cruzamentos com avanços de gerações. Na geração F7 apenas 10 combinações 

apresentaram efeitos significativos (p<0,01) para o caráter PG. Estes resultados são 

concordantes para o teste de significância apresentado (Tabela 23), em que se observa a 

tendência de redução da heterose específica como causa da variação entre os cruzamentos, 

resultante dos avanços da endogamia. Em F7 os efeitos de dominância chegam a ser 

praticamente nulos. Assim, as contribuições em heterose média e específica nas 

combinações são resultantes de efeitos epistáticos envolvendo efeitos aditivos que foram 

acumulados com as gerações de autofecundações. 

Para o caráter DF na geração F7, das 59 combinações, 31 tiveram estimativas 

significativas de heterose esécífica, oscilando entre magnitudes altas e baixas e com efeitos 
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positivos e negativos (Tabela 24). Entre as combinações significativas para a heterose 

específica, apenas uma combinação BRS Jaburu x Saquarema pelo teste de médias 

apresentou a menor média e com a redução do parâmetro  ̂   (negativo), ou seja, reduziu o 

ciclo de dias até o florescimento, entretanto, as combinações BG 90-2 x Metica 1 BRS 

Biguá x Metica 1 , Itaqui x Mearim , Mearim x Metica 1  e Metica 1 x Saquarema , pelo 

teste de médias, também foram precoces, e apresentaram o efeitos negativos de 

 ̂   reduzindo o caráter 
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Tabela 24. Estimativas da heterose específica ( ̂    dos cruzamentos em F2 (acima da diagonal) e ( ̂    em F7 (abaixo da diagonal) para o caráter produção 

de grãos (PG) em Kg/ha
-
¹, para o grupo de Boa Vista. Genitores: s1(Anãozinho); s2(BG 90-2); s3(BRS Biguá); s4(BRS Jaburu); s5(Canela 

Curta); s6(Chililica); s7(IR54R); s8(Itaqui); s9(Mearim); s10(Metica 1); s11(Saquarema); s12(TOx 514). 
                    F2 

F7 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 

s1 - -2093.51** 894.26 -3688.04** 704.11 NA 3133.92** 1046.12** -228.06 -1042.11 NA 1273.30** 

s2 1332.29** - 2474.02** NA -411.79 -1954.36** -552.31 2272.54** 1005.35 474.64 -1300.98** 86.393 

s3 -584.82 -152.00 - 148.15 -231.01 395.08 -1062.21** 1803.01** NA -1018.25 763.12 -560.16 

s4 523.82 NA 496.07 - -1878.66** 3264.10** -1585.18** -545.323 530.15 2491.11** 1675.15** -411.47 

s5 129.76 690.34 -2289.57** 1940.87** - 3115.93** NA 906.5027 -99.68 -14.73 -2289.35** 198.68 

s6 NA -574.39 27.88 41.54 1013.33 - NA 556.6006 -2414.25** -2178.63** 135.07 -919.54 

s7 -1278.78** 954.12 -233.64 -1148.53 NA NA - -567.023 866.45 -1497.59** 1211.12** 52.82 

s8 -658.32 774.57 1088.00 -2282.25** 983.23 81.90 -1504.64** - -1674.68** -629.72 609.64 -171.64 

s9 85.58 -947.99 NA -292.40 -451.04 -1263.65** 1625.92** 814.8674 - 2891.08** -1901.54** 1025.16 

s10 440.40 -1134.27 780.48 -454.69 -674.20 -182.95 832.85 324.1012 1126.30 - 1097.74** -573.54 

s11 NA -972.49 -957,00 997.21 -685.75 1803.34** 98.58 158.7634 -466.26 23.60 - NA 

s12 10.137 29.84 1824.59** 178.44 -656.96 -947,00 654.12 219.7726 -231.32 -1081.62 NA - 

** e *  Significativo pelo teste t, a 1% e a 5% de probabilidade. NA= Cruzamentos faltantes. 
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Tabela 25. Estimativas da heterose específica ( ̂    dos cruzamentos em F2 (acima da diagonal) e ( ̂    em F7 (abaixo da diagonal) para o caráter dias até o 

florescimento (DF), para o grupo de Boa Vista. Genitores: s1(Anãozinho); s2(BG 90-2); s3(BRS Biguá); s4(BRS Jaburu); s5(Canela Curta); 

s6(Chililica); s7(IR54R); s8(Itaqui); s9(Mearim); s10(Metica 1); s11(Saquarema); s12(TOx 514). 
                    F2 

F7 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 

s1 - 0.80 -0.33 1.27 0.30 NA -1.58 3.25** 0.32 -3.04 NA -0.99 

s2 -4.53** - 2.29 NA -2.39 0.51 -0.95 3.88** -1.03 -1.75 -0.32 -1.03 

s3 -4.06** 7.33** - 0.76 -2.20 2.70 1.24 -1.92 NA -0.22 -0.80 -1.50 

s4 6.76** NA 7.12 - 2.73 -1.01 -1.82 -0.31 -1.23 -1.95 0.13 1.43 

s5 3.68** -6.91** -2.95 -7.62** - 1.01 -1.28 2.45 -025 -0.83 0.46 2.62 

s6 NA 4.15** -1.86 0.96 5.39** - NA 2.62 -1.29 0.66 -3.91** -1.28 

s7 -0.71 4.18** -0.85 -5.52** NA NA - -2.51 1.90 1.85 1.28 0.58 

s8 0.44 5.88** 1.30 -5.36** 5.06** 0.149 -5.33** - -1.92 -1.31 1.45 -1.92 

s9 -0.01 0.37 NA 1.17 4.09** -6.81** -2.30** -4.64** - -0.22 1.19 -0.17 

s10 0.22 -4.85** -4.39** 2.44 4.36** -0.04 -1.53 -0.37 5.66** - 1.81 4.44** 

s11 NA 0.84 3.31 -3.85** -3.93** 0.65 3.66** 0.32 3.36 -4.37** - NA 

s12 -1.79 -6.40** -4.93** 3.89** -1.17 -2.59 8.42** 2.58 -0.88 2.88 NA - 

** e *  Significativo pelo teste t, a 1% e a 5% de probabilidade. NA= dados faltantes. 
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Dentre os melhores genótipos avaliados, de ambos os grupos dialélicos, os que 

apresentaram o melhor potencial para serem utilizados em programas de melhoramento 

como genitores detendo considerável grau de complementação em relação às frequências 

dos alelos nos locos com alguma aditividade, sendo detectado pelo parâmetro de heterose 

específica para os caracteres PG e DF, ao longo das gerações, ou seja, os genitores que 

apresentaram boa complementação entre si, um suprindo as deficiências do outro em nível 

de genoma, estão apresentados na tabela abaixo (Tabela 26). 

 

Tabela 26. Melhores cruzamentos em geração avançada (F7), envolvendo as médias dos 

cruzamentos e o parâmetro heterose específica ( ̂   , dos grupos dialélicos de Goiânia 

e Boa Vista, para os caracteres produção de grãos (PG) e dias até o florescimento 

(DF). 

MELHORES CRUZAMENTOS EM GERAÇÃO AVANÇADA 

GOIÂNIA 

CRUZAMENTO PG  ̂   CRUZAMENTO DF  ̂   
Maninjau x Pratinha Branco 10.612,5  2.597,6 

**
 IRAT 122 x CT11632 82,5 -2,25

 ns
 

Canarinho x Maninjau 9.717,5  1.571,6 
*
 IRAT 122 x Araguaia 82,5 -0,8 

ns
 

   Maninjau x Araguaia 82,0 -1,8 
ns

 

      

BOA VISTA 

CRUZAMENTO PG  ̂   CRUZAMENTO DF  ̂   
Anãozinho x BG 90-2 10.483,5  1.332,2 

**
 Canela Curta x BRS Jaburu 85,0 -7,6 

**
 

Canela Curta x BRS Jaburu 10.303, 2  1.940,8 
**

 BG90-2 x TOx 514 84,5 -6,4 
**

 

BG90-2 x Itaqui 9.842,4  774,5 
ns

 BRS Jaburu x Itaqui 84,0 -5,3 
*
 

Canela Curta x BG90-2 9.664,2  690,3
 ns

    

BRS Biguá x TOx 514 9.593,7  1.824,5 
*
    

 

 

4.4 CORRELAÇÕES ENTRE MÉDIAS, O PARÂMETRO  ̂   E O COEFICIENTE DE 

DISTÂNCIA RW   

 

A estatística de Mahalanobis (1936) e a análise capacidade de combinação por 

Griffing (1956) têm sido amplamente utilizados em predizer o desempenho dos híbridos 

com base em características morfológicas. No entanto, estes métodos requerem a obtenção 

e avaliação extensiva de combinações de genitores. Por outro lado, a determinação da 

distância genética por macadores moleculares dos genitores, poderia permitir de modo 

rápido a previsão do desempenho de híbridos (Joshi et al., 2001). 

Foram identificadas correlações significativas entre as distâncias genética 

(RW) e Médias dos caracteres PG e DF de cada combinação de genitores em F2 e F7 

(Tabela 27), e não sendo encontrada nenhuma correlação entre RW e estimativas  ̂  . Em 
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Goiânia somente foram significativas e negativas as correlações entre Médias de PG e RW 

(F2; p<0,05) e Média de DF e RW (F&; p<0,01), ou seja, em F2 as maiores produtividas 

estiveram associadas à maior distância genética, enquanto que em F7 o ciclo mais longo 

esteve associaso a distância genéticas menores. Considerando os ensaios de Boa Vista foi 

observado que em F2 houve correlação negativa entre a Média de DF e RW (p<0,01), 

enquanto essa correlação foi positiva em F7 (p<0,05). Esse resultado não coincidente indica 

que a diminuição das estimativas de  ̂  , em Boa Vista refletiu no aumento do ciclo quando 

cruzados genitores distantes geneticamente.  

Em relação ao grupo de Goiânia a variável Média de DF na geração F2 

apresentou correlação negativa com RW (-0,33), indicando que as correlações entre 

genitores mais divergentes apresentaram uma tendência de florescimento precoce. Porém, 

quando considerada a geração F7, esta correlação foi positiva e com baixa magnitude, 

evidenciando que para algumas combinações o avança das gerações não tenha sido 

favorável para reduzir o caráter. 

 

Tabela 27.  Correlações simples de Pearson, entre a de distância genética (coeficiente RW), 

heterose específica ( ̂    na geração F2 para os caracteres produção de grãos (PG) e 

dias até o florescimento (DF) e médias de PG e DF na geração F2; determinada por 24 

marcadores SSR, para os grupos de Goiânia (Diagonal inferior) e Boa Vista (diagonal 

superior). 

                BoaVista 

Goiânia 
 ̂  F2 PG  ̂  F2 DF Médias PG F2 Médias DF F2 RW 

 ̂  F2 PG - 0,7144 0,8836
**

 0,5992 - 0,04261 

 ̂  F2 DF 0,8294
**

 - 0,6313 0,8359
**

 0,08812 

Médias PG F2 0,6534
**

 0,5167
**

 - - 0,1444 - 0,18922
*
 

Médias DF F2 0,4046
**

 0,4876
**

 0,5364
**

 - 0,05805 

RW - 0,01791 0,04452 0,14099 - 0,33114
**

 - 

** e * Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste de Mantel baseado em 10000  simulações. 
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Tabela 28. Correlações simples de Pearson, entre a de distância genética (coeficiente RW) e 

heterose específica ( ̂    na geração F7 para os caracteres produção de grãos (PG) e 

dias até o florescimento (DF) e médias de PG e DF na geração F7; determinada por 24 

marcadores SSR, para os grupos de Goiânia (diagonal inferior) e Boa Vista (diagonal 

superior). 

                BoaVista 

Goiânia 
 ̂  F7 PG  ̂  F7 DF Médias PG F7 Médias DF F7 RW 

 ̂  F7 PG - 0,1303 0,8550
**

 0,9912 - 0,02976 

 ̂  F7 DF 
0,7134 - 0,1113 0,7606

**
 0,0944 

Médias PG F7 0,6275
**

 0,3145 - - 0,0026 0,06878 

Médias DF F7 0,5406 0,5433
**

 0,3864 - - 0,18624
**

 

RW 0,00864 0,03151 0,19996 0,0749
*
 - 

** e * Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste de Mantel baseado em 10000  simulações. 

 

As correlações envolvendo as estimativas de heterose específica para o caráter 

PG e sua Média, assim como para o caráter DF, tanto para o grupo de Goiânia como para 

Boa Vista, foram significativas e de magnitudes altas e positivas em ambas as gerações 

(Tabelas 27 e 28). 

As correlações entre os caracteres PG e DF na geração F2, para o grupo de 

Goiânia, apresentaram significância entre as médias de PG e heterose específica DF, bem 

como, as médias DF e heterose específica PG com magnitudes altas e efeitos positivos, 

indicando que as combinações que apresentaram as maiores médias em produção foram as 

que apresentaram as maiores estimativas de heterose específica. Também a heterose 

específica do caráter PG correlacionou positivamente com a heterose específica de DF, 

indicando que as combinações mais produtivas também foram as mais tardias. Entretanto, 

para o grupo de Boa Vista nenhuma correlação entre os caracteres foi significativa. Já na 

geração F7, em ambos os grupos, não houve correlações significativas entre os caracteres 

(Tabela 27 e 28). 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 GENÓTIPOS COM USO POTENCIAL COMO GENITORES EM PROGRAMAS DE 

MELHORAMENTO 

 

5.1.1 Parâmetros de Capacidade Geral de Combinação ( ̂ ), Heterose de Variedades 

( ̂ ) e Efeito Varietal ( ̂) 

 

A capacidade geral de combinação (CGC) de um genitor ( ̂ ) resulta de uma 

combinação linear de  ̂    ̂ , isto é, inclui o efeito de variedade e a heterose varietal 

(Gardner & Eberhart, 1966; Vencovsky & Barriga, 1992). Os genitores do grupo de 

Goiânia com as maiores magnitudes e efeitos positivos de  ̂  para o caráter PG foram 

Canela Curta, Maninjau, Epagri 108 e Diamante, além de serem os genitores mais 

produtivos. Para Cruz & Vencovsky (1989), quanto maior for o valor de CGC de 

determinado parental, maiores serão as frequências dos genes que aumentam a expressão 

do caráter e maiores serão as diferenças entre as frequências gênicas do parental e as 

frequências médias de todos os parentais do dialelo. Os genitores que apresentaram 

menores estimativas foram Araguaia, Bico Roxo, Canarinho, CT11632, IRAT 122, 

Lageado, Pratinha Branco e TOx 503, o que possivelmente deve-se à menor divergência 

genética em relação ao conjunto de genitores e, também, às menores médias de PG, à 

exceção de IRAT 122 que foi um dos genitores mais produtivos. O efeito varietal e 

heterose varietal nas duas gerações foi significativo para PG, indicando que para este 

caráter existem genitores superiores com relação ao seu desempenho médio em 

combinações híbridas. Para o caráter DF, os genitores que apresentaram as estimativas no 

sentido de diminuir o caráter, isto é, os mais precoces foram Araguaia, CT11632, IRAT 

122, Pratinha Branco e TOx 503. 

O grupo de Boa Vista teve como destaque os genitores BRS Jaburu, BG90-2, 

Mearim, BRS Biguá e Chililica, os quais apresentaram maiores magnitudes  ̂  e efeitos 
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positivos para o caráter PG e podem gerar híbridos com desempenho superior, além de 

linhagens com boas médias para o caráter. Dentre os genitores supracitados, Mearim 

destacou-se por ser o mais produtivo e ter o maior efeito varietal ( ̂). Os demais genitores 

apresentaram efeito varietal negativo, e apesar do desempenho per se desfavorável, 

apresentaram bom comportamento quando em combinações.  O efeito  ̂  para o caráter DF 

foi negativo para os genitores BRS Jaburu, TOx 514, Chililica, Canela Curta e Anãozinho. 

Em muitas espécies cultivadas o tempo de florescimento é governado por locos em que há 

certo grau de dominância para a precocidade (Vencovsky & Barriga, 1992). A 

possibilidade de selecionar as melhores populações parentais dentro de grupos de 

capacidade combinatória, com a finalidade de reduzir os dias para o florescimento, pode 

orientar a utilização de genótipos específicos para uma determinada região de cultivo, uma 

vez que a cultura do arroz é sensível ao fotoperíodo.  

A CGC reflete a elevada importância dos efeitos gênicos aditivos na expressão 

dos caracteres avaliados, para o conjunto de genótipos testados (Cruz & Vencovsky, 1989; 

Cruz & Regazzi, 1994). No melhoramento do arroz são utilizadas normalmente linhas 

puras ou suas misturas, portanto a seleção é praticada em gerações avançadas, permitindo 

maior progresso. Segundo Miranda (1996) os genitores com os maiores valores de  ̂  

poderão ser incluídos em programas de melhoramento genético de plantas autógamas, cujo 

objetivo seja a seleção de novos genótipos que superem seus genitores em gerações 

avançadas. No presente estudo, foi observado que em ambos os grupos dialélicos os 

genitores apresentaram efeitos  ̂  altos e positivos em ambas as gerações. Lorencetti et al. 

(2006) acrescentam ainda que, na escolha dos genitores, as médias dos caracteres  devem 

ser avaliadas em conjunto com a capacidade geral de combinação. 

A escolha dos genitores para a formação das populações segregantes é crucial 

para a obtenção de êxito nos programas de melhoramento, sendo a capacidade 

combinatória, com presença de genes complementares, o caráter determinante para o 

sucesso. Segundo Cruz & Regazzi (1994), estimativas muito baixas de  ̂ , para uma 

determinada característica, indica que o efeito de CGC do genitor i com base em seus 

cruzamentos não difere da média geral do dialelo. Por outro lado, valores elevados de  ̂ , 

positivos ou negativos, revelam que o genitor i é muito superior ou inferior, 

respectivamente, aos demais genitores. Assim, genitores com maiores valores de efeito  ̂ , 

poderão ser incluídos em programas de melhoramento genético de plantas autógamas, cujo 

objetivo esteja na seleção de novos genótipos que superem seus genitores em gerações 
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avançadas. No presente trabalho, os genótipos Canela Curta, Maninjau e Epagri 108 

poderiam estar presentes no grupo de genitores para o programa de melhoramento em 

Goiânia, e para Boa Vista os genótipos BG 90-2 e BRS Jaburu, devido a alta capacidade de 

combinação que estes materiais apresentaram em ambas as gerações. 

A seleção de genitores na cultura do arroz em gerações precoces, para extração 

de linhagens, não é uma alternativa viável, uma vez que os efeitos de dominância nos locos 

são efêmeros, isto é, se dissipam com as gerações de autofecundações. Deste modo, o 

avanço das gerações para seleção de genitores em gerações avançadas seria uma alternativa 

para explorar a diversidade genética dos genitores com mais eficiência, permitindo assim, 

indicar os melhores para participar das hibridações (Vencovsky & Barriga, 1992). Em 

Goiânia, por exemplo, o genitor Canela Curta apresentou alto efeito  ̂  em F2 para o 

caráter PG, porém, em F7 este mesmo efeito reduziu consideravelmente, o mesmo ocorreu 

para o genitor BRS Jaburu, pertencente ao grupo de Boa Vista. Porém, no conjunto de 

cruzamentos, os genitores (Canela Curta, Maninjau, Epagri 108 e Diamante) apresentaram 

alto efeito  ̂ . Conforme Cruz & Vencovsky (1989) a  ̂  de um genitor pode ser atribuída 

tanto ao seu comportamento per se quanto em combinações híbridas. 

Estes resultados apontam a forte influência de dominância atuando na geração 

inicial, o que seria esperado. Segundo Carvajal et al. (1997) a escolha de genitores baseada 

apenas em caracteres desejáveis é insuficiente para se obter progênies de alto desempenho 

genético. Avaliar o comportamento per se dos genótipos em híbridos, de forma que quando 

utilizados em cruzamentos tenham alta capacidade combinatória, para que produzam 

recombinações favoráveis em alta frequência é uma alternativa viável aos programas de 

melhoramento visando obter genótipos com elevada produção para serem explorados como 

linhagens, bem como genitores, que participem de blocos de cruzamentos.  

 

5.1.2 Parâmetro de Heterose Específica ( ̂    

 

O desempenho de cruzamentos entre genitores geneticamente diversos é 

essencial para identificar padrões heteróticos promissores. A combinação entre Variedades 

Tradicionais (VT), Linhagens/Cultivares Internacionais (LCI) e Linhagens/Cultivares 

Brasileiras (LCB) da CNAE, permite aumentar a probabilidade de identificação de 

linhagens transgressivas resultante da combinação de genitores com background genético 

diverso. A seleção de linhagens com desempenho superior se dá a partir de populações 
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segregantes promissoras, sendo avaliadas em gerações avançadas, o que permite a 

liberação da combinação da diversidade genética oriunda dos genitores (Ramalho et al., 

1997), o que foi realizado no presente trabalho com a avaliação dos cruzamentos na 

geração F7. 

De acordo com Nass et al. (2001)  a condução de populações segregantes pelo 

método bulk é simples e fácil, mas tem como principal desvantagem a perda de alelos 

favoráveis por amostragem, problema este que pode ser contornado com a utilização do 

número de indivíduos apropriados e crescente a cada geração. Tomando como referência a 

primeira geração segregante (F2), o incremento da variância aditiva é expressivo nas 

gerações seguintes. O método bulk, com a endogamia, permite explorar a variabilidade 

genética liberada dentro e entre linhagens de um cruzamento. Com o decorrer das gerações 

na população pode ocorrer seleção natural, resultando na manutenção dos indivíduos mais 

adaptados.  

No presente trabalho, observou-se que nenhum dos cruzamentos, dos grupos 

dialélicos, tanto de Goiânia como de Boa Vista, apresentaram todos os alelos favoráveis na 

direção desejada para os caracteres avaliados, indicando a possibilidade de obter linhagens 

superiores por meio da combinação e seleção dos alelos favoráveis existentes em genitores 

diferentes. Nesse trabalho, os cruzamentos avaliados em F7 eram constituídos por misturas 

de linhas puras, portanto, combinações desejáveis podem estar dentro de cada cruzamento, 

porém precisariam ser detectadas e avaliadas com a abertura de famílias a partir da escolha 

de plantas individuais, a partir da geração F8. Contudo, a não realização de seleção na 

geração F2, abrindo mão de avaliações iniciais, permitirá a liberação de toda a diversidade 

útil dos materiais, pois mesmo não havendo seleção, foram mantidos os alelos das plantas 

mais adaptadas (maior produtividade) pelo avanço em bulk até gerações mais avançadas.  

Segundo Cruz & Vencovsky (1989), quando o melhorista seleciona genitores 

pelos seus efeitos de CGC, ele está selecionando o genitor pelo seu potencial per se ou 

pelo seu potencial heterótico. Por outro lado, caso o melhorista descarte o genitor com base 

no efeito de CGC, ele estará desprezando o genitor pelo seu baixo potencial per se ou pelo 

seu baixo efeito heterótico. Deste modo, se o potencial heterótico do genitor for o principal 

determinante da CGC, a escolha do mesmo para programa de melhoramento seria 

inadequada, pois a heterose não transpõe a superioridade das frequências alélicas, mas sim 

a divergência. Portanto, o genitor selecionado poderia apresentar a frequências de alelos 

favoráveis baixa, sendo que, para seleção de linhas puras (linhagens), isto é indesejável.  
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Em um programa de melhoramento de autógamas, como o arroz, são obtidas 

linhagens cujos alelos, e não os genótipos foram transmitidos por seus genitores. Nesse 

caso, novas combinações genotípicas são formadas pela união dos alelos a cada geração, e 

o efeito  ̂  dos genitores, de fato, deve ser explorado, pois reflete os efeitos aditivos 

presentes. A cada geração de autofecundação o efeito de heterose é reduzido à metade, pela 

redução na frequência de locos heterozigotos e, estando sob a restrição de não epistasia, 

quando vários locos são considerados, então, o efeito de heterose depende do número de 

locos contrastantes e também do nível de dominância em cada loco.  Em qualquer caso, a 

heterose estará prevista para ocorrer sempre que houver uma diferença na frequência de 

genes e algum grau de dominância direcional a um ou mais locos envolvidos no controle 

do caráter (Hallauer et al., 2010).  

Em F2 o coeficiente de efeito de dominância é de (½)
m-1

, sendo m o número de 

gerações de autofecundação, então será (½)
2-1

 = ½. Em F7 os efeitos de dominância é (½)
7-1

 

= (½)
6
 =    ⁄ , ou seja, praticamente nulo. Isso significa que, na geração F2, a maior 

contribuição em heterose, média e específica, é devida aos desvios de dominância. Já na 

geração F7, a contribuição em heterose, média e específica, é devida às epistasias 

envolvendo efeitos aditivos, acumulados ao longo do avanço das gerações de endogamia, e 

também devido à divergência em frequência alélica entre os genitores envolvidos (Hallauer 

et al., 2010). Portanto, espera-se uma redução da heterose específica como fonte de 

variação entre cruzamentos com avanços de gerações de endogamia. 

Ramalho et al. (2012) apontam que se o modelo de análise dialélica não explica 

os resultados conforme o esperado para uma geração avançada em autofecundações 

baseado no modelo aditivo-dominante, outros pressupostos deverão ser levantados. 

Provavelmente as significâncias nos cruzamentos em F7 se devem a efeito epistático 

aditivo-aditivo que são fixados na geração com decorrer das autofecundações, ou pela 

condução da população, uma vez que, foram conduzidas todas em bulk, estando sujeitas a 

problemas com a amostragem nos avanços, ou devido à seleção artificial, mesmo que não 

realizada neste trabalho, pode estar sujeita no momento da colheita, ou ainda, a atuação da 

seleção natural, contribuindo para a manutenção dos alelos oriundos dos indivíduos mais 

adaptados (Silva, 2009).  

A epistasia é proporcionada por todo e qualquer tipo de interação interalélica, e 

pode contribuir para a expressão da heterose em cruzamentos. Os efeitos epistáticos 

ocorrem em cruzamentos específicos em linhas puras com combinações únicas de genes, 
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sendo explicada por variações em aditividade e dominância (Hallauer et al., 2010). Sallem 

et al. (2005) ao utilizar o Triple Test Cross (TTC) em arroz, verificaram que a epistasia foi 

considerada parte integrante da variação genética para vários caracteres. A predominância 

da ação de genes aditivos para o número de grãos por panícula, peso do grão por panícula e 

peso de mil grãos sugere que a seleção pode ser utilizada nos programas de melhoramento 

para a produtividade. 

Normalmente interessam aos melhoristas as combinações híbridas que 

apresentarem estimativas de heterose específica mais favorável, e que envolvam pelo 

menos um parental que tenha apresentado o mais favorável efeito de capacidade geral de 

combinação. No grupo dialélico de Goiânia, na geração F7, apenas sete combinações foram 

significativas para heterose específica para o caráter PG, do total de 61 cruzamentos. Este 

resultado mostra a tendência de perda de relevância da heterose específica como causa de 

variação entre os cruzamentos, com o avanço da endogamia, uma vez que, o efeito de 

dominância é praticamente nulo em F7, e a contribuição para estas combinações 

expressivas, ou seja, com elevada média para o caráter, é resultado dos efeitos epistáticos 

envolvendo valores aditivos, dando origem ao efeito aditivo-aditivo. 

Os cruzamentos Canela Curta x Canarinho; Canela Curta x IRAT 122; 

Araguaia x CT11632; Araguaia x Maninjau; Canarinho x Maninjau; CT11632 x IRAT 122 

e Maninjau x Pratinha Branco foram significativos e oscilaram em efeitos positivos e 

negativos com magnitudes altas e baixas (aumentando e diminuindo o caráter) para PG, na 

geração F7 do grupo de Goiânia. Destes cruzamentos apenas Araguaia x CT11632; 

Canarinho x Maninjau e Maninjau x Prantinha Branco apresentaram efeitos positivos e alta 

magnitude.  As combinações Canarinho x Maninjau e Maninjau x Pratinha Branco 

destacaram-se quanto à produção de grãos provavelmente por reunirem os efeitos ( ̂) 

favoráveis do genitor Maninjau, e os efeitos ( ̂ ) favoráveis dos genitores Canarinho e 

Pratinha Branco. Assim, a escolha destes parentais pelo desempenho em produtividade e 

divergência genética em relação aos demais pode ser promissora para o programa de 

melhoramento genético da Embrapa. O uso desses genótipos em cruzamentos podem 

derivar linhagens e cultivares superioras, devido suas estimativas favoráveis dos efeitos  ̂ e 

 ̂ , consequência direta dos efeitos aditivos, e da ausência de efeitos negativos da heterose 

específica entre eles, com o decorrer dos avanços das gerações. 

No geral, para o grupo de Goiânia, os cruzamentos citados envolveram pelo 

menos um dos genitores com alto efeito  ̂  para o caráter PG, exceto o cruzamento 
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Araguaia x CT11632 em que ambos os genitores apresentaram o efeito  ̂  baixo. Os efeitos 

significativos e positivos de  ̂   indicam que estas combinações híbridas apresentam 

desempenho fenotípico superior e que não pode ser explicado pela média dos genitores e 

suas capacidades gerais de combinação. Grande parte das combinações híbridas foram 

superiores em relação ao esperado quanto ao desempenho dos genitores envolvidos. Estes 

efeitos superiores de  ̂   podem ser obtidos através de cruzamentos entre materiais 

geneticamente divergentes, como os materiais da CNAE, indicando maior divergência 

genética entre eles, permitindo a complementariedade de genes com frequência de alelos 

favoráveis e superiores à frequência média da população.  

Segundo Hallauer et al. (2010) cada combinação híbrida tem um conjunto 

único de genes e de interações, sendo a base genética exata de cada combinação também 

única. Assim, o nível de dominância, os tipos de dominâncias e epistasias, bem como as 

diferenças nas frequências alélicas podem ser determinadas, mas cada combinação será 

diferente quanto ao efeito de heterose específica. Portanto, cada combinação híbrida 

corresponde a um cruzamento único entre os genitores, e a resposta dos cruzamentos é 

devido aos efeitos genéticos aditivos de cada um dos parentais envolvidos ou pelos efeitos 

epistáticos (aditivo-aditivo), que são acumulados com o avanço das gerações. 

As três combinações citadas do dialelo de Goiânia (Araguaia x CT11632; 

Canarinho x Maninjau e Maninjau x Prantinha Branco), se destacaram por seus efeitos  ̂   

em F7, apresentando divergência genética considerável, pois envolveram genitores 

oriundos do exterior (estrato LCI) do sistema de cultivo irrigado e, genitores VT do 

sistema de cultivo de terras altas. Os acessos do grupo das VT vem sendo cultivados no 

Brasil há muitas gerações, e possuem grande rusticidade devido à sua adaptação a 

ambientes com baixo uso de insumos e a presença de grande variabilidade genética nessas 

populações.  Segundo Brondani et al. (2006), as VT apresentam maior capacidade em 

produzir sob efeitos limitantes da produtividade, como por exemplo, incidência de 

doenças, déficit hídrico, e apesar de apresentarem um menor potencial produtivo, possuem 

alta estabilidade da produção, por serem geralmente constituídas por uma combinação de 

genótipos. Tal combinação é resultante de misturas ao acaso de sementes de outras 

variedades tradicionais e/ou comerciais, ou o resultado do fluxo de pólen de genótipos 

plantados em áreas próximas a áreas de cultivo de alguma VT. Quanto ao estrato LCI, 

segundo Bueno (2010) os acessos pertencentes a este estrato estão dentre os de melhor 

desempenho médio quanto à produção de grãos em relação aos demais acessos da CNAE, 
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o que demonstra o grande potencial produtivo desses materiais como genitores em 

programas de melhoramento. Em termos gerais, as melhores combinações híbridas, de 

fato, foram provenientes de pelo menos um genitor se destacando quanto ao efeito de 

capacidade geral de combinação, em ambas as gerações. Os dados de CGC também são 

associados às médias, ou seja, maiores médias apresentam valores altos de  ̂ . 

Segundo Bagheri & Jelodar (2010), o incremento na produtividade ocorre 

pelos componentes de produção individual devido à heterose, ou alternativamente, devido 

a efeitos gênicos múltiplos de caracteres que compõem a produtividade, como o tamanho 

da panícula, peso da panícula e número de grãos cheios. Geralmente combinações entre 

genitores que apresentam capacidade geral de combinação (Alta X Baixa) produzem boas 

combinações específicas. No presente trabalho, para o grupo de Goiânia, cinco 

cruzamentos envolveram os dois genitores com alto efeito  ̂  Alto x Alto, em ambas as 

gerações para o caráter PG. Na geração F2, os cinco cruzamentos apresentaram efeitos  ̂   

significativos, porém em F7 não. O grupo de cruzamento de genitores, com efeito,  ̂  Alto x 

Baixo foi composto por trinta cruzamentos, e destes apenas 9 foram significativos quanto 

ao efeito  ̂   em F2 e, apenas uma combinação significativa em F7. Quanto ao grupo de 

cruzamentos com efeito  ̂  Baixo x Baixo, 25 combinações foram identificadas, 

apresentando em 13 delas efeito  ̂   significativo em F2, enquanto na F7 apenas uma 

combinação foi significativa. O caráter DF apresentou 14 combinações envolvendo 

genitores com  ̂  Alta x Alta sendo quatro destas significativas para o efeito  ̂  . Para o 

grupo envolvendo genitores de efeito  ̂  Alto x Baixo, 30 combinações foram identificadas, 

sendo apenas oito significativas para o efeito  ̂  ; enquanto o grupo envolvendo efeito  ̂  

Baixo x Baixo foi composto por apenas dez combinações. 

Segundo Vencovsky (1970), a capacidade específica de combinação depende 

também do tamanho do dialelo, da heterose média e da parte heterótica da capacidade geral 

de combinação, além da frequência alélica dos locos em dominância. Quanto ao caráter DF 

(grupo de Goiânia), as 23 combinações híbridas apresentaram efeitos de heterose 

específica significativas na geração F2.  Já na geração F7 os híbridos com efeitos 

significativos foram apenas 13, das 61 combinações. Pelo teste de médias, apenas uma 

combinação apresentou o ciclo mais longo para o florescimento, chegando aos 106 dias, e 

com o parâmetro  ̂   significativo.  Entretanto, três combinações apresentaram menor DF, 

mas não foram significativas quanto à heterose específica. Dentre as combinações na 
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geração F7 que foram significativas, as que apresentaram menor DF foram Diamante x 

TOx 503, com 84 dias, Canela Curta x IRAT 122 e Canela Curta x Pratinha Branco com 

86 dias. 

Na geração F7 do grupo de Boa Vista, apenas 10 combinações apresentaram 

efeitos significativos (p<0,01) para o caráter PG. Estes resultados são concordantes para o 

teste de significância apresentado, em que se observa a tendência de redução da heterose 

específica como causa da variação entre os cruzamentos, resultante dos avanços da 

endogamia. Em F7 os efeitos de dominância chegam a ser praticamente nulos. Assim, as 

contribuições em heterose média e específica nas combinações são resultantes de efeitos 

epistáticos envolvendo efeitos aditivos que foram acumulados com as gerações de 

autofecundações. Das dez combinações significativas na geração F7 as melhores pelo teste 

de médias foram Anãozinho x BG90-2; BRS Biguá x TOx 514; BRS Jaburu x Canela 

Curta; Chililica x Saquarema e IR54R x Mearim. Estes cruzamentos se destacaram quanto 

ao caráter PG por reunirem estimativas de efeito  ̂ favoráveis de pelo menos um dos 

genitores envolvidos nos cruzamentos, e os efeitos de  ̂  favoráveis do outro produzindo 

bons cruzamentos, evidenciando boa complementariedade gênica dos genitores, em locos 

atuando em aditividade com o avanço das gerações, uma vez que, os locos com efeitos 

gênicos com dominância se dissipam com o avanço das gerações. Assim, também, as 

combinações se destacaram quanto ao efeito  ̂   mais altos e positivos, ou seja, elevando a 

média da produtividade, e envolvendo pelo menos um dos genitores mais produtivos, e 

com efeito da capacidade geral de combinação alto para o caráter, sendo concordante com 

trabalhos de Paini et al. (1996) e Cruz & Regazzi (2004).  

Para o caráter DF na geração F7, das 59 combinações, 31 tiveram estimativas 

significativas, oscilando entre magnitudes altas e baixas e com efeitos positivos e 

negativos, para o grupo de Boa Vista. Entre as combinações significativas para a heterose 

específica, apenas uma combinação BRS Jaburu x Saquarema pelo teste de médias 

apresentou a menor média e com a redução do parâmetro  ̂   (negativo), ou seja, reduziu o 

ciclo de dias até o florescimento, entretanto, as combinações BG 90-2 x Metica 1 BRS 

Biguá x Metica 1 , Itaqui x Mearim , Mearim x Metica 1  e Metica 1 x Saquarema , pelo 

teste de médias, também foram precoces, e apresentaram o efeitos negativos reduzindo o 

caráter. O número de dias até o florescimento reduziu consideravelmente com o avanço de 

geração das combinações do dialelo, evidenciando que a complementação gênica entre os 

genitores foram expressas para redução do caráter, o que foi também descrito por Carvajal 
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et al. (1997), que verificaram que o avanço das gerações reduziu drasticamente o período 

de florescimento na cultura do trigo.  

Para Cruz & Vencovsky (1989) nem sempre dois genitores de alta capacidade 

geral de combinação, quando cruzados, originam o melhor híbrido. Nesse trabalho, no 

grupo de Boa Vista, para o caráter PG sete cruzamentos foram compostos por genitores 

com efeitos positivos (Alto x Alto) para a capacidade geral de combinação, enquanto 32 

combinações envolveram genitores com efeitos  ̂  positivo e negativo (Alto x Baixo) e 18 

combinações com efeitos  ̂  negativos (Baixo x Baixo).   

Os parentais avaliados não reuniram todas as características ideais de um 

genitor para o melhoramento. Contudo, os cruzamentos entre os genitores citados, de 

ambos os grupos dialélicos, podem ser considerados auspiciosos, por suas estimativas 

favoráveis de  ̂ e  ̂ , devido aos efeitos aditivos, e da ausência de efeitos negativos de 

heterose específica. Assim, a escolha dos parentais pelos seus desempenhos per se e por 

suas divergências em relação aos demais parentais, tem grande potencial a ser explorado 

pelo melhoramento para a seleção de novas linhagens provenientes das melhores 

combinações, bem como direcionar os melhores genitores para comporem blocos de 

cruzamentos. 

As combinações que sobressaíram quanto ao efeito  ̂   na geração F7 foram 

devido à boa complementariedade gênica entre os locos contrastantes (locos diferentes que 

contribuem para o aumento do caráter) dos genitores envolvidos, fato este, devido às 

gerações avançadas por mais tempo, permitindo a liberação de toda a diversidade genética 

presentes nas combinações, já que as populações foram avançadas em bulk, o que permitiu 

a atuação da seleção natural exercendo forte influência nas frequências dos genótipos para 

o caráter PG. Portanto, é provável que a significância dessas combinações tenha sido 

resultante, principalmente, da existência de graus diferentes de complementação das 

frequências gênicas, posto que envolveram parentais com reduzido vínculo genético 

(Borba, 2007).   

A heterose específica indica que os parentais estudados apresentam 

considerável grau de complementação, em relação às frequências dos alelos, nos locos com 

alguma aditividade ou epistasia (aditiva-aditiva) ao longo das gerações de 

autofecundações. Para Vencovsky & Barriga (1992), entende-se por complementação o 

fenômeno em que dois parentais de um cruzamento se completam, um suprindo as 

deficiências do outro, em nível de genoma. As combinações mais produtivas têm heteroses 
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específicas positivas e altas enquanto os híbridos menos produtivos têm heteroses 

específicas negativas. Híbridos resultantes do cruzamento entre genitores selecionados com 

base no seu efeito  ̂ , e estes genitores tendo frequências de alelos favoráveis superior à 

frequência média da população, que apresente considerável divergência em relação aos 

genitores com a qual está sendo combinados, são as escolhas preferenciais.  

As correlações envolvendo as estimativas de heterose especícica para o caráter 

PG e sua média, assim como para o caráter DF, tanto para Goiânia como para Boa Vista, 

foram significativas e de magnitudes altas e positivas em ambas as gerações. Conclui-se, 

então, que as informações das médias dos cruzamentos são tão importantes quanto às 

estimativas de heteroses específicas, portanto, depreende-se que as estimativas de heterose 

específica, para esta situação, poderiam ser inferidas a partir das próprias médias das 

combinações, uma vez que expressariam o comportamento dos genótipos. 

 

 

5.2 MARCADORES MOLECULARES SSR NA PREDIÇÃO DE DESEMPENHO DE 

COMBINAÇÕES DE GENITORES 

 

A distância genética RW só foi correlacionada com a média das combinações 

dos genitores para os caracteres PG e DF, e não com as estimativas  ̂   das combinações de 

genitores. Mendonça (2009), avaliando um dialelo na geração F1, também não encontrou 

correlação significativa entre DF com a distância RW, e encontrou correlação negativa 

entre PG e RW. Com base no resultado do presente trabalho, que avaliou gerações mais 

avançadas que Mendonça (2009), a utilização de marcadores SSR para inferir o potencial 

de sucesso de uma combinação híbrida, tanto em F2 quanto em F7, não seria indicada para 

o arroz. 

Diversos trabalhos têm buscado correlacionar à distância genética quantificada 

por marcadores de DNA, com o desempenho de combinações híbridas, entretanto, os 

resultados revelam discrepâncias. Na cultura do milho, Smith et al. (1900), identificaram a 

relação entre a distância genética o desempenho dos híbridos, apenas quando o número de 

marcadores e o tamanho da amostra foram ampliados. Lanza et al. (1997), também na 

cultura dos milho, identificou correlação da distância genética e o rendimento dos híbridos, 

com marcadores RAPD. Para a cultura do arroz (Xiao et al., 1996), encontraram 

associação positiva da distância genética e rendimento nos híbridos. Por outro lado, 
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Lorencetti et al. (2006) não encontraram correlação entre a distância genética, a e heterose 

em de trigo, soja e aveia. Assim também, Barbosa Neto et al. (1996) também não 

estabeleceram nenhuma relação entre o rendimento de híbridos em trigo com a distância 

genética. Marcadores SSR utilizados nesse trabalho foram selecionados com base na sua 

alta heterozigosidade esperada (Borba et al. 2009). Marcadores SNPs relacionados a 

caracteres de interesse com ampla amostragem do genoma podem ser mais úteis no sentido 

de estimar de modo mais realístico a distância genética do genoma funcional, podendo ser 

correlacionada significativamente com os dados agronômicos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os parentais que destacaram quanto ao desempenho heterótico para o caráter 

produtividade na geração F2 foram: Canela Curta, Lageado e Maninjau. Em geração F7 

foram: Canarinho, Lageado e Maninjau, indicando que são parentais promissores em 

cruzamentos para obtenção de híbridos. Para o caráter dias até o florescimento os 

genitores: Bico Roxo, Canarinho, IRAT 122 e Lageado apresentaram maiores efeitos para 

precocidade tanto na geração F2 com em F7, exceto para IRAT 122. Recomendam-se em 

geração F7 as combinações Canarinho x Maninjau e Maninjau x Pratinha Branco, 

mostraram-se superiores quanto à produtividade, reunindo os efeitos varietais favoráveis 

do genitor Maninjau, e os efeitos heteróticos favoráveis dos genitores Canarinho e Pratinha 

Branco. Assim, a escolha destes parentais pelo desempenho é uma opção interessante para 

o programa de melhoramento genético do arroz em Goiânia. Adicionalmente, as 

combinações envolveram os genótipos geneticamente indicando a ocorrência de 

complementariedade de alelos favoráveis resultando em médias de produção superiores em 

geração avançada.  Quanto ao caráter DF as combinações de genitores que destacaram 

tanto em F2 quanto F7 foram IRAT 122 x CT11632, IRAT 122 x Araguaia e Maninjau x 

Araguaia. 

O dialelo de Boa Vista, os genitores BG90-2, BRS Jaburu e Mearim 

apresentaram o parâmetro  ̂  mais elevado para o caráter PG, indicando que são bons 

genitores para participarem em blocos de cruzamentos. Os genitores BG90-2 e BRS Jaburu 

apresentaram  ̂  mais alto em ambas as gerações, porém apresentaram efeito varietal 

reduzido, enquanto que, o genitor Mearim apresentou bom potencial per se.  Quanto ao 

caráter DF os parentais BRS Jaburu, TOx 514, Chililica, Canela Curta e Anãozinho  

apresentaram as magnitudes  ̂  mais altas, considerando a redução dos dias para o 

florescimento. As combinações com desempenhos favoráveis para produção de grãos em 

F7 foram Anãozinho x BG 90-2, BRS Biguá x TOx 514. Para o caráter DF, as combinações 

que resultaram como mais precoces foram Canela Curta x BRS Jaburu, BG90-2 x TOx 514 

e BRS Jaburu x Itaqui.  
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A utilização de marcadores SSR para inferir o potencial de sucesso de uma 

combinação híbrida, tanto em F2 quanto em F7, não foi indicada para o arroz. 
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