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RESUMO GERAL 

 

MORAIS JÚNIOR, O. P. Variabilidade e progresso genético com seleção recorrente em 

arroz de terras altas. 2013. 163 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de 

Plantas) – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2013.1  

 

O arroz (Oryza sativa L.) é o cereal mais importante do mundo, sendo o 

componente principal da dieta básica da população mundial. O incremento do potencial 

produtivo em novas cultivares de arroz de terras altas vem se destacando como um dos 

principais desafios para o melhoramento genético da cultura neste milênio. À medida que se 

aumenta a produção média das cultivares, torna-se mais difícil identificar genótipos 

superiores, visto que as diferenças a serem detectadas são cada vez menores. Isto ressalta a 

importância do desenvolvimento de populações melhoradas com alta frequência de alelos 

favoráveis e variabilidade genética. A seleção recorrente apresenta-se como um método que 

tem como base funcional o melhoramento populacional, sendo sua principal característica a 

obtenção de resultados em longo prazo. A partir da população de seleção recorrente CNA6 

de arroz de terras altas, este trabalho teve como objetivos (i) obter estimativas de parâmetros 

genéticos e fenotípicos entre progênies S0:2 para produção de grãos (PG, em kg ha-1) e altura 

de plantas (AP, em cm), em quatro ciclos de seleção; (ii) determinar a influência do 

componente da interação entre progênies e locais sobre as estimativas de parâmetros 

genéticos e fenotípicos; (iii) estimar o progresso genético da população ao longo de quatro 

ciclos de seleção recorrente para PG, AP e dias para florescimento (DF, em dias); e (iv) 

avaliar o potencial genético dessa população por meio da probabilidade de se gerar linhagens 

superiores após cada ciclo de seleção. Foi utilizado um conjunto de dados provenientes de 

ensaios de rendimentos de progênies S0:2 nos anos agrícolas de 2000/01, 2003/04, 2006/07 

e 2009/10 da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Em cada ciclo de 

seleção foram conduzidos ensaios em diferentes locais (Santo Antônio de Goiás-GO; 

Paragominas-PA; Primavera do Leste-MT; Sinop-MT; Teresina-PI e Vilhena-RO). O 

delineamento experimental adotado foi em blocos aumentados de Federer, sem repetição 

dentro de local e com mínimo de três testemunhas em cada ciclo. Em cada ciclo de seleção, 

os dados de PG e AP foram submetidos à análise de variância individual para Santo Antônio 

de Goiás-GO, o único local comum em todos os ciclos, e análise de variância conjunta com 

todos os locais. Foram obtidas estimativas de correlações fenotípicas, genéticas e ambientais 

entre os três caracteres estudados. Foram estimados os ganhos genéticos médios relativos 

por ciclo, ganhos médios anuais e totais relativos, como também os coeficientes de 

determinação ponderados e os ganhos entre ciclos e o ganho total com base nos contrastes 

entre as médias estimadas para cada ciclo. Além disso, foram obtidas as proporções 

esperadas de linhagens superiores após cada ciclo de seleção, adotando a média das 

testemunhas como padrão. As estimativas de correlações genéticas entre PG e AP foram -

0,42 e entre AP e DF de -0.11, ambas significativas (p0,01), e nenhuma correlação foi 

detectada entre PG e DF. Assim, dentro dessa população as progênies mais produtivas 

apresentavam menor porte, podendo ser de ciclo precoce, médio ou tardio. As estimativas 

de variância genética entre progênies S0:2 sugeriram que a variabilidade genética foi mantida 
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ao longo dos ciclos de seleção para os caracteres PG e AP. Pela decomposição da interação 

genótipo x local (GxL) foi verificado predominância da parte complexa da interação para os 

caracteres PG e AP. Por fim, verificou-se que a interação GxL afetou as estimativas de 

parâmetros genéticos e fenotípicos para ambos os caracteres, em função da ampla 

distribuição geográfica dos ambientes alvos, os quais o programa de seleção recorrente do 

arroz de terras altas visa obter ganhos com seleção a médio e longo prazo. Os resultados 

revelaram claramente a eficiência do programa de seleção recorrente no progresso da média 

da população, para PG e AP, com ganhos genéticos significativos observados durante os 

quatro ciclos de seleção. O potencial genético da população em gerar linhagens superiores 

aumentou ao longo dos ciclos de seleção para PG e AP. Apesar da ausência de ganho 

genético em DF, o potencial genético para este caráter foi mantido na população durante os 

quatro ciclos decorridos. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa L., genética quantitativa, componentes de variância, interação 

genótipo x ambiente, ganho genético, melhoramento populacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

  

GENERAL ABSTRACT 

 

MORAIS JÚNIOR, O. P. Variability and genetic progress with recurrent selection in 

upland rice. 2013. 163 f. Dissertation (Master’s Degree in Genetics and Plant Breeding) – 

Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2013. 2 

 

Rice (Oryza sativa L.) is the most important cereal in the world as a major 

component of the staple food of the world’s population. The increase of the yield potential 

of new upland rice cultivars has been became highlighted as a main challenge for the plant 

breeding in this millennium. The increasing mean yield of cultivars becomes more difficult 

to identify superior genotypes, because the contrasts among elite-lines are becoming smaller. 

This highlights the importance of developing improved populations with high frequency of 

favorable alleles and genetic variability. The recurrent selection is a method based on 

population breeding and the main characteristic is obtaining long-term results. Using the 

recurrent selection population CNA6 of upland rice, the objectives of this study were: (i) to 

obtain estimates of genetic and phenotypic parameters among S0:2 progenies for grain yield 

(PG, in kg ha-1) and plant height (AP, in cm), in four selection cycles; (ii) to determine the 

influence of the progeny x location interaction on estimates of genetic and phenotypic 

parameters; (iii) to estimate the genetic progress of the population along the four cycles of 

recurrent selection for PG, AP and days-to-flowering (DF, in days); and (iv) to evaluate the 

genetic potential of this population through the expected proportion of superior lines after 

each selection cycle. It was used the data set from yield trials of S0:2 progenies in the years 

2000/01, 2003/04, 2006/07 and 2009/10 from Brazilian Agricultural Research Corporation 

(Embrapa). In each cycle, the trials were carried out in some locations (Santo Antônio de 

Goiás-GO; Paragominas-PA; Primavera do Leste, MT; Sinop-MT; Teresina-PI and Vilhena-

RO). The experimental design was augmented block of Federer, without replicate within 

location and with at least three checks. The plots were composed by four rows with five 

meters long, spacing of 0.30 m, and density of 60 seeds per meter. In each cycle, the data set 

from PG and AP were subjected to individual analysis of variance for Santo Antônio de 

Goiás-GO, the unique common location in all cycles, and joint analysis of variance for all 

locations. Estimates of phenotypic, genotypic and environment correlations among three 

traits studied was obtained. The average gains per cycle, and average annual gains and total 

were estimated, as also the weighted coefficients of determination and gains among cycles 

and the total gain based on contrasts among estimated averages for each cycle. In addition, 

the expected proportions of superior inbred lines after each selection cycle were obtained, 

using the average of the checks as standard. Estimates of genetic correlations between PG 

and AP were  -0.42 and between AP and DF the -0.11 , both significant (p0,01), and no 

correlation was detected among PG and DF. Thus, within this population progenies with 

higher grain yield had lower plant height, and cycle may be early, medium or late. Estimates 

of genetic variance among S0:2 progenies suggested that genetic variability was maintained 

along the cycles of selection for the traits PG and AP. After unfolding of the genotype x 

location interaction (GxL) was observed predominance of the crossover interaction for PG 

and AP. Finally, it was found that the GxL interaction affected the estimates of genetic and 

phenotypic parameters for both traits, due to the wide geographic distribution of the target 
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environments, which the recurrent selection program aims to obtain genetic gains in medium 

and long term. The results show clearly the efficiency of recurrent selection program in the 

progress of the population mean for grain yield and plant height, with significant genetic 

gains observed during the four cycles of selection. The genetic potential of the population to 

develop superior inbred lines increased during to selection cycles for grain yield and plant 

height. Despite the absence of genetic gain for days-to-flowering, the genetic potential for 

this trait was kept in the population during the four cycles elapsed. 

 

Key words: Oryza sativa L., quantitative genetic, variance components, genotype x 

environment interaction, genetic gain, breeding population. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O incremento do potencial produtivo em novas cultivares de arroz de terras altas 

vem se destacando como um dos principais desafios para o melhoramento genético da 

cultura neste milênio. O lançamento de cultivares altamente produtivas é uma alternativa 

benéfica para tornar a cultura do arroz de terras altas mais competitiva, tanto nacional como 

internacionalmente. Para tanto, o sucesso do programa de melhoramento genético na criação 

de cultivares superiores depende da habilidade do melhorista na condução das populações 

disponíveis. Tal habilidade consiste em definir claramente os caracteres a serem melhorados, 

distinguir e planejar os melhores cruzamentos entre os genótipos disponíveis, além da 

escolha da melhor estratégia de condução das populações, para que sejam mantidos ganhos 

contínuos com a seleção (Borém & Miranda, 2005; Ramalho et al., 2012). 

À medida que se aumenta a produção média das cultivares, torna-se mais difícil 

identificar genótipos superiores, visto que as diferenças a serem detectadas são cada vez 

menores. Isto ressalta a importância do desenvolvimento de populações melhoradas, que se 

caracterizam por apresentar frequência mais elevada dos alelos favoráveis ao programa de 

melhoramento. O sucesso do melhoramento populacional é condicionado por algumas 

características intrínsecas às populações manejadas. Tais características relacionam-se às 

elevadas médias dos caracteres de interesse e suficiente variabilidade genética para 

possibilitar ganhos contínuos com a seleção (Morais, 1992; Morais et al., 2006). 

Os métodos de condução de populações segregantes utilizados nos programas 

de melhoramento de espécies autógamas, quando utilizados de forma exclusiva, restringem-

se à obtenção de novas combinações favoráveis de alelos pela elevação do nível de 

homozigose (Martinez et al., 1997). Associado a isso, o manejo de um conjunto gênico 

limitado pelos melhoristas causa a redução da variabilidade genética para caracteres 

quantitativos como produção de grãos, o que leva à uma diminuição da possibilidade de 

ganhos com a seleção (Rangel et al., 1998). Assim, uma alternativa é desenvolver populações 

de ampla base genética e maneja-las por seleção recorrente, para obtenção de contínuos 

ganhos genéticos em produção de grãos e outros caracteres agronômicos em programas de
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melhoramento de espécies autógamas (Geraldi, 1997).  

Novos desafios têm surgido e os melhoristas de plantas autógamas têm dado 

grande ênfase ao melhoramento populacional e aos caracteres quantitativos, como sendo os 

responsáveis diretos pelo aumento da produtividade. A obtenção e manutenção da 

variabilidade genética satisfatória em populações base é fator importante para tornarem mais 

eficientes os programas de melhoramento genético para seleção de linhagens endogâmicas 

superiores (Borém & Miranda, 2005). 

A seleção recorrente apresenta-se como um método que tem como base 

funcional o melhoramento populacional, sendo sua principal característica a obtenção de 

resultados em longo prazo, devido à manutenção de tamanhos efetivos suficientemente altos, 

reduzindo as chances de deriva genética (Rangel et al., 2007). Assim, a utilização da seleção 

recorrente exige das atividades que a permeiam, alta eficiência quanto à obtenção de 

resultados satisfatórios e condizentes com os objetivos do programa de melhoramento 

genético. Esse fato é decorrente dos altos investimentos demandados pelos programas de 

melhoramento, para atender aos objetivos de longo prazo, sendo que a utilização da seleção 

recorrente pode-se tornar não sustentável, caso não seja obtido progresso genético. A 

avaliação da eficiência dos programas de melhoramento, principalmente daqueles que se 

utilizam do método da seleção recorrente para melhoramento populacional, é fundamental, 

visando redefinir as estratégias a serem seguidas, de forma que cada unidade de recurso 

investido resulte no máximo de ganho. Segundo Ramalho et al. (1993), a obtenção de 

estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos da população de seleção recorrente auxilia 

os melhoristas na tomada de decisões a respeito das estratégias seletivas empregadas e na 

possibilidade de predição de ganhos genéticos para os futuros ciclos de seleçãos com a 

seleção recorrente. 

As estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos podem ser obtidas, 

simplesmente, por meio de ensaios provenientes de apenas um ambiente, seja ano ou local. 

Neste caso, tais estimativas se referem àquela condição ambiental específica, impedindo de 

serem extrapoladas para outros ambientes, quando há presença da interação genótipo x 

ambiente (Cruz & Carneiro, 2006). Assim, dependendo de sua magnitude na expressão 

fenotípica do caráter, ela pode reduzir a correlação entre o fenótipo e o genótipo, 

inflacionando a variância genética e, por conseguinte, os parâmetros relacionados, como a 

herdabilidade (Rocha & Vello, 1999; Chaves, 2001). Neste caso, torna-se muito importante 
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determinar a magnitude da interação genótipo x ambiente para obtenção de estimativas mais 

precisas e isentas do componente da interação. 

Como a obtenção de estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos, a 

possibilidade de estimação do progresso genético na seleção representa uma das aplicações 

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

1992). A estimação do progresso genético em programas de seleção recorrente consiste em 

importante estratégia para avaliar os ganhos assegurados pela seleção durante determinado 

período, analisar a eficiência dos procedimentos adotados, visando propor ações corretivas 

quando necessário, além de orientar nos futuros ciclos de seleçãos (Rangel et al., 2002; 

Morais et al., 2006). 

A avaliação precoce do potencial das populações de seleção recorrente quanto à 

probabilidade de gerar linhagens superiores consiste num grande desafio para programas de 

seleção recorrente, pois altos investimentos são demandados para o manejo de tais 

populações. Entre vários procedimentos úteis à avaliação do potencial genético de 

populações segregantes, o método de Jinks & Pooni (1976) tem ganhado importância. Este 

método estima a probabilidade de se obter linhagens que superem determinado padrão na 

geração F∞, considerando a média e a variância genética das gerações iniciais. 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivos, a partir da população de 

seleção recorrente CNA6 de arroz de terras altas: (i) obter estimativas de parâmetros 

genéticos e fenotípicos entre progênies S0:2, visando analisar a variabilidade genética para 

produção de grãos e altura de planta, em quatro ciclos de seleção; (ii) determinar a influência 

do componente da interação entre progênies e locais sobre as estimativas de parâmetros 

genéticos e fenotípicos; (iii) estimar o progresso genético da população ao longo dos quatro 

ciclos de seleção recorrente avaliados, para produção de grãos, altura de planta e dias para 

florescimento; e (iv) avaliar o potencial genético da população, em cada ciclo, em gerar 

linhagens superiores. 

 

 

 

 



    

 

 

  

 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA SÓCIOECONÔMICA DO ARROZ NO BRASIL 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é o cereal mais importante do mundo como principal 

componente da dieta básica da população mundial. Sua importância mundial não se remete 

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

do homem, ao lado do trigo. O arroz é o quarto produto agrícola mais produzido no mundo, 

atrás apenas da soja, do trigo e do milho. A Ásia é o maior produtor mundial (90,5%), 

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

2011). 

Este cereal desempenha papel estratégico em níveis econômico e social, 

sobretudo nos países em desenvolvimento, como o Brasil, ocupando a terceira posição em 

termos de produção de grãos, sendo antecedido apenas pela soja e milho (Ferreira et al., 

2006; Agrianual, 2011). Com uma produção nacional anual de arroz em casca de 

aproximadamente 11,5 milhões de toneladas, produzidas numa área maior que dois milhões 

de hectares, o Brasil destaca-se como o nono maior produtor mundial de arroz e o primeiro 

quando se excetua a Ásia (Agrianual, 2011). 

O arroz é considerado como importante fonte de energia, devido à alta 

concentração de amido, proteínas, vitaminas e minerais, além de possuir baixo teor de 

lipídios. Sendo um dos principais alimentos da dieta nos países em desenvolvimento, o arroz 

é responsável por fornecer, em média, 715 kcal per capita por dia, o que equivale a 27% dos 

carboidratos, 20% das proteínas e 3% dos lipídios na alimentação diária (Kennedy et al., 

2002). Apesar desse grande potencial nutricional, pequena quantidade de arroz é consumida 

como ingrediente em produtos processados, sendo o seu maior consumo na forma de grãos. 

De acordo com os dados de 2003, o Brasil apresenta-se como quinquagésimo no consumo 

per capita de arroz, com cerca de 46 kg/hab/ano, e o décimo como consumidor mundial do 

cereal, atrás apenas dos países asiáticos (FAO, 2011).
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Cerca de 90% de todo o arroz mundial é cultivado e consumido na Ásia, cujo 

sistema básico de cultivo é o irrigado por inundação. O arroz é alimento básico para 2,4 

bilhões de pessoas no mundo e, segundo estimativas, a produção mundial deverá ser dobrada 

até 2050, para atender a demanda da população, visto que o rápido crescimento da população 

está aumentando a demanda do produto em proporções não equiparáveis ao crescimento da 

produção. Para atender a demanda, deverão ser acrescido ao mercado mundial de arroz cerca 

de dez milhões de toneladas por ano (Guimarães et al., 2006). De acordo com Pingali (1995), 

somente metade desse total será produzida no continente asiático, sendo a outra parte, 

produzida nos demais continentes, sobretudo, na América Latina e África. Com grande 

potencial produtivo, quase inexplorado, para produção de arroz, a América Latina detém 

cerca de 12% da terras agrícolas e 13,2% dos recursos renováveis de água, podendo se tornar 

o grande fornecedor desse cereal. 

Os dois sistemas de produção de arroz no Brasil, o de terras altas e o irrigado, 

respondem por 25% e 75% da produção nacional, respectivamente. Apesar do alto potencial 

do arroz de terras para alcançar produtividades maiores que 5.000 kg ha-1, a instabilidade 

climática durante o período de cultivo e a ocorrência de doenças, principalmente a brusone 

(Magnaporthe grisea), têm contribuído para a baixa produção da cultura, com média 

nacional de 1,8 t ha-1, bem inferior ao sistema irrigado, com 6,2 t ha-1 em nível nacional 

(Guimarães et al., 2006). 

A cultura do arroz de terras altas se destacou com um papel importante como 

cultura pioneira no processo de ocupação agrícola dos cerrados, iniciado na década de 60. O 

processo de abertura de área iniciou-se no período de 1975 a 1985, em que a cultura chegou 

a ocupar área superior a 4,5 milhões de ha. O sistema de exploração caracterizava-se pelo 

baixo custo de produção, devido à baixa adoção das práticas recomendadas, incluindo 

plantios tardios. Com a progressiva redução das áreas de abertura, em meados da década de 

1980, a área cultivada com arroz sob o sistema de cultivo de sequeiro, foi sendo 

gradativamente reduzida (Guimarães et al., 2006). 

A região Centro-Oeste é a mais importante no cultivo do arroz de terras altas. 

Desde o início da década de 1970 o arroz de terras altas vem sendo cultivado nessa região, 

quando as políticas governamentais, por meio de créditos diferenciados e assistência técnica, 

estimularam a utilização dos Cerrados para a produção de alimentos. A partir da década de 

1980 a cultura do arroz de terras altas passou a ser explorada mais tecnicamente, devido à 

crescente importância da cultura da soja no país, à necessidade de abertura de novas áreas 
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nas regiões edafoclimaticamente mais favoráveis e à rotação de culturas pelo sistema de 

plantio direto. A partir daí, a orizicultura no sistema de terras altas se comportou como 

cultura alternativa para o sistema agrícola nacional (Guimarães et al., 2006). 

Apesar das inovações tecnológicas conseguidas nas décadas de 80 e 90 terem 

contribuído consideravelmente para melhoria dos sistemas agrícolas, a rizicultura de terras 

altas enfrentou dois grandes desafios. O primeiro desafio se relaciona a consolidação da 

cultura de maneira sustentável nos diferentes sistemas de produção de grãos, principalmente 

sob plantio direto. Já o segundo desafio consiste na mudança do perfil do rizicultor, pois a 

falta de qualificação técnica e gerencial nesse sistema de produção impede sua classificação 

como profissional na cultura (Ferreira et al., 2006). 

O cultivo de arroz de terras altas encontra-se em um vasto número de ambientes, 

que envolve desde grandes áreas mecanizadas até pequenas propriedades rurais, em 

produção de subsistência. Dentre esses ambientes há as regiões centro-norte do estado do 

Mato Grosso, partes dos estados do Maranhão e do Pará, que respondem por cerca 60% da 

produção de arroz de terras altas, uma vez que apresenta uma importante macro-região 

bastante favorável a este sistema de cultivo, sendo considerada como zona favorecida 

(Agrianual, 2011). 

O arroz de terras altas também é cultivado em regiões que apresentam alto risco 

de ocorrência de déficit hídrico, que contribui com reduções drásticas na produção de grãos, 

pelo estresse hídrico e pela maior incidência de brusone. Tais regiões compreendem o sul do 

Piauí, sudeste do Maranhão, noroeste da Bahia, Tocantins, Goiás, noroeste de Minas Gerais, 

centro-norte de São Paulo, noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e sudeste do Mato 

Grosso (Cornélio et al., 2004). 

A sustentabilidade econômica da cultura do arroz de terras altas requer cultivares 

mais produtivas e de grãos de alta qualidade, mais tolerantes à deficiência hídrica, à brusone 

e com maior vigor inicial (Ferreira et al., 2006). Por outro lado, embora o cultivo de arroz 

de terras altas tenha apresentado baixa produtividade, ele é acompanhado de vantagens 

comparativas que têm permitido a diluição de muitos custos, como o de oportunidade de 

ocupar áreas com solos de baixa fertilidade e menor necessidade de altos investimentos em 

capital financeiro, quando comparado com outras culturas (Mendez Del Villar & Ferreira 

apud Korbes et al., 2005). 

Quanto ao cenário econômico-comercial, o Brasil tem conseguido suprir a sua 

demanda interna de arroz, apesar da necessidade de importação de significativo volume do 
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cereal dos países vizinhos produtores pertencentes ao Mercosul (Mercado Comum do Sul). 

Este cenário confirma as tendências em relação à oferta e demanda do arroz no país, ou seja, 

a oferta superior à demanda. Neste contexto, os baixos preços do arroz no mercado 

doméstico é algo que já começa a ser observado, uma vez que seu comércio mundial ainda 

é inexpressivo em relação a outras commodities. Com isso, os orizicultores poderão ser os 

mais prejudicados nesse cenário, por terem a menor margem de comercialização nas 

negociações ao longo da cadeia. Diante dessa situação, é necessário que a cadeia orizícola 

dirija esforços na geração de incentivos para aumento na demanda, na agregação de valor ao 

produto final, na oferta de tipos especiais de arroz como busca de novos mercados e estímulo 

para aumento do consumo pela população brasileira com ações de marketing mais eficientes 

(Barata, 2005; Wander, 2006; Zamberlan & Sonaglio, 2011). 

 

2.2 MELHORAMENTO GENÉTICO DO ARROZ DE TERRAS ALTAS 

 

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

Indonésia, por Van der Stock, porém, os primeiros trabalhos de melhoramento genético, 

propriamente ditos, ocorreram no Japão, a partir de 1893, na Estação Experimental Agrícola 

Nacional (Chang & Li, 1980). O primeiro método de melhoramento utilizado no arroz foi o 

de seleção em variedades nativas do Japão, seguido pelo de seleção de linhagens. Após as 

primeiras hibridações artificiais em 1904, o programa japonês de melhoramento genético do 

arroz passou a empregar o método genealógico e, em seguida, os métodos de bulk e de 

mutação artificial (Pereira, 2002). 

No Brasil, os primeiros trabalhos de melhoramento genético na cultura orizícola 

iniciaram apenas em 1937, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), visando ao 

desenvolvimento de variedades para o sistema de terras altas (Morais et al., 2006). O 

melhoramento do arroz no Brasil é dividido em três fases: a primeira decorre ao período 

anterior a 1938, caracterizada pelo aproveitamento da variabilidade genética existente nas 

variedades locais, em materiais de coletas e introduções feitas de outros países. A segunda, 

que compreende o período entre 1938 e 1970 é caracterizada pela obtenção da variabilidade 

genética por meio de hibridação e pelas coletas e introduções, principalmente, de outros 

países. A terceira fase, iniciada na década de 70 até os dias atuais, é caracterizada pelas 

atividades desenvolvidas pela Embrapa e as instituições estaduais de pesquisa agropecuária 

(Abbud, 1991; Pereira, 2002). 
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Segundo Morais et al. (2006), a história do melhoramento do arroz de terras altas 

na Embrapa pode ser fragmentado em duas fases distintas. A primeira, que compreende o 

período de 1975 a 1990, enfatizou ações voltadas à tolerância à deficiência hídrica e, 

principalmente, resistência à brusone, fator constantemente priorizado nos programas de 

melhoramento, devido a sua relevância para a cultura. As treze cultivares, liberadas para 

cultivo nessa fase, caracterizavam-se pela boa capacidade competitiva com plantas daninhas, 

devido a maior rusticidade, satisfatória tolerância a doenças e maior potencial produtivo que 

as cultivares antigas. Tais cultivares foram bem aceitas pelos produtores em função da ampla 

adaptação, maior disponibilidade de sementes e pelas características agregadas, que 

superavam as mais antigas. 

Durante a primeira fase do melhoramento do arroz de terras altas na Embrapa, 

significativos ganhos genéticos para produção de grãos foram alcançados, considerando a 

ação conjunta com as instituições estaduais de pesquisa. Para o programa de melhoramento 

de Minas Gerais, Soares & Ramalho (1993) observaram progresso genético satisfatório no 

período de 1980 a 1989, com estimativas de 3,0% de ganho anual. Mais tarde, Soares et al. 

(1999) obtiveram estimativas de 1,3% para as linhagens precoces, e de 3,4% para as de ciclo 

médio, considerando o período de 1975 a 1995. Para o programa de melhoramento do 

Paraná, Abbud (1991) estimou ganho de 1,3% ao ano para produção de grãos em arroz de 

terras altas. Tais ganhos, quando associados com aqueles obtidos para outras culturas, podem 

ser referenciados como satisfatórios (Morais et al., 2006). Para efeito de comparação, o 

melhoramento de soja no Paraná resultou em progressos genéticos anuais de 1,3% a 1,8% 

para produção de grãos, no período de 1981 a 1986 (Toledo et al., 1990). Para o sorgo, o 

aumento em produção de grãos no período de 1974 a 1988 foi, em média, de 1,5% ao ano 

(Rodrigues, 1990). Segundo o trabalho de Abreu et al. (1994), em Minas Gerais, os novos 

genótipos de feijão refletiram em ganho genético de 1,9% ao ano em relação à Carioca, 

cultivar mais plantada naquele Estado.  

A partir da década de 1990, iniciou-se a segunda fase do melhoramento genético 

do arroz de terras altas na Embrapa. Nessa fase, maior ênfase foi dada à qualidade de grãos, 

adicionalmente, com resistência à brusone, sempre fortemente priorizada dentro do 

programa, e a melhoria no ideótipo da planta de arroz, como baixa estatura e alto potencial 

produtivo, para se adequar aos novos sistemas de cultivo de maior nível tecnológico. Apesar 

de ainda ser nítida a importância dada pelo programa à maior tolerância à deficiência hídrica, 
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a sua grande ênfase, dada na primeira fase, foi substituída pela qualidade de grãos, na 

segunda fase (Morais et al., 2006). 

Breseghello et al. (2011) avaliaram os resultados do programa de melhoramento 

do arroz de terras altas da Embrapa no período de 1984 a 2009. Pelos resultados obtidos, os 

autores dividiram o período de 25 anos de melhoramento da cultura em três fases, sendo 

elas: 1984 a 1992; 1992 a 2002; e 2002 a 2009. 

A primeira fase do melhoramento, compreendida entre 1984 e 1992, foi 

caracterizada como a fase em que os ganhos genéticos para produção de grãos não foram 

significativos, apesar de consideráveis ganhos genéticos para o caráter estimados em outros 

estudos (Abbud, 1991; Soares et al., 1999). Segundo os autores, nessa fase ainda não se tinha 

definido claramente um ideótipo que pudesse ser selecionado no germoplasma disponível 

para que viesse a contribuir com ganho genético efetivo. 

A segunda fase do melhoramento descrita por Breseghello et al. (2011), 

compreendida entre 1992 e 2002, foi caracterizada pela forte introdução de linhagens e 

progênies segregantes do programa de arroz de terras altas do Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) e dos Estados Unidos, para compor o germoplasma brasileiro. 

A maior influência desses materiais introduzidos foi para a melhoria do tipo de planta e da 

qualidade de grãos, quanto às dimensões e teor de amilose. Essas introduções eram 

criteriosamente exploradas, avaliadas e selecionadas para uso pelo programa brasileiro, ora 

como fonte de novas cultivares, ora como genitores nos cruzamentos, realimentando o 

programa nacional (Morais et al., 2006). 

Segundo Morais et al. (2006), a forte atuação do programa brasileiro na melhoria 

da qualidade de grãos do arroz de terras altas ocorreu devido à maior preferência pela 

característica longo fino, a classe de grão agulhinha, que passou a ser caracterizada como 

“arroz de boa qualidade”. Essa preferência foi impulsionada pela qualidade de grãos do arroz 

irrigado cultivado no sul do país, que já era o padrão nacional desde 1980. O progresso do 

melhoramento genético para qualidade de grãos do arroz de terras altas foi notavelmente 

alcançado na segunda fase, principalmente pelo lançamento da cultivar BRS Primavera, em 

1997, que segundo Soares et al. (2001), foi a cultivar de maior impacto nessa fase devido à 

sua ótima qualidade culinária. As cultivares lançadas a partir desse período permitiram que 

a qualidade de grãos do arroz de terras altas se tornasse equiparável ao arroz irrigado. 

Segundo Breseghello et al. (2011), além da melhoria na qualidade de grãos, a 

introdução de germoplasma do CIAT no programa brasileiro contribuiu significativamente 
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para a melhoria da arquitetura da planta de arroz de terras altas. Isto se deveu à redução da 

altura média, maior perfilhamento, folhas eretas e curtas e panículas abaixo do dossel, 

características que contribuíram sobremaneira para a redução do acamamento, constituindo, 

assim, o ideótipo almejado pelos melhoristas brasileiros. Outra característica importante no 

melhoramento dessa cultura consistiu na redução de seu ciclo, uma vez que a precocidade 

está atrelada à viabilidade de rotação com outras culturas para realização de safrinha. 

Vários trabalhos têm demonstrado a eficiência do melhoramento genético na 

melhoria da arquitetura e na redução do ciclo da cultura do arroz de terras altas. Para o 

programa de melhoramento de Minas Gerais, Souza et al. (2007) avaliaram 25 cultivares 

desenvolvidas no período de 1950 a 2001 e observaram considerável redução da altura média 

das plantas, com ganho genético de -21 cm no grupo precoce e em -38 cm no tardio, no 

período avaliado. Os mesmos autores observaram ganho genético para o caráter dias para 

florescimento, com decréscimo de 13 dias no grupo tardio e acréscimo médio de dez dias no 

grupo de cultivares precoces, considerando o período de 51 anos. Breseghello et al. (2011) 

observaram, ainda, ganho genético para o caráter dias para florescimento, com redução 

média de 6,35 dias no período. Os autores ainda estimaram ganho genético de -13 cm na 

altura de plantas para o período de 25 anos. Breseghello et al. (2006), avaliando o progresso 

genético para ciclo até a floração e altura de planta obtido pelo melhoramento de arroz de 

terras altas da Embrapa, no período de 1996 a 2000, em Goiás, Minas Gerais, Maranhão, 

Piauí e Mato Grosso, observaram que o ciclo até o florescimento foi reduzido, em média, 

0,52 dias ao ano, e a altura de planta reduziu-se, em média, 0,85 cm ao ano. 

Quanto ao progresso genético para produção de grãos na segunda fase do 

melhoramento, descrita por Breseghello et al. (2011), os autores estimaram ganho de 0,53% 

para o período, considerando este ganho significativo para o período, uma vez que, atenção 

especial foi dada à melhoria da qualidade de grãos. Para o programa de melhoramento do 

Amapá, Atroch et al. (1999) estimaram ganho genético médio anual de 3,5% ao ano em 

produção de grãos no período de 1991 a 1996, além de considerável progresso em resistência 

ao acamamento e qualidade de grãos. Apesar de considerar a primeira e a segunda fase do 

melhoramento, simultaneamente, Souza et al. (2007), avaliando 25 cultivares desenvolvidas 

no período de 1950 a 2001 em Minas Gerais, estimaram ganhos genéticos para produção de 

grãos de 0,30% e 2,09% ao ano, nos grupos precoce e tardio, respectivamente. 

Breseghello et al. (2006), avaliando o progresso genético para produção de grãos 

obtido pelo melhoramento de arroz de terras altas da Embrapa no período de 1996 a 2000, 
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obtiveram ganhos genéticos nulos para Goiás e Minas Gerais, ao passo que para o Meio-

Norte (Maranhão e Piauí) e Mato Grosso o ganho genético foi de 1,20% e 1,85% ao ano, 

respectivamente. Em média, para as quatro regiões, estimaram ganho genético anual de 

0,37%. Borges et al. (2009) avaliaram o progresso genético para produção de grãos obtido 

pelo melhoramento de arroz de terras altas em Minas Gerais no período entre 1997 a 2008. 

Também observaram que o progresso genético para produção de grãos no estado de Minas 

Gerais manteve-se estagnado ou nulo, no entanto, concluíram que as cultivares lançadas 

nesse período foram superiores às mais antigas, em qualidade de grãos, resistência à brusone 

e ao acamamento. Desse modo, apesar de progressos genéticos médios com baixas 

magnitudes para produção de grãos, sugere-se que o programa de melhoramento foi eficiente 

durante a primeira e segunda fase de melhoramento. Segundo os autores, isso se deveu a 

necessidade de introduzir germoplasma exótico ao programa brasileiro e a intensa pressão 

de seleção para fatores relacionados à qualidade de grãos, impediram ganhos genéticos 

satisfatórios para outras características, como para produção de grãos na década de 1990 

(Breseghello et al., 2006). 

A terceira fase, segundo Breseghello et al. (2011), abrange o período de 2002 a 

2009, que corresponde ao estágio atual do programa de melhoramento genético da Embrapa. 

Segundo os autores o progresso genético para produção de grãos nessa fase foi significativo 

e de elevada magnitude, com estimativa de 1,44% no período. Tal resultado reflete a forte 

pressão de seleção dada neste período para o aumento da produção de grãos, uma vez que 

os demais caracteres, como estatura de planta e ciclo, sob seleção estabilizadora, estão com 

perspectivas de se manterem estáveis, com ciclo de aproximadamente 80 dias e altura de 

planta com cerca de 95 cm. A qualidade de grãos já foi alcançada, chegando a patamares 

satisfatórios, no entanto, será sempre fortemente priorizada dentro do programa de 

melhoramento, assim como a resistência à brusone e tolerância à deficiência hídrica, devido 

à sua relevância para a cultura do arroz no ambiente tropical. 

A ampliação da base genética das cultivares de arroz de terras altas no Brasil tem 

sido proposta como estratégia de se evitar, em médio e longo prazo, o platô de ganhos 

genéticos, principalmente para produção de grãos e impedir a vulnerabilidade genética, ou 

seja, a perda de alelos de interesse para os programas de melhoramento genético (Abadie et 

al., 2005). Uma das principais alternativas para isso é o uso da ampla diversidade presente 

na coleção de germoplasma, principalmente das variedades tradicionais, já adaptadas em 

amplo espectro de ambientes. A coleção nuclear da Embrapa é composta por 550 acessos, 
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em que, 186 são de sistema de cultivo irrigado, 281 de terras altas e 83 de sistema facultativo. 

Dos 281 acessos do sistema de terras altas, 148 são variedades tradicionais, 76 são linhagens 

e cultivares introduzidas e 57 linhagens e cultivares brasileiras (Brondani et al., 2007). 

O manejo de todo o germoplasma disponível ao mesmo tempo é impossível de 

ser realizado. Assim, pensando na sustentabilidade do arroz em longo prazo, o programa de 

melhoramento genético da Embrapa tem trabalhado com subconjuntos do germoplasma 

denominados de populações. Tais populações vem sendo manejadas em dois níveis de 

intensidade de seleção. No primeiro nível se encontra as populações base, constituída por 

genótipos com concentração média de alelos favoráveis menor que no segundo nível, onde 

se localiza as populações elite. A população elite consiste, a rigor, em um subconjunto da 

população base de melhoramento, porém sintetizada a partir de cruzamentos entre genitores 

elite, com a finalidade de encontrar genótipos transgressivos para serem lançados como nova 

cultivar (Castro, 2000; Morais, 2000a). 

Cada população constituinte população base possui pelo menos uma 

característica que a distingue das demais, de forma que possa ser manejada isoladamente, 

conduzida e melhorada por seleção recorrente. Essa subdivisão tem possibilitado a 

exploração mais efetiva do germoplasma de arroz. A população base é enriquecida pelas 

ações de pré-melhoramento, focalizadas nas prospecções de alelos de interesse. No 

melhoramento da população base são preservados os tamanhos efetivos elevados, para 

reduzir as perdas de alelos por deriva genética, assumindo-se ganhos genéticos menores por 

ciclo de seleção. A cada ciclo é avaliado a possibilidade de incorporar os melhores genótipos 

das populações-base nas populações-elite. Essa incorporação é precedida de cruzamentos 

teste, para avaliar a capacidade de combinação do novo genitor com a população elite 

(Castro, 2000; Morais, 2000a). 

O programa de seleção recorrente em arroz de terras altas no Brasil iniciou em 

1984, por meio dos trabalhos da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária)/CNPAF (Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão) em parceria com o 

IRAT (Institut de Recherches Agronomiques et des Cultivares Vivriéres, França) atual Cirad 

(Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement). 

Estas instituições iniciaram o programa de melhoramento populacional, com o intuito de 

desenvolver populações com potencial de fornecimento de linhagens promissoras para o 

desenvolvimento de híbridos. Para condições de terras altas, a primeira população sintetizada 

foi a CNA-IRAT 5, obtida pelo intercruzamento de 27 linhagens, sendo 26 da subespécie 
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japonica e uma indica. Esta era uma linhagem mutante oriunda da IR36, obtida por Sing & 

Ikehashi (1981), que possui o gene recessivo que condiciona a macho esterilidade genética 

(Oliveira, 1997). 

No caso do arroz de terras altas, atualmente a população base está 

compartimentalizada em populações de constituição genética distinta e sintetizada para 

objetivos específicos. Essas populações são: CG136, CG2710, CNA6 e CNA9, que vêm 

sendo melhoradas sistematicamente, focalizando produção de grãos, qualidade de grãos, 

resistência às doenças, tolerâncias à deficiência hídrica e outras características como 

resistência ao acamamento, precocidade, vigor e resistência às pragas. 

 

2.3 SELEÇÃO RECORRENTE EM ESPÉCIES AUTÓGAMAS 

 

   A dificuldade de melhorar populações para os caracteres quantitativos como 

produção de grãos é reconhecida, existindo a necessidade de utilização de métodos de 

melhoramento que, além de não restritivos à variabilidade genética da população, 

contribuam para o aumento da probabilidade de seleção de genótipos com maior número de 

alelos favoráveis (Hallauer et al., 2010). Dentro desse cenário, é que surgiu e se consolidou 

a genética quantitativa, como ferramenta auxiliar ao melhoristas para definição do melhor 

critério a ser adotado em função do material genético disponível e das condições de condução 

do programa de melhoramento. Com o desenvolvimento de métodos estatísticos e genéticos, 

os programas de melhoramento foram capazes de constatar a existência de satisfatória 

variabilidade genética aproveitável pela seleção nas populações disponíveis, bem como o 

surgimento de esquemas de melhoramento populacional, baseados na seleção recorrente 

(Canton, 1988). 

Pelas informações disponíveis na literatura, a maioria dos caracteres com que os 

melhoristas trabalham é de natureza quantitativa, ou seja, controlada por muitos genes como 

produção de grãos, que é também muito influenciada pelo ambiente. Outros fatores 

limitantes ao melhoramento genético consistem na presença de alelos de interesse em 

genitores diferentes e na necessidade de melhoria simultânea de várias características 

durante o processo de seleção. Nessas situações, torna-se impossível acumular todos os 

alelos favoráveis de uma única vez. Nesse caso, a principal alternativa para se obter sucesso 

em relação aos objetivos dos programas de melhoramento genético de autógamas é o uso da 

seleção recorrente (Ramalho et al., 2005a; Ramalho et al., 2012). 
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Os primeiros esquemas de melhoramento genético, semelhantes ao da seleção 

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

Jones, em 1920. Entretanto, a primeira descrição detalhada do método foi exibida em 1940, 

por Jenkins, após resultados de ensaios para avaliação das capacidades geral de combinação 

em geração precoce de milho. Tal método recebeu a denominação de seleção recorrente em 

1945, quando Hull sugeriu que a seleção após cada ciclo de intercruzamento poderia 

melhorar a capacidade específica de combinação em milho (Allard, 1971). A principal 

vantagem desse método consiste em que o nível máximo de produção não é determinado 

pelo genótipo de uma única planta original, obtida pela seleção dentro de linhagens 

homozigotas, mas pela combinação favorável de alelos existentes em plantas oriundas de 

população com ampla base genética (Allard, 1971; Paterniani & Miranda Filho, 1987). 

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

de progênies, avaliação, seleção e recombinação das melhores, visando, com isso, aumentar 

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

seleção. Basicamente, na seleção recorrente as progênies com características de interesse 

para o programa são selecionadas e, posteriormente, recombinadas para formar a nova 

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

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

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

método significa repetir os mesmos procedimentos, ciclo após ciclo de seleção, tornando 

contínuo o processo de concentração de alelos favoráveis, deslocando a média do caráter no 

sentido desejado (Geraldi, 1997). 

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

intrapopulacional, em que a seleção objetiva o melhoramento do comportamento per se da 

população; e o melhoramento interpopulacional, em que, além do melhoramento do 

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

híbrido entre as duas populações (Paterniani & Miranda Filho, 1987). Segundo Hallauer 

(1980), quando o objetivo do programa é a adaptação de germoplasma exótico ou o 

melhoramento do potencial de populações, visando à extração de linhagens superiores para 

o programa de desenvolvimento de cultivares, deve-se dar preferência ao melhoramento 

intrapopulacional. 

As etapas do melhoramento intrapopulacional em autógamas, por meio da 

seleção recorrente, compreendem a sintetização da população e o melhoramento da 
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população, que envolvem a avaliação, seleção e recombinação de progênies. Em espécies 

autógamas, normalmente não existem populações de ampla base genética para serem 

melhoradas por seleção recorrente. Assim, é necessária a sintetização da população base com 

a escolha adequada dos genitores, etapa que merece máxima dedicação dos melhoristas, pois 

dela depende todo o sucesso futuro (Fehr, 1993). A população base deve possuir, além de 

média alta para os caracteres de interesse, variabilidade genética suficiente para obtenção de 

ganhos contínuos com a seleção. Por isso, a escolha dos genitores deve ser criteriosa para 

atender esses quesitos. Linhagens exóticas ou pouco adaptadas podem aumentar a 

variabilidade, no entanto, reduzem a média da população. Caso linhagens mal adaptadas 

sejam contempladas, elas devem ser submetidas a programas de retrocruzamento, para que 

apenas os descendentes que apresentarem níveis satisfatórios de adaptação sejam incluídos 

na fase de recombinação (Chaves, 1997). 

Quanto à quantidade de genitores a serem envolvidos na estruturação da 

população, imagina-se que quanto maior, melhor. No entanto, se o número de genitores for 

alto, a contribuição alélica de cada genitor será baixa, com grandes possibilidades de se 

dissipar no início do processo. Por outro lado, quando o número de genitores é baixo, a 

chance de associar os alelos de interesse na maioria dos locos é pequena (Menezes Júnior, 

2007). Para plantas autógamas, o número de genitores que tem sido recomendado é de dez a 

vinte (Ramalho et al., 2012). Tendo em vista obter boa variabilidade genética e manter na 

população os alelos de todos os genitores, com frequência de 5% a 10%, desde que a 

recombinação seja feita adequadamente (Vieira et al., 2005). 

Devido à maior facilidade da realização dos cruzamentos em espécies alógamas, 

a seleção recorrente tem sido tradicionalmente mais empregada no melhoramento destas do 

que nas espécies autógamas (Ramalho et al., 2012). Contudo, resultados promissores 

também vêm sendo alcançados com a seleção recorrente em autógamas, sobretudo devido à 

possibilidade de uso da macho esterilidade genética. A macho esterilidade genética em arroz, 

obtida em um mutante da cultivar IR 36 mediante mutagênico químico (Singh & Ikehashi, 

1981), viabilizou a realização de cruzamentos em número suficiente para promover a 

recombinação a cada ciclo (Geraldi, 1997; Guimarães & Chântel, 2003). 

A recombinação manual em plantas autógamas, apesar de apresentar baixa 

praticidade, tem sido o método básico para recombinação em muitas dessas espécies. O 

feijoeiro comum e a soja são exemplos em que a utilização da macho esterilidade é possível, 

porém ainda com algumas dificuldades, como o pólen que não se dispersa naturalmente e a 
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difícil identificação e manutenção das plantas macho estéreis. Por isso a recombinação 

manual ainda é a melhor opção em certas espécies autógamas (Ramalho et al., 2001; 

Menezes Júnior, 2007). Uma alternativa que tem sido utilizada com sucesso para 

recombinação em espécies autógamas consiste no método proposto por Bearzoti, descrito 

por Ramalho et al. (2001). Nesse esquema, cada genitor envolvido participa de dois 

cruzamentos, ou seja, seguindo o esquema de dialelo circulante, em que os cruzamentos são 

dirigidos de forma que a contribuição de cada genitor seja a mesma nas sucessivas 

recombinações. 

Atualmente há tendência de se intensificar o uso da recombinação manual em 

autógamas, para contornar algumas limitações decorrentes da recombinação por meio de 

macho esterilidade em campo (Ramalho et al., 2012). Outra opção que apresenta alta 

eficiência em amostragem é o cruzamento do tipo “topcross”, em que é realizado o 

cruzamento de cada genitor com o maior número de outros genitores. Essa estratégia vem 

sendo utilizada intensamente em programas de seleção recorrente em feijoeiro comum 

(Bruzi, 2008). 

Uma alternativa para eliminar a limitação do método de macho esterilidade 

genética tem sido a recombinação dirigida das plantas em campo. Tal processo se faz 

selecionando plantas macho estéreis e macho férteis com características potenciais ao 

programa na fase de floração, com conseguinte transplantio das plantas em local isolado e 

protegido por meio de uma estrutura fechada, tipo gaiola, popularmente chamada “véu de 

noiva”. Com isto, a planta macho estéril é polinizada apenas pela planta macho fértil pré 

selecionada, evitando a polinização com pólen de plantas com características indesejáveis, 

como de alto porte e suscetíveis a doenças.     

O número de intercruzamentos que se seguem aos cruzamentos simples entre os 

genitores constituintes da população base tem sido muito estudado. Tais intercruzamentos 

objetivam aumentar a variabilidade genética da população antes do início da seleção em cada 

ciclo. Alguns autores entendem que pelo menos uma geração de intercruzamentos deveria 

preceder a fase de seleção, a fim de romper os blocos de ligação, quando estes estiverem em 

fase de repulsão (Hanson, 1959; Pederson, 1974). Porém, Altman & Bush (1984) não 

detectaram aumento significativo na variância genética para produção de grãos, após três 

gerações de intercruzamento em população de trigo. Resultados semelhantes foram obtidos 

por Guimarães & Fehr (1989) em soja. Cordeiro (2001) não detectou aumento nas 

estimativas de variância genética, coeficiente de variação genética e herdabilidades, 
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analisando o efeito de zero a quatro ciclos de intercruzamentos em população base de arroz 

irrigado, no programa de seleção recorrente da Embrapa. Cordeiro et al. (2003) concluíram 

que o método de cruzamentos manuais em cadeia mostra-se eficiente e suficiente para formar 

a população base e possibilitar a seleção de progênies superiores, sem necessidade de 

intercruzamentos. Com esses estudos infere-se que não há justificativa para realização de 

intercruzamentos antes da seleção, e sua dispensa torna mais rápido o programa de seleção 

recorrente. 

A segunda etapa do processo intrapopulacional é o melhoramento da população, 

que, no caso do arroz, ao utilizar o método de seleção recorrente em progênies S0:2, adaptado 

de Rangel & Neves (1995), com uma geração por ano, cada ciclo é completado em três anos. 

Na primeira geração realiza-se a recombinação das progênies selecionadas no ciclo anterior 

e a seleção de plantas individuais dentro de cada cruzamento. Na segunda geração faz-se a 

observação e seleção das melhores progênies S0:1 e a seleção das melhores plantas S0:2 dentro 

de cada progênie S0:1 selecionada, para recombinação. Na terceira geração realiza-se a 

avaliação para rendimento de grãos das progênies S0:2 em ensaios conduzidos em diferentes 

locais. 

Existem várias opções quanto à unidade de seleção. No geral, ela pode ser massal 

ou por algum tipo de progênie. A seleção massal, também chamada de seleção em nível de 

indivíduo, é visual, sendo normalmente de baixa eficiência para caracteres de baixa 

herdabilidade (Cutrim et al., 1997). Assim, a seleção massal vem sendo predominantemente 

utilizada para caracteres de alta herdabilidade, como teor de óleo e proteína, resistência a 

doenças e florescimento precoce em culturas autógamas (Sullivan & Bliss, 1983; 

Baltenberger et al., 1988; Lewis & Gritton, 1992; Wilcox, 1998; Frey e Holland, 1999; Yang 

et al., 2000; Amaro, 2006; Silva, 2006). 

Quando se utiliza de progênies a seleção pode ser praticada em ensaios com 

repetições ou, até mesmo, sem repetições, sendo mais eficiente que a seleção massal para 

caracteres de baixa herdabilidade (Hallauer et al., 2010). No entanto, há escassez de 

informações a respeito de qual geração de autofecundação é mais adequada para avaliar e 

selecionar as progênies superiores, embora seja um assunto importante na definição do 

programa de seleção recorrente. Progênies de diferentes tipos têm sido utilizadas, tais como: 

S0, S0:1 e S0:2 (Tabela 2.1), porém, as gerações mais avançadas em autógamas são 

recomendadas para caracteres com baixa herdabilidade no sentido restrito, em que há 

influência de efeitos genéticos não aditivos (Hallauer et al., 2010).  
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Tabela 2.1. Estimativas de progresso genético em programas de seleção recorrente de autógamas para o 

caráter produção de grãos. Descrição do progresso genético (PG) por ciclo, em diferentes 

unidades, considerando a espécie, unidade seletiva (US) e número de ciclos (NC) de seleção 

recorrente. 
Espécie US NC PG Unidade Fonte 

Arroz Progênies S0:2 3 4,67 % Rangel et al. (2002) 

Arroz Progênies S0:2 3 3,6 % Breseghello et al. (2009) 

Aveia Progênies S0:1 1 5,40 % Frey et al. (1988) 

Aveia Progênies F2 5 26,8 e 55,3 % De Koeyer et al. (1992) 

Aveia Progênies S0:1 e S0:2 5 1,60 % Pomeranke & Stuthman (1992) 

Aveia Progênies S0:1 3 4,70 % Moser & Frey (1994) 

Aveia Progênies S0:1 7 3,00 % De Koeyer & Stuthman (1998) 

Aveia Progênies S0:1 3 2,60 % Holland et al. (2000) 

Batata Clones 3 12,60 % Benites & Pinto (2011) 

Cevada Indivíduos S0:1 1 3,07 t ha-1 Delogu et al. (1988) 

Cevada Progênies S0:1 e S0:2 3 0,78 e 1,09 t ha-1 Marocco et al. (1992) 

Ervilha Indivíduos S0 3 32,00 e 68,00 % Lewis & Gritton (1992) 

Feijoeiro comum Progênies F2 e F5 3 30,00 % Beaver & Kelly (1994) 

Feijoeiro comum Progênies S0:2 2 55,00 % Ranalli et al. (1996) 

Feijoeiro comum Progênies S0:2 3 25,00 % Ranalli et al. (1996) 

Feijoeiro comum Progênies S0:1 3 11,00 % Barron et al. (1999) 

Feijoeiro comum Progênies S0:1 1 7,90 a 13,20 % Singh et al. (1999) 

Feijoeiro comum Progênies S0:1 2 3 a 4 % Singh et al. (1999) 

Feijoeiro comum Progênies S0:1 e S0:2 2 3,1 % Cunha (2005) 

Feijoeiro comum Progênies S0:1 e S0:2 4 5,7 % Ramalho et al. (2005a) 

Feijoeiro comum Progênies S0:1 5 8,9 % Amaro et al. (2007) 

Feijoeiro comum Progênies S0:1 e S0:2 3 3,1 % Menezes Júnior et al. (2008) 

Feijoeiro comum Progênies S0:1 e S0:2 8 2,3 % Arantes et al. (2010) 

Feijoeiro comum Progênies S0:2 8 3,3 % Silva et al. (2010) 

Feijoeiro comum F3:5, F3:6, F5:6 e F5:7 2 7.5 % Menezes Júnior et al. (2013) 

Soja Progênies S0:1 3 5,3 % Kenworthy & Brim (1979) 

Soja Progênies S0:4 e S0:5 3 4,2 % Sumarno & Fehr (1982) 

Soja Progênies S0:1 4 4,2 % Burton et al. (1990) 

Soja Indivíduos S0 3 5,4 g planta-1 Werner & Wilcox (1990) 

Soja Progênies S0:1 5 5,4 % Rose et al. (1992) 

Soja Progênies S0:1 6 0,05 t ha-1 Uphoff et al. (1997) 

Trigo Indivíduos S0:2 2 0,25 t ha-1 Olmeda-Arcega et al. (1995) 

Trigo Progênies S0:1 2 7,5 % Maich et al. (2000) 

Trigo Indivíduos S0 8 4,5 % Wiersma et al. (2001) 

Trigo Indivíduos S0 7 0,9 % Solis-Moya et al. (2002) 

Trigo Progênies S0:1 2 2,4 % Niu et al. (2010) 

Beaver & Kelly (1994), em feijoeiro comum, observaram que a avaliação na 

geração F4:5 foi mais efetiva que na geração F2, o que é explicado pela ocorrência de heterose 

para produção de grãos, grande segregação para tipo de grãos e outros caracteres, em 

gerações iniciais. A opção pelo tipo de progênie a ser utilizada vem sendo condicionada 

pelas características do programa de seleção recorrente, principalmente quanto ao tempo 

disponível para a obtenção das progênies. Considerando-se que um ciclo de seleção 

recorrente compreenda três anos, normalmente empregado nos principais programas com 
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plantas autógamas no Brasil, as progênies S0:2 são as mais utilizadas (Ramalho et al., 2005a; 

Morais et al., 2008). 

No melhoramento da população, um ponto relevante a ser considerado pelos 

melhoristas corresponde à preservação da variabilidade genética ao longo dos ciclos de 

seleção, pois este é um dos objetivos básicos da seleção recorrente. Segundo Souza Júnior 

et al. (2000), a redução da variabilidade é intrínseca à seleção recorrente, porém, ela pode 

ser acelerada como resultado de deriva genética, acarretando em reduções no ganho por 

seleção. Oscilações nas frequências alélicas são relacionadas ao processo de amostragem, 

sendo mais drásticas quanto menor forem as amostras. Quanto menor for o tamanho da 

população, maior será o seu grau de parentesco médio e maior será o número de cruzamentos 

entre indivíduos relacionados por ascendência, ou seja, maior será a endogamia (Falconer & 

Machay, 1996). Fator importante a ser considerado, para se evitar a deriva genética, consiste 

na manutenção da integridade genética das populações ao longo dos ciclos de seleção para 

que os ganhos genéticos sejam contínuos, pela manutenção de adequado tamanho efetivo 

(Vencovsky, 1987; Morais, 1997a).  

Hallauer et al. (2010) sugerem utilizar em programas de seleção recorrente, no 

mínimo, vinte a trinta progênies selecionadas nas recombinações. Para a cultura do arroz, 

Morais (1997a) recomenda, para programas de seleção recorrente com uso de macho 

esterilidade genética, tamanho efetivo nunca inferior a cinquenta, o que equivale a cinquenta 

progênies S0:2 para recombinação. 

O tamanho efetivo da população é aplicado em função dos objetivos que se 

desejam alcançar com a seleção recorrente. Programas de seleção recorrente em longo prazo 

devem priorizar tamanhos efetivos grandes, permitindo ganhos por seleção mais modestos 

nos primeiros ciclos, porém, constantes em longo prazo (Morais, 1997a). Geraldi (1997) 

enfatiza a necessidade de se considerar o tamanho efetivo como aspecto importante no 

planejamento de programas de seleção recorrente com objetivos a curto, médio e longo 

prazo. Segundo o autor, por meio do uso de tamanhos efetivos elevados e com a manipulação 

da intensidade de seleção e do tipo de progênie que se deseja utilizar na recombinação, é 

possível selecionar genótipos superiores em curto prazo, ao mesmo tempo que se mantêm 

variabilidade genética satisfatória para obtenção de resultados a médio e longo prazo. 

Segundo Rangel et al. (2000a), simultaneamente com o melhoramento da 

população é realizada a extração de linhagens superiores dentro das melhores progênies S0:2 

selecionadas, com base nos resultados dos ensaios em diferentes locais. As progênies 
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selecionadas são conduzidas até a geração S5:7 pelo método genealógico, eliminando-se o 

gene de macho esterilidade, conforme método descrito por Rangel & Neves (1997). Durante 

estas gerações são realizadas seleções entre e dentro de progênies, até a geração S5:7, em que 

as melhores linhas homozigotas são avaliadas nos ensaios de rendimento. 

Por apresentarem variância genética aditiva de maior magnitude, as populações 

de base genética ampla respondem de forma mais eficiente à seleção do que populações de 

base genética estreita ou em alto nível de melhoramento (Morais, 1992). Nesse sentido, a 

seleção recorrente é um processo dinâmico e contínuo que atente aos principais objetivos do 

programa de melhoramento genético, ou seja, permite o aumento da média de um caráter 

sob seleção, com a manutenção de satisfatória variabilidade genética, promovendo constante 

progresso genético com a seleção (Ramalho et al., 2001; Guimarães & Chântel, 2003; 

Morais, 2003). 

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

como a melhor alternativa para se obter ganhos contínuos em caracteres quantitativos. 

Empregada em vários programas de melhoramento de espécies autógamas, esta estratégia 

vem contribuindo com altas estimativas de progresso genético ao longo dos ciclos de seleção 

(Tabela 2.1). Por isso, esse método de melhoramento populacional está sendo 

intensivamente integrado aos programas de melhoramento de plantas autógamas, no sentido 

de obter cultivares de elevada capacidade produtiva de grãos (Morais et al., 2006). 

 

2.4 PARÂMETROS GENÉTICOS E FENOTÍPICOS  

 

Segundo Falconer & Machay (1996), o sucesso da seleção depende, 

essencialmente, do grau de correspondência entre o valor fenotípico e o valor genético 

expresso pelo caráter métrico avaliado nas circunstâncias do ambiente e da população de 

estudo. Quando se deseja alterar as frequências alélicas de determinada população, o 

melhorista se depara com inúmeros fatores que atuam contra ou a favor das forças seletivas. 

Segundo Paterniani & Miranda Filho (1978), dentre estes fatores podem ser mencionados: a 

variabilidade genética presente na população original, relacionada à frequência alélica 

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

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

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

genéticas e de ambiente, dentre outros. 
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A estimativa, interpretação e compreensão dos parâmetros genéticos da 

população manejada por meio da seleção recorrente, assim como a avaliação do seu 

progresso genético, permitem o estabelecimento de procedimentos a serem adotados na 

condução do programa de melhoramento. As estimativas de parâmetros genéticos auxiliam, 

ainda, os melhoristas na tomada de decisões quanto à escolha do método de melhoramento, 

do modo de condução e de seleção das populações segregantes, além da possibilidade de 

predizer o sucesso nos futuros ciclos seleção no programa de seleção recorrente (Ramalho 

et al., 1993). 

Segundo Hallauer et al. (2010), a estimativa dos parâmetros genéticos e 

fenotípicos constitui numa das mais importantes contribuições da genética quantitativa para 

o melhoramento de plantas. Com tais estimativas é possível identificar a natureza da ação 

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

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

de orientar a manutenção de adequada variabilidade genética (Cruz & Carneiro, 2006). 

Para determinado caráter a efetividade da seleção depende da importância 

relativa dos fatores genéticos e não genéticos na expressão das diferenças fenotípicas (Fehr, 

1987; Ramalho et al., 1993). No caso dos caracteres quantitativos, sendo os de maior 

interesse, essas informações podem ser obtidas utilizando componentes de média ou de 

variância. Os componentes da variância têm a vantagem de os efeitos genéticos não se 

anularem, como pode ocorrer com médias, possibilitando a obtenção de precisas estimativas 

de parâmetros genéticos (Cruz & Carneiro, 2006). 

A principal função da herdabilidade, segundo Falconer & Machay (1996), é seu 

papel preditivo, que expressa a confiabilidade do valor fenotípico como estimador do valor 

genético. Quanto maior a herdabilidade, maior o ganho genético por seleção. A 

herdabilidade pode ser considerada no sentido amplo e no sentido restrito, sendo que a 

diferença entre elas ocorre em função do numerador da expressão, que no sentido amplo 

envolve a variância genética total e no sentido restrito, apenas a variância aditiva. Desse 

modo, a herdabilidade no sentido restrito apresenta maior importância prática, pois reflete a 

proporção da variação total expressa que pode ser herdada (Vencovsky, 1987). 

Quando as diferenças fenotípicas são causadas unicamente por diferenças 

genéticas entre os indivíduos a herdabilidade é igual a um. Por outro lado, coeficiente de 

herdabilidade com valor nulo corresponde à ausência de variabilidade genética para o 

caráter, ou seja, as diferenças fenotípicas observadas são exclusivamente ambientais.  Nesse 
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caso, inexiste correlação entre valor genético e o valor fenotípico da unidade seletiva (Allard, 

1971). 

A seleção em gerações iniciais de autofecundação é eficaz apenas quando a 

herdabilidade é alta. Quando seu valor é baixo, a seleção deve ser praticada apenas em 

gerações mais avançadas, pois o aumento da homozigose possibilita o incremento de 

variância genética aditiva, com consequente elevação da herdabilidade no sentido restrito 

(Falconer & Mackay, 1996). O mais notável papel da herdabilidade é a sua capacidade de 

predizer o ganho esperado com a seleção. Apenas o valor fenotípico do indivíduo pode ser 

mensurado nas atividades seletivas do programa de melhoramento genético, no entanto, é o 

valor genético que refletirá em ganhos genéticos efetivos. Portanto, a sua unidade deve ser 

aquela em que a seleção será praticada. A seleção exercida em médias de progênies exige 

que a estimativa de herdabilidade esteja em nível de médias. Contudo, quando se realizada 

seleção de indivíduos dentro das progênies, deve-se utilizar a herdabilidade em nível de 

indivíduo (Hallauer et al., 2010; Ramalho et al., 1993). 

É comum a ocorrência de erros relacionados às estimativas de herdabilidade e 

de outros componentes da variância genética. Desse modo, as estimativas obtidas devem ser 

avaliadas com cautela, sob a pena de não refletirem a fiel expressão do caráter. Existe amplo 

intervalo de variação nas estimativas da herdabilidade para o mesmo caráter e que pode ser 

o reflexo dos erros de amostragem, das características populacionais e das diferenças 

ambientais. Portanto, a herdabilidade é uma propriedade não somente de um caráter, mas 

também da população e das circunstâncias ambientais às quais os indivíduos estão sujeitos 

(Vencovsky & Barriga, 1992). O valor da herdabilidade poderá ser afetado se houver 

alteração em qualquer um dos componentes de variância (Falconer & Machay, 1996). 

Na literatura existem muitos trabalhos em que os autores buscam estimar os 

parâmetros genéticos de populações de espécies autógamas, principalmente de arroz. Porém, 

é preciso assegurar a priori, como relatado por Falconer & Machay (1996), que na estimação 

de parâmetros genéticos deve-se considerar que as estimativas obtidas são válidas apenas 

para a população, da qual o material experimental constitui algum tipo de amostra e para as 

condições ambientais em que o estudo foi realizado. Pois, qualquer generalização das 

estimativas pode acarretar em tomadas de decisão equivocadas. Desse modo, as estimativas 

de herdabilidade devem ser obtidas de ensaios conduzidos em ambientes semelhantes 

àqueles para os quais serão aplicadas as estimativas. 
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Muitas vezes, a seleção de plantas é realizada com base em ensaios conduzidos 

em apenas um local e ano. Nesse caso, as estimativas obtidas, como a variância genética, 

serão inflacionadas pelo componente da variação devida à interação genótipo com ambiente, 

presente na variância fenotípica (Allard & Bradshaw, 1964). Assim, a ocorrência de 

interação genótipo com ambiente leva à superestimação do coeficiente de herdabilidade, 

causando supervalorização do ganho com a seleção (Pacheco et al., 2009). Nesse caso, faz-

se necessário a utilização de mais de um ano e local para a obtenção de estimativas de 

herdabilidade isentas dos componentes da interação (Allard & Bradshaw, 1964). 

É importante obter informações sobre a magnitude e natureza da interação 

genótipo com ambiente, para permitir a escolha da melhor estratégia de seleção, devido à 

sua relevância nos programas de melhoramento genético. Além disso, deve-se considerar 

que essa interação reduz a correlação genética e, por consequência, o ganho com a seleção 

(Falconer & Mackay, 1996). Desse modo, torna-se fundamental a aplicação de medidas que 

reduzam ou atenuem o efeito da interação, sendo a utilização de genótipos com maior 

estabilidade fenotípica a alternativa mais empregada (Gonçalves, 1997). 

As estimativas de correlações fenotípicas e genéticas entre caracteres de 

interesse são importantes para os estudos relacionados à avaliação do potencial genético de 

populações para fins de seleçãos. A correlação fenotípica pode ser diretamente estimada, a 

partir de dois caracteres, em certo número de indivíduos ou médias da população. Essa 

correlação tem causas genéticas e ambientais, porém, só a genética envolve a associação 

herdável, podendo, assim, ser utilizada em programas de melhoramento. A correlação 

ambiental ocorre entre dois caracteres quando eles são influenciados pelas mesmas variações 

nas condições ambientais. Nesse caso, valores negativos para correlação ambiental indicam 

que o ambiente favorece um caráter em detrimento do outro, e valores positivos indicam que 

os dois caracteres são beneficiados ou prejudicados pelas mesmas causas de variações 

ambientais (Cruz & Regazzi, 1994). 

A correlação fenotípica mede o grau de associação de dois caracteres oriunda 

dos efeitos genéticos e ambientais. Por outro lado, a correlação genética mede a associação 

entre os valores genéticos de dois caracteres. A principal causa da correlação genética é o 

pleiotropismo, que é a propriedade pela qual um gene afeta dois ou mais caracteres. Desse 

modo, se o gene estiver segregando, ele causará variação simultânea nos dois caracteres. O 

desequilíbrio de ligação gênica também é uma das causas de correlação entre caracteres, no 

entanto, é transitória, podendo ocorrer principalmente em populações oriundas de 
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cruzamentos divergentes. Essa correlação será maior quanto mais próximo estiverem os 

genes no cromossomo, mantendo-se desse modo a correlação entre eles (Falconer & 

Mackay, 1996; Ramalho et al., 2012). 

Vários autores denotam-se da importância da estimação periódica dos 

parâmetros genéticos e fenotípicos de populações submetidas à seleção recorrente, de forma 

a auxiliar os melhoristas na seleção e avaliação do potencial genético das populações. Para 

o caráter ciclo vegetativo os valores de herdabilidade no sentido restrito variaram de 47,7%, 

em trabalho conduzindo com a população de arroz irrigado CNA-IRAT 4/1/1 (Santos et al., 

1997) a 98,2%, para três linhagens macho estéreis de arroz e seus híbridos (Saravanan et al., 

1997). Quanto ao caráter altura de planta, foram encontrados valores de herdabilidade no 

sentido restrito que variaram de 37,7% (Santos et al., 1997) a 95,6% para progênies S0:2 

selecionadas da população de arroz irrigado CNA 1/0/1 (Rodriguez, 1995). 

Morais et al. (1997b) avaliaram progênies S0:2 oriundas da população CNA-

IRAT 4/0/3 de arroz irrigado, sem nenhum ciclo de seleção, e estimou para a produção de 

grãos CVg (coeficiente de variação genético) de 13,70%. Rangel et al. (1998) estimaram 

CVg de 10,40% e 10,99% para produção de grãos, nas progênies S0:2 extraídas das 

populações CNA-IRAT 4PR/1/1 e CNA-IRAT 4ME/1/1, populações que se originaram da 

população CNA-IRAT 4/0/3. Santos et al. (1997), também estudando os parâmetros genético 

em progênies S0:2 da população CNA-IRAT 4ME/1/1 em diferentes locais e anos agrícolas, 

estimaram CVg que variou de 15,1% a 21,5% para produção de grãos. Rodriguez (1995), ao 

avaliar progênies S0:2 extraídas da população de arroz irrigado CNA 1/0/1, obteve CVg de 

20,50% para o mesmo caráter. Segundo os autores, esses resultados indicam, de certa forma, 

a presença de suficiente variabilidade genética nessas populações, o que possibilita a 

obtenção de ganhos por seleção, mesmo em características complexas como a produção de 

grãos. 

Segundo Ramalho et al. (2000), as estimativas de herdabilidade para cada caráter 

apresentam uma amplitude de valores que lhe é peculiar, apesar das diferenças encontradas 

na literatura. De acordo com Borém (1997), as estimativas de herdabilidade podem variar 

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

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

precisão experimental. 



    44 

 

 

  

 Assim, torna-se importante a obtenção de estimativas de parâmetros genéticos, 

para o auxílio na tomada de decisões com relação à manutenção de determinadas progênies 

no programa e a necessidade de ampliação da variabilidade genética por meio da 

introgressão de novos genótipos. Outra possibilidade se refere ao ajuste da intensidade de 

seleção a ser praticada nos futuros ciclos de seleção da população no programa de 

melhoramento genético de arroz de terras altas da Embrapa. 

 

2.5 PROGRESSO GENÉTICO COM SELEÇÃO RECORRENTE 

 

Segundo Vencovsky & Barriga (1992), a possibilidade de predição de progresso 

genético na seleção representa uma das aplicações mais importantes da genética quantitativa 

no melhoramento vegetal. Com tal avaliação é possível comparar diferentes esquemas de 

seleção de forma mais precisa, uma vez que a discriminação desses esquemas em termos 

práticos é muito difícil, quando da ausência de técnicas estatísticas eficientes. Por meio da 

predição dos progressos com a seleção o melhorista passa a ter condições de julgar, com 

base em critérios essencialmente objetivos e técnicos, qual a melhor estratégia a ser 

empregada para obtenção de sucessos nos futuros ciclos de seleção (Vencovsky et al., 1988). 

Outra possibilidade consiste em conhecer quanto da variabilidade genética está sendo 

explorada pelo método adotado. 

Segundo Rangel et al. (2002), a estimação do progresso genético com a seleção 

recorrente consiste em importante estratégia para avaliar os ganhos assegurados pela seleção 

durante determinado período, analisar a eficiência dos procedimentos adotados visando 

propor ações corretivas, quando necessário, além de orientar os futuros ciclos de seleção no 

programa de melhoramento genético. Assim, qualquer programa de melhoramento, 

especialmente aqueles com recursos limitados, deve, periodicamente, ser submetido à 

análise crítica com relação às suas contribuições e em busca de novos métodos que possam 

melhorar a sua eficácia no desenvolvimento de cultivares superiores (Abreu et al., 1994; 

Soares et al., 2005). 

Geralmente, os programas de seleção recorrente empregam ensaios regionais de 

avaliação contendo centenas de tratamentos, com delineamentos do tipo blocos incompletos 

com poucas repetições por localidade ou blocos aumentados. O uso dos blocos aumentados 

de Federer (BAF) tem sido uma rotina nos programas brasileiros e, nesse caso, não há 

repetições por ensaio, para as unidades de avaliação. Isto, pois as testemunhas se repetem 
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em um número de vezes correspondente ao número de blocos. Assim, quando se perde uma 

parcela, se perde o tratamento daquela localidade. Em função disso, as médias ajustadas dos 

tratamentos não são estimadas quando inclui no modelo proposto a interação tratamento com 

local ou, mesmo, tratamento com ano. É importante frisar, que na análise conjunta 

envolvendo vários ciclos esse aspecto também está presente, pois o número de locais, 

normalmente, oscila entre os anos. Outra característica intrínseca ao programa de seleção 

recorrente diz respeito à interação tratamentos com ciclo ou ano, que não é incluída no 

modelo, pois as progênies sob avaliação não são comuns em qualquer par de anos ou ciclos 

(Morais, 2000b). 

Diferentes métodos já foram desenvolvidos para estimação do progresso 

genético em programas de melhoramento genético vegetal. Em plantas autógamas, a 

estimação do progresso genético não é uma tarefa simples, pois, com a endogamia, a 

população não fica em equilíbrio de Hardy-Weinberg e, além do mais, são cultivadas 

linhagens e não uma população de linhagens, como no caso de plantas alógamas. Por essa 

razão, diferentes alternativas têm sido empregadas. 

O método mais comum para a estimação de progresso genético é o método 

direto, que consiste em comparar em um mesmo ano agrícola e em vários locais, genótipos 

lançados em diferentes anos (Ramalho et al., 2005b). Com esse método, Peng et al. (2000) 

obtiveram progresso genético de 1% ao ano para arroz inundado nas Filipinas. Outro método 

também bastante empregado consiste no método da regressão com dados originais, em que 

as progênies são avaliadas com uso de uma ou mais testemunhas comuns. Tais testemunhas 

são utilizadas como indicadoras da variação ambiental e, as progênies, da variação ambiental 

e genética (Corte et al., 2002). 

Em programas de melhoramento, principalmente os de seleção recorrente, 

geralmente não é possível avaliar o mesmo número de progênies, com a mesma quantidade 

de locais durante todos os anos agrícolas, gerando assim, dados desbalanceados para os 

estudos de estimações de progresso genético. Assim, métodos que considerem e corrijam tal 

efeito são desejáveis. O método de Breseghello et al. (1998) consiste num método que 

possibilita a estimação dos ganhos genéticos em séries de experimentos em diferentes locais 

de qualquer amplitude e duração, sendo aplicado aos dados desbalanceados. Esse método 

consiste basicamente em quatro passos: (i) análise conjunta da série de dados dos 

experimentos regionais por meio de modelo linear generalizado com o propósito de obter 

médias ajustadas dos genótipos e a matriz de covariância dessas médias; (ii) o cálculo da 
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média aritmética das médias ajustadas obtidas na análise conjunta, para o grupo de genótipos 

avaliados em cada ano; (iii) comparação direta dos anos, conforme as médias aritméticas 

obtidas; e (iv) estimação do ganho genético médio, por regressão. Por fim, é calculada uma 

estimativa ponderada do ganho genético médio no período, por meio da aplicação do método 

de quadrados mínimos generalizados (Breseghello et al., 1998). 

Breseghello (1995) estimou ganho genético por ciclo de 0,77% para produção 

de grãos no programa de melhoramento de arroz irrigado conduzido no Nordeste do Brasil, 

utilizando o método de Breseghello et al. (1998). Por meio do mesmo método, Rangel et al. 

(2000b) detectaram ganho genético médio anual de 0,3% para produção de grãos em arroz 

irrigado no Meio-Norte do Brasil. De acordo com Breseghello et al. (1998), esse método 

possibilita melhor cancelamento das interações genótipos x anos e genótipos x locais/ano, 

resultando em estimativas mais precisas. 

Muitos trabalhos foram realizados visando à estimação do progresso genético 

em arroz proporcionado pelo método de seleção recorrente. Um dos primeiros estudos dessa 

natureza foi conduzido por Morais et al. (1997b), na população CNA-IRAT 4/0/3 de arroz 

irrigado. Esse autor estimou respostas diretas à seleção inicial para produção de grãos de 

10,4% a 11,05%. Mais tarde, Rangel et al. (2002) relataram que após três ciclos de seleção 

recorrente na população de arroz irrigado CNA-IRAT 4 foi obtido ganho médio de seleção 

para produção de grãos de 4,6% em relação à média das progênies do primeiro ciclo, 

avaliando-se 924 progênies S0:2. Os autores evidenciaram a superioridade do ganho genético 

no programa de seleção recorrente quando comparada com aqueles dos programas de 

melhoramento conduzidos no Brasil (Breseghello et al., 1999; Santos et al., 1999; Rangel et 

al., 2000b). 

Em programas de melhoramento do arroz de terras altas, especialmente, sob 

seleção recorrente, alguns estudos visando à estimativa do progresso genético também têm 

sido realizados. Breseghello et al. (2009) observaram ganhos de aproximadamente 309,6 kg 

ha-1 por ciclo de seleção recorrente na população de arroz de terras altas CG3. Segundo os 

autores, considerando que o ciclo de seleção teve duração de três anos, o ganho genético foi 

de 3,6% em relação à média das progênies S0:2 avaliadas no primeiro ano, aproximadamente 

o triplo do que tem sido observado no melhoramento do arroz de terras altas sem a utilização 

da seleção recorrente (Breseghello et al., 2006; Souza et al., 2007). De acordo com os 

resultados desse estudo os autores observaram que a seleção recorrente mostrou-se eficiente 
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no melhoramento para maior produção de grãos, aumentando a frequência de indivíduos de 

melhor desempenho para esse caráter. 

No contexto dos modelos lineares mistos o procedimento padrão de estimação 

de componentes de variância é o da Máxima Verossimilhança Residual (REML) e o 

procedimento ótimo de predição de valores genéticos é o BLUP. Desse modo, surgiu o uso 

da expressão REML/BLUP (em inglês, Residual Maximum Likelihood/Best Linear 

Unbiased Prediction), designada para tratar as avaliações via modelos mistos (Resende, 

2000).  Esse procedimento é indicado para situações cujos experimentos geram dados 

desbalanceados, seja por número de repetições ou tratamentos e até mesmo em experimentos 

instalados em várias locais, permitindo lidar com estruturas complexas de dados ou quando 

o delineamento possui configuração não-ortogonal, como os blocos aumentados de Federer 

(Resende et al., 1996). 

Quando se define os efeitos do modelo linear misto, deve-se atentar para a 

consideração de efeitos fixos e aleatórios no modelo, quando se excetua a média geral e o 

erro experimental. Ao considerar os valores genéticos como efeitos aleatórios a predição 

pode ser realizada utilizando-se do método que associa a melhor estimativa linear não 

viesada dos efeitos fixos (BLUE), por meio de quadrados mínimos generalizados, e a melhor 

predição linear não viesada dos efeitos aleatórios (BLUP) (Resende, 2000). 

Utilizando valores genotípicos e preditivos é possível realizar seleção genética, 

estimar a acurácia seletiva e o progresso genético obtido por meio dos programas de 

melhoramento. Em qualquer situação a utilização de BLUP constitui-se um método igual ou 

superior aos demais para ordenamento de materiais genéticos, predição de valores genéticos 

e estimação de ganhos genéticos em programas de melhoramento (Santos, 2009). 

Estudos relacionados à estimação de ganhos genéticos em programas de 

melhoramento, utilizando o método REML/BLUP, via modelos mistos, têm sido realizados. 

Fonseca Júnior (1997) utilizou o método para estimação do progresso genético na cultura do 

feijoeiro-comum para o estado do Paraná. Chiorato (2008) também o utilizou na cultura do 

feijoeiro-comum para o estado de São Paulo. Bruzi (2008) estimou o progresso genético do 

programa de seleção recorrente com a cultura do feijoeiro-comum em Minas Gerais. Para 

arroz de terras altas, Breseghello et al. (2011) estimaram, por meio de modelo misto, o 

progresso genético do programa de melhoramento da Embrapa, envolvendo os estados de 

Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia, Maranhão e Piauí. Faria (2011) obteve 

estimativas significativas de progresso genético utilizando o modelo misto REML/BLUP no 
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programa de melhoramento genético do feijoeiro-comum da Embrapa no Brasil, 

apresentando resultados bem promissores. 

 

2.6 POTENCIAL GENÉTICO COM SELEÇÃO RECORRENTE  

 

A predição do potencial genético de populações segregantes com o objetivo de 

extração de linhagens com valor genético superior em gerações avançadas, a partir de 

estudos dos genitores e de gerações precoces, auxilia muito o melhorista. Uma vez que, a 

orientação de cruzamentos e o descarte de populações pouco promissoras possibilita que 

maior ênfase seja dada à seleção dentro das populações superiores, o que aumenta a 

probabilidade de sucesso e evita a perda de tempo e recurso financeiro (Oliveira Júnior, 

1999). 

 Vários métodos têm sido desenvolvidos e aprimorados constantemente com 

essa finalidade, sendo que alguns se baseiam apenas em informações dos genitores, como o 

desempenho médio e a diversidade genética, enquanto outros se fundamentam no 

comportamento das progênies provenientes dos cruzamentos, englobando a análise dialélica 

e o método proposto de Jinks & Pooni (1976). Outra diferença marcante é que alguns 

métodos consideram apenas a média do caráter, enquanto outros consideram a média e a 

variância do caráter para predição. 

Ramalho & Lambert (2004) relataram que a boa população segregante é aquela 

que associa média alta e a maior variabilidade genética possível para o caráter em questão. 

Segundo Santos et al. (2001), em várias situações não é possível associar esses dois 

parâmetros, sendo que, em alguns casos, há associação negativa, em que médias altas 

coincidem com variância genética baixa. Em situações em que as populações segregantes 

apresentam médias semelhantes, a variância genética consiste no parâmetro prioritário para 

diferenciá-las. Nesse caso, os métodos preditivos devem identificar populações com maior 

variância genética. Por outro lado, à medida que as médias entre populações vão se 

divergindo, a variância genética tem menor relevância. Assim, a média torna-se o parâmetro 

mais importante na determinação do potencial das populações (Barroso & Hoffmann, 2003). 

Para a predição da variabilidade potencial entre linhagens em gerações 

avançadas, a variância presente nas primeiras gerações de populações segregantes 

normalmente é boa indicadora, apesar de ser de difícil obtenção e sujeita a erros, 

principalmente quando estimado em nível de plantas. Para maior eficiência do processo de 
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seleção é necessário que o melhorista considere essas estimativas (Oliveira et al., 1996; 

Mendonça et al., 2002). 

Entre vários procedimentos úteis à avaliação do potencial genético de 

populações segregantes, um método que tem ganhado importância, apesar de ser pouco 

empregado, é o método de Jinks & Pooni (1976). Esse método baseia-se no fato de que, para 

caracteres quantitativos, é possível predizer, em gerações precoces, a média e a variância das 

linhagens que serão obtidas, de modo que a distribuição dessas linhagens passa a ser 

conhecida. Sabendo que para caracteres quantitativos a distribuição se aproxima da 

distribuição normal, suas propriedades podem ser utilizadas para estimar a probabilidade de 

ocorrência de linhagens com fenótipo que supere determinado padrão. Normalmente esse 

método tem sido utilizado para avaliar a proporção de linhagens superiores aos genitores, à 

determinada linhagem de desempenho conhecido ou cultivar adaptada à região de interesse 

do melhorista (Pooni & Jinks, 1978). 

A ocorrência de epistasia, interação genótipo x ambiente e de ligação gênica 

influencia as estimativas obtidas pelo método de Jinks & Pooni (1976). Entretanto, somente 

a epistasia causa mudanças de magnitude suficiente, pois conduz à assimetria na distribuição 

das linhagens derivadas com relação à média dos genitores. Além disso, a ocorrência de 

efeitos gênicos não aditivos nas gerações precoces pode reduzir a eficiência do método, uma 

vez que na predição da média e da variância é fundamental a predominância de efeitos 

gênicos aditivos. 

As estimativas de média e de variância aditiva podem ser obtidas com o emprego 

de modelos genéticos envolvendo genitores, F1, F2 e as primeiras gerações de 

retrocruzamentos e de test cross triplo com a F2 (Jinks & Pooni, 1976). Segundo Kearsey & 

Jinks (1968), as gerações de test cross triplo com a F2 permite a obtenção de estimativas 

mais confiáveis. Porém, embora tais procedimentos tenham satisfatória acurácia, eles 

demandam muito trabalho para desenvolvimento das gerações, o que restringe o uso nos 

programas de melhoramento (Snape, 1982). 

Visando facilitar o emprego do método de Jinks & Pooni (1976), Toledo (1987) 

propôs um método alternativo, em que são utilizadas gerações F2 ou F3 para a obtenção dos 

parâmetros genéticos necessários para predição, haja vista que estas gerações são 

prontamente disponíveis em todo programa de melhoramento. Esse método foi empregado 

na predição do potencial de populações segregantes de algodão (Machado, 2007), arroz 

(Santos et al., 2001), feijão (Abreu et al., 2002; Carneiro et al., 2002; Mendonça et al., 2002; 
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Melo et al., 2006), soja (Toledo, 1987; Triller & Toledo, 1996; Colombari Filho, 2009; Lima 

et al., 2012) e trigo (Pimentel, 2010). Os autores relataram que o emprego de plantas 

individuais como unidades de avaliação gera grandes erros, sendo esta, a maior limitação do 

método proposto por Jinks & Pooni (1976). 

Em trabalhos com feijão, Abreu et al. (2002) encontraram resultados 

equivalentes na distribuição entre cruzamentos a partir do número previsto e observado de 

linhagens com rendimento de grãos superior ao padrão empregado. Por outro lado, 

Mendonça et al. (2002) não encontraram resultados comparáveis quando associaram a 

probabilidade observada com a estimada em populações de feijoeiro comum. Em arroz, 

Santos et al. (2001) observaram alta correlação entre a probabilidade de extração de 

linhagens superiores e a média de rendimento das populações, considerando vantajoso o uso 

do método para seleção de populações segregantes, uma vez que a análise individual de 

plantas é dificultada pelo intenso perfilhamento. 

Têm-se observado forte influência da interação genótipo x ambiente (GxE) sobre 

as estimativas obtidas pelo método de Jinks & Pooni (1976). Triller & Toledo (1996) avaliou 

a aplicabilidade do método na presença de interação GxE. Pelo estudo foi possível concluir 

que a método foi eficiente para predizer o potencial genético dos cruzamentos tanto para 

produção de grãos (baixa herdabilidade) quanto para altura de planta (alta herdabilidade) na 

ausência de interação GxE. Porém, a interação GxE influiu na redução da correlação entre 

os valores preditos e os observados. Desse modo, procedimentos experimentais devem ser 

atendidos para diminuição da influência da interação GxE, para a obtenção de estimativas 

mais precisas. 
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3 PARÂMETROS GENÉTICOS E FENOTÍPICOS DA POPULAÇÃO CNA6 

DE ARROZ DE TERRAS ALTAS EM QUATRO CICLOS DE SELEÇÃO 

RECORRENTE 

 

RESUMO 

 

A seleção recorrente é caracterizada como um método adequado para o 

melhoramento de populações de arroz visando progressos genéticos a longo prazo. Este 

trabalho teve como objetivos obter estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos entre 

progênies S0:2 para produção de grãos (PG, em kg ha-1) e altura de plantas (AP, em cm) em 

quatro ciclos de seleção recorrente e determinar a influência do componente da interação 

progênie x local (PxL) sobre as estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos. O material 

genético do estudo foi composto por progênies da população CNA6 de seleção recorrente, 

desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Os dados foram 

obtidos de ensaios de rendimentos conduzidos nos anos agrícolas 2000/01, 2003/04, 2006/07 

e 2009/10, totalizando quatro ciclos de seleção. Em cada ciclo foram conduzidos ensaios em 

diferentes locais (Santo Antônio de Goiás-GO; Paragominas-PA; Primavera do Leste-MT; 

Sinop-MT; Teresina-PI e Vilhena-RO). O delineamento experimental adotado foi blocos 

aumentados de Federer, sem repetição dentro de local e com mínimo de três testemunhas em 

cada ciclo. Os dados de PG e AP de cada ciclo foram submetidos à análise de variância 

individual para Santo Antônio de Goiás-GO, o único local comum em todos os ciclos, e 

análise conjunta de variância com todos os locais. Para PG não ocorreu diferenças 

significativas para o efeito de progênies S0:2 no ciclo 2, e as estimativas de variância genética 

entre progênies S0:2 evidenciaram presença de variabilidade genética suficiente para a 

obtenção de ganhos com seleção para o caráter considerando apenas um local. As análises 

conjuntas de variância para cada ciclo evidenciaram diferenças significativas para o efeito 

de progênies S0:2, em todos os ciclos para PG, e nos três primeiros ciclos para AP. As 

estimativas de variância genética entre progênies S0:2 indicam que a variabilidade genética 

foi mantida ao longo dos ciclos de seleção para ambos os caracteres. Para PG, as médias das 

progênies S0:2 10% superiores foram maiores, e para AP, a média das progênies S0:2 10% 

inferiores foram menores, que a média das testemunhas em todos os ciclos, ressaltando a 

manutenção do potencial dessa população em gerar progênies S0:2 transgressivas para esses 

caracteres. Para ambos os caracteres o efeito da interação PxL foi significativo, indicando o 

comportamento inconsistente das progênies S0:2 entre os locais, sendo predominante a parte 

complexa da interação para ambos os caracteres. A participação da interação PxL na 

variância fenotípica também foi significativa, porém, variável ao longo dos ciclos para 

ambos os caracteres. As altas magnitudes desse componente pode ter reduzido os ganhos 

com seleção, tanto para PG quanto para AP. As médias da população CNA6 em cada ciclo 

de seleção indicam a ocorrência de progresso genético apenas para PG. Por fim, verificou 

que a interação genótipo x local afetou as estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos 

para ambos os caracteres, em função da ampla distribuição geográfica dos ambientes alvos
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e da alta variabilidade genética do material, os quais o programa de seleção recorrente em 

arroz de terras altas visa obter ganhos com seleção a médio e longo prazo. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa L., genética quantitativa, componentes de variância, interação 

genótipo x ambiente. 

 

ABSTRACT 

 

GENETIC AND PHENOTYPIC PARAMETERS OF THE CNA6 UPLAND RICE 

POPULATION IN FOUR CYCLES OF RECURRENT SELECTION 

 

The recurrent selection is characterized as an appropriate method in the rice 

breeding for obtaining genetic progress in the long term. The objectives of this study were 

to obtain estimates of genetic and phenotypic parameters among S0:2 progenies for grain 

yield (PG, in kg ha-1) and plant height (AP, in cm), in four selection cycles; and to determine 

the influence of the progeny x location interaction on estimates of genetic and phenotypic 

parameters. The genetic material of this study was composed of progenies of the CNA6 

population recurrent selection, developed by the Brazilian Agricultural Research 

Corporation (Embrapa). The data set were obtained from trials carried out in the years 

2000/01, 2003/04, 2006/07 and 2009/10, a total of four selection cycles. In each cycle, the 

trials were carried out in some locations (Santo Antônio de Goiás-GO; Paragominas-PA; 

Primavera do Leste, MT; Sinop-MT; Teresina-PI and Vilhena-RO). The experimental design 

was augmented block of Federer, without replicate within location and with at least three 

checks. The data set from PG and AP were subjected to individual analysis of variance for 

Santo Antônio de Goiás-GO, the unique common location in all cycles, and joint analysis of 

variance for all locations. For PG, no significant differences occurred for the effect of S0:2 

progenies in cycle 2, and estimates of genetic variance among S0:2 progenies showed 

presence of sufficient genetic variability, during the cycles, to obtain gains with selection for 

this trait, when considered only one location. The analyses of variance of each cycle showed 

significant differences for the effect of S0:2 progenies for PG in all the cycles, and in the first 

three cycles for AP. Estimates of genetic variance among S0:2 progenies suggested that 

genetic variability was maintained along the cycles of selection for the traits PG and AP. For 

PG, the average of the top 10% of the progênies were higher, and for AP, the average were 

lower than the average of the checks in all cycles, highlighting the maintenance of the 

potential of this population to generate transgressive for these traits. For both traits, the effect 

of progeny x local interaction (PxL) was significant, indicating the inconsistent performance 

of the S0:2 progenies between locations, with the predominant of the crossover interaction. 

The proportion of the PxL interaction in the phenotypic variance was significant, however, 

was variable during the cycles for both traits. The high magnitude of this component can be 

reduced the gains with selection for PG and AP. The CNA6 population average in each 

selection cycle suggested the occurrence of genetic progress only for PG. Finally, it was 

found that the GxL interaction affected the estimates of genetic and phenotypic parameters 

for both traits, due to the wide geographic distribution of the target environments, which the 

recurrent selection program aims to obtain genetic gains in medium and long term. 
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Key words: Oryza sativa L., quantitative genetic, variance components, genotype x 

environment interaction. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é considerado, mundialmente, uma importante fonte 

de energia. Ele desempenha importante papel estratégico em níveis econômico e social, 

sobretudo nos países em desenvolvimento, como o Brasil (Ferreira et al., 2006). Esse cereal 

é alimento básico para 2,4 bilhões de pessoas no mundo e, segundo estimativas, a produção 

mundial deverá ser dobrada até 2050, para atender a demanda da população. Para atender 

essa demanda deverão ser acrescido ao mercado mundial de arroz cerca de dez milhões de 

toneladas por ano (Guimarães et al., 2006; FAO, 2011). 

É reconhecida a dificuldade do melhoramento de populações para os caracteres 

quantitativos, em que se destaca produção de grãos, o que gera a necessidade de utilização 

de métodos de melhoramento que, além de não restritivos à variabilidade genética da 

população, contribuam para o aumento da probabilidade de seleção de genótipos com maior 

número de alelos favoráveis (Hallauer et al., 2010). Neste cenário surgiu e se consolidou a 

genética quantitativa, empregada como ferramenta útil na definição do melhor critério a ser 

adotado em função do material genético disponível e das condições de condução do 

programa de melhoramento. Com tal ferramenta os programas de melhoramento tem 

capacidade de avaliar a variabilidade genética disponível e aproveitável pela seleção na 

população manejada (Canton, 1988). 

Como a maioria dos caracteres melhorados é de natureza quantitativa, como 

produção de grãos e altura de planta, eles são muito influenciados pelo ambiente. A presença 

de alelos favoráveis ao programa em genitores diferentes e a necessidade de melhoria 

simultânea de várias características durante o processo de seleção é outro fator limitante para 

o melhoramento. Nesses casos, é praticamente impossível acumular todos os alelos 

favoráveis de uma única vez. Então, a principal estratégia para o sucesso do programa de 

melhoramento consiste no uso da seleção recorrente (Ramalho et al., 2012). 

A seleção recorrente é um método de melhoramento populacional, que se baseia 

na obtenção de resultados em médio e longo prazo (Rangel et al., 2007). Portanto, para o seu 

emprego, o método e as atividades a ele relacionadas devem apresentar alta eficiência na 

obtenção de resultados satisfatórios e condizentes para com os objetivos do programa de 
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melhoramento genético. Desse modo, é fundamental a constante avaliação da eficiência dos 

programas de melhoramento que se utilizam do método da seleção recorrente, visando 

redefinir as futuras estratégias a serem seguidas e que cada recurso investido resulte no 

máximo de retorno possível. 

Segundo Ramalho et al. (1993), a obtenção de estimativas de parâmetros 

genéticos e fenotípicos nas populações de seleção recorrente auxilia os melhoristas na 

tomada de decisões a respeito das estratégias seletivas empregadas e na possibilidade de 

predição de ganhos genéticos para os futuros ciclos de seleção com a seleção recorrente. É 

importante ressaltar, que a magnitude das estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos 

obtidas é influenciada pelos tipos e grau de expressão dos componentes considerados, 

principalmente, aquele devido à interação genótipo x ambiente. Além disso, quando a 

presença da interação genótipo x local é significativa as estimativas obtidas para apenas um 

ambiente se remetem àquela condição ambiental específica, o que impede a extrapolação 

das estimativas para outros ambientes (Cruz & Carneiro, 2006). Neste caso, é muito 

importante determinar a magnitude da interação genótipo x ambiente para obtenção de 

estimativas mais precisas (Chaves, 2001) 

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

CNA6 de arroz de terras altas, em quatro ciclos de seleção recorrente, por meio de 

parâmetros genéticos e fenotípicos associados aos caracteres produção de grãos e altura de 

plantas, em progênies S0:2. Além disso, buscou-se determinar a influência da interação 

genótipo x local sobre as estimativas desses parâmetros, visando fornecer subsídios ao 

melhoramento de arroz de terras altas quanto à eficiência do programa de seleção recorrente. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Material genético 

 

Para realização deste trabalho foram utilizados dados da população CNA6 do 

programa de seleção recorrente de arroz de terras altas, conduzida desde 1993 pela  Embrapa 

Arroz e Feijão. Essa população foi sintetizada no ano agrícola 1993/94, a partir da 

incorporação, na população CNA-IRAT 5/2/1, de 27 genitores caracterizados como fonte de 

tolerância à deficiência hídrica e resistência à brusone (Magnaporthe grisea), conforme 
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apresentado na Tabela 3.1 (Morais et al., 1997a). A tolerância à deficiência hídrica é uma 

característica relevante no contexto de sustentabilidade da cultura, reflexo da projetada 

escassez desses recursos hídricos dentro de um quadro de aquecimento global e crescimento 

da população mundial. Além disso, essa população tem sido recombinada sem necessidade 

de intervenção artificial, por segregar para gene de macho esterilidade. 

 

Tabela 3.1. Composição da população CNA6 de seleção recorrente sintetizada pela Embrapa Arroz e Feijão 

(Morais et al., 1997a). 
Genitores Origem Participação (%) 

Rio Verde M 312A/Colombaia 1 1,93 

Rio Paraguai IAC 47/63-83 1,38 

IAC 84-198 IAC 165//IAC 165/PL-9 0,55 

IREM 238 (IREM 293-B) PJ110/IAC 25 0,83 

IRAT 10 Lung Sheng/63-104 0,55 

CNA 6186 B.Campo/IAC 47//Amarelão/T.M.Branco 0,55 

IAC 25R[1] IAC 1246/Dourado Precoce 3,47 

IRAT 112R[2] IRAT 13/D. Precoce 3,47 

CNA 6710 IREM 293-B/IAC 81-176 1,38 

Nº 392 Gervex Cultivar introduzido 1,68 

Cuttack 4 Cultivar introduzido 0,55 

Japonês Claro (780169) Cultivar tradicional – Brasil 1,93 

Guaíra (CNA 1240) Cultivar tradicional – Brasil 1,93 

Canpininho (780191) Cultivar tradicional – Brasil 1,93 

Agulha Branco (CNA 6524) Cultivar tradicional – Brasil 0,61 

Japonês (780135) Cultivar tradicional – Brasil 0,61 

Precoce Branco (780029) Cultivar tradicional – Brasil 1,93 

Arroz de Revenda (CNA 5584) Cultivar tradicional – Brasil 1,93 

Três Meses Branco (780353) Cultivar tradicional – Brasil 1,93 

Cana Roxa Ligeiro (780279) Cultivar tradicional – Brasil 0,56 

Pratão Goiano (780336) Cultivar tradicional – Brasil 0,56 

Muruim Ligeiro (780299) Cultivar tradicional – Brasil 0,56 

Vermelho (790044) Cultivar tradicional – Brasil 0,56 

Cem Dias (780177) Cultivar tradicional – Brasil 0,56 

Bico Ganga (CNA 0420) Cultivar tradicional – Brasil 1,93 

Rikuto Norin Cultivar tradicional – Brasil 0,56 

Puteca-GO (780217) Cultivar tradicional – Brasil 1,38 

CNA-IRAT 5/2/1[3] População 62,60 

[1] Mistura de linhagens resistentes a brusone (Magnaporthe grisea), com genes das linhagens BG90-2, Três Marias, Pusur, Dawn, Basmati 

370, H-5, Colombia 1 e Ramtulasi; [2] Mistura de linhagens resistentes a brusone (Magnaporthe grisea), com genes das linhagens T-23, 

CTG 1516, C 46-15, Carreon e Tetep; e [3] A população CNA-IRAT 5/2/1 foi submetida a dois ciclos de seleção para o tipo de grão e um 
ciclo de recombinação. Foi utilizado sementes de geração S0 com 25% de macho esterilidade. 
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Inicialmente a população CNA6 foi submetida a dois ciclos de seleção massal, 

tendo como base a geração S0 (Tabela 3.2), aplicando-se amostragem altamente 

conservadora a fim de se evitar deriva genética e manter o tamanho efetivo. Isto foi feito 

com o objetivo principal de uniformizar o ciclo de maturação e eliminar genótipos com altura 

de planta elevada, além de se buscar ganhos em produtividade, por meio da avaliação em 

campo de progênies S0:1, no ano agrícola 1997/98. Em 1998/99, as sementes remanescentes 

dessas progênies foram recombinadas em casa de vegetação, com uso de macho-esterilidade, 

para a síntese da população CNA6/3/1. A identificação "3" refere-se ao terceiro ciclo de 

seleção e "1" à recombinação única após o último ciclo de seleção. 

 
Tabela 3.2. Cronograma da utilização da população CNA6 de seleção recorrente sintetizada pela Embrapa 

Arroz e Feijão. 

Ano agrícola População/Ciclo Atividade[1] 

1993/04 CNA6 Síntese da população 

1994/95 CNA6 | CNA6/1/1 S0 | Rec 

1995/96 CNA6/1/1 | CNA6/2/1 S0 | Rec 

1996/97 CNA6/2/1 S0 

1997/98 CNA6/2/1 S0:1 

1998/99 CNA6/3/1 Rec - S0 

1999/00 CNA6/3/1 S0:1 

2000/01 CNA6/3/1 S0:2 

2001/02 CNA6/4/1 Rec - S0 

2002/03 CNA6/4/1 S0:1 

2003/04 CNA6/4/1 S0:2 

2004/05 CNA6/5/1 Rec - S0 

2005/06 CNA6/5/1 S0:1 

2006/07 CNA6/5/1 S0:2 

2007/08 CNA6/6/1 Rec - S0 

2008/09 CNA6/6/1 S0:1 

2009/10 CNA6/6/1 S0:2 

2010/11 CNA6/7/1 Rec - S0 

[1] S0 | Rec: Avaliação da geração S0 em novembro e recombinação em maio; S0:1: Observação e seleção da geração S0:1 em Goiânia-GO; 

S0:2: Avaliação e seleção da geração S0:2 em vários locais; e Rec - S0: Recombinação em agosto e plantio da geração S0 em janeiro.  

 

A partir do terceiro ciclo, referente à CNA6/3/1, a população passou por mais 

quatro ciclos de seleção sucessivos, nos quais envolveram as seguintes etapas (Figura 3.1): 

avanço por meio da seleção de plantas individuais dentro de cada cruzamento, na geração 

S0, seguido pela observação e seleção das melhores progênies S0:1 (colhido em “bulk”) mais 
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a seleção de cinco melhores plantas (progênies S1:2) dentro de cada progênie S0:1 selecionada, 

para serem utilizadas como unidades de recombinação. 

 

 

Figura 3.1. Esquema ilustrativo das etapas que envolvem cada ciclo da seleção recorrente realizado pela 

Embrapa Arroz e Feijão, com a população CNA6. 

 

Em 2000/01, houve a primeira avaliação de progênies S0:2 para produção de 

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

progênie nos anos agrícolas: 2003/04, com a CNA6/4/1; 2006/07, com a CNA6/5/1; e 

2009/10, com a CNA6/6/1. Sempre após a avaliação das progênies S0:2, em cada um dos 

ciclos, foram selecionadas aquelas mais promissoras (com intensidade de seleção variável) 

para recombinação, utilizando-se as sementes de cinco progênies S1:2 selecionadas dentro. 

Portanto, em 2010/11 essa população iniciou o sétimo ciclo (CNA6/7/1), em recombinação 

e avanço da geração S0 (Tabela 3.2). 
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3.2.2 Dados experimentais 

 

Utilizou-se o conjunto de dados do caráter produção de grãos (PG, em kg ha-1) e 

do caráter altura de plantas (AP, em cm), proveniente dos ensaios de rendimentos de 

progênies S0:2 da população CNA6, desde o ano agrícola de 2000/01, quando iniciou a 

tomada de dados para tais caracteres, totalizando quatro ciclos de seleção que envolveram 

os anos agrícolas 2000/01, 2003/04, 2006/07 e 2009/10. Em cada ciclo foram conduzidos 

ensaios em diferentes locais (Tabela 3.3). Santo Antônio de Goiás-GO, por ser o município 

onde está localizada a coordenação do programa de melhoramento genético de arroz de terras 

altas desenvolvido pela Embrapa, é o único local que esteve presente em todos os ciclos de 

seleção recorrente da população CNA6, o que possibilitou sua análise separadamente. 

 

Tabela 3.3. Locais, coordenadas geográficas, ciclos e anos agrícolas onde foram conduzidos os experimentos 

para avaliação de progênies S0:2 da população CNA6. 

Local Latitude Longitude 

Ciclo e Ano agrícola 

Ciclo 1 

2000/01 

Ciclo 2 

2003/04 

Ciclo 3 

2006/07 

Ciclo 4 

2009/10 

Santo Antônio de Goiás, GO 16°40'48" S 49°15'18" O 1 1 1 1 

Paragominas, PA 02°59'51" S 47°21'12" O    1 

Primavera do Leste, MT 15°33'35" S 54°17'50" O 1    

Sinop, MT 11°52'23" S 55°29'53" O  1  1 

Teresina, PI 05°05'21" S 42°48' 06" O   1  

Vilhena, RO 12°44' 03" S 60°08'40" O 1    

 

Em cada ano agrícola, esses ensaios foram compostos pelas progênies S0:2 do 

respectivo ciclo da população de seleção recorrente CNA6, com número variável ao longo 

dos ciclos de seleção, e pelas cultivares testemunhas. Pelo menos três testemunhas foram 

utilizadas em cada ciclo, havendo duas comuns de um ciclo a outro (Tabela 3.4). A 

intensidade de seleção aplicada para o caráter produção de grãos ao longo dos ciclos de 

seleção foi variável, em função do número distinto de progênies S0:2 avaliadas em cada ciclo 

(Tabela 3.4), sendo elas: 15% (ciclo 1), 48% (ciclo 2), 39% (ciclo 3) e 41% (ciclo 4). 

O delineamento experimental empregado foi de blocos aumentados de Federer, 

sem repetição dentro de local. As parcelas foram constituídas por quatro linhas de 5,0 m de 
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comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,3 m, utilizando-se a densidade de sessenta 

sementes por metro na linha. Estas foram semeadas manualmente ou por semeadeira. 

 

Tabela 3.4. Listagem dos cultivares utilizados como testemunhas e número de progênies S0:2 empregadas em 

cada ciclo que estiveram presentes nos ensaios de rendimento de progênies S0:2 da população 

CNA6. 

Material 

Ciclo e Ano agrícola 

Ciclo 1 

2000/01 

Ciclo 2 

2003/04 

Ciclo 3 

2006/07 

Ciclo 4 

2009/10 

BRS Primavera 1 1 1 1 

Guarani 1 1 1  

Carajás 1 1 1  

BRS Bonança  1 1 1 

BRSMG Curinga    1 

BRS Sertaneja    1 

Progênies S0:2 220 92 114 61 

 

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

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

laterais. Portanto, a área útil da parcela experimental para os caracteres PG e AP foi 

composta pelos 4 m centrais das duas linhas centrais da parcela. Todos os caracteres foram 

avaliados em nível de parcela. Para o caráter AP foi obtida a média de três amostras da 

distância entre a base da planta até a extremidade da panícula, no estágio de maturidade 

completa. Após a colheita das parcelas, os grãos debulhados foram secos ao sol e 

armazenados à temperatura ambiente durante algumas semanas para estabilização de 

umidade antes da pesagem. Por fim, o caráter PG foi ajustado para unidade quilogramas por 

hectare. 

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

precipitação pluviométrica, foi variável, dependendo do local. Em geral, esses experimentos 

não foram irrigados e tiveram aplicação de fertilizantes químicos (N-P-K) no sulco de plantio 

em dosagem intermediária ao manejo realizado na produção comercial do arroz. 

Normalmente, realizou-se uma adubação nitrogenada em cobertura, no final da fase 

vegetativa (estádio V4-V5 na escala proposta por Counce et al., 2000). O controle de plantas 

daninhas foi feito por meio de capinas manuais ou uso de herbicidas. O controle de pragas 

foi realizado na maioria dos ensaios pelo uso de inseticidas aplicados no sulco de plantio e 
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pulverizações posteriores, quando necessárias. Por fim, não foi realizado o controle químico 

de doenças fúngicas, para se permitir a seleção dos genótipos com resistência genética, bem 

como descarte daqueles mais susceptíveis. 

 

3.2.3 Análises estatísticas e estimação de parâmetros genéticos e fenotípicos 

 

3.2.3.1 Análises de variância individuais por ciclo de seleção 

 

Os dados de produção de grãos (PG, em kg ha-1) e de altura de plantas (AP, em 

cm), envolvendo progênies S0:2 e testemunhas, considerando o delineamento de blocos 

aumentados de Federer, foram submetidos à análise de variância individual (Santo Antônio 

de Goiás, GO), por ciclo, conforme o modelo a seguir (eq. 1): 

𝑦𝑖𝑗𝑚 = 𝜇 + 𝑏𝑗 + 𝑡𝑚 + 𝑔𝑖/𝑚 + 𝜀𝑖𝑗𝑚       (1) 

em que, segundo adaptação de Duarte et al. (2001): 

- 𝑦𝑖𝑗𝑚 é a observação do genótipo 𝑖 no bloco 𝑗, sendo o genótipo pertencente ao tipo 𝑚; 

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

- 𝑏𝑗 é o efeito fixo de bloco 𝑗 (𝑗 = 1, 2,..., 𝐽); 

- 𝑡𝑚 é o efeito fixo de tipo 𝑚 (𝑚 = 1, 2,... 𝑀; neste caso 𝑀 = 2, com um grupo das progênies 

e outro de testemunhas); 

- 𝑔𝑖/𝑚 é o efeito aleatório de genótipo 𝑖 (progênies ou testemunhas) dentro do tipo 𝑚 (𝑖 = 1, 

2,..., 𝑃 , P +1 , 𝑃 + 2 ,..., 𝑃 + 𝑇 ; sendo 𝑃  o número de progênies e 𝑇  o número de 

testemunhas), assumindo 𝑔𝑖/𝑚~NID ∩ (0, 𝜎𝑔𝑚
2 ); e 

- 𝜀𝑖𝑗𝑚 é o erro experimental associado à 𝑖𝑗𝑚-ésima parcela, assumindo-se independente e 

identicamente distribuído, sob NID ∩ (0, 𝜎2). 

Desse modo, foi construído o seguinte esquema da análise de variância 

individual, com as respectivas esperanças dos quadrados médios (Tabela 3.5). A análise foi 

implementada no aplicativo estatístico SAS® para Windows versão 9.2 (Statistical Analysis 

System - SAS Institute, 2011), via procedimento glm. 
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Tabela 3.5. Esquema da análise de variância individual com as respectivas esperanças dos quadrados médios. 

Fonte de Variação GL QM E(QM) 

Blocos 𝐽 − 1 𝑄𝑀𝐵 - 

Tipo (P vs T) 𝑀 − 1 𝑄𝑀𝑇𝑖𝑝𝑜 - 

Genótipos/Tipo1 𝐼 − 2 = (𝑃 + 𝑇) − 2 𝑄𝑀𝐺(𝑡𝑖𝑝𝑜) - 

Progênies (P) 𝑃 − 1 𝑄𝑀𝑃 𝜎2 + 𝑘𝜎𝑝
2 

Testemunhas (T) 𝑇 − 1 𝑄𝑀𝑇 - 

Erro ou Resíduo2 𝑁 − (𝐼 + 𝐽 + 𝑀 − 4) 𝑄𝑀𝐸 𝜎2 

Total 𝑁 − 1 -  

1 𝐼 = 𝑃 + 𝑇; 2 𝑁 é o número total de observações; 

 

3.2.3.1.1 Estimação dos componentes de variância 

 

Com base nas esperanças dos quadrados médios foram estimados os 

componentes de variância, utilizando-se as seguintes expressões: 

- variância do erro entre parcelas - �̂�2 (eq. 2): 

�̂�2 = 𝑄𝑀𝐸 (2) 

- variância genética entre progênies S0:2 - �̂�𝑝
2 (eq. 3): 

�̂�𝑝
2 =

𝑄𝑀𝑃 − 𝑄𝑀𝐸

𝑘
  (3) 

- variância fenotípica entre médias de progênies S0:2 - �̂�𝐹
2 (eq. 4): 

�̂��̅�
2 =

𝑄𝑀𝑃

𝑘
 (4) 

em que: 

- 𝑄𝑀𝐸 é o quadrado médio do erro ou resíduo; 

- 𝑄𝑀𝑃 é o quadrado médio de progênies S0:2; e 

- 𝑘 é o valor do coeficiente associado ao componente de variância na expressão 𝐸(𝑄𝑀) =

𝜎2 + 𝑘𝜎𝑝
2.  

É importante considerar para este estudo, que por se tratar de uma população de 

seleção recorrente com frequência alélica diferente de 0,5, além da variância genética aditiva 

e de dominância constituinte da variância genética entre progênies S0:2 - �̂�𝑝
2, existem outros 

componentes de variância, como descrito por Souza Júnior (1989). Tais componentes foram 

tratados como nulos, uma vez que suas estimações ficariam além do escopo do presente 

estudo.  
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Para as estimativas da variância genética de progênies S0:2 (�̂�𝑝
2) foram também 

obtidos os intervalos de confiança (𝐼𝐶, em eq. 5) para 1-𝛼=95% de probabilidade, conforme 

sugerido por Burdick & Graybill (1992): 

𝐼𝐶(𝑝
2)0,95 = [

𝑛𝑡  �̂�𝑝
2

𝜒𝑛𝑡;0,975
2  ;  

𝑛𝑡 �̂�𝑝
2

𝜒𝑛𝑡;0,025
2 ] (5) 

em que: 

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

genética entre progênies S0:2 (�̂�𝑝
2); 

- 𝜒𝑛𝑡;0,975
2  é o quantil para 97,5% de probabilidade na distribuição 𝜒2  com 𝑛𝑡  graus de 

liberdade; e 

- 𝜒𝑛𝑡;0,025
2  é o quantil para 2,5% de probabilidade na distribuição 𝜒2  com 𝑛𝑡  graus de 

liberdade. 

O valor de 𝑛𝑡  foi obtido segundo o procedimento descrito por Satterthwaite 

(1946), empregado para calcular o número de graus de liberdade associado a uma estimativa 

de componente de variância resultante de uma combinação linear de dois quadrados médios, 

com números de graus de liberdade conhecidos (eq. 6): 

𝑛𝑡 =
(𝑄𝑀𝑃 − 𝑄𝑀𝐸)2

(𝑄𝑀𝑃)2

𝑓1
+

(𝑄𝑀𝐸)2

𝑓2

 (6) 

em que: 

- 𝑓1 é o número de graus de liberdade associado a progênies S0:2 (𝑄𝑀𝑃); e 

- 𝑓2 é o número de graus de liberdade do erro (𝑄𝑀𝐸). 

Para as estimativas da variância residual (�̂�2) foram obtidos os intervalos de 

confiança (𝐼𝐶, em eq. 7) para 1-𝛼=95% de probabilidade, conforme sugerido por Burdick & 

Graybill (1992): 

𝐼𝐶(2)0,95 = [
𝑛𝑒 �̂�

2

𝜒𝑛𝑒;0,975
2  ;  

𝑛𝑒 �̂�
2

𝜒𝑛𝑒;0,025
2 ] (7) 

sendo que: 

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

residual (�̂�2), obtido na análise de variância; 

- 𝜒𝑛𝑒;0,975
2  é o quantil para 97,5% de probabilidade na distribuição 𝜒2  com 𝑛𝑒  graus de 

liberdade; e 
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- 𝜒𝑛𝑒;0,025
2  é o quantil para 2,5% de probabilidade na distribuição 𝜒2  com 𝑛𝑒  graus de 

liberdade. 

Além disso, com base nessas estimativas foi calculado a estimativa do 

coeficiente de herdabilidade no sentido amplo, em nível de médias de progênies S0:2 (ℎ̂�̅�
2) 

(eq. 8): 

ℎ̂�̅�
2 =

�̂�𝑝
2

�̂��̅�
2  100 (8) 

Para as estimativas do coeficiente de herdabilidade foram também obtidos os 

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

por Burdick & Graybill (1992): 

𝐼𝐶(ℎ�̅�
2)0,95 = {1 − [(

𝑄𝑀𝑃

𝑄𝑀𝐸
)𝐹0,975;𝑓1;𝑓2]

−1

; 1 − [(
𝑄𝑀𝑃

𝑄𝑀𝐸
)𝐹0,025;𝑓1;𝑓2]

−1

} (9) 

em que: 

- 𝐹0,975;𝑓1;𝑓2 é o quantil para 97,5% de probabilidade na distribuição 𝐹 associado a 𝑓1 graus 

de liberdade de progênies e 𝑓2 graus de liberdade do erro; e 

- 𝐹0,025;𝑓1;𝑓2 é o quantil para 2,5% de probabilidade na distribuição 𝐹 associado a 𝑓1 graus de 

liberdade de progênies e 𝑓2 graus de liberdade do erro. 

 

3.2.3.2 Análises de variância conjuntas para cada ciclo de seleção 

 

Após a obtenção das análises individuais para apenas um local, os dados foram 

submetidos à análise conjunta de variância para todos os locais dentro de cada ciclo, 

conforme o modelo a seguir (eq. 10): 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑚 = 𝜇 + 𝑙𝑘 + 𝑏𝑗/𝑘 + 𝑡𝑚 + 𝑔𝑖/𝑚 + 𝑡𝑙𝑚𝑘 +  𝑔𝑙𝑖𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑚 (10) 

em que, segundo adaptação de Duarte et al. (2001): 

- 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑚 é a observação do genótipo 𝑖, no bloco 𝑗, no local 𝑘, sendo o genótipo pertencente 

ao tipo 𝑚; 

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

- 𝑙𝑘 é o efeito fixo de local 𝑘 (𝑘 = 1, 2,..., 𝐾); 

- 𝑏𝑗(𝑘) é o efeito fixo de bloco 𝑗 (𝑗 = 1, 2,..., 𝐽), dentro do local 𝑘; 

- 𝑡𝑚 é o efeito fixo de tipo 𝑚 (𝑚 = 1, 2,... 𝑀; neste caso 𝑀 = 2, com um grupo das progênies 

e outro de testemunhas); 
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- 𝑔𝑖/𝑚 é o efeito aleatório de genótipo 𝑖 (progênies e testemunhas) dentro do tipo 𝑚 (𝑖 = 1, 

2,..., 𝑃 , 𝑃 + 1 , 𝑃 + 2 ,..., 𝑃 + 𝑇 ; sendo 𝑃  o número de progênies e 𝑇  o número de 

testemunhas), assumindo 𝑔𝑖/𝑚~NID ∩ (0, 𝜎𝑔𝑚
2 ); 

- 𝑡𝑙𝑚𝑘 é o efeito fixo da interação entre tipo 𝑚 e local 𝑘, assumindo 𝑡𝑙𝑚𝑘 ~NID ∩ (0, 𝜎𝑡𝑙
2);  

- 𝑔𝑙𝑖𝑘 é o efeito aleatório da interação entre o genótipo 𝑖 e o local 𝑘, assumindo 𝑔𝑙𝑖𝑘 ~NID ∩

(0, 𝜎𝑔𝑙
2 ); e 

- 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑚 é o erro experimental médio associado à 𝑖𝑗𝑘𝑚-ésima parcela, assumido independente 

e identicamente distribuído, sob NID ∩ (0, 𝜎2). 

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

respectivas esperanças dos quadrados médios, envolvendo todos os locais por ciclo (Tabela 

3.6). A estimação dos quadrados médios e a geração das expressões das esperanças de 

quadrados médios foram realizadas no aplicativo estatístico SAS® para Windows versão 9.2 

(Statistical Analysis System - SAS Institute, 2011), via procedimento glm.  

 

Tabela 3.6. Esquema da análise de variância conjunta com as respectivas esperanças dos quadrados médios. 

Fonte de Variação GL QM E(QM) 

Locais (L) 𝐾 − 1 𝑄𝑀𝐿 - 

Blocos/L 𝐾(𝐽 − 1) 𝑄𝑀𝐵 - 

Tipo (P vs T) 𝑀 − 1 𝑄𝑀𝑇𝑖𝑝𝑜 - 

Genótipos/Tipo1 (G) 𝐼 − 2 = (𝑃 + 𝑇) − 2 𝑄𝑀𝐺(𝑡𝑖𝑝𝑜) - 

Progênies (P) 𝑃 − 1 𝑄𝑀𝑃 𝜎2 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙
2 + 𝑘2𝜎𝑝

2 

Testemunhas (T) 𝑇 − 1 𝑄𝑀𝑇 - 

Interação G x L (𝐼 − 1)(𝐾 − 1) 𝑄𝑀𝐺𝐿 - 

P x L (𝑃 − 1) (𝐾 − 1) 𝑄𝑀𝑃𝐿 𝜎2 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙
2  

T x L (𝑇 − 1) (𝐾 − 1) 𝑄𝑀𝑇𝐿 - 

Tipo x L (𝑀 − 1) (𝐾 − 1) 𝑄𝑀𝑇𝑖𝑝𝑜𝐿 - 

Erro médio2 𝑁 − (𝐼 + 𝐽𝐾 + 𝑀 − 4) 𝑄𝑀𝐸 𝜎2 

Total 𝑁 − 1 -  

1 𝐼 = 𝑃 + 𝑇; 2 N é o número total de observações; 

 

3.2.3.2.1 Estimação dos componentes de variância 

 

Com base nas esperanças dos quadrados médios foram estimados os 

componentes da variância, utilizando as seguintes expressões: 
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- variância do erro entre parcelas - �̂�2 (eq. 11), 

 �̂�2 = 𝑄𝑀𝐸 (11) 

- variância da interação progênie x local - �̂�𝑝𝑙
2  (eq. 12): 

�̂�𝑝𝑙
2 =

𝑄𝑀𝑃𝐿 − 𝑄𝑀𝐸

𝑘1
 (12) 

- variância genética entre progênies S0:2 - �̂�𝑝
2 (eq. 13): 

�̂�𝑝
2 =

𝑄𝑀𝑃 − 𝑄𝑀𝑃𝐿

𝑘2
 (13) 

- variância fenotípica entre médias de progênies S0:2 - �̂�𝐹
2 (eq. 14): 

�̂��̅�
2 =

𝑄𝑀𝑃

𝑘2
 (14) 

em que: 

- 𝑄𝑀𝑃 é o quadrado médio de progênies S0:2; 

- 𝑄𝑀𝑃𝐿 é o quadrado médio da interação entre genótipo e local; e 

- 𝑘1 𝑒 𝑘2  são os valores dos coeficientes associados ao componente de variância na 

expressão 𝐸(𝑄𝑀) = 𝜎2 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙
2 + 𝑘2𝜎𝑝

2. 

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

foram também obtidos os intervalos de confiança ( 𝐼𝐶 , em eq. 15) para 1-𝛼=95% de 

probabilidade, conforme sugerido por Burdick & Graybill (1992). 

𝐼𝐶(𝑝
2)0,95 = [

𝑛𝑡  �̂�𝑝
2

𝜒𝑛𝑡;0,975
2  ;  

𝑛𝑡 �̂�𝑝
2

𝜒𝑛𝑡;0,025
2 ] (15) 

sendo que: 

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

genética entre progênies S0:2 (�̂�𝑝
2); 

- 𝜒𝑛𝑡;0,975
2  é o quantil para 97,5% de probabilidade na distribuição 𝜒2  com 𝑛𝑡  graus de 

liberdade; e 

- 𝜒𝑛𝑡;0,025
2  é o quantil para 2,5% de probabilidade na distribuição 𝜒2  com 𝑛𝑡  graus de 

liberdade. 

O valor de 𝑛𝑡  foi obtido segundo o procedimento descrito por Satterthwaite 

(1946) (eq. 16): 

𝑛𝑡 =
(𝑄𝑀𝑃 − 𝑄𝑀𝑃𝐿)

2

(𝑄𝑀𝑃)2

𝑓1
+

(𝑄𝑀𝑃𝐿)
2

𝑓2

 (16) 
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em que: 

- 𝑓1 é o número de graus de liberdade de progênies S0:2 (𝑄𝑀𝑃); e 

- 𝑓2 é o número de graus de liberdade da interação progênie x local (𝑄𝑀𝑃𝐿). 

Para as estimativas da variância da interação progênie x local ( �̂�𝑝𝑙
2 ) foram 

também obtidos os intervalos de confiança (𝐼𝐶, em eq. 17) para 1-𝛼=95% de probabilidade, 

conforme sugerido por Burdick & Graybill (1992): 

𝐼𝐶(𝑝𝑙
2 )0,95 = [

𝑛𝑡𝑝𝑙  �̂�𝑝𝑙
2

𝜒𝑛𝑡𝑝𝑙;0,975
2  ;  

𝑛𝑡𝑝𝑙 �̂�𝑝𝑙
2

𝜒𝑛𝑡𝑝𝑙;0,025
2 ] (17) 

em que: 

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

da interação progênie x local (�̂�𝑝𝑙
2 ); 

- 𝜒𝑛𝑡𝑝𝑙; 0,975
2  é o quantil para 97,5% de probabilidade na distribuição 𝜒2 com 𝑛𝑡𝑝𝑙 graus de 

liberdade; e 

-𝜒𝑛𝑡𝑝𝑙; 0,025
2  é o quantil para 2,5% de probabilidade na distribuição 𝜒2 com 𝑛𝑡𝑝𝑙  graus de 

liberdade. 

O valor de 𝑛𝑡𝑝𝑙 foi obtido segundo o procedimento descrito por Satterthwaite 

(1946) (eq. 18): 

𝑛𝑡𝑝𝑙 =
(𝑄𝑀𝑃𝐿 − 𝑄𝑀𝐸)2

(𝑄𝑀𝑃𝐿)
2

𝑓1
+

(𝑄𝑀𝐸)2

𝑓2

 (18) 

em que: 

- 𝑓1 é o número de graus de liberdade da interação progênie x local (𝑄𝑀𝑃𝐿); e 

- 𝑓2 é o número de graus de liberdade do erro (𝑄𝑀𝐸). 

Para as estimativas da variância residual ( �̂�2 ) também foram obtidos os 

intervalos de confiança para 1-𝛼=95% de probabilidade, conforme sugerido por Burdick e 

Graybill (1992), como descrito na eq. 7 da sessão anterior. 

Com base nessas estimativas foi calculado a estimativa do coeficiente de 

herdabilidade no sentido amplo em nível de médias de progênies S0:2 (ℎ̂�̅�
2) (eq. 19): 

ℎ̂�̅�
2 =

�̂�𝑝
2

�̂��̅�
2  100 (19) 
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Para as estimativas do coeficiente de herdabilidade foram também obtidos os 

intervalos de confiança (𝐼𝐶, em eq. 20) para 1-𝛼=95% de probabilidade, conforme sugerido 

por Burdick & Graybill (1992): 

𝐼𝐶(ℎ̂�̅�
2)0,95 = {1 − [(

𝑄𝑀𝑃

𝑄𝑀𝑃𝐿
)𝐹0,975;𝑓1;𝑓2]

−1

≤ ℎ�̅�
2 ≤ 1 − [(

𝑄𝑀𝑃

𝑄𝑀𝑃𝐿
)𝐹0,025;𝑓1;𝑓2]

−1

} (20) 

em que: 

- 𝐹0,975;𝑓1;𝑓2 é o quantil para 97,5% de probabilidade na distribuição 𝐹 associado a 𝑓1 graus 

de liberdade de progênies e 𝑓2 graus de liberdade da interação progênie x local; e 

- 𝐹0,025;𝑓1;𝑓2 é o quantil para 2,5% de probabilidade na distribuição 𝐹 associado a 𝑓1 graus de 

liberdade de progênies e 𝑓2 graus de liberdade da interação progênie x local. 

 

3.2.3.2.2 Decomposição da interação genótipo x local em cada ciclo de seleção 

 

Para a quantificação da parte complexa da interação genótipo x local, o quadrado 

médio da interação de cada análise conjunta, envolvendo pares de locais em cada ciclo, foi 

decomposto em partes simples e complexa, utilizando-se as expressões (eq. 21 e 22), 

propostas por Cruz & Castoldi (1991) para estimação da parte complexa ( 𝑃𝐶, em 

percentagem) da interação.  

PC =  √(1 − �̂�𝑓)
3 QM1 QM2 (21) 

PC% = (
PC

QMgl
)100 (22) 

em que: 

- �̂�𝑓 é o coeficiente de correlação de Pearson, empregado como correlação fenotípica entre 

médias de genótipos (progênies S0:2 e testemunhas) nos pares de locais; 

-  𝑄𝑀1  e 𝑄𝑀2 correspondem ao quadrado médio entre média de genótipos nos ambientes 1 

e 2, respectivamente; e 

- 𝑄𝑀𝑔𝑙  corresponde ao quadrado médio da interação genótipo x local (progênies S0:2 e 

testemunhas), em pares, a qual foi decomposta em partes simples e complexa. 

Para verificação da significância das correlações foi utilizado o teste t, associado 

a n-2 graus de liberdade (eq. 23). 
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𝑡 =   
�̂�𝑓

√1 −  �̂�𝑓
2

 √𝑛 − 2 
(23) 

em que: 

- �̂�𝑓 é o coeficiente de correlação de Pearson, empregado como correlação fenotípica entre 

médias de genótipos nos pares de locais; e 

- 𝑛 é o número de genótipos avaliados na geração. 

  

3.2.3.3 Estimação dos coeficientes de variação ambiental e genético e do índice 𝑏 

 

Para a obtenção das estimativas do coeficiente de variação experimental (𝐶𝑉𝑒, 

em eq. 24) do coeficiente de variação genético (𝐶𝑉𝑔, em eq. 25), em percentagem, e do índice 

de variação 𝑏 obtido conforme Vencovsky (1987) (𝑏, em eq. 26), em ambas as análises, 

individual e conjunta por ciclo de seleção, foram empregadas as seguintes expressões: 

𝐶𝑉𝑒 = (
√�̂�2

�̅�
 ) 100 (24) 

𝐶𝑉𝑔 = 

(

 
√�̂�𝑝

2

�̅�
 

)

 100 (25) 

𝑏 =  
𝐶𝑉𝑔

𝐶𝑉𝑒
 (26) 

em que: 

- �̂�2 é a estimativa do componente de variância residual; 

- 𝜎𝑝
2 é a estimativa do componente de variância genética entre progênies S0:2; 

- �̅� é a média geral do ciclo, envolvendo progênies S0:2 e testemunhas; e  

- �̅� é a média de progênies S0:2 do respectivo ciclo. 

 

3.2.3.4      Estimação de correlações fenotípicas, genéticas e ambientais 

 

 Foram obtidas estimativas de correlações fenotípicas (�̂�𝐹), genéticas (�̂�𝑝) e ambientais 

(�̂�𝑒) entre os caracteres produção de grãos (PG) e altura de planta (ALT), para cada ciclo de 

seleção. A medida da correlação entre duas variáveis, 𝑥 e 𝑦, fornecida pela estimativa do 

coeficiente de correlação, foi obtida pela divisão entre a estimativa da covariância entre 𝑥 e 
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𝑦 (𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦)) e o produto dos desvios padrões de 𝑥 (�̂�𝑥 ) e 𝑦 (�̂�𝑦), ou seja: �̂�𝑥,𝑦 = 
𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

�̂�𝑥�̂�𝑦
 

(Steel & Torrie, 1960). Assim, as estimativas dessas correlações foram obtidas mediante 

análises de covariâncias, combinando-se os dados dos dois caracteres, como relatado por 

Cruz & Regazzi (2001) (Tabela 3.7). 

 

Tabela 3.7. Esquema da análise de variância dos caracteres 𝑥, 𝑦 e da soma (𝑥 + 𝑦), para o delineamento em 

blocos aumentados de Federer, sem repetição dentro de ambiente, com os produtos médios e suas 

respectivas esperanças. 

FV GL 
QM 

E(QM) PM E(PM) 
𝑥 𝑦 (𝑥 + 𝑦) 

Genótipos1 𝐼 − 2 = (𝑃 + 𝑇) − 2 - - - - - - 

Progênies S0:2 (P)  𝑃 − 1 𝑄𝑀𝑃𝑥 𝑄𝑀𝑃𝑦 𝑄𝑀𝑃(𝑥+𝑦) 𝜎
2 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙

2 + 𝑘2𝜎𝑝
2 𝑃𝑀𝑃𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑦 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙𝑥𝑦 + 𝑘2𝜎𝑝𝑥𝑦 

Testemunhas (T) 𝑇 − 1 - - - - - - 

Ambientes (E) 𝐾 − 1 - - - - - - 

P x E (𝑃 − 1) (𝐾 − 1) 𝑄𝑀𝐼𝑥 𝑄𝑀𝐼𝑦 𝑄𝑀𝐼(𝑥+𝑦) 𝜎2 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙
2  𝑃𝑀𝐼𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑦 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙𝑥𝑦

2  

Erro médio2 𝑁 − (𝐼 + 𝐽𝐾 + 𝑀 − 4) 𝑄𝑀𝐸𝑥 𝑄𝑀𝐸𝑦 𝑄𝑀𝐸(𝑥+𝑦) 𝜎2 𝑃𝑀𝐸𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑦 

FV: fonte de variação; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; E(QM): esperança do quadrado médio; PM: produto médio; E(PM): 

esperança do produto médio; 𝑘1 e 𝑘2: coeficientes associados ao componente de variância. 1 𝐼 = 𝑃 + 𝑇; 2 N é o número total de observações 

e o termo erro médio corresponde à  �̂�
2

𝑘⁄ , sendo 𝑘 o valor médio dos coeficientes (𝑘1𝑒 𝑘2) associados ao componente de variância na 

expressão 𝐸(𝑄𝑀) = 𝜎2 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙
2 + 𝑘2𝜎𝑝

2. 

 

Os produtos médios (𝑃𝑀) associados ao efeito de progênies e da interação 

progênie x ambiente (P x E) foram obtidos por meio da expressão (eq. 27): 

𝑃𝑀𝑥𝑦 = (𝑄𝑀𝑥+𝑦 − 𝑄𝑀𝑥 − 𝑄𝑀𝑦) 2⁄  (27) 

em que, para uma mesma fonte de variação, 𝑃𝑀𝑥𝑦  é o produto médio associado aos 

caracteres 𝑥  e 𝑦 ; 𝑄𝑀𝑥+𝑦  é o quadrado médio da soma (𝑥 + 𝑦) ; 𝑄𝑀𝑥  e 𝑄𝑀𝑥  são os 

quadrados médios dos caracteres 𝑥 e 𝑦, respectivamente. Para verificação da significância 

das correlações foi utilizado o teste 𝑡 (Vencovsky & Barriga, 1992). 

  

3.2.3.5  Estimação de respostas esperadas à seleção direta e indireta 

 

As respostas esperadas à seleção direta no caráter produção de grãos e à seleção 

indireta no caráter altura de plantas, considerando a análise conjunta em cada ciclo de 

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

(𝑅𝑠, em eq. 28): 

𝑅𝑠 = 𝑑𝑠 ℎ̂�̅�
2  (28) 
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em que:  

- 𝑑𝑠 é o diferencial de seleção, obtido pela diferença entre as médias da população inicial 

(�̅�0) e da população selecionada (�̅�𝑠), com intensidades de seleção variáveis ao longo dos 

ciclos, sendo de 15% (ciclo 1), 48% (ciclo 2), 39% (ciclo 3) e 41% (ciclo 4) para o caráter 

produção de grãos; 

- ℎ̂�̅�
2 é a estimativa do coeficiente de herdabilidade no sentido amplo, em nível de médias de 

progênies S0:2, obtida pela equação 19. 

As respostas esperadas à seleção em percentagem da média da população inicial 

(𝑅𝑠,%)  foram obtidas pela divisão das estimativas de 𝑅𝑠  pela média geral inicial de 

progênies S0:2 (�̅�0) em cada ciclo de seleção, em porcentagem, de acordo com Vencovsky 

& Barriga (1992) (𝑅𝑠, em eq. 29). 

𝑅𝑠(%) = (
𝑅𝑠

�̅�0

)100 (29) 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Produção de grãos (PG) 

 

3.3.1.1 Para um só local 

 

Encontram-se na Tabela 3.8 os graus de liberdade (GL) e os quadrados médios 

(QM) das análises de variância individuais para Santo Antônio de Goiás-GO, em cada ciclo 

de seleção recorrente da população CNA6, para o caráter produção de grãos (PG, em kg ha-

1). Verificou-se, entre os ciclos, que os coeficientes de variação experimental (𝐶𝑉%) foram 

satisfatórios considerando o delineamento e o tipo de parcela adotada para o caráter avaliado 

(PG). Os valores variaram de 9,39% (ciclo 3) a 20,83% (ciclo 1), que, segundo Costa et al. 

(2002), são classificados como baixo e médio, respectivamente, para a cultura do arroz de 

terras altas (Tabela 3.8). As maiores magnitudes do 𝐶𝑉% ocorreram nos ciclos 1 e 2, sendo 

no ciclo 1 decorrente do maior erro experimental em relação aos demais ciclos e média baixa, 

enquanto no ciclo 2, deve-se principalmente a menor média dos quatro ciclos. Tal verificação 

ressalta a importância de não atentar apenas nos valores dos 𝐶𝑉%, mas também, de observar 
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simultaneamente a magnitude da média geral e do quadrado médio do erro para inferir 

quanto à presença ou não de boa precisão experimental. 

 

Tabela 3.8. Análise de variância individual para Santo Antônio de Goiás-GO em cada ciclo, coeficiente de 

variação experimental (𝐶𝑉%), média geral (�̅�), média das progênies S0:2 (�̅�), média de 10% das 

progênies S0:2 superiores (�̅�𝑠) e inferiores (�̅�𝑖 ), e média das testemunhas (�̅�), para o caráter 

produção de grãos, em kg ha-1, para cada ciclo de seleção recorrente da população CNA6. 

FV 
Ciclo 1  Ciclo 2  Ciclo 3  Ciclo 4  

GL QM GL QM GL QM GL QM 

Bloco 10 632.303,8 * 4 475.076,5 * 9 462.479,5 ** 3 65.058,2 ns 

Tipo (P vs T) 1 145.941,8 ns 1 18.564.952,8 ns 1 4.609.053,4 ns 1 1.299.325,5 ns 

Genótipos 221 627.458,7 ** 94 224.255,3 ns 116 368.623,7 ** 63 671.500,6 * 

Progênies (P) 219 593.605,0 * 91 206.789,0 ns 113 214.333,0 * 60 616.360,0 * 

Testemunhas (T)  2 4.334.440,0 ** 3 754.060,0 * 3 6.180.249,0 ** 3 1.920.295,0 ** 

Erro 20 248.360,0  12 135.002,2  27 103.909,0  8 178.624,8  

𝐶𝑉%  20,83   17,44   9,39   12,61  

�̅�  2.392   2.106   3.438   3.351  

�̅�𝑠  4.096   2.888   4.344   4.743  

�̅�  2.383   1.920   3.317   3.298  

�̅�𝑖  971   1.071   2.441   1.798  

�̅�  2.454   2.984   3.717   3.633  

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

 

De acordo com Chaves (1985) vários fatores influenciam a precisão 

experimental e, consequentemente, afetam as estimativas de 𝐶𝑉%, como: o tamanho das 

parcelas, o número de repetições, o delineamento experimental, a cultura e a heterogeneidade 

da área experimental. Segundo Costa (2002), os intervalos dos 𝐶𝑉%  obtidos em 

delineamentos da classe de blocos aumentados de Federer são menores do que os da classe 

de blocos completos. Outro fator enfatizado pelos autores consiste que, quando o número de 

tratamentos é elevado, como em programas de seleção recorrente, o tipo de delineamento 

experimental a ser empregado é fundamental para a avaliação do 𝐶𝑉%. 

Quanto à influência do tipo de delineamento experimental empregado sobre as 

estimativas da variância residual, o delineamento em blocos aumentados de Federer 

apresenta alguma perda relativa em precisão experimental, devido à falta de repetição para 

todos os tratamentos, quando comparado com os demais delineamentos. Porém, consiste em 

uma alternativa eficaz para a avaliação do erro experimental, em situações que há restrições 
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na quantidade de sementes disponíveis de cada genótipo e/ou quando se pretende maximizar 

o tamanho da amostra de genótipos de uma população a serem avaliados (Federer, 1956; 

Duarte, 2000; Peternelli, 2009).  

Não foi detectada a ocorrência de diferença significativa pelo teste F para o efeito 

de tipo, o que indica a ausência de diferença entre médias das progênies S0:2 (população 

CNA6) e das testemunhas utilizadas em todos os ciclos. Apesar das médias das progênies 

S0:2 terem sido inferiores às de testemunhas em todos os ciclos, pode-se observar que a média 

das progênies 10% superiores (�̅�𝑠) foi maior que a média de testemunhas nos ciclos 1, 3 e 4, 

com cerca de 72% (ciclo 1), 31% (ciclo 3) e 44% (ciclo 4) de superioridade (Tabela 3.8). 

Esse resultado ressalta o potencial genético dessa população em gerar transgressivos para o 

caráter PG. 

É importante frisar que houve substituição de testemunhas (cultivares) entre os 

ciclos, porém, isso não procedeu de forma radical, sendo mantidas pelo menos duas 

testemunhas comuns entre os diferentes ciclos. A substituição de testemunhas ocorreu em 

função da necessidade de utilização de cultivares com desejável potencial produtivo, para 

que as comparações fossem efetivas ao longo dos ciclos de seleção recorrente, refletindo no 

aumento das médias das testemunhas ao longo dos ciclos (ciclos 3 e 4) (Tabela 3.8). 

Observou-se que apenas no ciclo 2 não houve a ocorrência de diferença ao menos 

significativa (p0,05) pelo teste F para o efeito de genótipos. Com o desdobramento desse 

efeito observou-se que em todos os ciclos houve diferença ao menos significativa (p0,05) 

entre testemunhas, revelando que pelo menos um contraste entre testemunhas foi diferente 

de zero em cada ciclo. Para o efeito de progênies S0:2, houve diferenças significativas 

(p0,05) nos ciclos 1, 3 e 4, evidenciando a presença de variabilidade genética nessa 

população ao longo dos ciclos, que demonstra potencial para seleção visando ganhos em PG 

para Santo Antônio de Goiás-GO, onde permitiria capitalizar o efeito positivo da interação 

genótipo x ambiente (GxE). As amplitudes entre as médias das progênies S0:2 10% superiores 

(�̅�𝑠) e 10% inferiores (�̅�𝑖) variaram de 1.817 kg ha-1 (ciclo 2) a 3.125 kg ha-1 (ciclo 1), o que 

também evidencia a presença de satisfatória variabilidade genética útil à seleção. As médias 

de progênies S0:2 foram maiores nos ciclos 3 e 4 em relação as dos dois primeiros ciclos, o 

que, com cautela pode indicar haver ocorrido um provável progresso genético da média da 

população ao longo dos ciclos de seleção recorrente para PG (Tabela 3.8).  
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3.3.1.1.1 Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos 

 

Verificou-se por meio dos intervalos de confiança que todas as �̂�𝑝
2  diferiram 

estatisticamente de zero nos quatro ciclos (=0,05) (Tabela 3.9). Os ciclos 1, 3 e 4 

apresentaram as melhores precisões das �̂�𝑝
2, enquanto o ciclo 2 apresentou a maior amplitude 

de intervalo de confiança para �̂�𝑝
2. A saber, intervalos de confiança com pequena amplitude 

indicam que as estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos são mais precisas, ou 

melhor, o parâmetro estimado representa com razoável precisão o parâmetro da população 

em estudo. De acordo com os mesmos autores, o intervalo de confiança possui relação direta 

com o tamanho de amostra, ou seja, com o tamanho da população estudada em cada ciclo, 

pois amostras maiores devem apresentar estimativas mais precisas, enquanto amostras 

menores podem acarretar a obtenção de estimativas pouco confiáveis. Desse modo, as 

estimativas de intervalos de confiança podem estar influenciadas pelo tamanho amostral 

neste estudo, uma vez que no ciclo 2 e 4 foi avaliado menor número de progênies S0:2, 92 e 

61, respectivamente. Observou-se que as magnitudes da �̂�𝑝
2 , em ordem crescente, 

corresponderam aos ciclos 2, 3, 1 e 4. Apesar da falta de constância para as magnitudes das 

estimativas, devido aos ciclos 2 e 3, com baixas magnitudes, pode-se inferir, com cautela, 

que a variância genética entre progênies S0:2 da população foi mantida ao longo dos quatro 

ciclos de seleção recorrente, com base nos valores observados no primeiro e último ciclo 

(Tabela 3.9). 

Esses resultados sugerem não haver ocorrido deriva genética para o caráter PG 

ao longo dos quatro ciclos, ao considerar somente Santo Antônio de Goiás-GO. Cabe 

destacar que o programa de seleção recorrente de arroz da Embrapa adota um tamanho 

amostral de cinquenta progênies, estratificada por cruzamento, utilizando progênies S1:2 

como unidades de recombinação. Segundo Morais (1997b), esse é um número adequado 

desse tipo de progênies que devem participar da etapa de recombinação, para que seja 

mantida a variabilidade genética da população, ressaltando o tamanho efetivo, sem 

ocorrência de deriva genética. Mudanças na variabilidade genética são dependentes do 

tamanho efetivo da amostra e do número de gerações, e as alterações ocorridas nas médias 

dependem tanto do tamanho efetivo como do grau de dominância do caráter (Souza Júnior, 

1995). 
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Tabela 3.9. Estimativas dos parâmetros genéticos para o caráter produção de grãos (kg ha-1), em cada ciclo, 

com seus respectivos limites superiores (LS) e inferiores (LI) dos intervalos de confiança. 

Variância genética entre progênies S0:2 ( �̂�𝑝
2 ), variância ambiental ( �̂�2 ), coeficiente de 

herdabilidade entre médias de progênies S0:2 (ℎ̂�̅�
2), coeficiente de variação genético (𝐶𝑉𝑔%) e 

índice de variação (𝑏), obtidos pela análise de variância individual para Santo Antônio de Goiás-

GO em cada ciclo de seleção recorrente da população CNA6. 

Parâmetros‡ Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

LS 695.969,2 3.811.313,2 283.132,3 875.602,3 

�̂�𝑝
2 359.518,0 74.475,4 117.260,3 456.116,5 

LI 224.642,4 26.158,1 64.500,4 282.623,7 

LS 517.914,0 367.870,5 192.511,4 340.375,0 

�̂�2 248.359,9 135.002,0 103.909,0 178.624,8 

LI 145.368,9 69.419,7 64.951,4 109.865,0 

LS 80,31 76,74 74,94 85,87 

ℎ̂�̅�
2 59,14 35,55 53,02 71,86 

LI 25,86 -36,50 16,17 45,84 

𝐶𝑉𝑔% 24,05 14,21 10,32 20,48 

𝑏 1,15 0,81 1,10 1,62 

‡Ciclo 1: 𝑘1 = 1, 051; Ciclo 2: 𝑘1 = 1,093; Ciclo 3: 𝑘1 = 1,176; Ciclo 4: 𝑘1 = 1,091. 

 

É importante salientar que as estimativas de variância genética obtidas na análise 

envolvendo apenas Santo Antônio de Goiás-GO estão inflacionadas pela interação GxE, 

principalmente com local, o que impede estender as considerações para outros locais alvos 

do programa de seleção recorrente de arroz da Embrapa. 

Notou-se que as estimativas da variância ambiental (�̂�2) foram similares ao 

longo dos ciclos de seleção, com respectivos intervalos de confiança com amplitudes 

uniformes. Os valores de �̂�2 diferiram estatisticamente de zero em todos os ciclos (=0,05). 

Assim, pode-se considerar que os intervalos de confiança e as �̂�2 foram satisfatórias para 

viabilizar o estudo das �̂�𝑝
2 ao longo dos ciclos de seleção recorrente (Tabela 3.9). 

As estimativas do coeficiente de herdabilidade, no sentido amplo, entre médias 

de progênies S0:2 (ℎ̂�̅�
2 ) apresentaram precisões satisfatórias baseado em seus respectivos 

intervalos de confiança nos ciclos 1, 3 e 4, com amplitudes semelhantes ao longo dos ciclos. 

Apenas no ciclo 2 não foi possível detectar uma estimativa com intervalo de confiança para 

ℎ̂�̅�
2 que não diferisse de zero (=0,05), visto que o valor obtido para seu limite inferior, do 

intervalo de confiança, foi negativo, devido à proximidade entre o quadrado médio de 
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progênies S0:2 e o quadrado médio residual, além do número baixo de graus de liberdade do 

erro no ciclo 2 (Tabela 3.9). 

Verificou-se que os valores de ℎ̂�̅�
2 , em ordem crescente, corresponderam aos 

ciclos 2, 3, 1 e 4, semelhantemente ao que ocorreu com as �̂�𝑝
2 . As magnitudes de ℎ̂�̅�

2   

variaram de médio a alto, ao longo dos ciclos, indicando a possibilidade de obter sucesso 

com a seleção, considerando apenas Santo Antônio de Goiás-GO, pois, cabe ressaltar que 

nesse caso as ℎ̂�̅�
2 estão inflacionadas pelo efeito da interação genótipo x local (GxL) (Tabela 

3.9). 

Outros trabalhos têm obtido ℎ̂�̅�
2 , para o caráter PG na cultura do arroz, 

equiparáveis às desse estudo. Santos et al. (1997), utilizando progênies S0:2 e S0:3, obtiveram 

ℎ̂�̅�
2   para PG em arroz irrigado, que variaram entre 47,8 e 61,3, considerando análises por 

local. Santos et al. (2001), com populações segregantes de arroz de terras altas, obtiveram 

valores de ℎ̂�̅�
2   de 60,2 a 95,1 para PG, estimadas por local. Santos et al. (2002), avaliando 

progênies F4 e F6 de arroz de terras altas, selecionas de populações divergentes para o caráter 

PG, obtiveram ℎ̂�̅�
2   que variaram de 92,9 a 93,5, em apenas um local. 

Embora os valores das estimativas de herdabilidade obtidos neste estudo estarem 

no intervalo das observadas na literatura, a comparação das mesmas com as da literatura não 

é tarefa fácil, uma vez que há muita variação no modo de estimação e, principalmente, quanto 

à unidade seletiva e à condição experimental. Desse modo, o coeficiente de herdabilidade 

tem sido mais utilizado para a escolha do método de melhoramento a ser empregado na 

população e nas circunstâncias ambientais de avaliação. 

Outro parâmetro muito comum na literatura corresponde ao coeficiente de 

variação genético, que tem sido mais empregado para comparar a variância genética de 

experimentos, como forma de predizer o ganho genético em seleção, por se associar mais 

fortemente com a variabilidade genética existente na população de estudo (Vencovsky et al., 

2001). Embora seja de uso generalizado, o coeficiente de variação genético (𝐶𝑉𝑔%) é 

influenciado pela média, assim como o coeficiente de variação experimental (𝐶𝑉%). Neste 

caso, as comparações do 𝐶𝑉𝑔% entre os ciclos de seleção e até mesmo com os dados da 

literatura tornam-se deficientes. 

Vencovsky & Barriga (1992) ressaltam a importância do uso do índice de 

variação 𝑏  como forma de contornar a limitação imposta pelo 𝐶𝑉𝑔%  e auxiliar nas 
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inferências realizadas com base no coeficiente de herdabilidade. O índice de variação 𝑏, que 

corresponde à relação entre 𝐶𝑉𝑔% e 𝐶𝑉%, ou seja, quantifica a proporção da variabilidade 

genética em relação à variabilidade ambiental, livre do efeito da média. Assim, valores de 𝑏 

iguais ou superiores à unidade, indicam situação favorável à seleção, em que, quando se 

estima a variância genética aditiva, este índice reflete a predominância de efeitos genéticos, 

no caso aditivos, expressos para o caráter em questão (Vencovsky, 1987). 

Verificou-se na Tabela 3.9 que as estimativas do índice de variação 𝑏 obtidas 

para os ciclos 1, 3 e 4, em ordem crescente, expressaram valores maiores que a unidade, 

correspondente às maiores ℎ̂�̅�
2. Com estas estimativas é possível prever ganhos genéticos 

significativos para o próximo ciclo de seleção recorrente, uma vez que o último ciclo 

apresentou-se como o mais favorável à seleção, cerca de 1,62 vezes a unidade, quando 

comparado aos demais (Tabela 3.9). 

 

3.3.1.2 Para vários locais 

 

Na Tabela 3.10 encontram-se os graus de liberdade (GL) e os quadrados médios 

(QM) da análise de variância conjunta de locais, em cada ciclo de seleção recorrente, para o 

caráter produção de grãos (PG, em kg ha-1). Entre os ciclos, os coeficientes de variação 

experimental (𝐶𝑉%) foram satisfatórios, pois variaram de 12,42% (ciclo 4) a 18,57% (ciclo 

2). Os valores de 𝐶𝑉% obtidos na análise conjunta (Tabela 3.10) foram próximos àqueles 

observados para análise individual considerando apenas Santo Antônio de Goiás-GO 

(Tabela 3.8), além de concordar com os valores obtidos por outros autores que 

desenvolveram estudos com a cultura do arroz de terras altas com avaliações em mais de um 

local. Morais et al. (2008), visando estimar o progresso genético da população de arroz de 

terras altas, CG3, em três ciclos de seleção recorrente, com no mínimo dois locais de 

avaliação por ciclo, obtiveram 𝐶𝑉% entre 19,52% e 20,18%. Santos et al. (2002), obtiveram 

estimativa de 𝐶𝑉% na ordem de 28,10% para PG, com análise em dois locais. Santos et al. 

(2001), com populações segregantes de arroz de terras altas, obtiveram estimativa de 𝐶𝑉% 

na ordem de 17,18% para o mesmo caráter, considerando análise conjunta com três épocas 

de plantio e dois locais. Verificou-se boa precisão experimental em virtude das baixas 

magnitudes de 𝐶𝑉% obtidas para os quatro ciclos, equiparáveis às encontradas na literatura.  
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Tabela 3.10. Análise de variância conjunta para todos os locais dentro de cada ciclo, coeficiente de variação 

experimental (𝐶𝑉%), média geral (�̅�), média das progênies S0:2 (�̅�), média das progênies S0:2 

10% superiores (�̅�𝑠) e 10% inferiores (�̅�𝑖), e média das testemunhas (�̅�), para o caráter produção 

de grãos, em kg ha-1, para cada ciclo de seleção recorrente. 

FV 
Ciclo 1  Ciclo 2  Ciclo 3  Ciclo 4 

GL QM GL QM GL QM GL QM 

Local (L) 2 10.011.354,4 ns 1 4.017.605,4 ns 1 354.071,7 ns 2 24.938.004,7 ** 

Bloco/L 30 480.891,3 ** 8 426.148,2 ns 18 650.498,1 ** 9 248.618,1 ns 

Tipo (P vs T) 1 10.533.850,6 ns 1 24.418.580,5 ns 1 13.005.201,4 * 1 4.729.564,4 ns 

Genótipos (G) 221 709.667,6 ** 94 287.463,6 ** 116 733.422,1 ** 63 1.116.792,1 * 

Progênies (P) 219 644.997,8 ** 91 271.409,5 ** 113 548.931,8 ns 60 972.145,4 ** 

Testemunhas (T) 2 7.827.404,5 ns 3 774.436,8 ns 3 7.715.082,4 ns 3 4.165.054,0 ns 

G x L 442 453.200,0 ns 94 158.254,0 ns 116 438.116,0 ** 126 700.709,7 ** 

P x L  438 409.058,1 ** 91 158.874,6 ns 113 416.725,6 * 120 536.580.3 ** 

T x L  4 5.418.924,3 ** 3 139.430,2 ns 3 1.485.685,7 ** 6 3.966.764,9 ** 

Tipo x L 2 23.729.177,8 ** 1 1.326.908,9 ns 1 554.082,2 ns 2 77.579,6 ns 

Erro 59 228.134,0  24 186.537,8  52 233.364,1  25 166.322,2  

𝐶𝑉%  18,26   18,57   13,97   12,42  

�̅�  2.615   2.326   3.459   3.285  

�̅�𝑠  3.493   2.892   4.310   4.220  

�̅�  2.567   2.174   3.309   3.218  

�̅�𝑖   1.705   1.538   2.121   2.042  

�̅�  2.919   3.036   3.794   3.582  

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

 

Assim como na análise individual para Santo Antônio de Goiás-GO, não foi 

detectada a ocorrência de diferença significativa pelo teste F para o efeito tipo nos ciclos 1 

2 e 4, de modo que a média da população (progênies S0:2) não diferiu da média das 

testemunhas para o caráter PG, nestes ciclos (Tabela 3.10). 

Verificou-se, em todos os ciclos, a ocorrência de diferenças ao menos 

significativas (p0,05) pelo teste F para o efeito de genótipos. No entanto, com o 

desdobramento desse efeito observou-se que diferenças genéticas altamente significativas 

(p0,01) ocorreram somente para o efeito de progênies nos ciclos 1, 2 e 4, e não para o efeito 

de testemunhas (Tabela 3.10). A ocorrência de contrastes significativos entre médias de 

progênies S0:2 nesses ciclos infere sobre a manutenção da variabilidade genética na 

população ao longo dos ciclos de seleção recorrente para o caráter PG. Isto pode ser 

facilmente verificado ao observar que as médias de progênies S0:2 10% superiores (�̅�𝑠) se 
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situaram acima das médias de testemunhas nos ciclos 1, 3 e 4, o que ressalta o potencial da 

população em gerar transgressivos para PG. Além disso, a população demonstrou progresso 

genético para PG, uma vez que as médias de progênies S0:2 foram maiores nos ciclos 3 e 4 

em relação aos dois primeiros ciclos. As amplitudes entre a média das progênies S0:2 10% 

superiores (�̅�𝑠) e 10% inferiores (�̅�𝑖), apresentaram variação de 1.345 kg ha-1 (ciclo 2) a 2.189 

kg ha-1 (ciclo 3), o que também demonstra a presença de boa variabilidade genética na 

população. A falta de significância para o efeito de testemunhas revela pequeno contraste 

entre médias de testemunhas. Resultado este, diferente do detectado para a análise individual 

considerando apenas Santo Antônio de Goiás-GO, onde tais contrastes foram significativos 

em todos os ciclos. 

O efeito da interação genótipo x local (GxL) foi altamente significativo (p0,01) 

somente nos ciclos 3 e 4 para o caráter PG. Com o desdobramento do efeito da interação 

GxL, considerando as interações por tipo de genótipo, ou seja, para progênie x local (PxL) 

e testemunha x local (TxL), verificou-se que apenas no ciclo 2 as interações não foram ao 

menos significativas (p0,05) pelo teste F, como observado nos demais ciclos. Verifica-se 

que tanto para progênies como para testemunhas o efeito da interação GxL esteve presente 

nos ciclos 1, 3 e 4, podendo a mesma haver sido do tipo simples ou complexa (Tabela 3.10). 

Esta pode ser simples, quando é proporcionada pela diferença de variabilidade entre 

genótipos nos ambientes, e complexa, quando ocorre pela falta de correlação entre genótipos 

nos ambientes e indica haver inconsistência na superioridade de genótipos com a variação 

ambiental (Vencovsky & Barriga, 1992).  

Como observado na Tabela 3.10, a magnitude do quadrado médio da interação 

TxL foi bem superior ao estimado para a interação PxL, indicando que, embora tenham 

significâncias aproximadamente equivalentes, o efeito da interação TxL foi mais 

pronunciado que o da interação PxL, podendo este, ser o reflexo da natureza genética dos 

genótipos sobre o comportamento na interação com o ambiente. Como se sabe, segundo 

Cockerham (1963), a variância genética dentro de progênies S0:2, a qual equivale à geração 

F2:4, é igual a 3

4
 𝜎𝐴

2 + 3

8
 𝜎𝐷

2 . Já a variância genética dentro de linhagens endogâmicas, 

correspondente à geração das cultivares empregadas como testemunhas, é igual à zero. Isso 

poderia explicar o fato das progênies S0:2 possuírem maior estabilidade produtiva que, em 

média, contribui para menor interação com o ambiente do que as testemunhas, devido a 

existência de considerável variabilidade genética dentro de progênies S0:2. Foi verificado 
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ainda, que o efeito da interação TipoxL foi altamente significativo (p0,01) apenas no ciclo 

1 (Tabela 3.10), indicando que os grupos de progênies e de testemunhas apresentaram 

comportamentos semelhantes entre os locais nos demais ciclos de seleção.  

 

3.3.1.2.1 Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos 

 

Estão apresentadas na Tabela 3.11, as estimativas das variâncias genéticas entre 

progênies S0:2 (�̂�𝑝
2), das variâncias de interação PxL (�̂�𝑝𝑙

2 ), das variâncias ambientais (�̂�2), 

dos coeficientes de herdabilidade entre médias de progênies S0:2 (ℎ̂�̅�
2), com seus respectivos 

intervalos de confiança, dos coeficientes de variação genética (𝐶𝑉𝑔%) e dos índices de 

variação (𝑏), obtidos pela análise de variância conjunta para todos os locais dentro de cada 

ciclo, para o caráter produção de grãos (PG, em kg ha-1). 

 

Tabela 3.11. Estimativas dos parâmetros genéticos para o caráter produção de grãos (kg ha-1) em cada ciclo, 

com seus respectivos limites superiores (LS) e inferiores (LI) dos intervalos de confiança. 

Variância genética entre progênies S0:2 (�̂�𝑝
2 ), variância da interação progênie x local (�̂�𝑝𝑙

2 ), 

variância ambiental (�̂�2 ), coeficiente de herdabilidade entre médias de progênies S0:2 (ℎ̂�̅�
2 ), 

coeficiente de variação genético (𝐶𝑉𝑔%) e índice de variação (𝑏 ), obtidos pela análise de 

variância conjunta para todos os locais dentro de cada ciclo de seleção recorrente. 

Parâmetros‡ Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

LS 161.134,9 182.954,7  624.908,1 510.856,3 

�̂�𝑝
2 81.903,6 59.913,2  72.800,8 158.693,2 

LI 50.763,5 31.848,0  27.165,9 80.980,4 

LS 371.881,5 -29.991.760,9   528.258,6 669.016,8 

�̂�𝑝𝑙
2  188.423,3 -29.454,0 * 201.806,6 404.697,9 

LI 120.034,6 -5.862,8  106.967,9 272.283,6 

LS 339.366,5 361.007,4  355.652,8 316.931,7 

�̂�2 228.134,0 186.537,8  233.364,1 166.322,2 

LI 163.910,5 113.730,8  164.906,5 102.298,1 

LS 49,38 61,29  47,60 63,92 

ℎ̂�̅�
2  36,58 41,46  24,08 44,80 

LI 19,83 11,49  -9,97 12,73 

𝐶𝑉𝑔% 11,15 11,26  8,15 12,38 

𝑏 0,61 0,61  0,58 1,00 

‡Ciclo 1: 𝑘1 = 0,960, 𝑘2 = 2,881; Ciclo 2: 𝑘1 = 0,939, 𝑘2 = 1,878; Ciclo 3: 𝑘1 = 0,909,167; 𝑘2 = 1,817; Ciclo 4: 𝑘1 = 0,915, 𝑘2 = 2,745. 
* Estimativa negativa foi considerada igual à zero. 
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Pode-se observar que os intervalos de confiança associados às �̂�𝑝
2  foram 

consistentes, denotando boa precisão das estimativas, devido às amplitudes 

aproximadamente uniformes dos intervalos ao longo dos quatro ciclos de seleção. Verificou-

se também que, por meio dos intervalos de confiança obtidos, todas as �̂�𝑝
2  diferiram 

estatisticamente de zero nos quatro ciclos (=0,05). Observou-se que as magnitudes de �̂�𝑝
2, 

em ordem crescente, corresponderam aos ciclos 2, 3, 1 e 4. Devido a não redução das �̂�𝑝
2 ao 

longo dos quatro ciclos, pode-se inferir que a variância genética entre progênies S0:2 da 

população foi mantida ao longo dos ciclos de seleção recorrente (Tabela 3.11). 

Esses resultados sugerem não haver ocorrido deriva genética para o caráter PG 

ao longo dos quatro ciclos ao considerar a análise conjunta. Isto indica que a amostragem 

realizada em cada ciclo foi satisfatória, contribuindo para a manutenção do tamanho efetivo 

populacional. Segundo Souza Júnior (1995), o tamanho efetivo possui relação direta com as 

magnitudes dos componentes da variância genética e, portanto, se reduzi-lo de forma 

drástica, o melhoramento a nível intrapopulacional pode ficar comprometido pela redução 

da variância genética aditiva. 

Na seleção recorrente intrapopulacional, quando são mantidos tamanhos efetivos 

elevados, os fatores decisivos para obtenção de adequada resposta à seleção são: maior 

intensidade de seleção, menor variância fenotípica e presença de considerável variância 

genética aditiva (𝜎𝐴
2) (Falconer & Mackay, 1996). Segundo Cockerham (1963), a variância 

genética entre progênies S0:2, a qual equivale à geração F2:4, é igual a 𝜎𝐴
2 + 1

16
 𝜎𝐷

2. Assim, 

considerando que a proporção da variância genética de dominância (𝜎𝐷
2) é muito baixa para 

esse tipo de progênie e que a 𝜎𝐷
2 no controle do caráter produção de grãos é pouco expressiva 

na cultura do arroz, com predominância da 𝜎𝐴
2 (Lopes, 1984; Ahmad et al., 1986; Morais, 

1992; Saleem et al., 2005; Saleem et al., 2010), a 𝜎𝐷
2  poderia ser desconsiderada. 

Considerando também como nulos os demais componentes de variância relacionados à 

populações com frequência alélica diferente de 0,5, como descrito por Souza Júnior (1989), 

a herdabilidade referida neste estudo poderia ser considerada equivalente a no sentido 

restrito. 

Verificou-se que os intervalos de confiança associados às estimativas de 

interação PxL (�̂�𝑝𝑙
2 ) apresentaram-se consistentes ao longo dos ciclos, com exceção do ciclo 

2, que apresentou �̂�𝑝𝑙
2  em intervalo de confiança negativo, sendo assim, essa estimativa 
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considerada igual a zero. Isto denota boa precisão das estimativas, com amplitudes 

aproximadamente uniformes dos intervalos de confiança ao longo dos quatro ciclos de 

seleção recorrente. O valor negativo para �̂�𝑝𝑙
2  no ciclo 2 foi ocasionado pela ausência de 

efeito significativo para interação PxL e pelo número baixo de grau de liberdade para 

interação PxL nesse ciclo (Tabela 3.10). 

As altas �̂�𝑝𝑙
2  obtidas e a significância para o efeito da interação PxL indicam que 

o comportamento das progênies não foi consistente entre os locais, revelando a existência 

de progênies com respostas diferentes frente às variações ambientais, ao longo dos ciclos de 

seleção recorrente, provavelmente devido à variação do conjunto de locais presentes em cada 

ciclo de seleção (Tabela 3.3). 

Quanto às estimativas da variância ambiental (�̂�2) e seus respectivos intervalos 

de confiança associados, observou-se que foram similares ao longo dos ciclos de seleção. Os 

valores de �̂�2 diferiram estatisticamente de zero em todos os ciclos (=0,05). Desse modo, 

pode-se inferir que os intervalos de confiança e as �̂�2 foram satisfatórias para possibilitar o 

estudo das �̂�𝑝
2 e das �̂�𝑝𝑙

2  ao longo dos ciclos de seleção recorrente (Tabela 3.11). 

Na Tabela 3.11, notou-se que as estimativas do coeficiente de herdabilidade, 

entre médias de progênies S0:2 (ℎ̂�̅�
2), apresentaram-se precisas com base em seus intervalos 

de confiança, com amplitudes uniformes, sem discrepâncias ao longo dos ciclos de seleção. 

Com exceção do ciclo 3, no qual o valor obtido para o limite inferior do intervalo de 

confiança foi negativo, os demais ciclos apresentaram valores de ℎ̂�̅�
2 que se diferiram de zero 

(=0,05). Esse resultado difere daquele obtido pela análise individual considerando apenas 

Santo Antônio de Goiás-GO, em que a única ℎ̂�̅�
2 negativa foi obtida no ciclo 2, devido ao 

baixo quadrado médio de progênies S0:2 em relação ao quadrado médio residual (Tabela 3.7). 

No ciclo 3 a ℎ̂�̅�
2 não diferiu de zero devido a alta estimativa da interação PxL (�̂�𝑝𝑙

2 ) detectada 

em tal ciclo, verificado pela alta magnitude de �̂�𝑝𝑙
2 , com participação de 39,7% na variância 

fenotípica, sobrepondo os demais componentes, e também, à �̂�2 detectada, a maior entre os 

quatro ciclos (Tabela 3.11). Segundo Baker (1988), a presença de interação genótipo x 

ambiente é considerada um dos principais fatores limitantes da resposta à seleção e, em geral, 

da eficiência dos programas de melhoramento genético, uma vez que pode mascarar a 

expressão genética, causando erros na seleção dos melhores genótipos. 
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A magnitude das ℎ̂�̅�
2 obtidas nesse estudo, com variações na ordem de 36,58% 

(ciclo 1) a 44,80% (ciclo 4) é equiparável àquelas estimadas em outros trabalhos com a 

cultura do arroz de terras altas considerando a análise conjunta para PG (Tabela 3.11). 

Morais et al. (2008) obtiveram valores de herdabilidade, no sentido amplo, entre progênies 

S0:2 em dois ciclos de seleção recorrente que variaram de 22,80% a 49,44%. Karim et al. 

(2007) estimaram o valor de 52,90% para herdabilidade, no sentido amplo, em linhagens de 

arroz de terras altas. Considerando a forte influência ambiental sobre as �̂�𝑝
2 obtidas, as ℎ̂�̅�

2 

são condizentes com a natureza do programa de seleção recorrente, o que torna possível a 

obtenção de ganhos genéticos satisfatórios ao longo dos ciclos realizados, e até mesmo, 

predizer ganhos para os próximos ciclos. 

Os valores de ℎ̂�̅�
2  obtidos podem ser suportados pelos valores dos índices de 

variação 𝑏 estimados para todos os ciclos. Como observado na Tabela 3.11, os valores de 𝑏 

variaram de 0,58 (ciclo 3) a 1,00 (ciclo 4), com magnitudes inferiores à unidade nos três 

primeiros ciclos, indicam a situação menos favorável à seleção que àquela envolvendo 

apenas Santo Antônio de Goiás-GO. Tal verificação reforça a necessidade de avaliações em 

vários locais, para obtenção de estimativas mais condizentes com a natureza do programa de 

seleção recorrente, livres do componente �̂�𝑝𝑙
2 . Na presença de interação PxL, avaliações 

realizadas em apenas um local estão sujeitas à obtenção de estimativas de herdabilidade 

inflacionadas pela �̂�𝑝𝑙
2 , o que pode ser observado neste estudo, ao observar as estimativas 

obtidas com base em apenas um local, neste caso, Santo Antônio de Goiás-GO, e àquelas 

obtidas pela análise conjunta. 

O estudo dos parâmetros genéticos e fenotípicos contribui para melhorar a 

eficiência da avaliação do potencial genético das populações de seleção recorrente. Nota-se, 

na análise conjunta, que os resultados obtidos no ciclo 4 foram satisfatórios para ℎ̂�̅�
2, 𝐶𝑉𝑔%, 

e valor de 𝑏, o que mostra uma situação muito favorável à seleção nesse ciclo, equivalente 

àqueles estimados pela análise individual. 

É importante salientar a respeito das limitações impostas pelo delineamento em 

blocos aumentados de Federer. Este delineamento tem como princípio básico a acomodação 

de grande número de genótipos, com repetições apenas das testemunhas, o que acarreta a 

violação das suposições da experimentação, com consequente, ineficiência do delineamento, 

quando alguns pré-requisitos adicionais não são atendidos. Segundo Duarte (2000) é comum 
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a ocorrência de alguns problemas relacionados aos ensaios de blocos aumentados de Federer, 

o que pode prejudicar a qualidade das estimativas de parâmetros genéticos e inflacionar a 

variância residual. Tais problemas estão relacionados à ocorrência de variabilidade espacial 

quando os blocos não são adequadamente orientados na área experimental e também à falta 

de repetições adicionais para os genótipos avaliados, além das testemunhas, principalmente 

em blocos diferentes por local. Segundo o autor, a adoção de estratégias que corrijam tais 

limitações pode contribuir consideravelmente para melhoria da qualidade da análise 

estatística, principalmente quando o número de blocos e de testemunhas for pequeno, 

inferiores a cinco. 

No presente estudo, não foram empregadas repetições das progênies S0:2 por 

local, ou seja, as médias das progênies S0:2 por local foram utilizadas como repetições, o que 

inflaciona a variância da interação genótipo x local devido à variância do erro experimental. 

Federer (1956), quando idealizou os blocos aumentados de Federer, salientou que o emprego 

desse delineamento gera maiores estimativas da variação residual em relação a um 

delineamento completo. Outro fator a ser considerado corresponde ao pequeno número de 

testemunhas empregadas nos ensaios, consistindo de no máximo quatro em todos os ciclos 

de seleção, o que pode levar à ineficiência na estimação da variância residual, sendo neste 

caso, subestimada. Assim, as estimativas de �̂�𝑝𝑙
2  tornam superestimadas. Como 

consequência, a detecção das diferenças reais entre as progênies S0:2, avaliadas em mais de 

um ambiente, torna-se dificultada, principalmente quando seus efeitos individuais são 

pequenos, ou seja, a população possui baixa variabilidade genética. 

Peternelli et al. (2009) relatam que com o uso do delineamento em blocos 

aumentados de Federer existe a tendência de obtenção de valores superestimados em baixos 

valores de herdabilidade, enquanto nos casos de maior herdabilidade, os valores são 

subestimados. Há relatos em que afirmam que o delineamento em blocos aumentados de 

Federer tende a apresentar discrepâncias nos valores estimados de herdabilidade quando 

comparados a outros delineamentos (Souza et al., 2000, 2006; Bearzoti et al., 1997). Ao 

comparar a eficiência dos delineamentos em blocos aumentados de Federer na seleção de 

genótipos e na qualidade das estimativas dos parâmetros genéticos, Peternelli et al. (2009) 

verificaram que, quando há restrições de área, deve-se dar preferência na avaliação de mais 

genótipos empregando-se o delineamento em blocos aumentados de Federer do que reduzir 

o número de genótipos utilizando-se repetição desses em delineamentos como blocos 
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aumentados de Federer duplicados. Isto, porque os blocos aumentados de Federer duplicados 

tendem a fornecer estimativas de menor qualidade, subestimando os componentes de 

variância e herdabilidade em relação ao delineamento tradicional. 

Bearzoti (1994) também relata que as estimativas de variâncias genéticas e do 

erro experimental no delineamento em blocos aumentados de Federer podem ser 

subestimadas. Como forma de melhorar tais estimativas o autor sugere o aumento no número 

de testemunhas dentro dos blocos, uma vez que isso possibilita maior número de graus de 

liberdade para o resíduo do que o aumento do número de blocos, apesar de aumentar o 

tamanho dos blocos. Outro aspecto importante considerado pelo autor consiste na escolha 

cuidadosa das testemunhas empregadas no estudo, uma vez que elas devem representar 

satisfatoriamente a variância residual da população avaliada. Testemunhas representativas 

são aquelas que apresentam alta estabilidade fenotípica, ou seja, não oscilam 

substancialmente com as mudanças ambientais, para que o erro experimental estimado seja 

uniforme para os diferentes tipos de genótipos avaliados, englobando cultivares e progênies. 

Uma opção interessante seria o emprego de algumas progênies como testemunhas, repetidas 

dentro dos blocos e entre locais. As progênies também devem ser mantidas ao longo dos 

ciclos de seleção, para que, não apenas os cultivares possam ser utilizados como materiais 

para ajustamento das médias de progênies por local e entre ciclos de seleção recorrente. Tais 

progênies seriam escolhidas com base em sua performance produtiva, pois devem 

apresentar, além de adequada produção de grãos, boa estabilidade fenotípica, para que 

auxiliem na precisa estimação do erro experimental. 

Apesar das limitações inerentes ao delineamento de blocos aumentados de 

Federer, Zimmermann (1997) relata que este delineamento têm sido eficiente para a seleção 

de progênies em programas de seleção recorrente. A principal justificativa de Zimmermann 

(1997) se relaciona à relação custo/benefício e facilidade de análise do delineamento, mesmo 

quando há perda de parcelas, mostrando forte vantagem em relação aos demais 

delineamentos. 

Outro fator que deve ser considerado consiste na contribuição da interação GxE 

de segunda ordem para o componente �̂�𝑝𝑙
2 , correspondente à interação genótipo x local x 

ciclo, que não foi capitalizada no modelo estatístico. A priori, esta interação de segunda 

ordem não é importante nas avaliações dos ensaios em programas de seleção recorrente, uma 

vez que as progênies avaliadas num ciclo não são comuns aos demais ciclos. Entretanto, 
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segundo Annicchiarico (2002), ao comparar diferentes ciclos, a interação genótipo com ano 

passa a representar o erro aleatório e imprevisível incluído na interação GxL da análise de 

variância, não sendo necessário, assim, estimar tal componente. 

Vários autores em diferentes países obtiveram estimativas de componentes de 

variância para avaliar a consistência da interação GxL em determinados anos, tendo 

mostrado que a segurança na determinação desse efeito não é possível com dados de apenas 

um ano, uma vez que a estimação fica inflacionada pelos efeitos não repetíveis e aleatórios 

que ocorrem entre os anos (Talbot, 1984; Léon & Becker, 1988; Weber & Westermann, 

1994; Sneller & Dombek. 1995; Annicchiarico, 1997; Rossmann, 2001). A perda de 

repetibilidade dos efeitos é devida principalmente à variação de ano para ano nos fatores 

climáticos dentro de locais, com variações em precipitação pluvial e ocorrência de doenças 

(Annicchiarico, 2002). 

No cultivo de qualquer espécie em condições ambientais tão contrastantes é 

esperada acentuada interação GxE. A presença dessa interação tem sido constatada em 

experimentos de arroz para o caráter produção de grãos (Morais et al., 1981, 1982; Soares et 

al., 1987; Soares, 1993; Silva et al., 1995; Santos et al., 2001; Santos et al., 2002; Fagundes, 

2004; Ouk et al., 2007; Morais et al., 2008; Borges et al., 2010). 

Em estudos que envolvem a estimação da interação GxE, deve-se considerar a 

natureza da interação, quando detectada (Lynch & Walsh, 1998). A interação é causada por 

dois fatores: o primeiro, denominado de parte simples, corresponde àquele proporcionado 

pela diferença de variabilidade entre genótipos nos ambientes, e o segundo, denominado de 

parte complexa, é ocasionado pela baixa correlação entre os locais devido ao comportamento 

distinto dos genótipos, indicando a inconsistência da superioridade dos genótipos sob a 

variação ambiental (Cruz & Castoldi, 1991). Quando há predomínio da parte simples, o 

trabalho de seleção é facilitado, pois a classificação genética não se altera por meio dos 

diferentes ambientes, podendo fazer a seleção pela média dos genótipos nos ambientes. Por 

outro lado, quando a parte complexa da interação é mais expressiva, a decisão quanto ao 

processo de seleção é dificultada, uma vez que neste caso existem genótipos que são bem 

adaptados a ambientes específicos (Annicchiarico, 2002). Segundo Vencovsky & Barriga 

(1992), a quantificação desses fatores é importante para informar o grau de dificuldade no 

momento da seleção e recomendação de cultivares. 
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3.3.1.2.2 Decomposição da interação genótipo x local 

 

Visando o detalhamento da variância da interação GxL, efetuou-se o seu 

desdobramento em partes simples e complexa por meio do método de Cruz & Castoldi 

(1991), que atribui similaridade entre os ambientes quando a parte simples da interação for 

superior a 50% (Cruz & Regazzi, 2001).  

 

Tabela 3.12. Estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos das interações genótipos x local para o caráter 

produção de grãos (PG, em kg ha-1). Quadrado médio da interação genótipos x local no par de 

ambientes (𝑄𝑀𝐺𝐿) correlação fenotípica de genótipos entre ambientes (�̂�𝑓) e participação da 

parte complexa da interação em porcentagem (𝑃𝐶%), obtidos pela análise de variância conjunta 

entre pares de locais dentro de cada ciclo de seleção recorrente. 

Pares de ambientes Parâmetros‡ Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Sto. Antônio de Goiás / 

Primavera do Leste 

𝑄𝑀𝐺𝐿 517.004,50 **       

�̂�𝑓 0,08 ns       

𝑃𝐶% 100,00        

Sto. Antônio de Goiás / 

Vilhena 

𝑄𝑀𝐺𝐿 384.000,60 *       

�̂�𝑓 0,05 ns       

𝑃𝐶% 100,00        

Primavera do Leste / 

Vilhena 

𝑄𝑀𝐺𝐿 326.007,50 ns       

�̂�𝑓 0,22 **       

𝑃𝐶% 99,01        

Sto. Antônio de Goiás / 

Sinop 

𝑄𝑀𝐺𝐿   158.874,60 ns   677.458,48 ** 

�̂�𝑓   0,21 **   0,10 ns 

𝑃𝐶%   95,20    100,00  

Sto. Antônio de Goiás / 

Teresina 

𝑄𝑀𝐺𝐿     416.725,60 *   

�̂�𝑓     0,18 **   

𝑃𝐶%     96,84    

Sto. Antônio de Goiás / 

Paragominas 

𝑄𝑀𝐺𝐿       394.141,83 * 

�̂�𝑓       0,26 ** 

𝑃𝐶%       100,00  

Paragominas / 

Sinop 

𝑄𝑀𝐺𝐿       553.398,48 ** 

�̂�𝑓       0,17 ** 

𝑃𝐶%       100,00  

‡Para 𝑄𝑀𝐺𝐿  - ns, * e **: teste F não significativo, significativo a 5% e 1%, respectivamente; e para  

�̂�𝑓 - ns, * e **: teste t não significativo, significativo a 5% e 1%, respectivamente. 
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Na Tabela 3.12 está apresentado o desdobramento da interação genótipos x 

locais (GxL), envolvendo médias de progênies S0:2 e de testemunhas, entre os pares de locais 

de cada ciclo de seleção recorrente, para o caráter produção de grãos (PG, em kg ha-1), 

segundo o método de Cruz & Castoldi (1991). Além das estimativas de participação da parte 

complexa da interação em porcentagem (𝑃𝐶%), também estão apresentados o quadrado 

médio da interação GxL (𝑄𝑀𝐺𝐿) e as estimativas de correlação fenotípica de genótipos entre 

locais (�̂�𝑓) obtidos pela análise de variância conjunta de pares de locais dentro de cada ciclo. 

Embora grande parte das �̂�𝑓 terem sido significativas, todas apresentaram baixas 

magnitudes, reflexo da falta de correlação no desempenho dos genótipos (progênies S0:2 e 

testemunhas) entre os locais para PG. Tal ocorrência acarretou forte predomínio da 𝑃𝐶% 

para todos os pares de locais envolvidos nos quatro ciclos, sendo detectadas magnitudes 

acima de 95,2% da parte complexa para PG. De forma geral, a 𝑃𝐶% representou, em média, 

98,88% do total para PG. Quanto às �̂�𝑓 foram detectadas estimativas, em média, de 0,16. As 

baixas �̂�𝑓 reforça a existência de grandes diferenças no comportamento dos genótipos para 

PG entre os locais avaliados (Tabela 3.12). 

Com tais resultados é possível inferir que um único programa de melhoramento 

não seria possível para atender satisfatoriamente toda a região abrangida pelos locais em 

estudo, pois a resposta correlacionada com as seleções realizadas entre os locais 

possivelmente seria de baixa magnitude. Esses resultados são equivalentes aos obtidos em 

outros estudos para o caráter PG em outras culturas agrícolas. Garbuglio et al. (2007), em 

milho, encontraram média de 87% nos pares de locais com predominância de interação 

complexa e 56% com baixa correlação de Pearson. Em soja, Mendonça et al. (2007) 

encontraram, em média, 92% dos pares com predominância de interação complexa e 90% 

com baixa correlação de Pearson. Pacheco et al. (2008), em milho, observaram que 100% 

dos pares de locais, em média, mostraram alta percentagem da interação atribuída à parte 

complexa, sendo que 87% destes apresentaram baixa correlação de Pearson. Pereira et al. 

(2010), observaram que a interação complexa representou, em média, 79% do total, e a 

correlação de Pearson média foi de 0,17, para o feijoeiro comum, confirmando a presença 

da parte complexa da interação GxL e a necessidade de avaliação dos genótipos em vários 

locais para a obtenção de estimativas mais realistas. Santos et al. (2001), predizendo o 

potencial genético de populações segregantes de arroz de terras altas estimaram 

participações da parte complexa da interação de variaram de 24% a 68%, o que representou, 
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em média, 33% do total da interação, sendo que, 100% do total apresentou alta correlação 

fenotípica de Pearson. Cargnin et al. (2008) detectaram 50% de participação da parte 

complexa da interação em linhagens de arroz de terras altas, com correlação fenotípica média 

de 0,48. 

Em vista desses resultados, o desempenho das progênies variou fortemente com 

os ambientes avaliados, de tal modo que uma progênie dificilmente foi a melhor em todas as 

condições de cultivo. Essa variação é ainda mais acentuada em condições de sequeiro, em 

que o cultivo é totalmente dependente das precipitações ocorridas em cada região de cultivo. 

Essa instabilidade das condições ambientais na avaliação de progênies em programa de 

seleção recorrente justifica estudos mais detalhados visando identificar aquelas de maior 

desempenho produtivo. 

Quando há predominância da interação de natureza complexa, os programas de 

melhoramento devem explorá-la com o intuito de selecionar progênies para recomendação 

específica, o que aumentaria o valor fenotípico do caráter. Deste modo, se tais progênies são 

indevidamente cultivadas em outros ambientes, seus valores fenotípicos podem ser 

reduzidos. Segundo Cargnin et al. (2008), vários trabalhos têm demonstrado que o 

desempenho dos cultivares de arroz varia normalmente com os ambientes avaliados, de 

forma que um cultivar normalmente não é a melhor em todas as condições de cultivo. Em 

condições de terras altas sem irrigação suplementar, onde o cultivo é totalmente dependente 

das precipitações, essa variação é ainda mais acentuada. Essa instabilidade das condições 

ambientais justifica a realização de estudos que visem à identificação de progênies mais 

adaptadas e com estabilidade às condições de terras altas. 

O programa de melhoramento de arroz de terras altas da Embrapa objetiva 

desenvolver cultivares que possuam adaptabilidade ampla, ou seja, apresentem satisfatório 

desempenho produtivo em ampla faixa de ambientes. Outro fator que reforça esta estratégia 

do programa se relaciona ao tipo de ambiente para os quais os cultivares de arroz são 

indicadas, compreendendo desde áreas com bom nível tecnológico até aquelas menos 

tecnificadas, altamente suscetíveis à ocorrência de déficit hídrico durante o cultivo, o que 

gera a necessidade de desenvolvimento de cultivares que sejam de ampla adaptação, para 

que, de forma geral, tenham satisfatório desempenho produtivo. 

Assim como o programa de melhoramento para desenvolvimento de cultivares, 

o programa de seleção recorrente da Embrapa tem como objetivo identificar e selecionar 
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genótipos com ampla adaptação, como forma de melhorar a população base para maior 

produção de grãos e menor altura de plantas, além de outros caracteres. Outro propósito de 

condução de ensaios do programa de seleção recorrente em vários ambientes decorre da 

necessidade de obtenção de estimativas de parâmetros livres da interação genótipo x 

ambiente. 

A interação PxL de natureza complexa identificada na maior parte de ciclos 

nesse estudo não é condizente com o objetivo de identificação de progênies com ampla 

adaptação. Isto porque, sendo a seleção dos genótipos realizada com base nas médias dos 

vários locais, as progênies identificadas como superiores não serão àquelas com desempenho 

satisfatório em todos os ambientes. Entretanto, segundo Vencovsky & Barriga (1992), o fato 

de existir mudança na classificação dos genótipos frente à variação ambiental não exclui a 

possibilidade de seleção de genótipos estáveis e com adaptação ampla, embora os ganhos 

genéticos obtidos ao longo dos ciclos de seleção sejam de magnitude inferior àqueles obtidos 

sobre ausência de interação GxE. 

É importante observar a extensão da área de avaliação dos ensaios neste estudo, 

compreendendo áreas no Norte do Brasil, como Paragominas-PA e Vilhena-RO, com alto 

índice pluviométrico e temperaturas elevadas, no Nordeste, como Teresina-PI, com alto risco 

de períodos com deficiência hídrica durante o cultivo, conhecidos como “veranicos”, até a 

região Centro-Oeste, enquadrando os demais locais de avaliação, com distintas condições 

ambientais. Em função da amplitude do ambiente de avaliação do programa a presença de 

interação PxL é inerente. Embora esse fato contribua para redução dos ganhos com seleção, 

ele não impede a obtenção de ganhos genéticos no programa de seleção recorrente. Portanto, 

para o melhoramento das populações por meio da seleção recorrente, além da necessidade 

de avaliação das populações em ambientes contrastantes, como forma de selecionar 

progênies com ampla adaptação, por natureza, os seus ganhos genéticos não programados 

para serem obtidos em médio e longo prazo. 

Na literatura há relatos que os ambientes de alta produção são mais apropriados 

para seleção de genótipos desejáveis por possibilitarem melhor discriminação (Allen et al. 

1978; Brennan & Byth, 1979). Por outro lado, os ambientes favoráveis têm pouca 

semelhança com as condições naturais de cultivo. Desse modo, a seleção deve ser realizada 

em ambientes inteiramente relacionados com as condições prevalecentes em cultivos 

comerciais (Lin & Wu, 1974; Annicchiarico, 2002). Esse fato reforça a importância da 
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avaliação dos ensaios do programa de seleção recorrente em ambientes divergentes, como 

forma de melhorar as populações e, ao mesmo tempo, obter informações mais condizentes 

com a realidade do programa de melhoramento. 

Outro fator que pode estar relacionado à ocorrência da interação PxL consiste na 

existência de variabilidade genética na população avaliada ao longo dos quatro ciclos de 

seleção para vários caracteres, como adaptação, tolerância ao estresse hídrico, ciclo de 

maturação e resistência às doenças. Segundo Ouk et al. (2007), os genótipos tardios são mais 

produtivos que os de ciclo médio e precoces na ausência de condições severas de estresse 

por deficiência hídrica. No entanto, em condições normais de cultivo, genótipos 

intermediários e precoces apresentam maior produção de grãos que os tardios, uma vez que 

períodos de estiagens no final da cultura são comuns nas condições de cerrado. Essa 

característica das áreas de cultivo é muito variável ao longo das regiões de abrangência do 

programa, que pode ser observado ao associar o zoneamento agroclimático com as áreas 

avaliadas nesse estudo. Segundo Annicchiarico (2002), as interações GxE podem ser 

ocasionadas tanto pela ocorrência de ampla variação entre genótipos quanto às 

características morfofisiológicas, que conferi resistência e tolerância à um ou mais estresses, 

além da variação existente entre ambientes, condicionada pela variação ambiental. 

 

3.3.2 Altura de plantas (AP) 

 

3.3.2.1 Para um só local 

 

Encontram-se na Tabela 3.13 os graus de liberdade (GL) e os quadrados médios 

(QM) das análises de variância individuais para Santo Antônio de Goiás-GO, em cada ciclo 

de seleção recorrente, para o caráter altura de planta (AP, em cm). Verificou-se, entre os 

ciclos, que os coeficientes de variação experimental (𝐶𝑉%) foram adequados considerando 

o delineamento e o tipo de parcela adotada para o caráter avaliado (AP). Os valores variaram 

de 5,15% (ciclo 1) a 5,76% (ciclos 2 e 3), que, segundo Costa et al. (2002), são classificados 

como baixo, para a cultura do arroz de terras altas. As baixas magnitudes de 𝐶𝑉% obtidas 

para os quatro ciclos revelam boa precisão experimental, uma vez que os valores da média 

geral e do quadrado médio apresentam magnitudes que se relacionaram ao 𝐶𝑉% obtido em 

cada ciclo. 
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Tabela 3.13. Análise de variância individual para Santo Antônio de Goiás-GO em cada ciclo, coeficiente de 

variação experimental (𝐶𝑉%), média geral (�̅� ), média das progênies S0:2 ( �̅� ), média das 

progênies S0:2 10% superiores (�̅�𝑠) e 10% inferiores (�̅�𝑖), e média das testemunhas (�̅�), para o 

caráter altura de planta, em cm, para cada ciclo de seleção recorrente. 

FV 
Ciclo 1  Ciclo 2  Ciclo 3  Ciclo 4 

GL QM GL QM GL QM GL QM 

Bloco 10 26,9 ns 4 34,9 ns 9 23,8 ns 3 16,9 ns 

Tipo (P vs T) 1 285,8 ns 1 17,9 ns 1 109,7 ns 1 1.912,3 ** 

Genótipos 221 45,6 * 97 85,5 ns 116 113,9 ** 63 71,2 ns 

Progênies (P) 219 45,2 * 91 65,3 ns 113 55,9 ns 60 66,3 ns 

Testemunhas (T) 2 91,0 * 3 697,5 ** 3 2.299,9 ** 3 156,7 ns 

Erro 20 18,8  12 42,5  27 43,3  8 40,0  

𝐶𝑉%  5,15   5,76   5,76   5,39  

�̅�  84,3   113,23   114,2   117,3  

�̅�𝑠  97,2   127,0   128,4   133,5  

�̅�  84,7   113,1   114,8   119,9  

�̅�𝑖  72,7   95,3   101,5   104,9  

�̅�  81,6   114,1   112,9   107,0  

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

 

Como observado foi detectada a ocorrência de diferença altamente significativa 

(p0,01) pelo teste F para o efeito de tipo apenas no ciclo 4, indicando que não houve 

diferenças nos contrastes entre médias de progênies S0:2 e de testemunhas nos demais ciclos 

de seleção. As médias das progênies S0:2 foram menores que as de testemunhas apenas no 

ciclo 2. No entanto, foram identificadas progênies com média inferior à média de 

testemunhas em todos os ciclos, o que pode ser verificado por meio da média das progênies 

S0:2 10% inferiores (�̅�𝑖) com magnitude de 11% (ciclo 1), 17% (ciclo 2), 10% (ciclo 3) e 2% 

(ciclo 4) abaixo da média das testemunhas em cada ciclo (Tabela 3.13). Esse resultado 

ressalta o potencial genético dessa população em gerar transgressivos para menor AP. 

Observou-se que apenas nos ciclos 1 e 3 houve a ocorrência de diferenças ao 

menos significativa (p0,05) pelo teste F para o efeito de genótipos. Com o desdobramento 

desse efeito observou-se que, para o efeito de testemunhas, apenas no último ciclo não se 

verificou diferença ao menos significativa (p0,05) pelo teste F, revelando que pelo menos 

um contraste entre testemunhas foi diferente de zero nos demais ciclos (Tabela 3.13). Assim 

como para o caráter produção de grãos, os cultivares empregados como testemunhas se 

diferiram para AP, o que já seria esperado, uma vez que tais materiais apresentam natureza 
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 genética distinta.  

Para o efeito de progênies houve diferença significativa (p0,05) pelo teste F 

apenas no ciclo 1, o que denota a não ocorrência de diferença nos contrastes entre média de 

progênies S0:2 nos três últimos ciclos de seleção, evidenciando a presença de menor 

variabilidade genética nessa população a partir do ciclo 2 para o caráter AP. As amplitudes 

entre a média das progênies S0:2 10% superiores (�̅�𝑠) e 10% inferiores (�̅�𝑖) tiveram certa 

uniformidade ao longo dos quatro ciclos de seleção recorrente, sendo de 24,47 cm (ciclo 1), 

31,72 cm (ciclo 2), 26,95 cm (ciclo 3) e 28,54 cm (ciclo 4), porém, de elevada magnitude. 

As médias de progênies S0:2 tenderam a aumentar ao longo dos quatro ciclos, o que não seria 

favorável, tendo em vista que o objetivo do melhoramento do arroz de terras altas é reduzir 

a altura de planta para magnitudes em torno de 90 cm (Tabela 3.13). 

 

3.3.2.1.1 Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos 

 

Verificou-se por meio dos intervalos de confiança que todas as �̂�𝑝
2  diferiram 

estatisticamente de zero nos quatro ciclos (=0,05) (Tabela 3.14). O ciclo 1 apresentou a 

melhor precisão de �̂�𝑝
2, enquanto os demais ciclos apresentaram as maiores amplitudes de 

intervalo de confiança para �̂�𝑝
2. As altas amplitudes de intervalo de confiança obtidas para 

�̂�𝑝
2 nos ciclos 2, 3 e 4, ocorreram em função do alto quadrado médio residual em relação ao 

quadrado médio de progênies S0:2, gerando intervalos de confiança de maior amplitude. 

Assim, apesar dessas amplitudes, os intervalos de confiança para �̂�𝑝
2 também apresentaram 

precisos nesses ciclos. Observou-se que as magnitudes da �̂�𝑝
2  em ordem crescente, 

corresponderam aos ciclos 3, 2, 4 e 1. Embora tenha ocorrido falta de constância nas 

magnitudes das estimativas, devido ao ciclo 3, com baixa magnitude, pode-se inferir, com 

cautela, que a variância genética entre progênies S0:2 da população manteve-se semelhante 

ao longo dos quatro ciclos de seleção recorrente (Tabela 3.14). 

Notou-se que os intervalos de confiança associados às estimativas da variância 

ambiental (�̂�2) diferiram estatisticamente de zero em todos os ciclos (=0,05) (Tabela 3.14). 

Estas, apresentaram maiores amplitudes nos ciclos 2 e 4, devido ao baixo grau de liberdade 

do erro nesses ciclos (Tabela 3.13). Os ciclos 2, 3 e 4 apresentaram maiores magnitudes da 

�̂�2 em relação ao ciclo 1, relacionando-se aos valores dos 𝐶𝑉% (Tabela 3.13). 
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Tabela 3.14. Estimativas dos parâmetros genéticos para o caráter altura de planta (cm) em cada ciclo, com 

seus respectivos limites superiores (LS) e inferiores (LI) dos intervalos de confiança. Variância 

genética entre progênies S0:2 (�̂�𝑝
2), variância ambiental (�̂�2), coeficiente de herdabilidade entre 

médias de progênies S0:2 (ℎ̂�̅�
2), coeficiente de variação genético (𝐶𝑉𝑔%) e índice de variação (𝑏), 

obtidos pela análise de variância individual para Santo Antônio de Goiás-GO em cada ciclo de 

seleção recorrente. 

Parâmetros‡ Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

LS 53,90 1.230,78 22.287,14 1.363,52 

�̂�𝑝
2 27,48 23,66 13,38 27,36 

LI 17,40 8,45 4,36 9,36 

LS 39,27 115,86 80,20 146,84 

�̂�2 18,83 42,52 43,29 40,01 

LI 11,02 21,86 27,06 18,25 

LS 80,40 76,81 59,96 84,05 

ℎ̂�̅�
2 59,34 35,76 23,61 40,61 

LI 26,22 -36,08 -33,94 -45,60 

𝐶𝑉𝑔% 6,19 4,30 3,19 4,36 

𝑏 1,20 0,75 0,55 0,81 

‡Ciclo 1: 𝑘1 = 0,960; Ciclo 2: 𝑘1 = 0,964; Ciclo 3: 𝑘1 = 0,942; Ciclo 4: 𝑘1 = 0,960. 

 

Desse modo, pode-se inferir que os intervalos de confiança foram satisfatórios 

para viabilizar o estudo da �̂�2 ao longo dos ciclos, porém, as maiores magnitudes de �̂�2 nos 

três últimos ciclos aumentam a variância fenotípica. Isto, provavelmente, contribuiu para a 

redução dos ganhos genéticos pelo menor coeficiente de herdabilidade, no sentido amplo, 

entre médias de progênies S0:2 (ℎ̂�̅�
2) nesses ciclos. 

As ℎ̂�̅�
2  apresentaram precisões satisfatórias, pois os intervalos de confiança 

expressaram amplitudes semelhantes ao longo dos ciclos. Apenas no ciclo 1 o valor de ℎ̂�̅�
2 

diferiu estatisticamente de zero (=0,05). Os ciclos 2, 3 e 4 apresentaram intervalos de 

confiança com limite inferior negativo, isto, devido ao alto quadrado médio residual 

estimado para tais ciclos (Tabela 3.13). A magnitude de ℎ̂�̅�
2   foi considerada satisfatória 

apenas no ciclo 1, o que indicou a única possibilidade de sucesso com seleção entre os quatro 

ciclos (Tabela 3.14). 

Alguns estudos têm obtido ℎ̂�̅�
2 com magnitudes bem variáveis e, na maior parte, 

superiores às desse estudo para o caráter AP na cultura do arroz. Santos et al. (2001), com 

populações segregantes de arroz de terras altas, obtiveram valores de ℎ̂�̅�
2  de 56,8 a 87,1 para 
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PG, estimadas por local. Santos et al. (2002), avaliando progênies F4 e F6 de arroz de terras 

altas, selecionas de populações divergentes para o caráter AP, obtiveram ℎ̂�̅�
2 que variaram de 

72,4 a 84,8, em apenas um local. 

Verificou-se que apenas no ciclo 1 foi expresso estimativa do índice de variação 

𝑏 maior que a unidade, relacionando-se às magnitudes das estimativas do 𝐶𝑉𝑔% obtidas para 

os quatro ciclos de seleção. Com estas estimativas é possível dizer que houve menor 

possibilidade do melhorista obter sucesso com a seleção a partir do ciclo 2, em relação ao 

ciclo 1, considerando apenas Santo Antônio de Goiás-GO (Tabela 3.14). Cabe ressaltar ainda 

que, nesse caso, as estimativas dos parâmetros genéticos estão inflacionadas pelo efeito da 

interação PxL. 

 

3.3.2.2 Para vários locais 

 

Na análise conjunta de variância, para cada ciclo de seleção recorrente, os 

coeficientes de variação experimental (𝐶𝑉%) foram satisfatórios, pois variaram de 4,85% 

(ciclos 1 e 4) a 5,52% (ciclo 3) (Tabela 3.15). Os valores de 𝐶𝑉% estimados na análise 

conjunta foram equivalentes aos obtidos na análise individual para Santo Antônio de Goiás-

GO (Tabela 3.12). Os valores de 𝐶𝑉% estimados condizem com os obtidos em outros 

trabalhos com a cultura do arroz de terras altas com avaliações em mais de um local. Em 

análises envolvendo três ciclos de seleção recorrente na população de arroz de terras altas, 

CG3, Morais et al. (2008) obtiveram 𝐶𝑉% entre 5,59% e 7,34%, considerando o mínimo de 

dois locais de avaliação por ciclo para AP. Santos et al. (2001), com populações segregantes 

de arroz de terras altas, obtiveram estimativa de 𝐶𝑉%  na ordem de 7,14% para AP, 

considerando análise com dois locais. Santos et al. (2002), avaliando progênies F4 e F6 de 

arroz de terras altas para o caráter AP estimaram 𝐶𝑉% de 7,24% ao considerar a análise 

conjunta envolvendo três épocas de plantio e dois locais. Verificou-se, desse modo, boa 

precisão experimental, devido às baixas magnitudes de 𝐶𝑉% obtidas por ciclo, inferiores aos 

relatados na literatura (Tabela 3.15). 

Notou-se a ocorrência de diferença altamente significativa (p0,01) pelo teste F 

para o efeito de locais somente no ciclo 3, evidenciando a ocorrência de uniformidade das 

condições ambientais entre os locais de avaliação nos demais ciclos. Não foi observada a 

ocorrência de diferenças significativas pelo teste F para o efeito de tipo, o que indica que a 
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média da população (progênies S0:2) não diferiu da média das testemunhas nos quatro ciclos, 

para o caráter AP. As médias das progênies S0:2 foram maiores que as de testemunhas em 

todos os ciclos. No entanto, foram identificadas progênies com média inferior à média de 

testemunhas em todos os ciclos, o que pode ser verificado por meio das médias das progênies 

S0:2 10% inferiores (�̅�𝑖) com magnitude de 6,76% (ciclo 1), 8,55% (ciclo 2), 11,09% (ciclo 

3) e 5,74% (ciclo 4) abaixo da média das testemunhas empregadas em cada ciclo (Tabela 

3.15). Isto ressalta o potencial genético dessa população em gerar transgressivos para menor 

AP. 

 

Tabela 3.15. Análise de variância conjunta para todos os locais dentro de cada ciclo, coeficiente de variação 

experimental (𝐶𝑉%), média geral (�̅�), média das progênies S0:2 (�̅�), média das progênies S0:2 

10% superiores (�̅�𝑠) e 10% inferiores (�̅�𝑖), e média das testemunhas (�̅�), para o caráter altura de 

planta, em cm, em cada ciclo de seleção recorrente. 

FV 
Ciclo 1  Ciclo 2  Ciclo 3  Ciclo 4 

GL QM GL QM GL QM GL QM 

Local (L) 2 19.235,4 ns 1 1.799,9 ns 1 4.783,8 ** 2 20.378,7 ns 

Bloco/L 30 34,2 ns 8 53,3 ns 18 109,5 ** 9 54,2 ns 

Tipo (P vs T) 1 1.455,1 ns 1 227,9 ns 1 372,4 ns 1 734,7 ns 

Genótipos (G) 221 85,3 ** 94 97,0 ** 116 136,3 * 63 102,1 * 

Progênies (P) 219 77,0 ** 91 75,0 ** 113 109,9 ** 60 89,9 ns 

Testemunhas (T) 2 992,0 * 3 765,2 ns 3 1.127,5 ns 3 346,3 * 

G x L 442 42,6 ** 94 43,5 ns 116 94,7 ** 126 68,9 ** 

P x L 438 42,1 ** 91 40,1 ns 113 65,7 * 120 70,2 ** 

T x L 4 98,2 ** 3 146,3 * 3 1.184,0 ** 6 38,3 ns 

Tipo x L 2 1.038,1 * 1 444,1 * 1 9,9 ns 2 939,3 ** 

Erro 59 22,7  24 32,7  52 42,9  25 24,6  

𝐶𝑉%  4,85   5,16   5,52   4,95  

�̅�  98,1   110,7   118,5   102,3  

�̅�𝑠  108,4   122,3   132,6   113,4  

�̅�  98,7   111,3   119,4   103,3  

�̅�𝑖   88,1   99,4   103,8   93,1  

�̅�  94,5   108,7    116,7    98,8  

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

 

Verificou-se, em todos os ciclos, a ocorrência de diferenças ao menos 

significativas (p0,05) pelo teste F para o efeito de genótipos. Com o desdobramento desse 

efeito observou-se que diferenças altamente significativas (p0,01) ocorreram para o efeito 
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de progênies nos ciclos 1, 2 e 3, evidenciando a existência de contrastes significativos entre 

médias de progênies em tais ciclos. As amplitudes entre as médias das progênies S0:2 10% 

superiores (�̅�𝑠) e 10% inferiores (�̅�𝑖) foram uniformes ao longo dos ciclos, com magnitudes 

de 20,3 cm (ciclo 1), 22,9 cm (ciclo 2), 28,8 cm (ciclo 3) e 20,3 cm (ciclo 4) (Tabela 3.15). 

Apesar de se tratar de dados fenotípicos, isso é um indício da manutenção da variabilidade 

genética em longo dos ciclos. Para o efeito de testemunhas verificou-se que apenas nos ciclos 

1 e 4 foram detectadas diferenças significativas (p0,05), o que reflete a semelhança entre 

as médias das testemunhas nos demais ciclos, onde não se verificou contrastes significativos 

(Tabela 3.15).  

Assim como na análise individual (Tabela 3.13), as médias de progênies S0:2 

aumentaram ao longo dos ciclos, o que não seria favorável, tendo em vista que o objetivo do 

melhoramento do arroz de terras altas é reduzir a altura de planta. A elevação da média da 

população para o caráter AP possivelmente está associada ao uso da macho esterilidade para 

as recombinações em campo, visto que plantas mais altas da população possuem maior 

vantagem sobre as mais baixas quanto à polinização das plantas macho estéreis, 

contribuindo, assim, com maior número de gametas e, consequente, elevação da média da 

população. Como forma de reduzir ou até mesmo eliminar tal interferência, as 

recombinações naturais em campo devem ser realizadas com prévia identificação e seleção 

de genitores macho férteis de baixa estatura, e plantio isolado desses materiais com as plantas 

macho estéreis. Outra opção seria o emprego da recombinação artificial que, apesar de mais 

laboriosa, possibilitaria a recombinação efetiva entre plantas com genótipo desejável, por 

meio da recombinação dirigida. 

O efeito da interação genótipo x local (GxL) não foi altamente significativo 

(p0,01) apenas no ciclo 2 para o caráter AP (Tabela 3.15). Com o desdobramento deste 

efeito, para as interações por tipo de genótipo, ou seja, para progênie x local (PxL) e 

testemunha x local (TxL), verificou-se que apenas no ciclo 2 a interação PxL não foi ao 

menos significativa (p0,05) pelo teste F. Já para o efeito da interação TxL somente no ciclo 

4 não foi detectada diferença ao menos significativa (p0,05) pelo teste F. Denota-se que 

tanto para progênies como para testemunhas o efeito da interação GxL esteve presente para 

o caráter AP nos ciclos em que foi detectada significância, podendo assim, interferir na 

seleção de progênies superiores para ampla adaptação, caso a interação seja do tipo 

complexa, indicativo da inconsistência na superioridade de genótipos ao longo dos 
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ambientes (Vencovsky & Barriga, 1992). Assim como observado para o caráter PG, a 

magnitude do quadrado médio da interação TxL foi bem superior ao estimado para a 

interação PxL, indicando que o efeito da interação TxL também foi mais pronunciado que o 

da interação PxL no caráter AP, sendo este, possivelmente o reflexo da natureza genética 

dos genótipos sobre o comportamento na interação com o ambiente. 

Foi verificado ainda, que o efeito da interação TipoxL não foi ao menos 

significativo (p0,05) apenas no ciclo 3 (Tabela 3.15), indicando que o grupo de progênies 

e de testemunhas apresentaram comportamento distinto quanto ao caráter AP entre os locais 

nos demais ciclos de seleção.  

 

3.3.2.2.1 Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos 

 

Notou-se, por meio dos intervalos de confiança, que todas as �̂�𝑝
2  diferiram 

estatisticamente de zero nos quatro ciclos (=0,05) (Tabela 3.16). Os ciclos 1, 2 e 3 

apresentaram as melhores precisões de �̂�𝑝
2, devido às menores amplitudes de intervalo de 

confiança. A alta amplitude detectada para �̂�𝑝
2 no ciclo 4 ocorreu em função do alto quadrado 

médio da interação PxL em relação ao quadrado médio de progênies S0:2. Observou-se que 

as magnitudes da �̂�𝑝
2, em ordem crescente, corresponderam aos ciclos 4, 1, 2 e 3, o que indica 

que a variabilidade genética da população foi mantida durante os ciclos de seleção, uma vez 

que a baixa magnitude da �̂�𝑝
2 no ciclo 4 foi ocasionada pela forte influência da interação PxL 

(Tabela 3.16). 

Verificou-se que, com exceção do ciclo 2, os intervalos de confiança associados 

às �̂�𝑝𝑙
2  apresentaram-se consistentes ao longo dos ciclos, indicando boa precisão das 

estimativas. Observou-se que as magnitudes de �̂�𝑝𝑙
2 , em ordem crescente, corresponderam 

aos ciclos 2, 1, 3 e 4. As altas magnitudes de �̂�𝑝𝑙
2  obtidas associadas aos efeitos significativos 

da interação PxL evidenciaram a inconsistência do comportamento dos genótipos entre os 

locais ao longo dos ciclos de seleção recorrente, para o caráter AP, igualmente ao observado 

para o caráter PG. As altas magnitudes de �̂�𝑝𝑙
2 , principalmente no ciclo 4, com participação 

superior à metade da variância fenotípica, pode ter reduzido consideravelmente a 

possibilidade de ganho com seleção (Tabela 3.16). 
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Tabela 3.16. Estimativas dos parâmetros genéticos para o caráter altura de planta (cm) em cada ciclo, com 

seus respectivos limites superiores (LS) e inferiores (LI) dos intervalos de confiança. Variância 

genética entre progênies S0:2 (�̂�𝑝
2 ), variância da interação progênie x local ( �̂�𝑝𝑙

2 ), variância 

ambiental (�̂�2), coeficiente de herdabilidade entre médias de progênies S0:2 (ℎ̂�̅�
2), coeficiente de 

variação genético (𝐶𝑉𝑔%) e índice de variação (𝑏), obtidos pela análise de variância conjunta 

para todos os locais em cada ciclo de seleção recorrente. 

Parâmetros‡ Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

LS 20,09 45,66 65,45 7.334,49 

�̂��̅�
2 12,12 18,61 24,33 7,20 

LI 8,18 10,40 13,25 1,43 

LS 37,18 8.022,90 104,32 90,53 

�̂�𝑝𝑙
2  20,21 7,88 25,05 49,83 

LI 13,05 1,57 11,01 32,92 

LS 33,74 63,23 65,69 46,86 

�̂�2 22,68 32,67 42,91 24,59 

LI 16,29 19,92 30,23 15,12 

LS 56,38 64,68 58,74 49,00 

ℎ̂�̅�
2 45,35 46,59 40,23 21,98 

LI 30,92 19,23 13,41 -23,35 

𝐶𝑉𝑔% 3,53 3,88 4,13 2,59 

𝑏 0,73 0,75 0,74 0,53 

‡Ciclo 1: 𝑘1 = 0,960, 𝑘2 = 2,881; Ciclo 2: 𝑘1 = 0,939, 𝑘2 = 1,878; Ciclo 3: 𝑘1 = 0,909; 𝑘2 = 1,818; Ciclo 4: 𝑘1 = 0,915, 𝑘2 = 2,745. 

 

No que tange aos intervalos de confiança associados às estimativas da variância 

ambiental (�̂�2) observou-se que diferiram estatisticamente de zero (=0,05) em todos os 

ciclos. Assim, verificou-se que os intervalos de confiança e as �̂�2 foram satisfatórias para o 

estudo das �̂�𝑝
2 e das �̂�𝑝𝑙

2  (Tabela 3.16).  

As estimativas do coeficiente de herdabilidade entre médias de progênies 

S0:2 (ℎ̂�̅�
2), observadas na Tabela 3.16, mostraram-se satisfatórias com base em seus intervalos 

de confiança nos quatro ciclos de seleção recorrente. Somente no ciclo 4 foi detectada ℎ̂�̅�
2 

que não diferiu estatisticamente de zero (=0,05), visto que o limite inferior do intervalo de 

confiança foi negativo. Esse resultado se difere, parcialmente, ao obtido pela análise 

individual considerando apenas Santo Antônio de Goiás-GO (Tabela 3.14), onde, foram 

detectadas ℎ̂�̅�
2 que não diferiram estatisticamente de zero (=0,05) não apenas no ciclo 4, 

mas também, nos ciclos 2 e 3. Pela análise conjunta, as ℎ̂�̅�
2  apresentaram magnitudes 
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sensivelmente superiores que na análise individual, evidenciando que o efeito da �̂�𝑝𝑙
2  sobre 

as estimativas de parâmetros genéticos para o caráter AP foi menos pronunciado que àquelas 

obtidas para o caráter PG, visto que a análise conjunta possibilitou a estimação de maiores 

ganhos com seleção em relação àqueles estimados pela análise individual, para o caráter AP. 

As ℎ̂�̅�
2  obtidas no presente trabalho para o caráter AP foram menores que as 

encontradas em outros estudos com a cultura do arroz de terras altas envolvendo vários locais 

ou épocas de cultivo. Santos et al. (2001), obtiveram estimativas de herdabilidade entre 

médias, em sentido amplo, de 85,5%, avaliando populações segregantes de arroz de terras 

altas em dois locais e três épocas de cultivo. Santos et al. (2002), ao avaliarem progênies F4 

e F6 de arroz, selecionas de populações divergentes, obtiveram estimativa de herdabilidade 

entre médias, no sentido amplo, de 87,98%, considerando análise conjunta com dois locais. 

Silva et al. (2010), estudando o comportamento de genótipos de arroz de terras altas em dois 

ambientes, obtiveram estimativa de herdabilidade entre médias de progênies, no sentido 

amplo, de 98%. Tais resultados evidenciam a alta herdabilidade, no sentido amplo, para o 

caráter AP em arroz de terras altas. Porém, nesse estudo, as herdabilidades foram baixas 

possivelmente devido à menor variabilidade genética e, principalmente, ao componente de 

interação PxL. 

As estimativas do índice de variação 𝑏 , assim como as ℎ̂�̅�
2  e coeficientes de 

variação genético (𝐶𝑉𝑔%), reduziram ao longo dos quatro ciclos de seleção. As magnitudes 

dos valores de 𝑏, em ordem decrescente, corresponderam aos ciclos 1, 3, 2 e 4, inferiores à 

unidade desde o primeiro ciclo (Tabela 3.16), indicando uma situação menos favorável à 

seleção que àquela envolvendo apenas um local (Tabela 3.14). No ciclo 4 a estimativa de 𝑏 

foi aproximadamente correspondente a metade da unidade, porém, é importante frisar, que 

neste ciclo esta estimativa foi fortemente influenciada pela interação PxL. Deste modo, é 

possível dizer que a variabilidade genética foi mantida ao longo dos ciclos de seleção 

recorrente para o caráter AP, o que reflete na possibilidade de ganhos com seleção para os 

próximos ciclos. 

 

3.3.2.2.1 Decomposição da interação genótipo x local 

 

Foi realizado o desdobramento da interação genótipo x local (GxL) entre os 

pares de locais em cada ciclo de seleção recorrente, considerando o caráter altura de plantas 
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(AP, em cm), segundo o método de Cruz & Castoldi (1991) (Tabela 3.17). Além das 

estimativas de participação da parte complexa da interação em porcentagem (𝑃𝐶%), também 

estão apresentados o quadrado médio da interação GxL (𝑄𝑀𝐺𝐿), envolvendo progênies S0:2 

e testemunhas, e a correlação fenotípica de progênies entre locais (�̂�𝑓), obtidas pela análise 

de variância conjunta de pares de locais dentro de cada ciclo (Tabela 3.17). 

 
Tabela 3.17. Estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos das interações genótipo x local para o caráter 

altura de plantas (cm). Quadrado médio da interação genótipo x local (𝑄𝑀𝐺𝐿 ), correlação 

fenotípica de genótipos entre ambientes ( �̂�𝑓 ) e participação da parte complexa da interação 

(𝑃𝐶%), obtidos pela análise de variância conjunta entre pares de locais para cada ciclo. 

Pares de ambientes Parâmetros‡ Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Sto. Antônio de Goiás / 

Primavera do Leste 

𝑄𝑀𝐺𝐿 34,86 ns       

�̂�𝑓 0,25 **       

𝑃𝐶% 90,79        

Sto. Antônio de Goiás / 

Vilhena 

𝑄𝑀𝐺𝐿 46,79 **       

�̂�𝑓 0,15 *       

𝑃𝐶% 96,82        

Primavera do Leste / 

Vilhena 

𝑄𝑀𝐺𝐿 44,60 *       

�̂�𝑓 0,23 **       

𝑃𝐶% 93,50        

Sto. Antônio de Goiás / 

Sinop 

𝑄𝑀𝐺𝐿   40,07 ns   83,75 * 

�̂�𝑓   0,26 **   0,20 ns 

𝑃𝐶%   100,00    83,86  

Sto. Antônio de Goiás / 

Teresina 

𝑄𝑀𝐺𝐿     65,66 *   

�̂�𝑓     0,27 **   

𝑃𝐶%     100,00    

Sto. Antônio de Goiás / 

Paragominas 

𝑄𝑀𝐺𝐿       40,32 ns 

�̂�𝑓       0,07 ns 

𝑃𝐶%       100,00  

Paragominas / 

Sinop 

𝑄𝑀𝐺𝐿       87,78 ** 

�̂�𝑓       -0,13 * 

𝑃𝐶%       91,49  

‡Para 𝑄𝑀𝐺𝐿 - ns, * e **: teste F não significativo, significativo a 5% e 1%, respectivamente; e para  

�̂�𝑓 - ns, * e **: teste t não significativo, significativo a 5% e 1%, respectivamente. 

 

Notou-se que, apesar das correlações fenotípicas (�̂�𝑓) haverem sido significativas 

para o maior número de pares de locais em todos os ciclos, todas foram de baixa magnitude, 

o que explica a forte participação da parte complexa da interação GxL em todos os pares de 
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locais, com participações acima de 83,86%. Um fato interessante a ser salientado decorre da 

presença de alta participação da parte complexa da interação nos pares de locais 

correspondentes a Santo Antônio de Goiás-GO e Primavera do Leste-MT (ciclo 1), Santo 

Antônio de Goiás-GO e Sinop-MT (ciclo 2) e Santo Antônio de Goiás-GO e Paragominas-

PA (ciclo 4), uma vez que não foi detectada significância pelo teste F para interação PxL 

nesses pares de locais (Tabela 3.17), em função da alta variância fenotípica da população 

com consideráveis diferenças em magnitude entre os locais, além da baixa correlação 

fenotípica dos genótipos entre os locais.  

Como verificado, a parte complexa representou, em média, 94,56% do total da 

interação GxL e, a correlação fenotípica, com média de 0,16, o que evidencia a existência 

de genótipos com comportamento diferencial entre os locais envolvidos em cada ciclo 

(Tabela 3.17). Desse modo, observou-se que, apesar de próxima, a parte complexa da 

interação foi mais pronunciada no caráter PG que no caráter AP, com correlações fenotípicas 

médias semelhantes para ambos os caracteres. Dessa forma, é possível dizer que as respostas 

correlacionadas com as seleções realizadas entre os locais para o caráter AP, assim como 

para PG, possivelmente seriam de baixa magnitude. 

 

3.3.3 Correlações fenotípicas, genéticas e ambientais entre caracteres 

 

Foram obtidas as estimativas de correlações fenotípicas (�̂�𝐹) e genéticas (�̂�𝑝) 

entre médias de progênies S0:2, e ambientais (�̂�𝑒), entre os caracteres PG, em kg ha-1 (𝑥) e 

AP, em cm (𝑦), para cada ciclo de seleção recorrente (Tabela 3.18). Observa-se que as 

estimativas de correlações genéticas apresentaram-se altamente significativas (p0,01), pelo 

teste t, em todos os ciclos, com sentido negativo nos ciclos 1, 2 e 3, e positivo no ciclo 4. 

Para as estimativas de correlações fenotípicas detectou-se significância, pelo teste t, apenas 

nos ciclos 1 (p0,05) e 4 (p0,01), ambas com sentido positivo. Quanto às correlações 

ambientais, elas apresentaram-se significativas, pelo teste t, nos ciclos 1 (p0,01), 2 e 4 

(p0,05), ambas positivas (Tabela 3.18).  

Pode-se inferir que, aproximadamente, 10,89% (ciclo 1), 2,95% (ciclo 2), 7,34% 

(ciclo 3) e 15,28% (ciclo 4) da variação atribuída ao genótipo foi explicada pela variação em 

AP entre progênies, mostrando a importância de se considerar o melhoramento genético 

visando a redução de AP para se obter maior PG (Tabela 3.18).  
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Tabela 3.18. Estimativas de coeficientes de correlações fenotípicas (�̂�𝐹) e genéticas (�̂�𝑝) entre progênies S0:2, 

e ambientais (�̂�𝑒), entre os caracteres produção de grãos, em kg ha-1 (𝑥) e altura de plantas, em 

cm (𝑦), para cada ciclo de seleção recorrente. 

Parâmetros‡ Ciclo 1  Ciclo 2  Ciclo 3  Ciclo 4  

�̂��̅�(𝑥,𝑦)
 0,130 * 0,041 ns 0,009 ns 0,309 ** 

�̂�𝑝(𝑥,𝑦)
 -0,330 ** -0,172 ** -0,271 ** 0,391 ** 

�̂�𝑒(𝑥,𝑦)
 0,450 ** 0,209 * 0,139 ns 0,285 * 

‡ Para todas as estimativas de coeficientes de correlação - ns, * e **: teste F não significativo, significativo a 5% e 1%, 

respectivamente; 

 

 Os coeficientes de correlação genética apresentaram maior magnitude que os 

correspondentes coeficientes de correlação fenotípica em todos os ciclos, porém, com sinais 

diferentes nos três primeiros ciclos, o que pode ser devido ao forte efeito do ambiente sobre 

as estimativas, gerando a falta de correspondência entre os valores fenotípicos e genotípicos 

das correlações estimadas (Singh, 1980). Segundo Falconer & Mackay (1996), quando a 

correlação genética entre dois caracteres apresenta magnitude e sentido diferente que a 

correlação fenotípica, têm-se a discordância entre o que é observado fenotipicamente e o que 

ocorre geneticamente, dificultando o trabalho do melhorista, pois mascara os resultados 

esperados com a seleção, quando se consideram os dois caracteres simultaneamente na fase 

seletiva. Falconer & Mackay (1996) ainda relatam que, quando as correlações genéticas 

diferem em magnitude e sentido das correlações fenotípicas, isso sugere que as fontes de 

variação genéticas e ambientais influenciam os caracteres por meio de mecanismos 

fisiológicos distintos.  

 Muitos autores observaram que, geralmente, as correlações genéticas são 

superiores às fenotípicas, como verificado nesse estudo (Morais, 1980; Chaubey & Singh 

1994; Meenakshi et al., 1999; Bhattacharyya et al., 2007; Sarkar et al., 2007; Anbanandan 

et al., 2009; Sabesan et al., 2009; Jayasudha & Sharma 2010; Yadav et al., 2010), sugerindo 

que as associações observadas entre os caracteres foram mais influenciadas por causas 

genética que ambientais. De acordo com Vencovsky & Barriga (1992), as causas de 

correlação genética podem ser permanentes ou transitórias. A causa permanente dos 

caracteres que apresentarem correlacionados geneticamente é a pleiotropia, ou seja, para o 

presente estudo, os genes que afetaram o caráter PG também afetaram o caráter AP, porém, 

em direções opostas, nos três primeiros ciclos (Tabela 3.18). Em estudos realizados na 

cultura do arroz, Nagato (1997) considera que a ação de genes para porte baixo reduzem o 
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comprimento do colmo devido ao efeito pleiotrópico destes genes que reduzem 

primeiramente o comprimento do coleóptilo. Por outro lado, a causa transitória da correlação 

genética é o desequilíbrio gamético. Neste caso, com o avanço de gerações, a correlação 

causada pela ligação tende a desaparecer à medida que a recombinação vai separando os 

genes no cromossomo (Cardelino & Rovira, 1987). 

 Devido às estimativas significativas e positivas de correlações ambientais nos 

ciclos 1, 2 e 4, maiores que as correlações fenotípicas nos dois primeiros ciclos, pode-se 

inferir que os fatores ambientais foram expressivos nesses ciclos (Tabela 3.18). Tal 

informação indica que a variação nos fatores ambientais afetou os caracteres na mesma 

direção, ou seja, as condições ambientais edafoclimáticas favoráveis ao caráter PG também 

contribuíram para a elevação da média do caráter AP. Isso já havia de esperar, uma vez que 

progênies de arroz que respondem a melhoria do ambiente em termos de aumento da 

produção, como nos casos de elevação das doses de nitrogênio no solo, também tendem a 

apresentar maior altura, com consequente acamamento. Esta, porém, é uma característica 

indesejável para os programas de melhoramento, pois o acamamento ocasiona perdas 

elevadas na produção de grãos, devendo, dessa forma, ser evitada, por meio do 

melhoramento genético que vise a desenvolvimento de cultivares que respondem a melhoria 

do ambiente com consequente aumento da produção de grãos, mas que apresentem porte de 

médio a baixo, com ausência de acamamento. Na literatura não há relatos de estudos 

relacionados às correlações ambientais em arroz, deste modo, foi de grande importância, 

neste trabalho, obter tais informações. 

 Rodriguez (1995), à semelhança desse estudo, obteve correlação genética 

significativa e negativa entre os caracteres AP e PG na cultura do arroz de terras altas. O 

autor relata que tal resultado indica que na população avaliada é possível obter progênies 

produtivas e de porte baixo, atendendo aos objetivos para os quais a população foi 

sintetizada. Com a cultura do arroz irrigado, Morais et al. (1997c) detectaram correlação 

genética positiva mas de baixa magnitude entre os caracteres AP e PG, o que não impediria a 

obtenção de respostas divergentes entre as duas características. Cargnin et al. (2010), avaliando 

cultivares de arroz de terras altas do Brasil desenvolvidos durante o período compreendido 

entre 1950 e 2001, verificaram que a correlação entre AP e PG foi negativa e de baixa 

magnitude no grupo precoce e positiva e de baixa magnitude no grupo tardio. Selvaraj et al. 
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(2011), na cultura do arroz de terras altas, detectaram correlação genética positiva e 

significativa entre AP e PG. 

 Como pode-se observar, os coeficientes de correlação genética dependem da base 

genética da população nos quais os caracteres estão sendo mensurados, podendo apresentar 

amplitudes de variação entre valores negativos e positivos. Dessa forma, tais estimativas 

podem apenas nos fornecer indicativos de como a seleção praticada em um caráter pode 

influenciar a média de outro para a população em estudo, não podendo extrapolar os 

resultados para outras populações, com constituições genéticas distintas e manejadas em 

condições ambientais contrastantes. 

 Segundo Falconer & Mackay (1996), quando dois caracteres apresentam 

correlação genética favorável é possível obter ganhos em um por meio da seleção indireta 

praticada no outro. Em alguns casos, a seleção indireta, com base na resposta correlacionada, 

pode levar a progressos mais rápidos do que a seleção direta do caráter desejado.  

 As estimativas de correlações genéticas negativas entre PG e AP obtidas nesse 

estudo podem ter contribuído para as diferenças observadas entre as médias de tais caracteres 

ao longo dos ciclos para progênies. Observou-se que as médias de PG e AP para progênies 

variaram com magnitude e em sentido aproximadamente diferentes ao longo dos ciclos, 

podendo este, ser o reflexo das correlações genéticas negativas detectadas entre os 

caracteres. Apesar de ambos os caracteres apresentaram variação média final positiva, 

devido a influência do método de recombinação por macho esterilidade para a elevação da 

média de AP para progênies, esperaria que as seleções praticadas nas progênies para 

aumento da média de PG resultaria em diminuição das médias de AP, em consequência da 

correlação genética negativa entre os caracteres. 

 Tendo em vista as magnitudes e sentidos das correlações genéticas em relação às 

correlações fenotípicas entre os caracteres PG e AP, pode-se questionar o fato das seleções 

terem sido realizadas apenas sobre o valor fenotípico. A seleção fenotípica possivelmente 

gerou um ranqueamento para progênies, diferente do que seria gerado por meio da seleção 

genética. Por meio da seleção genética (BLUP – Best Linear Unbiased Predictor) as 

correlações genéticas negativa seriam mais efetivamente capitalizadas (Resende, 2002), 

acarretando assim, respostas à seleção mais condizentes com os objetivos do programa, ou 

seja, aumento da média de PG e redução da média de AP, além da manutenção de 
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considerável variabilidade genética, para possibilidade de ganhos efetivos e contínuos ao 

longo dos ciclos de seleção.  

 

3.3.4 Respostas esperadas à seleção direta e indireta 

 

Foram obtidas estimativas de resposta esperada à seleção (𝑅𝑠) e percentual da 

resposta esperada à seleção (𝑅𝑠,%), para a seleção direta no caráter PG, em kg ha-1, e para 

a seleção indireta no caráter AP, em cm. Também estão apresentadas a média geral de 

progênies S0:2 (�̅�0), média das progênies S0:2 selecionadas (�̅�𝑠) e diferencial de seleção (𝑑𝑠) 

em cada ciclo de seleção recorrente, considerando a análise conjunta com todos os locais 

(Tabela 3.19). 

 

Tabela 3.19. Estimativas da média da população original (�̅�0) e selecionada (�̅�𝑠), diferencial de seleção (𝑑𝑠), 

resposta esperada à seleção (𝑅𝑠) e porcentual da resposta esperada à seleção (𝑅𝑠,%), para a 

seleção direta no caráter produção de grãos, em kg ha-1, e para a seleção indireta no caráter altura 

de plantas, em cm, em cada ciclo de seleção recorrente. 

‡ Valores de coeficiente de herdabilidade, no sentido amplo, entre médias de progênies S0:2, para calculo da resposta 

esperada à seleção, estão apresentados na Tabela 3 para ambos os caracteres, produção de grãos e altura de plantas, em 

cada ciclo de seleção.    
 

Nota-se que todas as estimativas de resposta esperada à seleção direta em PG 

foram positivas, porém, com magnitudes variáveis ao longo dos ciclos de seleção. A menor 

estimativa foi obtida no ciclo 1, e a maior, no ciclo 4, o que evidencia a elevação da resposta 

Parâmetros Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

---------------- Seleção direta para produção de grãos ---------------- 

�̅�0 2.567,40 2.174,09 3.309,73 3.218,42 

�̅�𝑠 2.604,31 2.439,29 3.649,05 3.579,41 

𝑑𝑠 10,76 260,98 340,05 361,41 

𝑅𝑠‡
 3,94       108,20         81,88       161,91 

𝑅𝑠,% 0,15 4,98 2,47 5,03 

 ---------------- Seleção indireta para altura de plantas ---------------- 

�̅�0 98,64 111,28 119,39 103,35 

�̅�𝑠 98,93 111,20 119,21 105,34 

𝑑𝑠 0,29 -0,09 -0,17 1,99 

𝑅𝑠‡ 13,25 - 4,13 - 6,90 43,79 

𝑅𝑠,% 13,43 - 3,71 -5,78 42,37 
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esperada à seleção com a melhoria da média populacional. A magnitude da média 

populacional observada ao longo dos ciclos coincide com as estimativas de resposta esperada 

à seleção direta em PG para cada ciclo, pois a baixa média da população observada no ciclo 

2 corroborou com a reduzida resposta esperada à seleção direta em PG no ciclo 1, com 

apenas 0,15%. Por outro lado, uma maior resposta esperada à seleção detectada no ciclo 2, 

com cerca de 4,98%, refletiu na elevação da média populacional para o ciclo 3. Sendo a 

estimativa de resposta à seleção direta em PG obtida no ciclo 4 (5,03%) a maior entre os 

quatro ciclos, espera-se a elevação da média populacional para o próximo ciclo de seleção, 

com magnitude superior à observada no ciclo 3 (Tabela 3.19). 

As estimativas de resposta esperada à seleção indireta em AP foram positivas 

nos ciclos 1 e 4, e negativas nos ciclos 2 e 3. O sentido de tais estimativas fortalece e confirma 

as estimativas de coeficiente de correlação genético detectados entre PG e AP, uma vez que 

foram detectadas correlações genéticas negativas entre PG e AP nos três primeiros ciclos e 

positiva no ultimo ciclo (Tabela 3.18). De forma geral, a seleção para maior PG pode 

contribuir para a redução do porte da planta, devido às correlações genéticas negativas entre 

os dois caracteres, porém, os ganhos indiretos para AP são de baixa magnitude.  

Assim como a elevação da média populacional para o caráter AP, a reduzida 

resposta esperada à seleção indireta para AP pode estar associada ao uso da macho 

esterilidade para as recombinações das plantas em campo, uma vez que a recombinação em 

campo tente a privilegiar as plantas mais altas da população em função do maior número de 

gametas com que tais plantas contribuem. Deste modo, denota-se a necessidade da realização 

de seleções diretas para menor AP na geração S0:2, assim como a realizada para maior PG. 

Isso, como forma de obter resultados mais rápidos e significativos quanto a redução da média 

populacional para AP. 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem apontar o seguinte: 

i) Para ambos os caracteres, produção de grãos e altura de plantas, a variabilidade genética 

da população CNA6 foi mantida após a seleção aplicada ao longo dos quatros ciclos; 

ii) Somente para o caráter produção de grãos ocorreu tendência de progresso genético na 

média da população CNA6 ao longo dos quatros ciclos;  
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iii) Para ambos os caracteres, produção de grãos e altura de plantas, o componente da 

interação progênie x local inflaciona as estimativas dos parâmetros genéticos, como a 

variância genética entre progênies S0:2 e a herdabilidade, no sentido amplo; e 

iv) Para ambos os caracteres, produção de grãos e altura de plantas, há predominância da 

parte complexa da interação genótipo x local, que dificulta a obtenção de ganhos 

genéticos em curto prazo para todos os ambientes alvos. 
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4 PROGRESSO GENÉTICO COM SELEÇÃO RECORRENTE EM ARROZ 

DE TERRAS ALTAS COM USO DE MACHO ESTERILIDADE 

 

RESUMO 

 

A quantificação periódica do progresso genético em programas de seleção 

recorrente é imprescindível para uma avaliação em busca do seu sucesso. Os objetivos deste 

estudo foram estimar o progresso genético, após quatro ciclos de seleção recorrente em uma 

população de arroz de terras altas, para produção de grãos (PG, kg ha-1), altura de planta 

(AP, cm) e dias para florescimento (DF, dias), e avaliar o potencial genético dessa população 

em probabilisticamente gerar linhagens superiores após cada ciclo de seleção. O material 

genético foi composto por progênies S0:2 da população CNA6 de seleção recorrente, 

desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Os dados foram 

obtidos dos ensaios de rendimentos conduzidos nos anos agrícolas 2000/01, 2003/04, 

2006/07 e 2009/10, totalizando quatro ciclos de seleção. Em cada ciclo, os ensaios foram 

compostos por progênies S0:2 do respectivo ciclo, com pelo menos três testemunhas, 

conduzidos em dois ou três locais. O delineamento experimental adotado foi de blocos 

aumentados de Federer, sem repetição dentro de local. As estimativas de correlações 

fenotípicas, genéticas e ambientais entre os três caracteres revelavam correlação genética 

entre PG e AP de -0,42 e entre AP e DF de -0,11, ambas significativas (p0,01), e nenhuma 

correlação foi detectada entre PG e DF. Assim, dentro dessa população as progênies mais 

produtivas apresentavam menor porte, podendo ser essas de ciclo precoce, médio ou tardio. 

Foram estimados os ganhos genéticos médios relativos por ciclo, ganhos médios anuais e 

totais relativos, como também os coeficientes de determinação ponderados e os ganhos entre 

ciclos, além do ganho total com base nos contrastes entre as médias estimadas para cada 

ciclo. Além disso, foram obtidas as proporções esperadas de linhagens superiores após cada 

ciclo de seleção, adotando a média das testemunhas como padrão. Os resultados revelaram 

claramente a eficiência do programa de seleção recorrente no progresso da média da 

população, para PG e AP, com ganhos genéticos significativos observados durante os quatro 

ciclos de seleção. O potencial genético da população em gerar linhagens superiores para 

esses caracteres aumentou ao longo dos ciclos de seleção. Apesar da ausência de ganho 

genético para DF, o potencial genético para esse caráter foi mantido na população durante 

os quatro ciclos decorridos. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa L., genética quantitativa, ganho genético, melhoramento 

populacional. 
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ABSTRACT 

 

GENETIC PROGRESS WITH RECURRENT SELECTION IN UPLAND RICE USING 

MALE STERILITY 

 

The periodic quantification of the genetic progress in recurrent selection 

program is essential to an evaluation in search of its success. The aims of this study were to 

estimate genetic progress after four cycles of recurrent selection in an upland rice population 

for grain yield (PG, kg ha-1), plant height (AP, cm) and days-to-flowering (DF, days), and to 

evaluate the genetic potential of this population by probability of generating superior inbred 

lines after each selection cycle. The genetic material of this study was composed of progenies 

of the CNA6 population recurrent selection, developed by the Brazilian Agricultural 

Research Corporation (Embrapa). The data set were obtained from trials carried out in the 

years 2000/01, 2003/04, 2006/07 and 2009/10, a total of four selection cycles. In each cycle, 

the trials were composed of S0:2 progenies of the respective cycle and at least three checks, 

carried out in two or three locations. The experimental design was augmented block of 

Federer, without replicate within location. The estimates of phenotypic, genotypic and 

environmental among the three traits revealed genetic correlation among PG and AP of -

0.42, and among AP and DF of -0.11, both significant (p0,01), and no correlation was 

detected among PG and DF. Thus, within this population progenies with higher grain yield 

had lower plant height, and cycle may be early, medium or late. The average gains per cycle, 

and average annual gains and total were estimated, as also the weighted coefficients of 

determination and gains among cycles and the total gain based on contrasts among estimated 

averages for each cycle. In addition, the expected proportions of superior inbred lines after 

each selection cycle were obtained, using the average of the checks as standard. The results 

show clearly the efficiency of recurrent selection program in the progress of the population 

mean for grain yield and plant height, with significant genetic gains observed during the four 

cycles of selection. The genetic potential of the population to develop superior inbred lines 

increased during to selection cycles for grain yield and plant height. Despite the absence of 

genetic gain for days-to-flowering, the genetic potential for this trait was kept in the 

population during the four cycles elapsed. 

 

Key words: Oryza sativa L., quantitative genetic, genetic gain, breeding population. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz de terras altas caracteriza-se como importante cultura no Brasil, cuja 

área superou um milhão de hectares em 2011/12 (Conab, 2012). Com o aumento da demanda 

internacional por arroz, essa condição de cultivo é a que possui maior potencial de expansão, 

principalmente na região de Cerrado, uma vez que a disponibilidade de área para expansão 

do cultivo do arroz irrigado por inundação é limitada (Pinheiro et al., 2006). 

A maioria dos caracteres de maior importância econômica são quantitativos, o 

que torna praticamente impossível concentrar todos os alelos favoráveis de única vez em 
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uma população ou indivíduo (Morais, 2005). Assim, uma alternativa aos programas de 

melhoramento é acumular alelos de interesse de forma gradual por meio da seleção 

recorrente em populações, buscando manter a variabilidade genética em níveis adequados 

para proporcionar ganhos factíveis em ciclos subsequentes (Geraldi, 1997; Ramalho et al., 

2012). Porém, o sucesso do melhoramento populacional é condicionado por características 

intrínsecas às populações manejadas, como elevadas médias dos caracteres de interesse e 

maior variabilidade genética possível (Morais et al., 2006). 

Essa técnica é amplamente utilizada em espécies alógamas, porém é limitada em 

autógamas devido à dificuldade de realização de cruzamentos para recombinação da 

população em cada ciclo de seleção. Com a descoberta da macho esterilidade genética em 

arroz, tornou-se viável o uso da seleção recorrente intrapopulacional (Fujimaki, 1979). 

Um aspecto importante e imprescindível a ser considerado para o sucesso dos 

programas de seleção recorrente é a necessidade de monitoramento constante da eficiência 

do mesmo ao longo do tempo através da estimativa periódica do progresso genético (Morais 

et al., 2000; Hallauer et al., 2010). Em arroz irrigado já foram divulgados alguns resultados 

animadores quanto à eficiência da seleção recorrente (Rangel et al., 2002; Rangel et al., 

2007). Em arroz de terras altas são poucos os estudos dessa natureza (Breseghello et al., 

2009), quando comparado àqueles realizados em outras culturas de importância econômica, 

como aveia (Holland et al., 2000), feijoeiro comum (Silva et al., 2010), soja (Uphoff et al. 

1997) e trigo (Niu et al. 2010). Para o arroz de terras altas, Breseghello et al. (2009) 

estimaram ganhos genéticos que representam cerca de três vezes o ganho observado com o 

melhoramento da cultura sem o uso da seleção recorrente (Soares et al., 1999; Soares et al., 

2004; Breseghello et al., 2006; Souza et al., 2007). No entanto, esses resultados se referem 

a apenas dois ou três ciclos de seleção. 

Um dos desafios em programas de seleção recorrente é avaliar, precocemente, o 

potencial das populações quanto à eficiência na geração linhagens superiores para ocorrência 

de ganhos genéticos contínuos, uma vez que altos investimentos são demandados para o 

manejo das mesmas. Entre vários procedimentos úteis à avaliação do potencial genético de 

populações segregantes, um importante método é o de Jinks & Pooni (1976). Esse método 

estima a probabilidade de se obter linhagens que superem um determinado padrão na geração 

𝐹∞, considerando a média e a variância genética das gerações iniciais. 
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A eficiência do método de Jinks & Pooni (1976) tem sido avaliada em várias 

espécies autógamas, como arroz (Santos et al., 2001; Santos et al., 2002), feijoeiro comum 

(Oliveira et al., 1996; Otubo et al., 1996; Abreu et al., 2002; Melo et al., 2006), soja (Toledo, 

1987; Triller & Toledo, 1996; Lima et al., 2012) e trigo (Snape, 1982), assim como em 

espécies alógamas, como o milho (Toledo & Miranda Filho, 1985). Contudo, com o arroz, 

os estudos ainda são escassos, assim como sua aplicação em populações de seleção 

recorrente e em trabalhos que utilizam modelos mistos para estimação do progresso genético. 

Nesse contexto, foi realizado o presente trabalho com o objetivo de estimar o 

progresso genético, após quatro ciclos de seleção recorrente na população de arroz de terras 

altas CNA6, para produção de grãos, altura de planta e dias para florescimento, além de 

avaliar o potencial genético de gerar linhagens superiores após cada ciclo, por meio do 

método de Jinks & Pooni (1976). 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.2.1 Material genético 

 

O material genético deste trabalho foi composto por progênies S0:2 da população 

CNA6 de seleção recorrente de arroz de terras altas, desenvolvida pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Essa população foi sintetizada no ano agrícola 

1993/94, pela incorporação na população CNA-IRAT 5/2/1, de alelos provenientes de 27 

genitores (Tabela 4.1). 

Inicialmente a população CNA6 foi submetida a dois ciclos sucessivos de 

seleção massal em geração S0 seguida por uma recombinação com uso de macho esterilidade 

genética (Fujimaki, 1979). Um tamanho amostral altamente conservador foi adotado nas 

recombinações a fim de evitar a ocorrência de deriva genética. Esses dois ciclos ocorreram 

em 1994/95 e 1995/96, visando uniformizar o ciclo de maturação e eliminar genótipos com 

altura de planta excessiva. No ano agrícola 1997/98 buscou-se obter os primeiros ganhos em 

produtividade, por meio da avaliação de progênies S0:1.  

As sementes remanescentes das progênies selecionadas foram recombinadas no 

ano agrícola 1998/99, para a síntese da população do terceiro ciclo. A partir desse ciclo, a 
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Tabela 4.1. Composição da população CNA6, de seleção recorrente de arroz de terras altas, sintetizada pela 

Embrapa Arroz e Feijão, com a percentagem de participação (%) dos genitores componentes. 

Genitores (%) Genitores (%) 

CNA-IRAT 5/2/1[1] 62,60 CNA 6710 1,38 

IAC 25R[2] 3,47 Puteca-GO (780217) 1,38 

IRAT 112R[3] 3,47 Rio Paraguai 1,38 

Bico Ganga (CNA 0420) 1,93 IREM 238 (IREM 293-B) 0,83 

Precoce Branco (780029) 1,93 Agulha Branco (CNA 6524) 0,61 

Muruim Ligeiro (780299) 0,56 Japonês (780135) 0,61 

IAC 84-198 0,55 Cem Dias (780177) 0,56 

Três Meses Branco (780353) 1,93 Cana Roxa Ligeiro (780279) 0,56 

Rio Verde 1,93 Pratão Goiano (780336) 0,56 

Guaíra (CNA 1240) 1,93 Vermelho (790044) 0,56 

Campininho (780191) 1,93 Cuttack4 0,55 

Arroz de Revenda (CNA 5584) 1,93 RikutoNorin 0,56 

Japonês Claro (780169) 1,93 IRAT 10 0,55 

Nº 392 Gervex 1,68 CNA 6186 0,55 

[1] A população CNA-IRAT 5/2/1 foi submetida a dois ciclos de seleção para o tipo de grão e um ciclo de recombinação. Para recombinação 

foi utilizado sementes de geração S0 com 25% de macho esterilidade; [2] Mistura de linhagens resistentes a brusone (Magnaporthegrisea), 
com genes das linhagens BG90-2, Três Marias, Pusur, Dawn, Basmati 370, H-5, Colombia1 e Ramtulasi; e [3] Mistura de linhagens 

resistentes a brusone (Magnaporthegrisea), com genes das linhagens T-23, CTG 1516, C 46-15, Carreon e Tetep (Morais et al., 1997a). 

 

população passou por mais quatro ciclos de seleção, sendo cada ciclo em três anos, com as 

seguintes etapas: (1° ano) seleção de plantas individuais dentro de cada cruzamento na 

geração S0; (2° ano) observação e seleção das melhores progênies S0:1 (colhido em bulk) e a 

seleção de cinco melhores plantas (progênies S1:2) dentro de cada progênie S0:1 selecionada, 

para serem utilizadas como unidades de recombinação; (3° ano) avaliação e seleção de 

progênies S0:2 em ensaios de rendimento em diferentes locais e a recombinação em campo 

das 50 progênies selecionadas, com uso da macho esterilidade genética presente em 1
6
 das 

sementes de progênies S1:2 (genótipo msms). A seleção de plantas individuais teve como 

objetivo a aceitação fenotípica em campo, a qual envolveu principalmente a arquitetura de 

planta, a reação às doenças e as dimensões do grão. A seleção de progênies S0:1 teve como 

enfoque os caracteres de maior herdabilidade, sendo esses, altura de plantas, dias para 

florescimento, resistência ao acamamento, resistência às doenças (principalmente brusone - 

Magnaphorte grisea) e qualidade de grãos. Enquanto, a seleção de progênies S0:2, por meio 

de ensaios de rendimento em diferentes locais, priorizou a seleção para o caráter produção 

de grãos, quantitativo, de herança genética complexa. 
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4.2.2 Dados experimentais 

 

Neste estudo foram utilizados dados dos caracteres produção de grãos (PG, em 

kg ha-1), altura de plantas (AP, em cm) e dias para florescimento (DF, em dias), coletados 

dos ensaios de rendimentos de progênies S0:2 da população CNA6. Os ensaios foram 

conduzidos nos anos agrícolas 2000/01, 2003/04, 2006/07 e 2009/10, correspondendo aos 

respectivos ciclos 1, 2, 3 e 4. Em cada ciclo, os ensaios foram conduzidos em diferentes 

locais, conforme Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Listagem de locais, cultivares utilizadas como testemunhas e número de progênies S0:2 empregadas 

em cada ciclo, presentes nos ensaios de rendimento de progênies S0:2 da população CNA6. 

Descrições  Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Locais     

Santo Antônio de Goiás, Goiás 1 1 1 1 

Primavera do Leste, Mato Grosso 1    

Sinop, Mato Grosso  1  1 

Vilhena, Rondônia 1    

Teresina, Piauí   1  

Paragominas, Pará    1 

Testemunhas     

BRS Primavera 1 1 1 1 

Guarani 1 1 1  

Carajás 1 1 1  

BRS Bonança  1 1 1 

BRSMG Curinga    1 

BRS Sertaneja    1 

Progênies S0:2 220 92 114 61 

 

Em cada ciclo, os ensaios foram compostos por progênies S0:2 do respectivo ciclo 

com pelo menos três testemunhas. Houve a substituição das cultivares utilizadas como 

testemunhas ao longo do tempo, por outras atuais e com maior potencial produtivo, porém, 

sempre foi mantido ao menos duas que fossem comuns entre os ciclos (Tabela 4.2). 

O delineamento experimental adotado foi de blocos aumentados de Federer, sem 

repetição dentro de local (ambiente). As parcelas foram constituídas por quatro linhas de 

cinco metros de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,30 m e densidade de 

sessenta sementes por metro, com semeadura manual ou por máquina. Para avaliação do 
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caráter PG, ajustado para kg ha-1, foram colhidas as duas linhas centrais com descarte da 

bordadura de 0,5 m inicial e final de cada linha, seguido da pesagem dos grãos após a 

secagem e armazenamento em temperatura ambiente, para estabilização da umidade. Para o 

caráter AP, foi obtida a média de três leituras, em cm, da distância entre a base da planta até 

a extremidade da panícula, no estágio de maturidade completa. Para o caráter DF, foi 

avaliado o intervalo, em dias, entre a semeadura e 50% das plantas em antese floral. 

Os ensaios de rendimento de progênies S0:2 foram conduzidos conforme as 

recomendações técnicas da cultura (Santos et al., 2006), porém, com ausência de controle 

químico de doenças para permitir a seleção de progênies S0:2 quanto à resistência genética. 

 

4.2.3 Análises estatísticas 

 

Para a realização das análises estatísticas foi empregado o seguinte modelo linear 

misto (eq. 34): 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑚 = 𝜇 + 𝑙𝑘 + 𝑏𝑗/𝑘 + 𝑡𝑚 + 𝑔𝑖/𝑚 + 𝑔𝑙𝑖𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑚 (34) 

em que, segundo adaptação de Duarte et al. (2001): 

 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑚 é a observação do genótipo 𝑖, no bloco 𝑗, no ambiente 𝑘, pertencente ao tipo 𝑚; 𝜇 é a 

média geral; 𝑙𝑘 é o efeito fixo de ambiente 𝑘 (𝑘 =  1, 2, . . . , 𝐾); 𝑏𝑗/𝑘 é o efeito fixo de bloco 

𝑗 dentro do ambiente 𝑘 (𝑗 = 1, 2, . . . , 𝐽); 𝑡𝑚 é o efeito fixo de tipo 𝑚 (𝑀 = 5), sendo quatro 

grupos de progênies e um grupo de testemunhas); 𝑔𝑖/𝑚 é o efeito aleatório de genótipo 𝑖 

(progênies e testemunhas) dentro do tipo 𝑚 (𝑖 =  1, 2, . . . 𝑃, 𝑃 + 1, 𝑃 + 2, . . . , 𝑃 + 𝑇; sendo 

𝑃  o número de progênies e 𝑇  o número de testemunhas), assumindo 𝑔𝑖/𝑚~NID ∩

(0, 𝜎𝑔𝑚
2 );  𝑔𝑙𝑖𝑘 é o efeito aleatório da interação entre genótipos (progênies e testemunhas) e 

locais 𝑘, assumindo 𝑔𝑙𝑖𝑘 ~NID ∩ (0, 𝜎𝑔𝑙
2 ); e 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑚 é o efeito aleatório do erro experimental 

associado à 𝑖𝑗𝑘 -ésima parcela, assumindo NID ∩ (0, 𝜎2). 

Os efeitos de locais e anos (ciclos) foram tratados como ambientes pelos 

seguintes motivos: (𝑖) somente dois ciclos com dois locais foram comuns em todo período 

(Tabela 2); e (𝑖𝑖) por não haver o interesse de analisar o efeito da interação genótipo x 

ambiente, desdobrada em locais e anos (ciclos). 

O modelo linear misto considerado neste estudo pode ser descrito matricialmente 

pelo modelo linear misto geral (eq. 35) (Henderson et al., 1959). A equação matricial foi 
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calculada para obtenção da melhor estimativa linear não viesada (BLUEs) do efeito fixo de 

tipo 𝑚 (quatro grupos de progênies S0:2 e um grupo de testemunhas), com a correspondente 

matriz de covariâncias, e do melhor preditor linear não viesado (BLUPs) do efeito aleatório 

de genótipos (progênies S0:2), por máxima verossimilhança restrita (REML), para estimação 

dos componentes de variância. 

Y =  Xβ +  Zλ +  ε (35) 

em que: 

 y é o vetor das médias observadas; X e Z são as respectivas matrizes de incidência dos 

efeitos fixos e aleatórios, respectivamente; β e λ são os vetores dos efeitos fixos e aleatórios, 

respectivamente; e ε é o vetor dos erros aleatórios. 

As análises do ganho genético médio ponderado foram implementadas pelo 

método de médias ajustadas, conforme Breseghello et al. (1998), adaptado por Morais et al. 

(2000), para a seleção recorrente, em que os tratamentos comuns entre os diferentes ciclos 

são apenas testemunhas. Por esse método foi calculado o ganho genético médio e a matriz 

de covariância genética associada, envolvendo os quatro ciclos, por meio de análise de 

regressão linear generalizada para médias BLUE de tipo, referentes aos quatro grupos de 

progênies S0:2, de acordo com as seguintes equações (eq. 36): 

̂ = (X′V−1X)−1(X′V−1Y) = [
�̂�0

�̂�1
] e V̂(̂) = (X′V−1X)−1 (36) 

em que: 

  ̂é o vetor de soluções da regressão linear generalizada; X é a matriz de incidência, formada 

por uma coluna de 1’s e uma coluna indicando o tipo na série correspondente aos grupos de 

progênies; V é a matriz de covariância dos BLUEs de tipo; Y é o vetor de BLUEs de tipo, 

referente aos quatro grupos de progênies; e V̂(̂) é a matriz de covariância de ̂; �̂�0  é o 

intercepto; e �̂�1é o coeficiente de regressão angular.  

A significância da inclinação (�̂�1) foi avaliada pelo teste 𝑡 e detalhes sobre a 

obtenção de V̂(̂) estão apresentados em Breseghello et al. (1998). Descrição detalhada 

sobre as operações relacionadas à análise de regressão linear generalizada está apresentada 

em Apêndice A. 

O ganho genético médio (𝐺𝑀) relativo por ciclo foi estimado como a razão entre 

a estimativa do coeficiente de regressão angular (�̂�1) e a média estimada para o ciclo 1 (�̂�1), 

em percentagem, pela equação (eq. 37): 
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𝐺𝑀% = (
�̂�1

�̂�1
)100 (37) 

Visando estudar o ganho genético considerando ganhos cumulativos, uma vez 

que ganhos ao longo dos ciclos de seleção são compostos, em função do ganho genético 

médio, foi proposta a seguinte equação (eq. 38), para estimação do 𝐺𝑀 anual relativo (𝐺𝑀𝐴):  

𝐺𝑀𝐴% = [(
�̂�1

�̂�1
+ 1)

1

𝑎
− 1]100 (38) 

em que, 𝑎 corresponde ao número de anos envolvidos em cada ciclo. 

E para a estimação do 𝐺𝑀 total relativo (𝐺𝑀𝑇), ou seja, envolvendo os quatro 

ciclos de seleção recorrente e também considerando ganhos cumulativos, foi proposta a 

seguinte equação (eq. 39): 

𝐺𝑀𝑇% = [(
�̂�1

�̂�1
+ 1)

𝑐−1

− 1]100 (39) 

em que, 𝑐 corresponde ao número de ciclos de seleção envolvidos no período para o qual 

será estimado o progresso genético. 

Para a obtenção do coeficiente de determinação ponderado, associado ao método 

de Breseghello et al. (1998), foi adaptada a equação geral da soma de quadrados de hipótese 

em modelos lineares (Searle, 1971), para cada componente de variação, conforme descrito 

por Pereira et al. (2008). Descrição detalhada sobre as operações relacionadas à obtenção do 

coeficiente de determinação ponderado está apresentada em Apêndice B. 

Foram estimados também os ganhos entre ciclos, com base nos contrastes entre 

médias observadas para cada ciclo, e o ganho total, com base nos contrastes entre as médias 

do ultimo e primeiro ciclo, estimadas pelo método das médias ajustadas, conforme 

Breseghello et al. (1998), adaptado por Morais et al. (2000), e por meio da análise de 

regressão linear generalizada (eq. 36). A significância de cada ganho foi avaliada pelo teste 

𝑡. Descrição detalhada sobre as operações relacionadas à estimação de ganhos entre ciclos e 

de ganho total está apresentada em Apêndice C. 

Foram obtidas estimativas de correlações fenotípicas ( �̂�𝐹 ), genéticas ( �̂�𝑝 ) e 

ambientais ( �̂�𝑒 ) entre os caracteres PG, AP e DF. A medida da correlação entre duas 

variáveis, 𝑥  e 𝑦 , fornecida pela estimativa do coeficiente de correlação, foi obtida pela 

divisão entre a estimativa da covariância entre 𝑥 e 𝑦 (𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦)) e o produto dos desvios 

padrões de 𝑥  ( �̂�𝑥 ) e 𝑦  ( �̂�𝑦 ), ou seja, �̂�𝑥,𝑦 = 
𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

�̂�𝑥�̂�𝑦
 (Steel & Torrie, 1960). Assim, as 
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estimativas dessas correlações foram obtidas mediante análises de covariâncias, 

combinando-se, dois a dois, os dados dos três caracteres em todas as formas possíveis (Cruz 

& Regazzi, 2001), conforme Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3. Esquema da análise de variância dos caracteres 𝑥, 𝑦 e da soma (𝑥 + 𝑦), para o delineamento em 

blocos aumentados de Federer, sem repetição dentro de ambiente, com os produtos médios e suas 

respectivas esperanças. 

FV GL 
QM 

E(QM) PM E(PM) 
𝑥 𝑦 (𝑥 + 𝑦) 

Genótipos1 𝐼 − 2 = (𝑃 + 𝑇) − 2 - - - - - - 

Progênies S0:2 (P)  𝑃 − 1 𝑄𝑀𝑃𝑥 𝑄𝑀𝑃𝑦 𝑄𝑀𝑃(𝑥+𝑦) 𝜎
2 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙

2 + 𝑘2𝜎𝑝
2 𝑃𝑀𝑃𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑦 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙𝑥𝑦 + 𝑘2𝜎𝑝𝑥𝑦 

Testemunhas (T) 𝑇 − 1 - - - - - - 

Ambientes (E) 𝐾 − 1 - - - - - - 

P x E (𝑃 − 1) (𝐾 − 1) 𝑄𝑀𝐼𝑥 𝑄𝑀𝐼𝑦 𝑄𝑀𝐼(𝑥+𝑦) 𝜎2 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙
2  𝑃𝑀𝐼𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑦 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙𝑥𝑦

2  

Erro médio2 𝑁 − (𝐼 + 𝐽𝐾 + 𝑀 − 4) 𝑄𝑀𝐸𝑥 𝑄𝑀𝐸𝑦 𝑄𝑀𝐸(𝑥+𝑦) 𝜎2 𝑃𝑀𝐸𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑦 

FV: fonte de variação; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; E(QM): esperança do quadrado médio; PM: produto médio; E(PM): 

esperança do produto médio; 𝑘1 e 𝑘2: coeficientes associados ao componente de variância. 1 𝐼 = 𝑃 + 𝑇; 2 N é o número total de observações 

e o termo erro médio corresponde à  �̂�
2

𝑘⁄ , sendo 𝑘 o valor médio dos coeficientes (𝑘1𝑒 𝑘2) associados ao componente de variância na 

expressão 𝐸(𝑄𝑀) = 𝜎2 + 𝑘1𝜎𝑝𝑙
2 + 𝑘2𝜎𝑝

2. 

 

Os produtos médios (𝑃𝑀) associados ao efeito de progênies e da interação 

progênie x ambiente (P x E) foram obtidos por meio da expressão (eq. 40): 

𝑃𝑀𝑥𝑦 = (𝑄𝑀𝑥+𝑦 − 𝑄𝑀𝑥 − 𝑄𝑀𝑦) 2⁄  (40) 

em que, para uma mesma fonte de variação, 𝑃𝑀𝑥𝑦  é o produto médio associado aos 

caracteres 𝑥  e 𝑦 ; 𝑄𝑀𝑥+𝑦  é o quadrado médio da soma (𝑥 + 𝑦) ; 𝑄𝑀𝑥  e 𝑄𝑀𝑥  são os 

quadrados médios dos caracteres caracteres 𝑥  e 𝑦 , respectivamente. Para verificação da 

significância das correlações foi utilizado o teste 𝑡 (Vencovsky & Barriga, 1992). 

Por fim, a proporção esperada de linhagens superiores (𝑃𝑆) da população em 

cada ciclo foi obtida por meio do método descrito por Toledo (1987), a partir do 

procedimento de Jinks & Pooni (1976), que estima a probabilidade de a população sob 

avaliação originar linhagens, na geração 𝐹∞, que superem determinado padrão. Essa 

probabilidade corresponde à área à direita ou esquerda de um determinado valor na abscissa 

da distribuição normal. Para determinar essa área foi utilizada a estimativa da ordenada Z 

pela expressão (eq. 41): 

𝑍 =  
𝐶̅ − �̅�

(2̂A
2 )1/2

 (41) 
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em que, 𝑍 é o valor da variável 𝑍 (abscissa) da distribuição normal padrão 𝑍  (0,1); 𝐶̅ é o 

padrão adotado como limite para obtenção de progênies S0:2 superiores, sendo que, neste 

trabalho foi utilizada a média das testemunhas para cada caráter; �̅� é a média das progênies 

S0:2 de cada ciclo, que corresponde à média da população após atingir a homozigose; e ̂A
2

 é 

a estimativa da variância genética aditiva para cada um dos quatro grupos de progênies S0:2, 

a qual foi obtida com base nas esperanças dos quadrados médios (Tabela 4.3) e considerando 

as seguintes suposições para o grau médio de dominância (𝑔𝑚𝑑 ), conforme expressão 

𝑔𝑚𝑑 = (2̂D
2
̂A

2⁄ )
1
2: (𝑖) 𝑔𝑚𝑑 = 0, sendo a estimativa ̂A

2
 considerada igual à estimativa da 

variância genética entre progênies S0:2 (̂p
2) , ou seja, ̂A

2
̂p

2
; ( 𝑖𝑖 ) 𝑔𝑚𝑑 = 1 , isto é, a 

variância genética de dominância (̂D
2

) é igual à (1

2
) de ̂A

2
. Logo, a estimativa de ̂A

2
 é igual 

a (16

17
) da estimativa da ̂p

2
, ou seja, ̂A

2
(16

17
)̂p

2
 (Cockerham, 1963). É importante frisar que, 

por se tratar de uma população de seleção recorrente com frequência alélica diferente de 0,5, 

além da variância genética aditiva e de dominância existem outros componentes de 

variância, como descrito por Souza Júnior (1989), que foram considerados nulos para fins 

de estimabilidade da 𝑃𝑆. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software SAS, via 

procedimentos glm, varcomp, mixed e iml (SAS Institute, 2011). 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foi detectada moderada correlação genética negativa (p0,01) entre PG e AP, 

provavelmente, devido ao fato dos materiais mais baixos serem mais produtivos (Tabela 

4.4), denotando que cerca de 17,6% da variação no caráter PG, atribuída ao genótipo, foi 

explicada pela variação em AP, o que mostra a importância de se considerar o melhoramento 

genético visando a redução em AP para se obter maior PG. Resultado semelhante foi 

verificado por Breseghello et al. (2011). Nenhuma correlação foi detectada entre PG e DF, 

indicando que progênies precoces não são menos produtivas que as de ciclo médio ou tardio. 

Foi verificada fraca correlação genética negativa (p0,01) entre AP e DF. 

É importante considerar o fato da população não estar em equilíbrio de Hardy-

Weinberg, o que pode contribuir para ocorrência de associações genéticas instáveis entre os 

caracteres. As correlações genéticas apresentaram maior magnitude que as correspondentes 
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correlações fenotípicas, o que sugere que as associações observadas entre os caracteres 

foram mais influenciadas por causas genéticas que ambientais (Falconer & Mackay, 1996). 

 

Tabela 4.4.  Estimativas das correlações genéticas (acima da diagonal), ambientais (entre parênteses) e 

fenotípicas (abaixo da diagonal) entre os caracteres produção de grãos (PG, em kg ha-1), altura de 

planta (AP, em cm) e dias para o florescimento (DF, em dias), dos genótipos (progênies S0:2 e 

testemunhas). 

Caracteres PG‡ AP DF 

PG 
1  -0,42 ** -0,01 ns 

  (0,33) ** (0,00) ns 

AP 
0,11 * 1  -0,11 ** 

    (0,06) ns 

DF 
-0,01 ns -0,03 ns 1  

      

‡ ns, * e **: teste t não significativo, significativo a 5% e 1%, respectivamente. 

 

As médias para progênies foram inferiores que as de testemunhas em todos os 

ciclos de seleção recorrente para PG (Figura 4.1). Segundo Hallauer et al. (2010), a média 

consiste em importante parâmetro no melhoramento populacional, pois média baixa é 

indicativo de maior período para atingir o nível de progresso desejado. Porém, para a 

população CNA6, a baixa média das progênies em relação às de testemunhas pode ser devido 

à presença do gene de macho esterilidade genética dentro de progênies além do reduzido 

número de ciclos de seleção, assim como argumentado por Rangel et al. (2002). 

Foi observada, na Figura 4.1, redução da média das progênies S0:2 (BLUE) e da amplitude 

de variação de suas médias (BLUPs) no ciclo 2 para o caráter PG, uma vez que na geração 

anterior (progênies S0:1) foi realizado forte seleção para redução de AP e para aceitação 

fenotípica (arquitetura de planta e dimensões de grão). É importante frisar que os ganhos 

baseados no desempenho das progênies S0:2 também capitalizam os ganhos oriundos da 

seleção em S0 e em S0:1 (Morais et al., 2000). No ciclo 3, após a recombinação, a média 

BLUE retornou ao patamar semelhante ao do ciclo 1, no entanto, a amplitude da variação 

dos BLUPs permaneceu menor nos próximos ciclos em relação ao ciclo 1, começando a se 

restabelecer no ciclo 4. 

A redução da amplitude BLUP para PG provavelmente ocorreu em consequência 

da pressão de seleção realizada no ciclo 2, o que refletiu aos demais ciclos. Após o ciclo 2, 

foi observado nítido progresso genético para PG, em função da elevação da média das 

progênies S0:2 (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Progresso genético para os caracteres produção de grãos (a), altura de plantas (b) e dias para o 

florescimento (c) em quatro ciclos de seleção recorrente da população de arroz de terras altas 

CNA6. Em que: ponto preto refere-se a média das progênies S0:2 (BLUE) no ciclo, juntamente 

com a amplitude das médias (BLUPs) no respectivo ciclo (progênie superior e inferior); quadrado 

branco refere-se à média da testemunha (BLUP) no ciclo em que foi avaliada pela primeira vez; e 

equação de regressão linear generalizada ajustada, obtida pelas médias das progênies S0:2 (BLUE) 

nos quatro ciclos. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Com base na equação de regressão linear generalizada, ajustada para as médias 

de progênies S0:2 (BLUE) nos quatro ciclos, foi detectado progresso genético linear para PG 

(p0,05) durante os ciclos de seleção recorrente (Figura 4.1 e Tabela 4.5). O ganho médio 

por ciclo foi de 125,29 kg ha−1, correspondendo a 4,71% por ciclo em relação à média da 

população inicial. Deve-se frisar que as informações sobre ganhos relativos para fases 

específicas não devem ser obtidas por simples operações, considerando apenas o número de 

fases e o intervalo entre elas, pois os ganhos são cumulativos, ou seja, compostos. Assim, 

foi também estimado o ganho relativo anual e total, correspondente a 1,54% e 14,80%, 

respectivamente, em relação à média inicial. 

 

Tabela 4.5. Estimativas dos parâmetros da regressão linear generalizada, com média do primeiro ciclo (�̂�1), 

coeficiente angular (𝑏1), desvio padrão (DP), coeficiente de variação experimental (𝐶𝑉), para os 

caracteres produção de grãos (PG, em kg ha-1), altura de planta (AP, em cm) e dias para o 

florescimento (DF, em dias), com os respectivos ganhos genéticos médios anuais (𝐺𝑀𝐴), por ciclo 

(𝐺𝑀) e total (𝐺𝑀𝑇). 

‡ ns e *: teste t não significativo e significativo a 5%, respectivamente. 

 

Quanto aos contrastes dos ganhos estimados entre os ciclos, foi detectado ganho 

significativo (p0,05) apenas entre os ciclos 2 e 3, com 410,10 kg ha−1, e entre o primeiro e 

último ciclo (p0,05), com total de 375,87 kg ha−1, ganho considerável para o período 

(Tabela 4.6). 

Existem, na literatura, estimativas de ganhos genéticos com seleção recorrente 

para produção de grãos em arroz, porém os métodos empregados geralmente são distintos, 

o que dificultam as comparações. Considerando os trabalhos que empregaram método 

semelhante, Breseghello et al. (2009) estimaram o ganho genético anual de 3,6% na 

Parâmetros 
Caracteres 

PG‡ AP DF 

�̂�1 2.661,37  108,63  78,27  

𝑏1 (ganho ciclo-1) 125,29 * -1,30 ns -0,77 ns 

DP 75,85  91,86  66,55  

𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 1,65  -1,41  -1,15  

𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝐻0:𝑏1=0) 0,050  0,079  0,124  

𝐶𝑉% 16,31  4,95  1,01  

𝐺𝑀𝐴% 1,54  -0,40  -0,33  

𝐺𝑀% (3 anos) 4,71  -1,20  -0,98  

𝐺𝑀𝑇% (9 anos) 14,80  -3,55  -2,92  
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população CG3 de arroz de terras altas, submetida à três ciclos de seleção recorrente. Rangel 

et al. (2002) detectaram ganho genético médio anual de 1,56% na população CNA-IRAT4 

de arroz irrigado, durante três ciclos de seleção recorrente, praticamente a mesma obtida 

neste estudo. 

 

Tabela 4.6. Estimativas dos ganhos genéticos entre ciclos para o segundo ciclo (G12), terceiro ciclo (G23), 

quarto ciclo (G34) e total (G14), com os respectivos desvios padrões (DP), para os caracteres 

produção de grãos (PG, em kg ha-1), altura de planta (AP, em cm) e dias para florescimento (DF, 

em dias). 

Caráter Descrição  Ganho genético‡ DP 𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

PG 

G12 -265,66 ns 238,74 -1,11 0,133 

G23 410,10 * 244,17 1,68 0,046 

G34 169,07 ns 250,45 0,68 0,250 

G14 (total) 375,87 * 206,63 1,82 0,035 

AP 

G12 -3,91 ns 2,72 -1,44 0,076 

G23 -0,44 ns 2,78 -0,16 0,437 

G34 0,65 ns 2,92 0,22 0,412 

G14 (total) -3,90 * 2,30 -1,69 0,046 

DF 

G12 -0,40 ns 1,90 -0,21 0,417 

G23 -3,55 * 1,75 -2,03 0,021 

G34 3,30 * 1,96 1,69 0,046 

G14 (total) -2,31 ns 1,81 -1,27 0,102 

‡ ns e *: teste t não significativo e significativo a 5%, respectivamente. 

 

Para o caráter AP as médias de progênies S0:2 (BLUE) foram superiores à média 

geral de testemunhas em todos os ciclos de seleção, porém, foram similares à média da 

testemunha Guarani, no ciclo 1, e à média da testemunha BRS Sertaneja, no último ciclo 

(Figura 4.1). Foi observado que após a seleção realizada no ciclo 2 os BLUEs se mantiveram 

constantes e as amplitudes de variação foram reestabelecidas (Figura 4.1). 

Pela equação de regressão linear generalizada, ajustada para as médias de 

progênies S0:2 (BLUE), não foi detectado ganho genético significativo para o caráter AP 

(Figura 4.1 e Tabela 4.5). Breseghello et al. (2009) também não detectaram ganhos 

significativos para AP em arroz de terras altas, pela regressão linear generalizada. Porém, 

quando considerou os contrastes para ganhos entre ciclos, foi detectado ganho total 

significativo (p0,05) de -3,90 cm (Tabela 4.6). Os baixos ganhos detectados para AP podem 

estar relacionados à baixa intensidade de seleção aplicada nas progênies S0:2 para o caráter. 
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Para o caráter DF, a média para progênies S0:2 (BLUE) foi superior às de 

testemunhas apenas no ciclo 1, com magnitudes equivalentes nos demais ciclos (Figura 4.1). 

No ciclo 3 houve nítida redução da média das progênies S0:2, possivelmente, devido à forte 

seleção para precocidade realizada na geração anterior (progênies S0:1). Porém, no ciclo 4, a 

média BLUE de progênies S0:2 retomou o patamar do ciclo 2. A restauração da média no 

ciclo 4 possivelmente ocorreu porque as plantas macho estéreis, com frequência de 1
6
 na fase 

de recombinação, e ao mesmo tempo precoces, foram desfavorecidas na recombinação em 

campo, de modo que não foi possível reduzir o BLUE no ciclo 4 por meio da seleção. 

Pela regressão linear não foi detectado ganho genético significativo para o 

caráter DF (Figura 4.1 e Tabela 4.5). Porém, quanto aos contrastes entre ciclos, foram 

detectados ganhos significativos (p0,05) entre os ciclos 2 e 3, com redução de -3,55 dias, e 

entre os ciclos 3 e 4, com aumento de 3,30 dias (Tabela 4.6). Entre os ciclos 1 e 2 não foi 

realizada seleção para o caráter DF, o que justifica a ausência de ganho genético. As 

oscilações dos ganhos entre ciclos e o coeficiente de determinação de apenas 11% justificam 

a ausência de ganho total estimado para o caráter DF (Figura 4.1). 

Em função das baixas magnitudes das correlações genéticas entre os caracteres, 

o que não torna possível a obtenção de respostas correlacionadas efetivas, o emprego de 

estratégias seletivas alternativas como o índice de seleção poderia contribuir para obtenção 

de ganhos simultâneos para os caracteres. O índice de seleção permite que a seleção seja 

praticada sobre um agregado genotípico, funcionando como caráter adicional, oriundo da 

combinação de determinados caracteres escolhidos pelo melhorista, nos quais se deseja 

exercer a seleção simultânea, o que permite selecionar genótipos superiores 

independentemente da existência ou não de correlações entre os caracteres (Cruz & Regazzi, 

2001). A superioridade do índice de seleção já foi referida em muitos estudos (Morais et al., 

1997b; Granate et al., 2002; Vilarinho et al., 2003; Santos et al., 2007) onde têm-se detectado 

ganhos genéticos significativos com a seleção simultânea de caracteres. 

As estimativas de proporção esperada de linhagens superiores (𝑃𝑆) em relação à 

média das testemunhas em cada ciclo de seleção, para os caracteres PG, AP e DF, estão 

apresentadas na Tabela 4.7. As estimativas foram obtidas com base em duas suposições, a 

primeira considerando grau médio de dominância (𝑔𝑚𝑑) igual a zero, e a segunda com 𝑔𝑚𝑑 

igual a 1. Foi observado que não houve diferenças expressivas nas 𝑃𝑆  entre as duas 

suposições consideradas, para ambos os caracteres. Assim, é correto assumir como 
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desprezível o componente da variância genética de dominância, em função do menor 

coeficiente a ele associado ( 1

16
), sendo um procedimento válido em arroz, como argumentado 

por Santos et al. (2001). 

 

Tabela 4.7. Estimativas da proporção esperada de progênies S0:2 superiores de cada ciclo de seleção recorrente, 

para os caracteres produção de grãos (PG, em kg ha-1), altura de planta (AP, em cm) e dias para o 

florescimento (DF, em dias), considerando duas suposições: grau médio de dominância (𝑔𝑚𝑑) 

igual a zero [𝑃𝑆(𝑔𝑚𝑑=0)] e 𝑔𝑚𝑑 igual a 1 [𝑃𝑆(𝑔𝑚𝑑=1)]. 

Caráter‡ Parâmetros  Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

PG 
𝑃𝑆(𝑔𝑚𝑑=0) 0,064 0,000 0,118 0,286 

𝑃𝑆(𝑔𝑚𝑑=1) 0,057 0,000 0,111 0,280 

AP 
𝑃𝑆(𝑔𝑚𝑑=0) 0,100 0,345 0,388 0,240 

𝑃𝑆(𝑔𝑚𝑑=1) 0,094 0,341 0,385 0,233 

DF 
𝑃𝑆(𝑔𝑚𝑑=0) 0,437 0,426 0,883 0,394 

𝑃𝑆(𝑔𝑚𝑑=1) 0,435 0,424 0,890 0,391 

‡ Valores padrões adotados (�̅�), referente à média das testemunhas, igual a 3,401.17 kg ha-1, 103.11 cm e 76.76 dias, para PG, AP e DF, 

respectivamente. 

 

Entre os diferentes ciclos, houve considerável variação na 𝑃𝑆  em ambas as 

suposições e caracteres. As diferenças nas 𝑃𝑆 entre os ciclos foram expressivas para PG, 

sendo fortemente reduzida no ciclo 2, com estimativa zero, o dobro no ciclo 3 e quatro vezes 

e meia no ciclo 4, em relação à estimada para o primeiro ciclo. Para AP, as maiores 𝑃𝑆 foram 

detectadas nos ciclos 2 e 3, com cerca de três vezes a observada no primeiro ciclo. Quanto 

ao caráter DF, a 𝑃𝑆 manteve-se constante, com exceção do ciclo 3, no qual foi detectada o 

dobro da estimativa verificada no primeiro ciclo. Foi observada associação entre a média do 

ciclo (Figura 1) e a estimativa 𝑃𝑆 (Tabela 4.7) para os três caracteres. 

Portanto, as populações com média mais favorável para o caráter também 

expressaram maior potencial para gerar linhagens superiores, devido à magnitude da 

variabilidade genética entre as progênies S0:2 representantes do ciclo, resultado semelhante 

ao encontrado em outros estudos com arroz (Santos et al., 2001; Santos et al., 2002). Não 

foram encontrados, na literatura, relatos de pesquisas relacionadas ao método de Jinks & 

Pooni (1976) aplicado à populações de arroz sob seleção recorrente, que possibilitassem a 

comparação com as estimativas do presente estudo. 

Populações superiores possuem média alta e variabilidade genética desejável 

para o caráter considerado (Ramalho & Lambert, 2004). Existem casos em que não é possível 
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associar média alta e variabilidade genética, devido à associação negativa entre os dois 

parâmetros, em que médias altas coincidem com variância genética baixa (Santos et al., 

2001). Nesse caso, métodos preditivos, como de Jinks & Pooni (1976), são de grande 

aplicação para identificação de populações mais promissoras para a extração de genótipos 

desejáveis (Barroso & Hoffmann, 2003). 

Segundo Triller & Toledo (1996), a presença de interação genótipo x ambiente 

interfere no processo de predição do potencial genético das populações pelo método de Jinks 

& Pooni (1976). Desse modo, é sempre recomendável a avaliação em mais de um ambiente, 

para a obtenção de estimativas mais precisas, como realizado no presente estudo. 

Portanto, foi observado que o potencial genético da população CNA6 em gerar 

linhagens superiores aumentou ao longo dos ciclos de seleção recorrente para os caracteres 

PG e AP (Tabela 4.7). Maiores estimativas de 𝑃𝑆 no último ciclo pode ser um indicativo da 

eficiência do melhoramento da população, em função da maior exploração e manutenção da 

variabilidade genética e melhoria da média dos caracteres envolvidos na seleção. Apesar da 

ausência de ganho genético para DF, o potencial genético para o caráter foi 

aproximadamente mantido na população quando comparado o primeiro e último ciclo de 

seleção (Tabela 4.7). 

Os contrastes entre ciclos, para estimativas de 𝑃𝑆 na população CNA6, foram 

ora positivos ora negativos, porém, não ocorreram na mesma magnitude e sentido para os 

três caracteres, ao longo dos ciclos de seleção recorrente (Tabela 4.7). Esse fato reforça a 

importância da eficiência no processo de seleção das progênies S0:2 para recombinação, 

havendo a necessidade de considerar simultaneamente todos os caracteres de interesse ao 

programa durante a seleção. A explicação para tal consideração consiste que durante esse 

processo a perda de alelos importantes pode ocorrer, o que acarreta uma restrição à obtenção 

de ganhos genéticos significativos e equivalentes para todos os caracteres considerados na 

seleção. Isto poderia justificar os reduzidos ganhos genéticos obtidos para AP e DF em 

relação aos obtidos para PG, uma vez que a intensidade de seleção aplicada para o mesmo 

caráter e entre caracteres foi variável ao longo dos ciclos. 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem apontar o seguinte: 
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i. Ganhos genéticos foram obtidos para produção de grãos e altura de planta durante os 

quatro ciclos de seleção recorrente; e 

ii. Os ciclos um, dois e quatro foram eficientes para aumentar o potencial genético da 

população em gerar linhagens superiores para produção de grãos; 

iii. Todos os ciclos foram eficientes para aumentar o potencial genético da população em 

gerar linhagens superiores para altura de planta, além de manter o potencial genético 

para o caráter dias para florescimento. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem apontar o seguinte: 

i) Para ambos os caracteres, produção de grãos e altura de plantas, a variabilidade genética 

da população CNA6 foi mantida após a seleção aplicada ao longo dos quatros ciclos; 

ii) Somente para o caráter produção de grãos ocorreu tendência de progresso genético na 

média da população CNA6 ao longo dos quatros ciclos;  

iii) Para ambos os caracteres, produção de grãos e altura de plantas, o componente da 

interação progênie x local inflaciona as estimativas dos parâmetros genéticos, como a 

variância genética entre progênies S0:2 e a herdabilidade, no sentido amplo; e 

iv) Para ambos os caracteres, produção de grãos e altura de plantas, há predominância da 

parte complexa da interação genótipo x local, que dificulta a obtenção de ganhos 

genéticos em curto prazo para todos os ambientes alvos. 

v) Ganhos genéticos foram obtidos para produção de grãos e altura de planta durante os 

quatro ciclos de seleção recorrente;  

vi) Os ciclos um, dois e quatro foram eficientes para aumentar o potencial genético da 

população em gerar linhagens superiores para produção de grãos; 

vii) Todos os ciclos foram eficientes para aumentar o potencial genético da população em 

gerar linhagens superiores para altura de planta, além de manter o potencial genético 

para o caráter dias para florescimento; 
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Apêndice A. Rotina SAS (Statistical Analysis System) para estimação do ganho médio por 

ciclo e da matriz de covariância associada às médias ajustadas, envolvendo os quatro ciclos 

de seleção recorrente, por meio da análise de regressão linear generalizada. 

  

/* Considerando a equação da análise de regressão linear generalizada e a matriz de 

covariância a ela associada com a seguinte estrutura: 

�̂� = (𝑋′𝑉−1𝑋)−1(𝑋′𝑉−1𝑦) = [
�̂�0

�̂�1
] 

e 

�̂�(�̂�) = (𝑋′𝑉−1𝑋)−1 

 

Procedemos às seguintes operações matriciais */ 

 

options formdlim='*' ls=10; 

proc iml; title 'Estimativa do vetor 𝒃 e de sua matriz de covariância V̂(�̂�)';  

 

/********************* "Estimação do vetor �̂� (�̂�0 e �̂�1)" *********************/ 

𝑋 = {1  1, 

          1   2, 

          1   3, 

          1   4}; 

print 𝑋;    

/* Nota: A matriz X corresponde à matriz de incidência para as médias BLUE observadas, 

sendo as médias referentes ao efeito TIPO, obtidas da análise do modelo linear misto 

envolvendo todos os ciclos. A matriz é composta por duas colunas, uma coluna de 1’s, 

correspondente ao intercepto �̂�0, e outra correspondente ao eixo das abscissas */  

 

𝑦 = {𝑦1, 

         𝑦2, 

         𝑦3, 

         𝑦4}; 

print y;    
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/* Nota: O vetor y corresponde à matriz com as médias BLUE observadas, referentes ao 

efeito TIPO, obtidas da análise do modelo linear misto. */  

 

𝑉 = {𝜎𝑦1
2            𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦2     𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦3      𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦4, 

          𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦2    𝜎𝑦2
2              𝑐𝑜𝑣𝑦2𝑦3      𝑐𝑜𝑣𝑦2𝑦4, 

          𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦3    𝑐𝑜𝑣𝑦2𝑦3     𝜎𝑦3
2               𝑐𝑜𝑣𝑦3𝑦4, 

          𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦4    𝑐𝑜𝑣𝑦2𝑦4     𝑐𝑜𝑣𝑦3𝑦4      𝜎𝑦4
2         };   

print 𝑉;    

/* Nota: A matriz V corresponde à matriz de covariâncias 4x4 das médias BLUE observadas, 

referentes ao efeito TIPO. Ela é obtida da análise do modelo misto por meio do comando 

“cov” associada ao efeito TIPO. */  

 

/* Deste modo, considerando o vetor ̂ igual a Best (B estimado), temos: */ 

�̂� = 𝑖𝑛𝑣(𝑋′ ∗ 𝑖𝑛𝑣(𝑉) ∗ 𝑋) ∗ 𝑋′ ∗ 𝑖𝑛𝑣(𝑉) ∗ 𝑦; 

print  �̂�; 

/* Nota: O vetor �̂� possui as estimativas �̂�0 e �̂�1*/ 

 

/************ "Estimativa da matriz de covariância V̂(�̂�) do vetor �̂�" *************/ 

 

/* Deste modo, considerando a matriz de covariância V̂(�̂�) igual a Vbest (Covariância do b 

estimado), temos: */ 

𝑉𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑖𝑛𝑣(𝑋` ∗ 𝑖𝑛𝑣(𝑉) ∗ 𝑋); 

print 𝑉𝑏𝑒𝑠𝑡;   

/* Nota: A matriz de covariância Vbest possui as variâncias de �̂�0 e �̂�1 na diagonal e a  

covariância entre as estimativa na lateral da matriz */ 

 

run;  

quit; 

 

 



157 

 

  

 

  

Apêndice B. Rotina SAS para estimação do coeficiente de determinação (R2) ponderado, 

associado ao método de Breseghello et al. (1998). Sendo a equação adaptada da equação 

geral da soma de quadrados de hipótese em modelos lineares (Searle, 1971), para cada 

componente de variação [Soma de quadrados (SQ) da regressão, dos desvios e total, 

conforme descrito por Pereira et al. (2008)]. 

 

/* Considerando a seguinte equação linear geral: 

 

 𝑦 = 𝑋𝑏 +  𝜖 

 

Temos o seguinte sistema matricial: 

[

�̅�1

�̅�2

�̅�3

�̅�4

] =  [

1 1 1
1 2 0
1 3 0
1 4 0

   

0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] .

[
 
 
 
 
 
 
�̂�0

�̂�1

�̂�1

�̂�2

�̂�3

�̂�4]
 
 
 
 
 
 

  

em que, 

- O vetor y corresponde às quatro médias BLUE observadas, referentes ao efeito TIPO,  

obtidas da análise do modelo linear misto; 

- A matriz X corresponde à matriz de incidência para a regressão linear generalizada. A 

matriz é composta por seis colunas, uma coluna de 1’s, correspondente ao intercepto �̂�0, 

outra correspondente ao �̂�1, e as demais correspondentes aos desvios da regressão para cada 

média BLUE, referente ao efeito TIPO, em relação a regressão ajustada. Os desvios são: �̂�1, 

�̂�2, �̂�3 e �̂�4; 

- O vetor 𝑏 corresponde ao vetor de soluções da regressão linear geral. 

 

Desse modo, temos: */ 

 

options formdlim='*' ls=10; 

proc iml; title  'Estimação da SQ da regressão, SQ dos desvios e SQ total, além do R2'; 
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𝑋 = {1  1   1   0   0   0, 

          1   2   0   1   0   0, 

          1   3   0   0   1   0, 

          1   4   0   0   0   1};   

print 𝑋; 

 

𝑦 = {𝑦1, 

          𝑦2, 

          𝑦3, 

          𝑦4}; 

print y;    

 

𝑉 ={𝜎𝑦1
2            𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦2     𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦3      𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦4, 

        𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦2    𝜎𝑦2
2              𝑐𝑜𝑣𝑦2𝑦3      𝑐𝑜𝑣𝑦2𝑦4, 

        𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦3    𝑐𝑜𝑣𝑦2𝑦3     𝜎𝑦3
2               𝑐𝑜𝑣𝑦3𝑦4, 

        𝑐𝑜𝑣𝑦1𝑦4    𝑐𝑜𝑣𝑦2𝑦4     𝑐𝑜𝑣𝑦3𝑦4      𝜎𝑦4
2         };   

print 𝑉;    

/* Nota: A matriz V corresponde à matriz de covariâncias 4x4 das médias BLUE observadas, 

referentes ao efeito TIPO. Ela é obtida da análise do modelo misto por meio do comando 

“cov” associada ao efeito TIPO. */  

 

𝑉𝑖𝑛𝑣 = 𝑖𝑛𝑣(𝑉); 

print 𝑉𝑖𝑛𝑣; 

 

𝑈 = 𝑟𝑜𝑜𝑡(𝑉𝑖𝑛𝑣); 

print 𝑈(𝑈` ∗ 𝑈)[𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑉𝑖𝑛𝑣 = 𝑈` ∗ 𝑈]; 

print 𝑈; 

/* Nota: A matriz U corresponde à matriz de fatoração de Cholesky (ou de  

decomposição de Cholesky), tal que, a matriz V inversa (Vinv)=U`*U.  

 

Para mais detalhes sobre o método de fatoração de Cholesky: 
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‘SCHNABEL, R. B.; ESKOW, E. A new modified cholesky factorization, SIAM  

Journal on Scientific and Statistical Computing, v. 11, p. 1136–1158. 1990.’ */ 

 

/* Sabendo que U*y=U*X*Best corresponde à Z=M*�̂�, uma vez que Z=U*y e M=U*X, 

temos: */ 

𝑍 = 𝑈 ∗ 𝑦; 

print 𝑍; 

 

𝑀 = 𝑈 ∗ 𝑋;   

print 𝑀; 

 

𝐴 = {0   0   1   1   1   1, 

          0   0   1   2   3   4};  

print 𝐴; 

/* Nota: A matriz A é a matriz de restrições para a matriz de incidência X, sendo composta 

por duas linhas, em que: 

- 1ª linha: ∑ 𝑑𝑖4
𝑖=1 = 0; e 

- 2ª linha: ∑ 𝑥𝑖𝑑𝑖4
𝑖=1 = 0, ∑ 𝑥𝑖

2𝑑𝑖4
𝑖=1 = 0, ∑ 𝑥𝑖

3𝑑𝑖4
𝑖=1 = 0, ∑ 𝑥𝑖

4𝑑𝑖4
𝑖=1 = 0          

em que: 

- 𝑑𝑖 = desvios da regressão linear para cada média BLUE, referente ao efeito TIPO, em 

relação à regressão ajustada. Os desvios são: �̂�1, �̂�2, �̂�3 e �̂�4; e 

- 𝑥𝑖 = valores relacionados ao eixo das abscissas, correspondentes à 1, 2, 3 e 4. */ 

 

𝐶 = 𝐴` ∗ 𝐴; 

print 𝐶; 

 

𝑇 = 𝑀` ∗ 𝑀 + 𝐶; 

print 𝑇; 

 

𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑖𝑛𝑣(𝑇) ∗ (𝑀` ∗ 𝑍); 

print 𝑏𝑒𝑠𝑡;       
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/* Nota: best é o �̂�, ou seja, o vetor de soluções da regressão linear geral. */ 

𝑉𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑖𝑛𝑣(𝑇) ∗ (𝑀` ∗ 𝑀) ∗  𝑖𝑛𝑣(𝑇); 

print 𝑉𝑏𝑒𝑠𝑡;    

/* Nota: Vbest é a matriz de covariância de best, ou seja, de �̂� . */ 

𝐶1 = {0 − 1  0,25  0,25  0,25  0,25}; 

print 𝐶1;    

/* Nota: C1 é o vetor de contrastes da soma de quadrados da regressão linear geral */ 

 

𝐶2 = {0   0   1   − 1   0   0, 

             0   0   0    0   1  − 1};  

print 𝐶2; 

/* Nota: C2 corresponde à matriz de contrastes da soma de quadrados dos desvios da 

regressão linear geral */ 

 

𝐶3 = {0  − 1   0,25   0,25   0,25  0,25, 

             0     0      1     − 1       0        0, 

             0     0      0          0       1    − 1}; 

print C3; 

/* Nota: C3 corresponde à matriz de contrastes da soma de quadrados total (regressão +  

desvios) */ 

 

𝑄 ={𝑄𝑀𝑅   0   0   0   0   0,    

         0   𝑄𝑀𝑅   0   0   0   0, 

         0    0   𝑄𝑀𝑅  0   0   0, 

         0    0    0  𝑄𝑀𝑅  0   0, 

         0    0    0   0  𝑄𝑀𝑅  0, 

         0    0    0   0   0  𝑄𝑀𝑅}; 

print 𝑄;  

/* Nota: Q corresponde à matriz com o quadrado médio residual (𝑄𝑀𝑅) da análise do modelo 

linear misto na diagonal. */ 
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𝑊 = 𝑉𝑏𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝑖𝑛𝑣(𝑄); 

print 𝑊;           

/* Nota: W corresponde à matriz de covariância de best (Vbest) dividida pelo quadrado 

médio residual (diagonal da matriz Q) */ 

𝑆𝑄𝑟𝑒𝑔 = (𝐶1 ∗ 𝑏𝑒𝑠𝑡)` ∗ 𝑖𝑛𝑣(𝐶1 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶1`) ∗ (𝐶1 ∗ 𝑏𝑒𝑠𝑡);    

Print 𝑆𝑄𝑟𝑒𝑔;  /* Soma de quadrados da regressão linear geral */ 

 

𝑆𝑄𝑑𝑟 = (𝐶2 ∗ 𝑏𝑒𝑠𝑡)` ∗ 𝑖𝑛𝑣(𝐶2 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶2`) ∗ (𝐶2 ∗ 𝑏𝑒𝑠𝑡);    

print 𝑆𝑄𝑑𝑟;  /* Soma de quadrados dos desvios da regressão linear geral */ 

 

𝑆𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐶3 ∗ 𝑏𝑒𝑠𝑡)` ∗ 𝑖𝑛𝑣(𝐶3 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶3`) ∗ (𝐶3 ∗ 𝑏𝑒𝑠𝑡);   

print 𝑆𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙;   /* Soma de quadrados total (regressão + desvios) */        

 

𝑅2 = 𝑆𝑄𝑟𝑒𝑔/𝑆𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙; 

print 𝑅2;   /* Coeficiente de determinação ponderado */ 

 

run;  

quit; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

  

 

  

Apêndice C. Rotina SAS para estimação dos ganhos entre ciclos, com base nos contrastes 

entre médias observadas, e do ganho total, com base nos contrastes entre as médias estimadas 

para cada ciclo de seleção. 

 

Desse modo, temos: */ 

 

options formdlim='*' ls=10; 

proc iml; title 'Ganhos entre ciclos, com base nas médias observadas'; 

𝐶 = {−1       1       0      0, 

              0  − 1       1      0, 

              0       0  − 1      1}; 

print 𝐶;       

/* Nota: C corresponde à matriz de contrastes das medias observadas */ 

 

𝑦 = {𝑦1, 

          𝑦2, 

          𝑦3, 

          𝑦4}; 

print y; 

/* Nota: o vetor y corresponde às quatro médias BLUEs estimadas, referentes ao efeito 

TIPO, obtidas da análise do modelo linear misto; 

 

𝐺 = 𝐶 ∗ 𝑦; 

print 𝐺;    

/* Nota: o vetor G corresponde aos ganhos médios entre ciclo. No presente caso, serão 

obtidos os ganhos médios entre os ciclos 1 e 2 (C12), os ciclos 2 e 3 (C23) e entre os ciclos 

3 e 4 (C34) */ 

 

proc iml; title  ' Ganho total, com base nas médias estimadas '; 

𝑋’ = {1    1    1   1, 

           1    2    3   4}; 

print 𝑋’; 
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/* Nota: 𝑋’ é a matriz transposta de 𝑋. */ 

 

best={�̂�0, 

           �̂�1}; 

print best;   

/* Nota: best é o �̂�, ou seja, o vetor de soluções da regressão linear geral. */ 

 

𝑦 = 𝑋 ∗ 𝑏𝑒𝑠𝑡; 

print 𝑌; 

/* Nota: y é o vetor com as médias estimadas com base na regressão linear. */ 

 

𝑉𝑏𝑒𝑠𝑡 = {𝜎𝑏0
2            𝑐𝑜𝑣𝑏0𝑏1, 

                    𝑐𝑜𝑣𝑏0𝑏1    𝜎𝑏1
2        }; 

print 𝑉𝑏𝑒𝑠𝑡;    

/* Nota: Vbest é a matriz de covariância de best, ou seja, de �̂�. */ 

 

𝑉𝑦 = 𝑋 ∗ 𝑉𝑏𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝑋`; 

print 𝑉𝑦; 

/* Nota: 𝑉𝑦 corresponde à matriz de covariância de y, ou seja, das médias estimadas */ 

 

𝐺14 = 𝑦(|4,1|) − 𝑦(|1,1|); 

print 𝐺14;           

/* Nota: 𝐺14 corresponde ao ganho total estimado pelo contraste entre os ciclos 1 e 4 */ 

 

𝑉𝐺14 = 𝑉𝑦(|1,1|) + 𝑉𝑦(|2,2|) − 2 ∗ 𝑉𝑦(|1,4|); 

print 𝑉𝐺14;          

/* Nota: VG14 corresponde à variância do ganho total estimado*/ 

 

run; 

quit; 


