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RESUMO 

BARROS, M. S. Progresso genético para produção de grãos obtido em doze anos de 

melhoramento da população elite de arroz de terras altas. 2015. 59 f. Dissertação 

(Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2015.
1
 

O melhoramento genético de plantas atua de modo decisivo na manutenção da 

oferta de alimentos de origem agrícola como o arroz. A contribuição do melhoramento 

para o aumento da produtividade em várias culturas é expressa pelo progresso genético, 

que representa as alterações genéticas, no decorrer dos ciclos seletivos, promovendo o 

deslocamento da média genotípica do caráter no sentido da seleção. Entre várias estratégias 

adotadas para aumentar os ganhos com a seleção merece destaque a seleção precoce, que 

envolve a avaliação de progênies endogâmicas nas gerações F3 ou F4. Este trabalho teve 

como objetivo avaliar o potencial genético para a seleção em progênies de arroz de terras 

altas e estimar o progresso genético para produção de grãos. Foram utilizados dados dos 

ensaios de rendimento de progênies conduzidos no período de onze anos agrícolas, 

2002/03 a 2012/13 pela Embrapa Arroz e Feijão. Foram analisados os caracteres produção 

de grãos (kg.ha
-1

), altura de plantas (cm) e dias para a floração (dia). Em cada ano da série 

um grupo de progênies foi testado em experimentos instalados entre quatro a seis locais. 

Foi empregado o delineamento blocos aumentados de Federer em sete anos da série sem 

repetição por local e com no mínimo três testemunhas, e em quatro anos os ensaios foram 

duplicados. Os dados foram submetidos à análise conjunta dos experimentos dentro de 

cada ano. Por meio de um modelo linear de efeitos mistos foram estimados os 

componentes de variância pelo método da máxima verossimilhança restrita ou residual 

(REML). A partir da estimativa dos componentes foram calculados os parâmetros 

genéticos e fenotípicos. O progresso genético foi estimado pelo método da regressão linear 

generalizada das médias ajustadas dos grupos de progênies avaliadas em cada ano, pela 

abordagem de modelos mistos. Foram obtidas as estimativas do ganho médio relativo 

anual e do ganho relativo total. As estimativas de variância genética, para produção de 

grãos, entre progênies foram altamente significativas (𝑝 < 0,001), exceto pelo grupo de 

progênie avaliado em 2007. As estimativas de herdabilidade variaram de 0,22 a 0,69, que 

associadas às estimativas de acurácia seletiva indicam o nível de eficiência esperado com a 

seleção precoce em cada grupo de progênies. Para os caracteres altura de plantas e dias 

para floração as estimativas de variância genética foram significativas (𝑝 ≤ 0,01) em 

todos os grupos. Os componentes de variância para esses caracteres conduziram a 

estimativas de herdabilidade bastante elevadas, sugerindo, por tanto, condições favoráveis 

para seleção em gerações iniciais. O progresso genético estimado para produção de grãos 

(80,5 kg.ha
-1

ano
-1

) foi altamente significativo, representando um ganho relativo médio 

anual de 2,88%. Em todo o período o ganho acumulado estimado foi de 32,86%, que 

equivale ao incremento em produtividade de 918 kg ha
-1

. A resposta para altura de plantas 

não foi significativa, sugerindo que a estatura das progênies avaliadas permaneceu estável 

ao longo do período. Para dias para floração houve aumento significativo na duração do 

ciclo, expresso pelo acréscimo acumulado de aproximadamente cinco dias (6,73%) na 

duração do ciclo vegetativo. Conclui-se que a estratégia de seleção precoce, adotada pelo 

programa de melhoramento, foi eficiente em promover o progresso genético para o caráter 

produção de grãos nas populações elites.  

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

mistos, parâmetros genéticos. 
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ABSTRACT 

BARROS, M. S. Genetic progress for grain yield obtained in twelve years of 

improvement in elite population of upland rice. 2015. 59 f. Dissertation (Master 
of Science in Genetics and Plant Breeding) – Escola de Agronomia, Universidade Federal 

de Goiás, Goiânia, 2015.
2

The genetic improvement resulted from plant breeding acts decisively in 

maintaining the supply of agricultural foods like rice. The contribution of this genetic 

improvement to increase productivity is expressed in many crops by genetic progress 

which represents the genetic changes in the course of the selection cycles, and promotes 

the advance of genotypic average towards selection. Among the strategies adopted to 

increase the gain by selection, the early generation selection proves to be promising. This 

work has aimed to evaluate the genetic potential for selecting upland rice progenies and 

estimate the genetic progress for grain yield. The data used in this study were obtained 

from the progeny yield trials conducted in the period of eleven agricultural years 2002/03 

to 2012/13 conducted by Embrapa Rice and Beans. The traits analyzed were grain yield 

(kg ha
-1

), plant height (cm) and days to flowering (day). In each year of the experiment, a 
group of progeny was tested in four to six sites. It was used Federer's augmented block 

design without replication per site in seven years and with at least three checks, in four 

years of the series were used two replications. The experimental data within each year 

were submitted to joint analysis. A mixed-effects linear model was applied for estimating 

the components of variance by the method of restricted maximum likelihood (REML). 

From this estimate of the components, it was calculated the genetic and phenotypic 

parameters, in addition the selective accuracy, the experimental precision coefficient, the 

experimental variation coefficient and relative variation coefficient. The genetic progress 

was estimated by the method of generalized linear regression of the adjusted means of 

progeny groups evaluated in each year by the mixed model approach. The estimates of the 

relative annual mean gain and the total relative gain for the three studied traits were also 

obtained. The estimates of genetic variance among progenies for grain yield were highly 

significant (p < 0.001), except for the progeny group evaluated in 2007. The heritability 

estimation ranging from 0.22 to 0.69 that, associated with the selective accuracy, indicates 

the expected level of efficiency with early generation selection in each group of progenies. 

For Plant height and days-to-flowering, the genetic variance estimates were significant (p ≤ 

0.01) in all groups. The variance components for these traits led to a rather high heritability 

estimation that suggests favorable conditions for selection in early generations. The genetic 

progress for grain yield (80.5 kg ha
-1

 yr
-1

) was highly significant. This value represents a 
relative annual mean gain of 2.88%. Throughout the period, the cumulative gain was 

estimated in 32.86% which indicates an increase of 918 kg ha
-1

 for grain yield. The 
response for plant height was not significant, suggesting that the height of progenies 

remained stable over the period. For days-to-flowering, it was detected significant increase 

in cycle length, indicated by the cumulative increase of the vegetative period in about five 

days (6.73%). From these results we conclude that early generation selection, adopted by 

the breeding program, were effective in promoting the genetic gain for grain yield in the 

elite populations.  

Keywords: Oryza sativa L., quantitative genetics, variance components, mix models, 

genetic parameters. ‘ 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos produtos agrícolas de maior importância 

socioeconômica no mundo, por seu valor econômico, nutricional e social, sendo um dos 

alimentos básicos mais consumidos pela humanidade (Soares et al., 2004). No Brasil a 

produção de arroz é proveniente de dois sistemas de cultivo: irrigado por inundação 

controlada em várzeas sistematizadas; e de sequeiro ou terras altas cultivado em solos 

profundos e bem drenados típicos do Cerrado. O sistema irrigado contribui com 78% da 

produção nacional e predomina na região Sul do país.  Nas demais regiões prevalecem o 

cultivo do arroz de terras altas, que participa com 22% da produção e contribui para o 

equilíbrio da oferta do cereal no país (Conab, 2015).  

O melhoramento genético de plantas atua de maneira decisiva na estabilidade 

da oferta de alimentos e exerce papel central na agricultura moderna. Seu principal 

objetivo é atender aos produtores com cultivares mais produtivas, adaptadas a novos 

ambientes, tolerantes a estresses abióticos e bióticos além de atender aos consumidores 

com características de interesse específico, como qualidade culinária e nutricional 

(Queiróz, 2001). O aumento significativo da produtividade de várias culturas na segunda 

metade do século XX deve-se à combinação entre o uso de cultivares e a adoção de 

práticas fitotécnicas, como: o uso de fertilizantes; o controle químico de doenças, pragas e 

plantas daninhas e a mecanização da agricultura. Assim, o incremento global na produção 

é resultado do progresso genético e dos avanços nas práticas fitotécnicas (Caligari & 

Brown, 2008).  

Os resultados obtidos pelo melhoramento genético são de longo prazo e 

demandam altos investimentos, o que exige dos programas a necessidade de avaliar sua 

eficiência continuamente para redefinir as estratégias a serem seguidas, quando na ausência 

de ganhos satisfatórios com a seleção, para maximizar os ganhos com os recursos 

investidos (De Souza et al., 2007). Assim, a estimação de parâmetros genéticos e 

fenotípicos das populações já avaliadas possibilita a avaliação da precisão dos ensaios 

realizados, com propósito de auxiliar os melhoristas na tomada de decisões para futuras 

estratégias.
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O progresso genético representa o resultado do acúmulo continuado de alelos 

favoráveis na população na qual a seleção é praticada. É uma estimativa da contribuição 

efetiva do melhoramento, representado pelo deslocamento da média genotípica do caráter 

no sentido da seleção (Borges et al., 2009). Essa estimativa fornece uma perspectiva do 

ganho genético médio obtido com o melhoramento livre de efeitos ambientais, por isso, 

também é útil para avaliação da eficiência das estratégias utilizadas de modo a auxiliar o 

planejamento.  

Entre várias estratégias adotadas pelos programas de melhoramento visando 

aumentar os ganhos com a seleção, destaca-se a seleção precoce, ou seja, a identificação de 

progênies promissoras em gerações iniciais.  Em plantas autógamas essa estratégia de 

seleção envolve a avaliação de progênies endogâmicas nas gerações F3 ou F4 derivadas de 

cruzamentos entre linhagens. As progênies que não atendem aos padrões de aceitação são 

descartadas e os recursos são direcionados às mais promissoras (Bernardo, 2003). Na 

literatura existem controvérsias quanto à eficiência da seleção precoce em promover ganho 

genético. Cutrim et al. (1997) concluíram que para a produção de grãos em arroz a seleção 

precoce não é eficiente quando realizada visualmente, e ressaltam que as diferenças em 

produção de grãos são cada vez menores. Jones & Smith (2006) discutiram a seleção 

precoce para o algodão e concluíram que, a técnica com avaliações em vários locais é 

efetiva em predizer o desempenho para os componentes de produção e qualidade de fibra 

em linhagens de algodão.  

 A estratégia de melhoramento da população elite de arroz de terras altas 

praticada pela Embrapa Arroz e Feijão baseia-se no conceito da seleção precoce. As 

progênies mais promissoras, identificadas nas gerações iniciais, são utilizadas com dois 

propósitos: como material básico para a obtenção de linhagens superiores e como genitores 

do ciclo de seleção subsequente, juntamente com linhagens avançadas de alto desempenho 

oriundas de ciclos anteriores. 

 Assim, este trabalho tem como objetivos: estimar os parâmetros genéticos da 

população elite de arroz de terras altas, considerando os caracteres produção de grãos, dias 

para o florescimento médio e altura de planta, no decorrer dos anos agrícolas de 2002/03 a 

2012/13, para avaliar a evolução de suas características como material básico apropriado 

para o desenvolvimento de cultivares; e estimar o progresso genético observado com o 

melhoramento da população para produção de grãos ao longo do mesmo período. 



 
 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 SELEÇÃO PRECOCE 

 

Em espécies autógamas, como o arroz, as cultivares são representadas por 

genótipos homozigóticos (linhas puras ou linhagens), ou uma mistura de sementes de 

linhagens com fenótipos semelhantes (Ramalho et al., 2001). Os genes deletérios 

recessivos, devido a fatores evolutivos, são raros em plantas autógamas, portanto, os 

efeitos negativos da depressão endogâmica não representam um obstáculo para o 

desenvolvimento de cultivares de espécies desse grupo (Caligari & Brown, 2008).  

As plantas F1 obtidas do cruzamento biparental entre linhagens são 

heterozigotas para os locos em que as linhagens se diferem. Na geração F2, autofecundação 

das plantas F1, a frequência de heterozigotos é reduzida à metade, enquanto a frequência de 

homozigotos se eleva na mesma proporção. Isso ocorre a cada geração de autofecundação, 

de modo que, ao considerar apenas um gene em uma geração Fn qualquer a proporção de 

heterozigotos pode ser expressa por: (1 2⁄ )𝑛−1, e a proporção de homozigotos 

consequentemente por: [1 −  (1 2⁄ )𝑛−1], em que n é o número de gerações de 

autofecundação. Assim, à medida que n aumenta com o avanço das gerações, a seleção 

tende a se restringir a genótipos homozigóticos fixados (linhagens). Ao considerar um 

número k de genes de distribuição independente de um dado caráter, a proporção de 

homozigotos para todos os genes envolvidos é dada por: [1 −  (1 2⁄ )𝑛−1]𝑘, portanto, 

quanto maior o número de genes k, menor será a proporção de homozigotos presentes na 

população na geração n. Deste modo, a seleção para caracteres complexos em gerações 

iniciais se torna menos efetiva devido à segregação da proporção dos genes envolvidos que 

ainda estão em heterozigose. 

A maioria dos caracteres de importância agronômica, como produção de grãos, 

apresenta fenótipos com distribuição contínua (quantitativos), isto é, controlados por 

muitos genes (k), isso implica na necessidade de trabalhar com grandes populações 

segregantes para elevar a probabilidade de identificação de indivíduos que reúnam o
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 máximo possível de alelos favoráveis. Assim, quanto maior o número de genes que 

controlam o caráter, maior será o número de combinações genotípicas possíveis reduzindo 

a proporção de indivíduos em homozigose para maioria dos locos. Em razão disso, o 

número de plantas necessário para que a maioria dos alelos favoráveis esteja presentes na 

geração F2 não necessita ser grande, mas deve ser elevado com o avanço das gerações para 

conter todas as combinações genotípicas possíveis (Ramalho et al., 2001). 

 Elevar o número de plantas com o avanço das gerações é algo impraticável 

para os programas de melhoramento, pois áreas maiores seriam necessárias para avaliar 

grandes populações o que prejudica a viabilidade da condução dos ensaios. A alternativa é 

elevar a precisão dos experimentos por meio de avaliações em vários locais, do uso 

adequado de repetições, do tamanho da parcela e etc. Assim, mesmo em baixa frequência é 

possível identificar os indivíduos que reúnam a maioria dos alelos favoráveis. Deste modo, 

é possível detectar em gerações iniciais as progênies mais promissoras que apresentam as 

melhores combinações genotípicas e reduzir o número de plantas em ensaios avançados. 

A seleção precoce em plantas autógamas refere-se à seleção de progênies para 

caracteres quantitativos em gerações iniciais, antes de atingir a homozigose, ou seja, se 

tornarem linhagens. Essa estratégia é empregada com o propósito de direcionar os recursos 

para a avaliação mais intensiva das linhagens superiores nas fases avançadas do programa 

de desenvolvimento de cultivares. A estratégia preconiza que o desempenho das linhagens 

derivadas pode ser predito a partir do desempenho das progênies selecionadas em gerações 

precoces (Yang, 2009).  

Bernardo (2003) discute a eficácia da seleção precoce em plantas autógamas, 

argumentando que a correlação genética (𝑟𝐺𝐺′) entre a população segregante (F𝑡:_) e as 

linhagens derivadas das progênies selecionadas (F𝑡:𝑔) é elevada e cresce com o avanço das 

gerações (t). Na condição de ausência de dominância (𝑉𝐷 = 0), o valor esperado da 

correlação genética (𝑟𝐺𝐺′) na geração F2:3 é de �̂�23 = 0,707, considerado como boa 

previsibilidade para prática da seleção. No entanto, a correlação (𝑟𝑃𝐺) entre a média 

fenotípica da progênie F𝑡:_ selecionada e a média genotípica da linhagem descendente 

F𝑡:𝑔 é fortemente afetada por efeitos de natureza ambiental, o que compromete a eficiência 

da seleção precoce para caracteres de baixa herdabilidade. Esse fato foi demonstrado por 

Bernardo (1991), pela expressão: �̂�𝑃𝐺 =  �̂�𝐺𝐺′ × ℎ, em que ℎ representa a raiz quadrada da 

herdabilidade. Portanto, para caracteres de baixa herdabilidade, a correlação (�̂�𝑃𝐺) entre a 
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planta selecionada e a progênie descendente tende a apresentar-se com pequena magnitude, 

uma vez que a correlação genética (�̂�𝐺𝐺′) depende apenas da geração de referência em que 

foi praticada a seleção. A média fenotípica da progênie F𝑡:𝑔 e o valor genético da linhagem 

derivada apresenta baixa relação linear nesta condição de baixa herdabilidade, deste modo, 

a seleção precoce é pouco eficiente.  

Em outra abordagem, acerca da efetividade da seleção precoce, Yang (2009) 

apresenta um estudo teórico em que o modelo genético empregado considera, além da 

variância aditiva e de dominância, os efeitos de epistasia e de ligação gênica. Nesse 

trabalho o autor utiliza dois critérios para medir a eficiência da seleção precoce. No 

primeiro, a eficiência relativa da seleção precoce (𝐶𝑅 𝑅⁄ ) é avaliada pela resposta indireta 

correlacionada (CR) relativa à resposta da seleção direta na geração 𝐹∞ (R). Essa relação é 

função da correlação entre as gerações (𝑟𝐺𝑛𝐺∞
) e do coeficiente de herdabilidade (ℎ2) em 

cada geração, de acordo com a equação: (𝐶𝑅 𝑅⁄ ) = 𝑟𝐺𝑛𝐺∞
√ℎ𝑛

2 ℎ∞
2⁄ . O segundo critério 

baseia-se na probabilidade de perda de linhagens superiores, que representa o risco de 

descartar erroneamente progênies geneticamente superiores, em outras palavras, a seleção 

precoce será mais eficiente quanto menor for a probabilidade. Neste trabalho o autor 

conclui que: a resposta da seleção em um ciclo de seleção precoce é menor que a seleção 

direta sobre as linhagens; e a probabilidade de reter as melhores linhagens diminui com a 

presença de efeitos não aditivos, desiquilíbrio de ligação em fase de repulsão e 

herdabilidade reduzida.  

Ntanos & Roupakias (2001) avaliaram a eficiência de dois  métodos de seleção 

em uma população F2 de arroz irrigado, o método da colméia e o método de uma panícula 

por fileira. No método da colméia, em que as plantas são dispostas em um delineamento 

hexagonal, foram selecionadas plantas individuais a partir da geração F2 para produção de 

grãos, utilizando como critério de seleção a planta que excedeu a produção das plantas 

remanescentes no hexágono. As plantas foram conduzidas até a geração F6 com seleção em 

cada geração, seguindo o mesmo critério. Paralelamente, para cada hexágono uma panícula 

foi coletada e semeada em uma única fileira com 20 a 25 plantas. Em cada geração foi 

aplicada a seleção negativa para maturidade e reação à doenças, as fileiras que se 

destacaram foram selecionadas uma panícula. Nesse estudo os autores concluiram que as 

linhagens selecionadas pelo método de uma panícula por fileira foram inferiores às obtidas 

pelo método da colméia. Eles argumentam que a seleção precoce é efetiva a partir da 
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geração F2 com a seleção baseada no desempenho individual de palntas avaliadas pelo 

método da colméia, mas limitam as vantagens do método destacando a elevada mão-de-

obra na condução dos ensaios. 

Sttrek & Beser (2003) avaliaram a resposta com a seleção precoce para 

produção de grãos e a resposta indireta correlacionada praticada para os componentes de 

produção em linhagens de arroz subtropical. Nesse trabalho os autores avaliaram duas 

populações segregantes nas gerações F3, F4 e F5 com seleção direta para produção de grãos 

e seleção indireta utilizando os componentes de produção. Os autores concluíram que a 

resposta da seleção direta foi equivalente à observada para a seleção dos componentes, 

peso de 1000 grãos e número de grãos por panícula e ressaltam que esses componentes 

podem ser utilizados como critério de seleção em gerações precoces. 

A seleção precoce para rendimento de grãos inteiros, após o beneficiamento em 

arroz, foi avaliada por Pinson et al. (2012).  Nesse estudo, os autores avaliaram o caráter 

resistência à fissura nos grãos causada devido ao estresse pré ou pós-colheita, a variação na 

expressão desse caráter é uma das principais causas da quebra de grãos no beneficiamento. 

A população segregante foi submetida a três ciclos de seleção em F2, F2:3 e F3:4. Após a 

avaliação da presença de fissura nos grãos, induzida em laboratório, os autores concluíram 

que a seleção em gerações iniciais para a resistência a fissura nos grãos foi eficiente e 

promoveu progresso genético para esse caráter. 

Para avaliar a resposta com a seleção precoce para produção de grãos, altura de 

planta, dias para o florescimento e componentes de produção Barman & Borah (2012) 

realizaram um estudo a partir da população segregante obtida do intercruzamento de seis 

linhagens de arroz. Os autores observaram ganho genético significativo para florescimento, 

altura e componentes de produção com a seleção praticada a partir da geração F2. Para 

produção de grãos, no entanto, os autores concluíram que a seleção somente é efetiva em 

promover ganho genético em gerações avançadas. 

 

2.2 PROGRESSO GENÉTICO 

2.2.1 Estimação do progresso genético 

A pressão de seleção sobre um determinado caráter de interesse promove 

alterações genéticas nas populações de trabalho ao longo dos ciclos de seleção. Essas 

alterações são, em grande parte, devido a mudanças na frequência dos alelos que controlam 
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o caráter, e a magnitude e o sentido  das alterações genéticas dependem dos critérios de 

seleção adotados pelo programa de melhoramento (Dos Reis et al., 2004). O progresso 

genético refere-se a tais alterações e sua estimativa é um indicativo da eficiência das 

estratégias empregadas pelo programa em promover  o ganho genético, ou seja, promover 

o deslocamento da média fenotípica do caráter no sentido desejado. Assim como, a 

predição de ganhos com a seleção, a estimação do progresso genético obtido deve ser uma 

atividade constantemente realizada ao longo dos ciclos de seleção para uma análise crítica 

dos procedimentos utilizados pelo programa de melhoramento a cada ciclo seletivo 

(Morais et al., 2000).  

Vencovsky et al. (1986) foram os pioneiros em estimar o progresso genético 

utilizando dados retrospectivos de ensaios de avaliação de variedades de milho em uma 

série de anos. Nesse estudo, a estimativa do ganho genético é calculada pelo contraste das 

médias ajustadas das progênies avaliadas em pares de anos consecutivos, com os efeitos de 

anos corrigidos pela variação entre as médias das testemunhas comuns aos pares de anos. 

O ganho médio é obtido pela razão entre o ganho total dividido pelos anos da série de 

estudo (Vencovsky et al., 1986). 

Outro método para estimar o progresso genético, que também utiliza dados 

retrospectivos de ensaios de avaliação, foi proposto por Breseghello et al. (1998). O 

método utiliza um modelo linear generalizado que ajusta as médias para os efeitos de ano 

de avaliação, localidade, localidade dentro de ano, repetição por localidade dentro de ano e 

para os efeitos de tratamentos. Os tratamentos são reunidos em 𝑛 + 1 grupos, sendo um 

grupo para cada ano 𝑛 de avaliação e um grupo para as testemunhas. A modelagem 

permite a obtenção das médias ajustadas (�̂�) dos 𝑛 grupos de tratamentos considerando os 

efeitos mencionados, e a matriz de variâncias e covariâncias (𝑉) a eles associados.  Deste 

modo, o progresso é estimado pela solução do vetor �̂�, computado a partir da regressão 

linear generalizada: 

�̂� = [
�̂�0

�̂�1

] = (𝑋′𝑉−1𝑋 )−1(𝑋′𝑉−1�̂�) 

 

Em que: �̂� é o vetor de estimativas �̂�0 e �̂�1 que representam o intercepto e o 

coeficiente da regressão linear generalizada, respectivamente; e X é a matriz de incidência 

de dimensão 𝑛 ×  2, com uma coluna composta de 1’s relativo a �̂�0, e a outra que 

representa cada grupo de progênies no eixo das abscissas (1, 2, 3, … , 𝑛) relativo a �̂�1. O 
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coeficiente da regressão linear (�̂�1) das médias ajustadas dos grupos de progênies em 

função do ano (𝑛) representa a estimativa do o ganho médio anual. A variância do vetor de 

estimativas é dada por: V[�̂�] = (𝑋′𝑉−1𝑋 )−1, de modo que a significância pode ser testada 

pelo teste t. E do mesmo modo que o método proposto por Vencovsky et al. (1986) o 

progresso genético é expresso em termos relativos à média do primeiro ano do período de 

avaliação. 

Na condução de experimentos instalados em vários locais é comum a geração 

de dados desbalanceados, seja por número de repetições ou tratamentos. Nesse contexto a 

implementação das análises via modelos mistos é útil, pois permite lidar com estrutura 

complexa de dados ou quando o delineamento experimental tem configuração não-

ortogonal. O método padrão de estimação dos componentes de variância, na abordagem de 

modelos mistos, é o REML (restricted maximum likelihood) em detrimento da ANOVA. 

Em situações sem grande complexidade os dois métodos são equivalentes, porém, em 

situações práticas, que em geral são mais complexas, o método da ANOVA é apenas 

aproximado  (Resende, 2004).   

 

2.2.2 Estimativas do progresso genético 

As estimativas são calculadas a partir de dados experimentais, que são obtidos 

em experimentos conduzidos, preferencialmente, em vários locais e anos, de modo que 

possibilite estimar os efeitos ambientais na expressão do fenótipo. Todos os parâmetros 

estimados devem ser avaliados com cuidado, uma vez que o processo está sujeito a erros. 

A estimativa da herdabilidade, por exemplo, para o mesmo caráter em condições 

ambientais diferentes pode sofrer variações acentuadas, se alterado algum componente de 

variância (Vencovsky & Barriga, 1992). 

Santos et al. (1999) estimaram o progresso genético do arroz irrigado em 

Minas Gerais obtidos em 22 anos de melhoramento. Os autores observaram ganhos de 

6,06%, o que representa 203 kg ha
-1

 ano
-1

, na primeira fase entre os anos agrícolas de 

19974/75 a 1979/80. Na segunda fase, do mesmo trabalho, entre os anos 1980/81 a 

1995/96 o ganho estimado foi de apenas 0,25%, 15 kg ha
-1

 ano
-1

. Eles argumentam que a 

diferença acentuada entre o ganho genético estimado nas duas fases do programa, deve-se 

em parte, a estratégia de seleção que em determinado momento priorizou a qualidade de 

grãos o que resultou em um ganho menor na segunda fase do programa. 
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Neto et al. (2000) estimaram o progresso genético no melhoramento de aveia-

branca na região sul do Brasil. O trabalho foi realizado com 15 cultivares lançadas em 

diferentes épocas e avaliadas em quatro experimentos. O rendimento de grãos observado, 

segundo os autores, cresceu na ordem de 44 kg ha
-1

 ano
-1

 , o que corresponde a  22% no 

período de 40 anos. 

A partir dos dados de VCU do programa de melhoramento de arroz de terras 

altas do Estado de Minas Gerais, Borges et al. (2009) utilizando de um modelo misto, 

estimaram o progresso genético obtido em dez anos pelo programa. Nesse trabalho os 

autores estimaram ganho de 1,21% ao ano e argumentam que as diferenças entre as 

estimativas da literatura e o valor observado no estudo se deve em parte às diferenças 

metodológicas e temporal, no que se refere à época da condução dos estudos. E concluem 

que o progresso genético para produção de grãos manteve-se estagnado durante o período 

em estudo, no entanto, as cultivares lançadas pelo programa são superiores às anteriores 

em qualidade de grãos, resistência à brusone e ao acamento, o que sugere que o programa 

foi eficiente. 

Breseghello et al. (2011) apresentaram os resultados de 25 anos de 

melhoramento de arroz de terras altas no Brasil. O período de estudo foi dividido em três 

fases, as quais representam estratégias distintas de melhoramento. Na primeira fase 

avaliaram-se muitas linhagens, porém não houve ganho significativo para produção de 

grãos e as cultivares apresentavam características das cultivares tradicionais como folhas 

decumbentes, panículas grandes e plantas mais altas. Na segunda fase ocorreu um grande 

número de introduções da Colômbia e dos Estados Unidos com objetivo de elevar a 

qualidade de grãos, nesta fase houve ganho significativo, porém de pequena magnitude 

15,66  kg ha
-1

 ano
-1

. Na terceira fase que compreende o perído entre os anos de 2002 e 

2009 e representa o estado atual do programa de melhoramento da Embrapa Arroz e 

Feijão, a ênfase foi direcionada para produção de grãos mantendo os demais caracteres 

dentro de limites toleráveis. Nessa fase os ganhos foram altamente significativos na ordem 

de 45 kg ha
-1

ano
-1

  (1,44%), o que representa 2/3 do progresso obtido em 25 anos de 

melhoramento. Os autores  concluiram que não há evidencias de que a produção de grãos 

em arroz de terras altas tenha antingido um  platô de produtividade. 



 
    

1 Informações cedidas pelo pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, Dr.  Orlando Peixoto de Morais, Santo Antônio de Goiás (GO), na 

forma de informação pessoal. 

 

3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL GENÉTICO 

 

O material genético avaliado neste trabalho é composto por populações 

constituídas por progênies F2:4 de arroz de terras altas. Os dados experimentais consistem 

em registros históricos obtidos durante onze anos agrícolas de avaliações dos Ensaios de 

Rendimento de Famílias (ERF) do programa de melhoramento genético de arroz de terras 

altas da Embrapa Arroz e Feijão.  

Os registros representam doze anos de melhoramento da população elite do 

programa. A população elite inclui o germoplasma mais produtivo das populações base e 

com padrão de qualidade de grãos, de arquitetura de planta e de resistência a doenças mais 

próximas do exigido pelo mercado e já atingido pelo longo período do programa. Essa 

população vem sendo melhorada utilizando a estratégia de seleção precoce com o 

propósito de identificar nas gerações iniciais as progênies mais promissoras que são 

utilizadas com dois objetivos: como material básico para a extração de linhagens 

superiores e como genitores para os ciclos de seleção subsequente, juntamente com as 

linhagens avançadas de alto desempenho oriundas de ciclos anteriores¹. 

O processo de desenvolvimento de cultivares inicia-se com os cruzamentos 

que, na sua maioria, são biparentais e dirigidos para que haja a maior complementariedade 

possível entre os genitores.  Estes são genótipos que se destacaram no programa de seleção 

recorrente, ou foram selecionados entre as melhores linhagens do programa de 

desenvolvimento de cultivares, além de cultivares comerciais da Embrapa ou de outros 

programas nacionais ou internacionais.  

A geração F1 é avançada para a obtenção de quantidade suficiente de sementes 

F2 para compor o primeiro viveiro de seleção (VS1, F2), etapa na qual são selecionadas 

plantas individuais. As progênies das plantas selecionadas no VS1 são avaliadas no ensaio 

de observação de famílias (EOF, F2:3), onde são observadas em parcelas experimentais 

quanto aos padrões de aceitação fenotípica. Nos EOFs, como fruto da seleção visual, há
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 uma redução substancial no número de famílias, pois muitas são descartadas por não 

atenderem os padrões de aceitação. As famílias remanescentes são colhidas em bulk para 

compor o ensaio de rendimento de famílias (ERF, F2:4).  

Nos ERFs as progênies são avaliadas em parcelas maiores e os ensaios são 

repetidos em quatro a seis locais que representam as regiões de cultivo do arroz de terras 

altas. As progênies de melhor desempenho médio nos ERF compõem no ano agrícola 

subsequente o segundo viveiro de seleção (VS2, F2:5). No VS2 ocorre a seleção de plantas 

para a obtenção de linhagens que são avaliadas no ensaio de observação de linhagens (EOL 

F5:6), em Santo Antônio de Goiás, GO. No EOL, as linhagens são avaliadas em parcelas 

experimentais para a eliminação daquelas que não apresentam as características 

agronômicas e de qualidade de grãos requeridas.  As que atendem os padrões desejados são 

colhidas em bulk para compor o ensaio preliminar de rendimento (EP, F5:7). A partir dos 

resultados obtidos nos EP as melhores linhagens selecionadas são avaliadas em ensaios 

regionais de rendimento (ER, F5:8). Os EPs e ERs são geralmente instalados nos mesmos 

locais de condução dos ERFs. A última etapa são os ensaios de valor de cultivo e uso 

(VCU, F5:9) que são destinados  às avaliações finais das linhagens de alto desempenho 

quanto às características agronômicas e de qualidade de grãos, selecionadas nos ERS. Os 

VCUs, conduzidos em três ou mais locais por Estado ou região produtora de arroz de terras 

altas, além de viabilizarem as referidas avaliações finais, destinam-se a atendimento de 

exigências legais para registro e proteção das novas cultivares. 

 

3.2 ESTRUTURA DOS DADOS  

 

Os ensaios de rendimento de famílias (ERF) foram delineados em blocos 

aumentados de Federer (BAF), sem repetição por local na maioria dos anos, os 

experimentos realizados em 2005/06, 2010/11, 2011/12 e 2012/13 foram utilizados duas 

repetições. As unidades experimentais foram constituídas de parcelas de quatro linhas de 

cinco metros semeadas com densidade de 60 sementes viáveis por metro linear e área útil 

de 3,2 m
2
 que corresponde aos quatro metros centrais das duas linhas internas.   

Para o estudo foram utilizados os dados retrospectivos aos anos agrícolas de 

avaliação de 2002/2003 a 2012/2013, que compõe uma série de onze anos. Em toda a série 

foram conduzidos ensaios em nove locais distribuídos em quatro regiões do país. As 

progênies foram avaliadas nos diferentes locais, entre quatro e seis ensaios por ano, sendo 
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que na maioria dos anos foram avaliadas em cinco locais (Tabela 1).  Em algumas 

localidades como Santo Antônio de Goiás e Paragominas foram realizados experimentos 

em todos os anos da série, e em outros locais, como Porangatu e Goianira, por exemplo, 

foram instalados experimentos em apenas um ano. 

Como testemunhas foram utilizadas dez cultivares comerciais, de modo que 

houvesse entre duas e cinco testemunhas comuns entre dois anos consecutivos (Tabela 2). 

No último ano foram incorporadas novas testemunhas que não são comuns aos anos 

anteriores, que representam as cultivares mais atuais de alto desempenho. A cultivar BRS 

Primavera foi a única testemunha presente em todos os anos da série, o que confere melhor 

ajuste do efeito de ano na avaliação dos grupos de progênies. 

 
Tabela  1.  Resumo dos locais onde foram conduzidos os ensaios de rendimento de famílias 

(ERF) nos anos agrícolas de 2002/03 a 2012/13. 

Locais 
Ano 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Santo Antônio de 

Goiás  
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Porangatu – GO . . . . . . . 1 . . . 

Goianira – GO . . . 1 . . . . . . . 

Sinop – MT 1 1 1 1 1 . . . . 1 1 

Santa Carmem - MT . . . . . . . 1 1 . . 

Teresina – PI 1 1 1 . . . . . . . . 

Paragominas - PA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vilhena – RO 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 

Lambari – MG . . . . . . . 1 1 1 . 

 

Tabela 2.  Resumo do número total de progênies avaliadas em cada ano e incidência das 

testemunhas utilizadas nos ERF conduzidos nos anos agrícolas de 2002/03 a 2012/13. 

Testemunha 
Ano 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. BRS Talento x x x x . . . . . . . 

2. Canastra x . . . . . . . . . . 

3. BRS Primavera x x x x x x x x x x x 

4. BRS Aimoré x x x . . . . . . . . 

5. BRS Bonança . x x x x x x x x x . 

6. BRSMG Curinga . . . x x x x x x . . 

7. BRS Sertaneja . . . . x x x x x x x 

8. AN Cambará . . . . . . . . . . x 

9. BRS Esmeralda . . . . . . . . . . x 

10. BRS Pepita . . . . . . . . . . x 

Total de Progênies 486 686 308 262 300 131 109 85 176 288 392 
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Foram avaliados os caracteres produção de grãos (PG, em kg ha-1), altura de 

plantas (AP, em cm) e dias para florescimento médio (DF, em dias). O caráter PG é uma 

variável métrica computada em função da massa total de grãos colhida por unidade de área.  

As plantas da área útil da parcela foram colhidas, trilhadas e seus grãos pesados para a 

obtenção da produção média de grãos em gramas/área útil da parcela, que posteriormente 

foi convertida em kg ha
-1

.  

O caráter AP está associado à resistência ao acamamento e a mecanização da 

colheita (Acquaah, 2012).  Esta medida foi realizada no momento da colheita, tomada do 

nível do solo até a extremidade da panícula do colmo central. 

 A avaliação do caráter DF é útil na determinação do grupo de maturação dos 

genótipos que são classificados em muito precoce, precoce, médio e tardio. Essa 

classificação é importante para o posicionamento das cultivares desenvolvidas pelo 

programa de melhoramento. A variável corresponde ao número de dias entre o plantio até o 

florescimento médio das plantas das parcelas.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS  

 

3.3.1 Análise de variância individual  

Segundo Cochran (1947) o propósito da análise de variância é estimar 

diferenças entre tratamentos; obter estimativas da acurácia e precisão dos estimadores e 

aplicar testes de significância para os efeitos de interesse. Contudo, alguns pressupostos 

devem ser observados como: aditividade dos efeitos, homocedasticidade de variâncias, 

resíduos independentes, normal e identicamente distribuídos. Quando algum dos 

pressupostos não é atendido são esperadas algumas implicações que podem comprometer a 

interpretação dos resultados, em especial os testes de significância (Pimentel-Gomes, 

2009). 

Para avaliar o atendimento dos pressupostos da análise de variância foi 

realizada a análise gráfica dos resíduos resultantes do ajuste de um modelo linear de efeitos 

fixos. Os dados foram submetidos à análise de variância individual por experimento para 

cada ano agrícola de avaliação. Para a realização da análise foi empregado o seguinte 

modelo estatístico de acordo com o delineamento experimental: 

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑟𝑘 + 𝑏𝑗/𝑘 + 𝜏𝑖 + 𝑒𝑖𝑗𝑘 
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Em que: 

- 𝑌𝑖𝑗𝑘: é o valor da observação do genótipo 𝑖 do tratamento 𝜏 realizado no bloco j da 

repetição k. 

- 𝜇: é a constante inerente às observações, que dada às restrições representa a média 

geral do experimento; 

- 𝑟𝑘: é o efeito do fixo da repetição 𝑘, com (𝑘 = 1, 2, … , 𝐾), sendo que na maioria dos 

anos foi empregado 𝐾 = 1 (situação em que o modelo se torna simplificado: 

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑏𝑗 + 𝜏𝑖 + 𝑒𝑖𝑗), em 2005, 2010, 2011 e 2012 foram utilizadas duas 

repetições, portanto, 𝐾 = 2. 

- 𝑏𝑗/𝑘: é o efeito fixo do bloco 𝑗, com (𝑗 = 1, 2, … , 𝐽);  

- 𝜏𝑖: é o efeito fixo do genótipo 𝑖,  

- 𝑒𝑖𝑗𝑘: é o erro aleatório associado a todas as observações do nível i do tratamento 𝜏 

realizada no bloco j da repetição k, assumido por pressuposição 𝑁𝐼𝐷 ∩ (0, 𝜎𝑒
2). 

Foram avaliados os seguintes gráficos: a) resíduos versus valores ajustados, 

para avaliar a homogeneidade das variâncias; b) resíduos padronizados versus os quantis 

teóricos, para diagnóstico da normalidade dos resíduos; c) raiz quadrada dos resíduos 

padronizados versus valores ajustados, que indica se há independência dos erros; e d) 

resíduos padronizados versus leverage, para avaliar a ocorrência de valores outliers 

(Crawley, 2012). 

 A partir dos resultados da análise de variância individual foi realizada a 

verificação da homogeneidade dos quadrados médios residuais, condição necessária para 

análise de variância conjunta. Adotou-se o critério prático da relação entre o maior e o 

menor quadrado médio residual segundo Pimentel-Gomes (2009). Neste caso, se o valor da 

relação entre os quadrados médios não for superior a sete, a análise conjunta dos ensaios 

pode ser realizada sem prejuízo, no entanto, se os valores forem superiores convém 

considerar a análise em subgrupos de ensaios menos heterogêneos. Esse critério foi 

empregado para os caracteres dias para o florescimento médio e altura de planta. Para o 

caráter produção de grãos adotou-se um critério mais restritivo, em que, são considerados 

homogêneos os pares de ensaios em que a relação entre quadrados médios residuais não 

seja superior a quatro. Os ensaios (local) em cada grupo de progênie (ano) que 

apresentaram quadrados médios residuais muito discrepantes dos demais foram excluídos 

da análise conjunta. 
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3.3.2 Análise conjunta por ano agrícola 

Após as análises individuais, os dados foram submetidos à análise conjunta dos 

ensaios em cada ano agrícola. Para estimar os parâmetros genéticos das progênies 

isoladamente das testemunhas, bem como as interações dos dois grupos de genótipos com 

locais, os grupos de tratamentos foram considerados separadamente no modelo. A estrutura 

do modelo linear misto empregado pode ser descrito algebricamente da seguinte forma: 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = 𝜇 + 𝑔𝑚 + 𝑟𝑘 𝑙⁄ + 𝑙𝑙 + 𝑏𝑗 𝑘⁄ 𝑙⁄ + 𝑐𝑖 𝑚⁄ + 𝑝𝑖 𝑚⁄ + 𝑐𝑙𝑖𝑙 + 𝑝𝑙𝑖𝑙 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 

Em que: 

- 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚: é o valor da observação do genótipo 𝑖 do grupo m realizado no bloco j na 

repetição k no local l. 

- 𝜇: é a constante inerente às observações, que devido às restrições representa a média 

geral dos experimentos; 

- 𝑔𝑚: é o efeito fixo do grupo  𝑚, com 𝑚 = 1 ou 2, representando os grupos de 

tratamentos (testemunhas ou progênies); 

- 𝑙𝑙: é o efeito aleatório do local l, com (𝑙 = 1,2, … , 𝐿) sob 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑙
2); 

- 𝑟𝑘 𝑙⁄ : é o efeito da repetição 𝑘 dentro do local l, com (𝑘 = 1,2, … , 𝐾), tomado como 

aleatório, sob 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑟
2); 

- 𝑏𝑗 𝑘⁄ 𝑙⁄ : é o efeito aleatório do bloco 𝑗 da repetição k dentro do local l, com (𝑗 =

1,2, … , 𝐽), sob 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑏
2); 

- 𝑐𝑖 𝑚⁄ : é o efeito fixo do tratamento i do grupo testemunhas (c de “check”). Para  𝑚 = 1, 

𝑐𝑖 =  tratamento i. Para m = 2, 𝑐𝑖 = 𝑝 ou qualquer outra “label” univariada. 

-  𝑝𝑖 𝑚⁄ : é o efeito do tratamento i do grupo progênies.  Para 𝑚 = 2, 𝑝𝑖 =  tratamento i, 

tomado como aleatório, sob 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑝
2). Para 𝑚 = 1, 𝑝𝑖 = 𝑡 ou qualquer outra “label” 

univariada; 

- 𝑐𝑙𝑖𝑙: é o efeito aleatório da interação da testemunha i com o local l, sob 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑐𝑙
2 ); 

- 𝑝𝑙𝑖𝑙: é o efeito aleatório da interação da progênie i com o local l, sob 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑝𝑙
2 ); 

- 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚: é o erro aleatório associado a todas as observações, assumido 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑒
2). 

Nos anos em que os ensaios não foram duplicados (𝐾 = 1) o modelo se torna 

simplificado, assumindo a seguinte estrutura: 

𝑦𝑖𝑗𝑙𝑚 = 𝜇 + 𝑔𝑚 + 𝑙𝑙 + 𝑏𝑗 𝑙⁄ + 𝑐𝑖 𝑚⁄ + 𝑝𝑖 𝑚⁄ + 𝑐𝑙𝑖𝑙 + 𝑝𝑙𝑖𝑙 + 𝑒𝑖𝑗𝑙𝑚 
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Os efeitos são os mesmos do modelo descrito anteriormente, exceto pelo efeito 

aleatório de bloco (𝑏𝑗/𝑙) que está aninhado somente dentro de local. 

3.3.3 Componentes de variância  

Os componentes foram estimados pelo método de máxima verossimilhança 

restrita ou residual, REML (restricted maximum likelihood), obtendo-se assim, a melhor 

estimativa linear não viesada, eBLUEs (empirical best linear unbiased estimator)  para os 

efeitos fixos do modelo; e a melhor predição linear não viesada, eBLUPs (empirical best 

linear unbiased predictor) para os efeitos aleatórios. 

A estimação de componentes de variância via modelos mistos pelo método 

REML cresce em complexidade e exigência computacional quando são estimados 

múltiplos componentes. Meyer (1987) apresenta um algoritmo para estimação de 

componentes de variância estendendo as equações do modelo misto (MME) proposta por 

Henderson (1973) para múltiplos fatores aleatórios.  Resende (2007) propõem a 

estruturação das médias e variância para as MME com múltiplos fatores aleatórios no 

contexto do melhoramento genético de plantas perenes e adaptáveis para espécies 

autógamas anuais.  

O modelo algébrico apresentado pode ser expresso matricialmente pelo modelo 

linear misto: 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑍𝑢 + 𝐿𝑎 + 𝑊𝑘 + 𝑄𝑏 + 𝑆𝑖 + 𝑇𝑑 + 𝜀 

Em que: 

- 𝑦𝑛×1: é o vetor de valores observados 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚; 

- 𝛽𝑝×1: é o vetor paramétrico dos efeitos fixos, que acomoda a constante (𝜇) e os efeitos 

de grupo e testemunhas. 

- 𝑢𝑞×1: é o vetor paramétrico dos efeitos genéticos aleatórios de progênies  

- 𝑎𝑞×1: é o vetor paramétrico dos efeitos aleatórios de locais; 

-  𝑘𝑞×1: é o vetor paramétrico dos efeitos aleatórios de repetição dentro de local;  

- 𝑏𝑞×1: é o vetor paramétrico dos efeitos aleatórios de blocos dentro de repetições em 

cada local; 

- 𝑖𝑞×1: é o vetor paramétrico dos efeitos aleatórios da interação de progênies com locais; 

- 𝑑𝑞×1: é o vetor dos efeitos aleatórios da interação de testemunhas com locais; 

- 𝜀𝑛×1: é o vetor de erros aleatórios; 
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𝑋𝑛×𝑝, 𝑍𝑛×𝑞, 𝐿𝑛×𝑞, 𝑊𝑛×𝑞, 𝑄𝑛×𝑞, 𝑆𝑛×𝑞 e 𝑇𝑛×𝑞 são as matrizes de delineamento 

dos efeitos contidos nos vetores 𝛽, 𝑢, 𝑎, 𝑘, 𝑏, 𝑖 e 𝑑, respectivamente. 

Assim, a estrutura das médias e variâncias do modelo é dada por: 

 

Em que:  

- 𝐸[𝑌] = 𝑋𝛽; 

- 𝑉𝑎𝑟[𝑦] = 𝑉 = 𝑍𝐺𝑍′ + 𝐿𝐶𝐿′ + 𝑄𝐷𝑄′ + 𝑆𝐻𝑆′ + 𝑇𝐹𝑇′ + 𝑊𝑀𝑊′ + 𝑅; 

- 𝐺 = 𝐴𝜎𝑝
2, (A é a matriz de correlação entre os efeitos aleatórios de progênies);  

- 𝐶 = 𝐼𝑛𝜎𝑙
2, (I é matriz identidade de ordem n); 

- 𝐷 = 𝐼𝑛𝜎𝑟
2; 

- 𝐻 = 𝐼𝑛𝜎𝑏
2; 

- 𝐹 = 𝐼𝑛𝜎𝑝𝑙
2 ; 

- 𝑀 = 𝐼𝑛𝜎𝑐𝑙
2 ; 

- 𝑅 = 𝐼𝑛𝜎𝑒
2 

As equações de modelo misto parametrizadas para as relações entre 

componentes de variância são dadas por: 

𝜆1 =
𝜎𝑒

2

𝜎𝑝
2, 𝜆2 =

𝜎𝑒
2

𝜎𝑙
2, 𝜆3 =

𝜎𝑒
2

𝜎𝑟
2, 𝜆4 =

𝜎𝑒
2

𝜎𝑏
2, 𝜆5 =

𝜎𝑒
2

𝜎𝑝𝑙
2  e  𝜆6 =

𝜎𝑒
2

𝜎𝑐𝑙
2 . 
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 Em que: 𝜎𝑝
2 é a variância genética entre progênies; 𝜎𝑙

2 é a variância entre 

locais; 𝜎𝑟
2 é a variância de repetições dentro de local; 𝜎𝑏

2 é a variância de blocos dentro de 

repetições em cada local; 𝜎𝑙𝑝
2  é a variância atribuída à interação de progênies com locais; 

𝜎𝑙𝑐
2  é a variância da interação de testemunhas com locais. 

A significância das estimativas dos componentes de variância foi testada por 

meio do teste da razão de verossimilhança (LTR) (Likelihood Test Ratio).  Segundo Sturion 

& Resende (2010), na análise de modelos mistos com dados desbalanceados os efeitos do 

modelo não são testados via teste F. O teste cientificamente recomendado, para os efeitos 

aleatórios, é o teste da razão de verossimilhança (LTR). Para Lehmann (1986) o 

procedimento geral para comparação de modelos hierárquicos é o teste da razão de 

verossimilhança. Esse procedimento compara dois modelos, um modelo geral (𝑀𝑔) com 

todas as possíveis variáveis explicativas, contra um modelo restrito (𝑀𝑟) que é um caso 

especial do primeiro modelo sem o parâmetro que se pretende testar. A análise testa a 

hipótese nulidade (H0: 𝑀𝑔 = 𝑀𝑟) pela diferença na deviance resultante do ajuste dos 

modelos, contra a hipótese alternativa (H𝑎: 𝑀𝑔 ≠ 𝑀𝑟), ou seja, a restrição imposta no 

modelo geral produz uma elevação significativa na deviance, o que indica que a restrição 

explica consideravelmente parte da variação total. A distribuição de referência aproximada 

para a estatística LTR é a 𝜒𝑣
2, em que o grau de liberdade v é determinado pelo número de 

restrições impostas no modelo geral para produzir o modelo restrito (Bates et al., 2012).  

 

3.3.4 Parâmetros genéticos 

A variância fenotípica em nível de média de progênies F2:4 (�̂�𝐹
2) e a 

herdabilidade no sentido amplo em nível de média de progênies ℎ̂2
�̅� foram estimadas 

conforme descrito por Vencovsky & Barriga (1992) pelas expressões: 

�̂�𝐹
2 = �̂�𝑝

2   +   
�̂�𝑙𝑝

2

𝑘2 𝑘1⁄
 +   

�̂�𝑒
2

𝑘2
 

ℎ̂2
�̅� =  

�̂�𝑝
2

�̂�𝐹
2 

Em que 𝑘1 representa o número de repetições e 𝑘2 representa o produto entre o 

número de repetições e o número de locais. Em um mesmo ano todos os ensaios tiveram o 

mesmo número de repetições.  
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Os componentes de variância são úteis, entre outras coisas, para estimação de 

parâmetros genéticos e para avaliação da precisão e qualidade de experimentos (Resende & 

Duarte, 2007). Neste sentido, foram calculadas as seguintes estatísticas: 

- Acurácia seletiva (A.S.) 

A. S. = [
�̂�𝑝

2

�̂�𝑝
2  +  

�̂�𝑙𝑝
2

𝑘2 𝑘1⁄
 +  

�̂�𝑒
2

𝑘2

]

0,5

  

- Coeficiente de variação experimental (CVe) expresso em porcentagem  

CVe =
�̂�𝑒

𝑚
× 100, em que m representa a média geral do experimento. 

- Coeficiente de Precisão experimental (CPe)  

CPe =
�̂�𝑒

(𝑘2)0.5𝑚
× 100  

- Coeficiente de variação genotípica (CVg) 

CVg =
�̂�𝑝

𝑚
× 100  

- Coeficiente de variação relativa (CVr)  

CVr =
CVg

CVe
  

 

3.3.6 Estimativa do progresso genético 

O progresso genético apresentado no período em estudo foi estimado segundo 

o método proposto por Breseghello et al. (1998), pela abordagem de modelos mistos 

(Breseghello et al., 2011). As progênies foram agrupadas em n + 1 grupos, em que n 

representa cada ano agrícola de avaliação dos ensaios de rendimento de famílias (ERF), 

mais um grupo referente às testemunhas utilizadas em todo o período. Assim, obteve-se as 

estimativas das médias eBLUE de cada grupo ajustado segundo o modelo linear misto: 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑎𝑔 = 𝜇 + 𝑎𝑎 + 𝑙𝑙/𝑎 + 𝑟𝑘/𝑙/𝑎 + 𝑏𝑗/𝑘/𝑙/𝑎 + 𝑔𝑔 + 𝜏𝑖/𝑔 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑎𝑔 

Em que: 

- 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑎𝑔: é o valor da observação do tratamento i (progênie ou testemunha) dentro do 

grupo g, realizada no bloco j da repetição m no local l do ano a;  

- 𝜇: é uma constante inerente a todas as observações; 

- 𝑎𝑎: é o efeito aleatório do ano a, com (𝑎 = 1, 2, 3, … , 𝐴) sob 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑎
2); 
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- 𝑙𝑙/𝑎: é o efeito aleatório do local l dentro do ano a, com (𝑙 = 1, 2, 3, … , 𝐿) sob 

𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑙
2); 

- 𝑟𝑘/𝑙/𝑎: é o efeito aleatório da repetição k dentro do local l do ano a, com (𝑘 =

1, 2, … , 𝐾); 

- 𝑏𝑗/𝑘/𝑙/𝑎: é o efeito aleatório do bloco j dentro da repetição k do local l realizado no ano 

a, com (𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝐽), sob 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑏
2); 

- 𝑔𝑔: é o efeito fixo do grupo g, com (𝑔 = 1, 2,3 …  𝐺) sendo G = 11;  

- 𝜏𝑖/𝑔: representa o efeito aleatório do tratamento 𝑖, progênies ou cultivares-testemunha, 

dentro do grupo 𝑔, tomado como aleatório, sob 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝜏
2); 

- 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑎𝑔: é o erro aleatório associado a todas as observações 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑎𝑔, assumido como 

𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑒
2). 

O modelo algébrico apresentado pode ser expresso matricialmente pelo modelo 

linear geral: 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑍𝑢 + 𝜀 

Em que: 

- 𝑦: é o vetor de valores observados 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑎𝑔; 

- 𝛽: é o vetor de efeitos fixos do modelo, que acomoda a constante 𝜇 e os efeitos dos 

grupos e testemunhas; 

- 𝑢: é o vetor de efeitos aleatórios, que acomoda os efeitos de progênies, anos, locais e 

blocos dentro de repetições dentro de locais e anos; 

- 𝜀: é o vetor de erros aleatórios. 

O progresso genético é computado por meio do coeficiente da regressão linear 

generalizada das médias (eBLUE)  de grupos por ano de avaliação, conforme o modelo: 

 

θ̂ = (𝑋′𝑉−1𝑋)−1(𝑋′𝑉−1�̂�) 

Em que:  

- θ̂2×1: é o vetor de soluções da regressão linear generalizada, sendo θ̂ = [
θ̂1

θ̂2

] em que 

θ̂1 representa o intercepto e θ̂2 o coeficiente angular; 

- �̂�: é o vetor de médias ajustadas (eBLUE) dos grupos de progênies e testemunha. 
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- 𝑋: é a matriz de incidência da regressão linear generaliza, composta por uma coluna de 

1’s e por uma segunda coluna onde cada linha representa o ano correspondente à 

avaliação de cada grupo de progênies. 

- 𝑉: é a matriz de variâncias e covariâncias das médias estimadas de cada grupo de 

progênies obtidas a partir do ajuste do modelo linear misto mencionado. 

Deste modo, o coeficiente angular representa o ganho genético médio em kg 

ha
-1

 realizado durante o período.  

A significância do coeficiente da regressão linear generalizada foi avaliada 

pelo teste 𝑡 com (𝑛 − 2) graus de liberdade conforme a equação: 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
θ̂2

√�̂�2
θ̂2

 

O intervalo de confiança da estimativa do coeficiente da regressão linear 

generalizada (θ̂2) foi estimado conforme descrito por Draper & Smith (1998) expresso pela 

equação: 

θ̂2 ± 𝑡(𝑣, 1 − 𝛼 2⁄ )√�̂�2
θ̂2

 

Em que: 

- θ̂2: representa a estimativa do coeficiente de regressão linear; 

- 𝑡: é o valor da estatística com 𝑣 = (𝑛 − 2) graus de liberdade e confiança de (1 −

1

2
𝛼) da distribuição 𝑡 de student;  

Devido a não ortogonalidade da decomposição da soma de quadrados, o 

coeficiente de determinação da regressão linear generalizada (R²) foi obtido conforme o 

procedimento adotado por Morais Júnior et al. (2015), sendo estes, adaptados da equação 

geral da soma de quadrados de hipótese em modelos lineares (Searle, 1971). 

As estimativas do ganho médio anual e do ganho médio acumulado durante o 

período foram obtidas conforme Morais Júnior et al. (2015), pelas expressões:  

- Ganho genético médio relativo (G) por ano, que representa o incremento médio anual 

atribuído ao ganho genético, obtido por: 
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𝐺% = (
θ̂2

�̂�1
) ∙ 100 

- Ganho total relativo (𝐺𝑇) cumulativo, que representa o ganho genético obtido em todo 

o período, definido como: 

𝐺𝑇% = [(
θ̂2

�̂�1
+ 1)

𝑎−1

− 1] ∙ 100 

Em que: 𝑎 representa o total de grupos de progênies da série de experimentos 

(onze anos). 

Todas as análises foram realizadas pela plataforma R (R Core Team, 2015), 

com o auxílio do pacote estatístico “lme4” para análises de modelos mistos (Bates et al., 

2012) e do pacote “ggplot2” para confecção dos gráficos (Wickham, 2009). 

 



 
 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 ANÁLISE INDIVIDUAL 

 

O diagnóstico dos pressupostos da análise de variância foi realizado pela 

análise individual a partir do ajuste do modelo considerando apenas os efeitos principais. A 

avaliação gráfica não evidenciou desvios dos pressupostos que comprometessem a 

interpretação dos resultados obtidos nas análises subsequentes.  

A avaliação da homogeneidade dos quadrados médios residuais, procedimento 

necessário para a análise conjunta, revelou para produção de grãos, que o experimento 

realizado em Paragominas - PA em 2007 apresenta valor da estimativa heterogênea em 

relação aos demais, assim, de acordo com o critério adotado, excluiu-se o experimento da 

análise conjunta. Para os caracteres dias para floração e altura de planta houve a 

necessidade de excluir da análise alguns experimentos que não atenderam ao critério de 

homogeneidade, ou seja, relação inferior a sete (Pimentel-Gomes, 2009). Foram então 

excluídos da análise, para florescimento, os experimentos localizados em Paragominas - 

PA realizados em 2005, 2011 e 2012 e um experimento localizado em Sinop - MT 

realizado em 2006. Para altura de plantas dois experimentos foram excluídos da análise, 

Paragominas - PA em 2005 e Lambari - MG em 2009. 

As análises individuais indicam que os dados atendem aos pressupostos da 

análise de variância e que os experimentos remanescentes da avaliação da homogeneidade 

de quadrados médios residuais podem ser analisados em conjunto sem prejuízos.  

4.2 ANÁLISE CONJUNTA 

 

Na Tabela 3 encontra-se o resumo da análise de deviance (D) para o caráter 

produção de grãos, altura de plantas e dias para o florescimento médio. Estão listados as 

estimativas dos componentes de variância, do teste da razão de verossimilhança (LTR) e 

do teste F dos efeitos fixos do modelo considerado. 
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 Tabela 3.  Resumo da análise de deviance (D) para os componentes de variância (VAR) estimados para os caracteres produção de grãos (kg 

ha
-1

), Altura de plantas (cm) e florescimento médio (dias), a partir da análise conjunta dos ensaios de rendimento de progênies 

realizados nos anos agrícolas de 2002 a 2012. Teste da razão de verossimilhança (LTR) pela aproximação ¹Qui-quadrado e teste F, 

abaixo da linha tracejada, para os efeitos fixos do modelo. 

Ano F.V. 
Produção de grãos 

 
Altura de plantas 

 
Florescimento 

D LTR VAR 
 

D LTR VAR 
 

D LTR    VAR 

2002 

Progênie/ G (P) 32233 48,4
***

 93261,90 
 

14748 407
***

 44,80 
 

13367 1549
***

 55,50 

P x Local 32201 16,3
***

 184235,05 
 

14352 11
***

 15,87 
 

11972 154
***

 10,03 

Testemunha x Local 32240 55,4
***

 158268,43 
 

14375 34
***

 11,24 
 

11882 64
***

 2,02 

Local 32190 6,1
*
 327330,36  14349 8

**
 37,25  11848 28

***
 37,54 

Resíduo . . 358961,23 
  

. 36,08 
 

. . 3,25 

Mod. completo 32184 . . 
 

14341 . . 
 

11818  . . 

Grupo (G) . 0.744
ns

 . 
 

. 0,59
 ns

 . 
 

. 0,18
 ns

 . 

Testemunha/G  . 0.874
ns

 . 
 

. 12,14 
*
 . 

 
. 150,50

***
 . 

2003 

Progênie/ G (P) 54870 59,7
***

 71079,91   24294 434
***

 23,89   22003 2139
***

 33,51 

P x Local 54812 1,4
ns

 55392,77 
 

23889 29
***

 16,98 
 

20011 147
***

 8,57 

Testemunha x Local 54829 19,1
***

 69027,09 
 

23975 115
***

 18,70 
 

19940 76
***

 2,02 

Local 54826 15,1
***

 414524,88  23898 38
***

 276,7  19904 40
***

 57,16 

Resíduo . . 494285,81 
  

. 31,29 
 

. . 4,53 

Mod. completo 54810 . . 
 

23860  . . 
 

19864 0,00
 ns

 . 

Grupo (G) . 0,5886
ns

 . 
 

. 0,38 
ns

 . 
 

. 0,00
 ns

  . 

Testemunha/G  . 0,4599
ns

 .   . 11,71
*
 .    . 99,83

**
 . 

2004 

Progênie/ G (P) 22193 31,7
***

 76027,09   10041 228
***

 30,88   7877 857
***

 16,56 

P x Local 22172 10,4
**

 152249,80 
 

9826 13
***

 16,93 
 

7137 117
***

 4,86 

Testemunha x Local 22192 30,9
***

 165274,97 
 

9885 72
***

 29,34 
 

7119 99
***

 1,90 

Local 22162 0,7
ns

 72016,98  9833 20
***

 179,3  7067 47
***

 56,88 

Resíduo . . 326942,44 
  

. 30,96 
 

. . 1,37 

Mod. completo 22161  . . 
 

9813 . . 
 

7020 0,37
 ns

 . 

Grupo (G) . 0,0078
ns

  . 
 

. 1,24 
ns

 . 
 

. 0,37
 ns

 . 

Testemunha/G   . 1,2311
ns

 .   . 5,45 
*
 .   . 132,40

***
 . 

Continua... 
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Ano F.V. 
Produção de grãos  Altura de plantas  Florescimento 

D LTR VAR  D LTR VAR  D    LTR    VAR 

2005 

Progênie/ G (P) 21034 67,3
***

 200156,90  7502 184
***

 55,01  5553 273
***

 20,40 

P x Local 21012 45,9
***

 182199,65  7336 17
***

 10,83  5530 249
***

 6,28 

Testemunha x Local 20987 20,5
***

 115017,77  7321 3,3
ns

 0,55  5338 59
***

 2,74 

Local 20969 3,0
 ns

 148231,02  7318 0,0
 ns

 4,70  5297 18
***

 27,35 

Resíduo . . 461737,05  . . 35,89  . . . 

Modelo completo 20966 . .  7318 . .  5279 . . 

Grupo (G) . 0,2
ns

 .  . 0,7 
ns

 .  . 0,74 
ns

 . 

Testemunha/G  . 4,8
**

 .  . 29,5
*
 .  . 23,52

*
 . 

2006 

Progênie/ G (P) 14765 8,7
**

 136833,79  8632 134
***

 31,18  6640 389
***

 12,58 

P x Local 14759 3,3
ns

 255932,59  8507 9,0
***

 17,31  6366 115
***

 6,65 

Testemunha x Local 14767 10,8
**

 182739,69  8537 39
***

 17,55  6296 45
***

 1,72 

Local 14768 12,0
***

 913511,12  8528 30
***

 196,43  6284 33
***

 32,10 

Resíduo . . 748402,61  . . 38,50  . . 2,18 

Mod. completo 14756 . .  8498 . .  6251 . . 

Grupo (G) . 0,0
ns

 .  . 0,0
 ns

 .  . 0,26
 ns

 . 

Testemunha/G  . 1,1
ns

 .  . 21,1
*
 .  . 37,34

**
 . 

2007 

Progênie/ G (P) 8320,1 1,7
ns

 39266,99  3813 56
***

 29,57  2850 233
***

 10,61 

P x Local 8320,4 2,0
ns

 149376,77  3761 4,1
*
 9,55  2621 4

*
 1,38 

Testemunha x Local 8318,8 0,4
ns

 56008,72  3757 0,0
ns

 2,30  2627 10
***

 1,78 

Local 8324,7 6,3
*
 315361,02  3769 12

**
 37,18  2661 44

***
 76,47 

Resíduo . . 465184,67  . . 48,57  . . 3,65 

Mod. completo 8318,4 . .  3757 . .  2617 . . 

Grupo (G) . 1,11
ns

 .  . 0,0
 ns

 .  . 0,18
 ns

 . 

Testemunha/G  . 8,73
***

 .  . 26,8
**

 .  . 21,70
**

 . 

2008 

Progênie/ G (P) 7179,2 36,3
***

 248102,05  3113 103
***

 39,42  2516 263
***

 19,20 

P x Local 7146,2 3,3
ns

 133244,76  3013 3,0
ns

 10,68  2275 22
***

 4,33 

Testemunha x Local 7142,9 0,0
ns

 16096,15  3028 18
***

 23,67  2275 22
***

 2,54 

Local 7154,2 11,3
***

 657603,44  3017 7,0
**

 61,07  2289 36
***

 69,30 

Resíduo . . 441641,34  . . 26,56  . . 1,82 

Mod. completo 7142,9 . .  3010 . .  2253 . . 

Grupo (G) . 0,11
ns

 .  . 0,03
 ns

 .  . 0,08
 ns

 . 

Testemunha/G  . 0,43
ns

 .  . 11,68
*
 .  . 16,28

*
 . 

Continuação 

Continua... 
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Ano F.V. 
Produção  Altura  Florescimento 

D LTR VAR  D LTR VAR  D    LTR         VAR 

2009 

Progênie/ G (P) 8380,8 21,5
***

 198071,24  3565 26
***

 13,71  3188 104
***

 19,79 

P x Local 8386,2 26,1
***

 676783,23  3544 5,3
*
 19,02  3196 112

***
 26,04 

Testemunha x Local 8396,4 37,1
***

 19702,11  3541 2,5
ns

 4,46  3166 82
***

 1,53 

Local 8359,7 0,4
ns

 170229,71  3564 25
***

 114,40  3110 26
***

 112,30 

Resíduo . . 259238,42  . . 33,43  . . 1,33 

Mod. completo 8359,3 . .  3539 . .  3084 . . 

Grupo (G) . 0,45
ns

 .  . 0,0 
ns

 .  . 0,09 
ns

 . 

Testemunha/G  . 1,49
ns

 .  . 19,2
*
 .  . 10,12

*
 . 

2010 

Progênie/ G (P) 16622 13,1
***

 56095,71  6050 39
***

 16,48  5941 298
***

 38,30 

P x Local 16681 72,7
***

 211135,88  6085 75
***

 24,62  6087 444
***

 15,34 

Testemunha x Local 16654 44,8
***

 215795,77  6029 18
***

 0,89  5660 17
***

 0,29 

Local 16613 6,5
*
 424923,49  6017 6,0

*
 36,40  5697 54

***
 79,27 

Resíduo . . 320909,69  . . 34,45  . . 4,55 

Modelo completo 16609 . .  6011 . .  5643 . . 
Grupo (G) . 0,003

ns
 .  . 1,8

 ns
 .  . 0,39

 ns
 . 

Testemunha/G  . 0,317
ns

 .  . 11,4
*
 .  . 39,05

**
 . 

2011 

Progênie/ G (P) 27776 71,0
***

 61529,00  11878 203
***

 19,93  9387 647
***

 26,72 

P x Local 27770 65,0
***

 193894,21  11696 21
***

 5,79  9094 354
***

 4,92 

Testemunha x Local 27705 0,0
ns

 48105,16  11674 0,0
ns

 0,00  8740 0,0
ns

 0,22 

Local 27711 16,2
 ***

 1026438,2  11698 24
*** 105,80  8782 42

***
 61,40 

Resíduo . . 459046,14  . . 44,57  . . 1,99 

Modelo completo 27705 . .  11674 . .  8740 . . 
Grupo (G) . 0,195

ns
 .  . 3,5

 ns
 .  . 5,2

 *
 . 

Testemunha/G  . 1,41
ns

 .  . 31,0
**

 .  . 29,5
*
 . 

2012 

Progênie/ G (P) 32080 70,4
***

 149521,60  13654 205
***

 17,91  8753 675
***

 17,72 

P x Local 32075 65,5
***

 214692,52  13479 30
***

 8,20  8139 61
***

 1,74 

Testemunha x Local 32011 1,6
ns

 182740,68  13449 0,0
ns

 0,00  8078 0,0
ns

 2,16 

Local 32027 17,8
***

 1414578,5  13487 38
***

 97,65  8115 37
***

 45,70 

Resíduo . . 535912,68  . . 46,07  . . 5,68 

Modelo completo 32009 . .  13449 . .  8078 . . 
Grupo (G) . 0,6

ns
 .  . 0,0

 ns
 .  . 1,0

 ns
 . 

Testemunha/G  . 0,4
ns

 .  . 5,5
 *
 .  . 8,1

*
 . 

¹Qui-quadrado tabelado: 3,84 e 6,63 para os níveis de significância de 5% e 1% respectivamente; códigos de significância: *** p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05, “ns” não significativo. 

Continuação 
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A estimativa da variância genética entre progênies (�̂�𝑝
2) mostrou-se altamente 

significativa (𝑝 < 0,001) em dez dos onze grupos de progênies. O grupo de progênies 

avaliado em 2007 não apresentou variação genética significativamente diferente de zero 

(𝑝 = 0,09). É importante considerar, no entanto, que o teste de significância não testa o 

valor da estimativa per se, e sim alterações na sensibilidade do ajuste do modelo a um 

parâmetro particular (Pinheiro & Bates, 2006). O delineamento experimental também 

exerce influência sobre as estimativas, o delineamento em blocos aumentados de Federer, 

por exemplo, apresenta alguma redução relativa de precisão experimental quando 

comparado a outros delineamentos, devido ao número restrito de repetições. Porém, é uma 

alternativa adequada para experimentos em que o número de genótipos se pretende avaliar 

é elevado (Duarte, 2000).  

A avaliação do intervalo de confiança (𝛼 = 0,05) para as estimativas de 

variância genética (Figura 1) indica que existe uma sobreposição dos intervalos, o que 

sugere certa homogeneidade entre os valores estimados que compartilhem da mesma faixa 

de confiança. As estimativas para �̂�𝑝
2 podem ser classificadas em três categorias baseadas 

na precisão. Os grupos avaliados em 2002, 2003 e 2004 foram mais precisos e 

apresentaram amplitudes aproximadamente uniforme dos intervalos de confiança. Entre 

2005 e 2009 foram os anos de menor precisão, indicado pela amplitude elevada dos 

intervalos.  Em 2010, 2011 e 2012 os ensaios foram duplicados (duas repetições), nesses 

anos os intervalos de confiança indicam nível intermediário de precisão.  

 

Figura 1.  Estimativas da variância genética entre progênies (�̂�𝒑
𝟐) para o caráter produção de 

grãos (kg ha
-1

) em cada ano agrícola de avaliação. As barras verticais indicam o 

intervalo de confiança das estimativas a 95% de probabilidade. 
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As estimativas dos componentes de variância atribuídos à interação de 

progênies com locais (�̂�𝑝𝑙
2 ) não diferiram significativamente de zero nos grupos avaliados 

em 2003, 2007 e 2008, nos demais anos, entretanto, foram observadas diferenças altamente 

significativas para a interação. Essa estimativa dividida pelo número de locais fornece o 

nível médio da interação, que é um componente da variância fenotípica e participa 

diretamente da estimativa da herdabilidade em nível de média de progênies. Bernardo 

(1992) destaca a baixa herdabilidade, decorrente do erro experimental e da interação de 

genótipos com ambientes, como sendo um limitante para a efetividade da seleção precoce. 

Nesse trabalho, o autor sugere a avaliação dos genótipos em vários locais; o uso de 

delineamento experimental adequado; e a utilização de mais repetições, como alternativa 

para a obtenção de estimativas de herdabilidade mais elevadas.  

Para a variação atribuída aos locais (�̂�𝑙
2) foram detectadas diferenças 

significamente diferente de zero em oito dos onze grupos para produção de grãos. As 

estimativas de �̂�𝑙
2 não diferiram de zero para os grupos avaliados em 2004, 2005 e 2009. 

Nesses anos a proporção do efeito de local foi em média 10% da variação total. Nos 

demais anos essa proporção foi superior, em média 40% da variação total, essa relação 

indica que para esses grupos de progênies a variância entre os experimentos (locais) em 

cada ano contribui para explicar a variação total e reduziu o erro experimental. 

As estimativas dos efeitos de controle local, blocos dentro de repetições em 

cada local (�̂�𝑏
2), foram significativas em todos os anos, exceto pelo ano de 2009. Este ano 

apresentou a menor variância residual e não foi significativo para �̂�𝑙
2 mesmo com 

experimentos realizados em seis locais, o que sugere baixa variação entre experimentos. A 

maior parte da variância fenotípica em 2009 foi atribuída à interação de progênies com 

locais, seguida pela variância genética entre progênies, o que é uma forte evidência de 

condições favoráveis para seleção precoce.  

A variável “grupo” foi criada como estratégia de análise para situações em que 

um grupo de tratamentos é considerado de efeitos fixos, grupo: testemunha, e outro grupo 

considerado com efeitos de natureza aleatória, grupo: progênie. Pelo teste F não foi 

detectada diferenças significativas entre as médias dos grupos testemunha e progênie em 

nenhum dos onze anos da série. Não se deve, contudo, considerar a hipótese de nulidade 

entre as médias de testemunhas e progênies, uma vez que, a modelagem não teve esse 

objetivo. A avaliação das médias do grupo de testemunhas ocorreu pela análise do 
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progresso genético de todo o período por meio do contraste da média do grupo de 

testemunhas contra as médias dos grupos de progênies avaliadas em cada ano.  

As testemunhas em experimentos genéticos com espécies autógamas são úteis 

não somente como critério para o desempenho relativo das linhagens candidatas a cultivar, 

elas são importantes também como um modo de mensurar a magnitude do efeito do 

ambiente sobre a expressão fenotípica dos genótipos testados. Elas são linhas puras com 

variância genética aditiva estruturada, portanto, a variação fenotípica observada é toda de 

natureza ambiental (Ramalho et al., 2001). Os anos de 2005 e 2007 foram os únicos que 

apresentaram teste F significativo para o efeito de testemunha. No entanto, em oito dos 

onze grupos, a variância atribuída à interação de testemunha com local foi altamente 

significativa (𝑝 < 0,001). Em 2007 a variância da interação de testemunhas com locais 

não diferiu de zero, observou-se, no entanto, diferença altamente significativa entre as 

médias das testemunhas deste grupo, sugerindo que em situações em que o efeito 

ambiental é pronunciado a diferença entre as médias das testemunhas é mais evidente. 

Estudo idêntico ao realizado para produção de grãos foi também realizado para 

altura de plantas e dias para o florescimento médio. Em geral, o valor elevado da estatística 

LTR é um indicativo da diferença acentuada na deviance dos modelos, e que, o 

componente avaliado explica uma porção significativa da variação observada. Essa 

estatística para o componente de variância associado ao efeito aleatório de progênies foi 

elevada em todos os grupos de progênies para altura e florescimento, o que indica, 

portanto, que a variância genética foi altamente significativa. A interação de progênies com 

locais também foi elevada e significativa em todos os anos para floração. Para altura, no 

entanto, o efeito da interação com locais não foi relevante para os grupos de progênies 

avaliadas em 2005 e 2008, sugerindo que, para altura de planta, esse componente tem 

efeito moderado na estatura das progênies. Para o caráter floração a interação de 

testemunhas com locais foi significativa, exceto nos dois últimos anos da série em que a 

interação não diferiu estatisticamente de zero. Não foi observada para altura interação 

significativa das testemunhas com locais nos anos de 2005, 2007, 2009, 2011 e 2012. 

O componente de variância para o efeito de bloco dentro de repetição dentro de 

local foi estatisticamente significativo em todos os anos para os dois caracteres. O efeito de 

local não diferiu de zero apenas em 2005 para o caráter altura de planta, para esse grupo 

não foi significativo o efeito da interação de testemunhas com locais sugerindo 

homogeneidade da resposta das testemunhas entre os locais, nos demais anos o efeito de 
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local explicou parte significativa da variação. Os componentes de variância atribuídos aos 

efeitos do ambiente foram significativos em todos os anos avaliados para florescimento. Os 

efeitos de local foram mais pronunciados e superaram a variância genética, exceto em 

2002. Os efeitos de blocos dentro de repetição dentro de locais foram significativos em 

todos os anos, porém, menos expressivos em magnitude quando comparado aos outros 

componentes. Para o caráter altura de planta o efeito de local foi significativo e 

pronunciado em todos os anos e superiores a variância genética em nove dos onze anos, 

apenas em 2002 e 2005 apresentaram estimativas inferiores. 

O efeito aleatório de repetição dentro de local (�̂�𝑟
2) não foi significativo em 

2005 para produção de grãos e altura de plantas, para florescimento em 2005 e nos demais 

anos em que os ensaios foram duplicados, essa estimativa mostrou-se significativamente 

diferente de zero, sugerindo a existência de heterogeneidade ambiental. 

 As análises dos efeitos fixos, Tabela 3, indicam que não houve diferenças 

significativas pelo teste F entre os dois grupos de tratamentos, progênies e testemunhas, 

avaliados em cada ano para altura e florescimento, exceto em 2011 em que o teste F foi 

significativo para florescimento. As testemunhas, no entanto, diferiram significamente 

entre si na maioria dos anos de avaliação, com exceção dos grupos avaliados em 2004 e 

2012 em que não houve diferença significativa. Esses resultados são um indicativo do grau 

de melhoramento da população elite que apresenta características próximas ao exigido pelo 

mercado e compatível com as cultivares comerciais. 

 

4.3 PARÂMETROS GENÉTICOS E ESTATÍSTICOS 

 

A partir das estimativas dos componentes de variância, obtidos na análise 

conjunta, foram estimados os parâmetros genéticos e os parâmetros estatísticos de precisão 

e controle experimental para cada ano agrícola de avaliação. Encontram-se listados na 

Tabela 4, as estimativas dos coeficientes de herdabilidade em nível de médias de progênies 

(ĥ2
y̅), dos coeficientes de variação genotípico (CVg), dos coeficientes de variação relativa 

(CVr), da acurácia seletiva (A. S. ), do coeficiente de precisão experimental (Cpe), das 

médias gerais dos experimentos, das médias de progênies (Mp) e das médias das 

testemunhas (Mt), para o caráter produção de grãos (kg ha
-1

), altura de plantas (cm) e dias 

para o florescimento médio (dias).  
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Tabela 4.  Estimativas dos parâmetros genéticos para os caracteres produção de grãos (kg.ha
-1

), dias para o florescimento médio (dias) e 

altura de plantas (cm), em cada ano de avaliação. Coeficiente de herdabilidade em nível de média de progênies (�̂�𝟐
�̅�), coeficiente 

de variação genético (𝐂𝐕𝐠) e coeficiente de variação relativo (𝐂𝐕𝐫). Estimativas de parâmetros de precisão e controle 

experimental, coeficiente de variação experimental (𝐂𝐕𝐞), coeficiente de precisão experimental (𝐂𝐩𝐞), acurácia seletiva (𝐀. 𝐒. ), 

média geral do experimento e médias das progênies (Mp) e média das testemunhas (Mt). 

Parâmetro 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Produção de grãos 

ĥ2
y̅  0,40 0,36 0,39 0,69 0,34 0,22 0,62 0,54 0,46 0,62 0,58 

CVg  (%) 9,1 9,8 8,9 15,0 11,3 7,5 13,2 13,0 8,4 10,1 9,1 

CVe  (%) 17,9 25,8 18,4 22,8 18,8 16,4 17,7 14,9 20,1 19,1 17,2 

CVr  0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 0,9 0,4 0,5 0,5 

Cpe (%) 16,9 24,7 18,2 15,9 19,5 18,2 17,7 16,2 14,4 14,6 13,4 

A. S. 0,63 0,60 0,62 0,83 0,59 0,47 0,79 0,73 0,68 0,79 0,76 

Média 3608,4 2882,0 3219,9 3101,7 3928,2 3196,1 3841,4 3215,0 2864,9 3458,1 4026,7 

Mp 3343,6 2720,6 3107,0 2974,1 3935,8 3470,3 3761,2 3419,2 2820,7 3545,8 4267,0 

Mt 3873,1 3043,5 3332,8 3229,2 3920,5 2624,7 3921,6 3010,8 2909,1 3370,5 3786,4 

 
Florescimento 

ĥ2
y̅  0,94 0,92 0,92 0,91 0,84 0,89 0,92 0,80 0,93 0,96 0,94 

CVg  (%) 10,2 7,9 6,0 5,5 4,4 4,1 5,5 5,3 7,2 6,0 5,0 

CVe  (%) 2,5 2,9 1,7 2,4 1,8 2,4 1,7 1,4 2,5 1,6 2,8 

CVr  4,1 2,7 3,5 2,3 2,4 1,7 3,2 3,9 2,9 3,7 1,8 

A. S. 0,97 0,96 0,96 0,95 0,92 0,94 0,96 0,90 0,96 0,98 0,97 

Média 73,2 73,2 67,7 81,4 80,6 80,1 79,2 83,3 86,1 86,4 84,2 

 
Altura de plantas 

ĥ2
y̅  0,77 0,69 0,75 0,87 0,66 0,65 0,80 0,59 0,66 0,81 0,73 

CVg  (%) 6,6 5,2 5,7 7,8 6,2 6,2 6,5 4,1 4,3 4,6 4,2 

CVe  (%) 5,9 6,0 5,7 6,3 6,8 7,9 5,3 6,4 6,2 6,4 6,7 

CVr  1,1 0,9 1,0 1,2 0,9 0,8 1,2 0,6 0,7 0,7 0,6 

A. S. 0,88 0,83 0,87 0,93 0,81 0,81 0,89 0,77 0,81 0,90 0,85 

Média 102,2 93,8 97,2 95,4 90,7 88,0 96,9 90,9 95,2 95,1 101,4 
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Hallauer et al. (2010) definem a herdabilidade como sendo o grau de 

correspondência entre o fenótipo e o valor genotípico do individuo para um caráter em 

particular. Nyquist & Baker (1991) apresentam a herdabilidade para qualquer caráter como 

sendo uma medida da importância relativa da hereditariedade na expressão fenotípica. 

Segundo esses autores o propósito principal das estimativas de herdabilidade e 

componentes de variância são para comparar os ganhos esperados baseados em estratégias 

alternativas de seleção. Muitos fatores influenciam na estimativa da herdabilidade, por 

exemplo, o método de estimação dos componentes de variância, o número de locais, o 

tamanho das parcelas, o número de repetições e etc. Assim, a estimativa deve ser tratada 

com cautela, e comparações com estimativas obtidas em outros estudos devem ser vistas 

com cuidado (Hanson & Robinson, 1963) 

As estimativas de ĥ2
y̅ para produção de grãos variaram de 22,27% em 2007 a 

69,18% em 2005. É possível verificar pela amplitude do intervalo de confiança (Figura 2) 

que o ano de 2007 não foi significativamente diferente de zero (𝛼 = 0,05), como 

constatado nas análises anteriores. Em 2002, 2003 e 2004 apresentaram as estimativas mais 

precisas, verificado pela amplitude dos intervalos. Em 2005, 2010, 2011 e 2012 as 

progênies foram avaliadas em ensaios duplicados por local (BAF duplicado). A utilização 

de duas repetições nesses anos contribuiu para estimativas mais elevadas e precisas, exceto 

por 2010 que a baixa variabilidade estimada associada à elevada variabilidade ambiental 

comprometeu a magnitude da estimativa e a confiança a ela associada. Em 2008 e 2009 

não houve repetição das progênies por locais, porém, a avaliação ocorreu em seis locais. A 

utilização de um local a mais permitiu captar mais da variabilidade ambiental presente na 

variação total observada. No entanto, o efeito ambiental pronunciado nesses anos 

comprometeu a magnitude e a precisão das estimativas para o caráter produção de grãos. 

Observa-se, no entanto, que mesmo considerando os limites inferiores dos intervalos de 

confiança, nesses anos, a variabilidade genética foi mais elevada e, portanto, mais 

favoráveis a ganhos com a seleção.  

As estimativas do coeficiente de herdabilidade para dias para a floração média, 

ilustradas na Figura 2, foram elevadas e apresentaram pouca variação entre os grupos de 

progênies. Os valores estimados se situaram entre os extremos de 80 a 96%, observados 

em 2009 e 2011 respectivamente. Em oito dos onze anos avaliados as estimativas 

superaram 90%, sugerindo pouca influência do ambiente sobre o controle genético desse 

caráter. A estimativa para as progênies avaliadas em 2002 foi a mais precisa, constatado 
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pela amplitude do intervalo de confiança, em 2009 houve uma redução da precisão, sendo 

a amplitude do intervalo nesse ano de aproximadamente 16,7% do valor da herdabilidade 

estimada. 

 

 

Figura 2.  Estimativas do coeficiente de herdabilidade (�̂��̅�
𝟐), em porcentagem, para o caráter 

produção de grãos, altura de plantas e dias para floração média em cada ano agrícola 

de avaliação. As barras verticais indicam o intervalo de confiança das estimativas a 

95% de probabilidade. 

Para altura de plantas os valores estimados variaram de 59% em 2009 a 86% 

em 2005. Em seis dos onze anos da série as estimativas foram superiores a 70%, o que 

indica possibilidades de ganhos consistentes com a seleção. 

No contexto da seleção precoce, segundo Bernardo (1992), a raiz quadrada do 

coeficiente de herdabilidade define o limite superior da correlação entre o valor fenotípico 

da progênie Ft:g, na geração (t), e o valor genotípico da linhagem derivada (g = ∞). Assim, 

estimativas mais elevadas de herdabilidade é um indicativo de que a seleção precoce foi 

mais acurada, ou seja, maior será probabilidade de selecionar as progênies que 

efetivamente resultarão nas melhores linhagens. 

Resultados semelhantes foram observados por Santos et al. (2001) em estudo 

envolvendo 23 progênies de arroz de terras altas avaliadas em dois locais em diferentes 

épocas de semeadura. Nesse estudo os autores estimaram coeficientes de herdabilidade 

variando de 56,8 a 87,1% para altura de planta e de 91,5 a 98,5% para dias para floração, e 
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concluíram que para esses caracteres, baseado nos valores estimados, as condições para 

seleção são adequadas. 

A herdabilidade em nível de médias de progênies, discutida nesse estudo, não 

tem como propósito indicar o ganho esperado com a seleção, baseado na proporção 

herdável do diferencial de seleção. No contexto da seleção precoce a herdabilidade no 

sentido amplo em nível de média de progênies traz a informação quanto dificuldade de 

identificar com precisão as progênies promissoras para obtenção de linhagens superiores.  

O CVg é uma estatística que fornece a proporção percentual do desvio 

genotípico em relação à média das progênies avaliadas. Segundo (Resende & Duarte, 

2007) essa estatística, por não levar em consideração o número de repetições, deve ser 

avaliada com cautela quando a média do caráter apresenta valores reduzidos. Em 2005 

foram utilizadas duas repetições e a estimativa do CVg foi a mais elevada do período, 

embora a média das progênies não tenha sido a maior observada, a variabilidade genética 

presente associado ao efeito moderado da �̂�𝐹
2 favorece a identificação de genótipos 

superiores de modo mais acurado. 

Em se tratando de caracteres quantitativos como produção de grãos as 

condições desejáveis para seleção em populações segregantes são: média alta do caráter e 

elevada variabilidade genética (Ramalho et al., 2001). A estimativa mais elevada para a 

média das progênies foi observada em 2012, associado à elevada �̂�𝑝
2 e a precisão 

experimental (Cpe = 13,45%) esse ano mostrou-se muito favorável para identificação dos 

genótipos mais promissores. O mesmo pode ser verificado em 2011, 2009 e 2008. 

A precisão dos experimentos foi avaliada pelas estimativas de CVe e Cpe, a 

primeira estimativa é mais tradicional e quantifica a proporção do desvio residual em 

relação à média geral do experimento; o segundo faz a correção da média do experimento 

pelo quadrado do número de repetições. As estimativas obtidas para CVe se enquadram na 

faixa intermediária para produção de grãos, segundo a classificação proposta por Costa et 

al. (2002), estando em concordância com experimentos dessa natureza para arroz de terras 

altas. As estimativas para o Cpe evidenciam o efeito da perda de observações sobre a 

precisão dos experimentos. Os anos com duas repetições foram em geral mais precisos, 

como esperado, e com estimativas do Cpe inferiores as observadas para CVe. No entanto, 

em experimentos delineados sem repetição, como nos blocos aumentados, as estimativas se 

equivalem, exceto em situações de desbalanceamento, quando a raiz do número de 
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repetições, inferior a um, corrige a média do experimento, o que eleva a estimativa do 

coeficiente de variação experimental.  

A acurácia seletiva, em termos dos parâmetros anteriores, abrange 

simultaneamente o coeficiente de variação experimental, o número de repetições e o 

coeficiente de variação genotípica, sendo, por tanto, uma estatística adequada para avaliar 

qualidade de experimentos genéticos (Resende & Duarte, 2007). Os anos em que houve 

duas repetições, 2005, 2010, 2011 e 2012, produziram estimativas de acurácia mais 

elevadas. O menor valor foi observado em 2007, ano em que a variância genética não foi 

significativa, portanto, a identificação de genótipos superiores com precisão é 

comprometida. O grupo de progênies em 2005 apresentou-se como o mais favorável em 

termos de acurácia, nesse ano, a utilização de repetições associado à elevada variabilidade 

genética e variância fenotípica moderada resultou em acurácia seletiva superior a 80%, o 

que indica possibilidade de ganhos consistentes com a seleção.  

Os parâmetros estatísticos de precisão experimental mostraram-se favoráveis 

para o caráter floração. Todos os grupos de progênies avaliados no período apresentaram 

CVg elevado, que associado ao CVe reduzido resultaram em uma condição promissora para 

seleção. Pode ser constatado pelo CVr que em todos os grupos avaliados foram superiores a 

unidade, sugerindo que a variação fenotípica observada foi, em grande parte, devido à 

variabilidade genética entre as progênies. A acurácia estimada para floração foi elevada e 

condizente com os demais parâmetros estimados. Para altura de plantas os experimentos 

apresentaram um nível adequado de precisão, dada à natureza contínua da variável. Os 

dados de altura são obtidos pela amostragem de plantas aleatoriamente dentro da parcela e 

a leitura da altura é realizada com uma trena apropriada, esse procedimento padrão é 

sujeito a erros de registro o que pode contribuir para o erro das estimativas. 

De modo geral, os parâmetros estimados indicaram que para os caracteres dias 

para o florescimento médio e altura de plantas as condições para a seleção precoce são 

favoráveis, portanto, a seleção para o caráter produção de grãos é o principal objetivo com 

essa estratégia. Possivelmente o grande número de genes que controlam o caráter, 

produção de grãos, e a interação com o ambiente são os principais obstáculos para a 

efetividade da seleção precoce. Porém, os resultados mostraram que, com a avaliação 

criteriosa em vários locais é possível obter ganhos consistentes com o emprego da 

estratégia de seleção precoce. 
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4.4 PROGRESSO GENÉTICO 

 

Na Tabela 5 estão listadas as estimativas dos parâmetros da regressão linear 

generalizada para os caracteres produção de grãos (kg ha
-1

), dias para o florescimento 

médio (dias) e altura de planta (cm). Na tabela também estão listadas as estimativas do 

desvio padrão para o coeficiente angular, do valor da estatística t, do p-valor associado às 

estimativas, do ganho médio relativo e do ganho acumulado. 

Tabela 5.  Estimativas dos parâmetros da regressão linear generalizada para os caracteres 

produção de grãos (kg ha-1), dias para o florescimento médio (dias) e altura de plantas 

(cm), obtidas a partir dos dados dos ensaios de avaliação de progênies de te arroz de 

terras altas da Embrapa durante o período de 2002/03 a 2012/13. 

Parâmetro 
Produção de grãos  

(kg ha
-1

) 

Florescimento médio 

(dias) 

Altura de plantas 

 (cm) 

Intercepto 2884,915 76,785 98,431 

Coeficiente angular 80,512
***

 0,536
**

 -0,093
ns

 

Desvio Padrão 8,947 0,037 0,081 

Valor de t 8,998 14,503 -1,149 

P-valor < 0,0001 < 0,001 0,85 

Ganho relativo (%) 2,88 0,65 -0,0931 

Ganho acumulado (%) 32,86 6,73 -0,92 

 

 

Durante os doze anos de melhoramento da população elite de arroz de terras 

altas, avaliados por meio dos registros dos ensaios conduzidos durante os onze anos 

agrícolas, o ganho médio em produção de grãos estimado foi de 2,88% ao ano, esse valor 

tem como referência os valores dos coeficientes da regressão linear ajustada (Figura 3). O 

incremento médio anual em produção de grãos, representado pelo coeficiente angular, foi 

de 80,5 kg ha
-1

 ano
-1

. É possível visualizar na Figura 3 a confiança associada à estimativa 

do coeficiente angular, indicada pela região sombreada da figura, verifica-se que a reta 

ajustada não se posiciona na horizontal dentro do espaço de confiança, sendo, portanto, o 

coeficiente da regressão significativamente diferente de zero. Essa estimativa ao nível de 

probabilidade de 5% apresenta o intervalo de confiança de 62,9 a 98,0 kg ha
-1

. O ganho 

acumulado no período de 32,8% representa um acréscimo em produtividade de 918 kg ha
-1

 

em relação à média do primeiro grupo de progênies (2002).  

Códigos de significância para o teste t (𝛼 = 0,05): *** p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05, “ns” não significativo.  
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Figura 3.  Ganho genético para produção de grãos (kg ha
-1

), observado nos ensaios de 

rendimento de progênies F2:4 de arroz de terras altas da Embrapa Arroz e Feijão, no 

período de 2002/03 a 2012/13. As linhas verticais indicam o intervalo de confiança a 

95% para as médias ajustas. A região sombreada representa as bandas de confiança a 

95% para a regressão linear generalizada. 

Os intervalos de confiança das estimativas das médias ajustadas dos grupos 

de progênies interceptam a reta da equação e fornecem a dimensão do desvio das médias 

em relação à reta (Figura 3). Destaca-se o grupo de progênies do ano de 2007 que 

apresentou o maior desvio da média em relação à reta, esse fato condiz com os resultados 

observados para a variância genética e herdabilidade para esse ano, que foram os menores 

da série e não significativos. Observando a dispersão das médias dos grupos de 

progênies, nota-se um padrão de aumento nas médias no triênio, 2002, 2003 e 2004, 

seguido de uma redução em 2005. Apesar da redução da média em 2005, esse ano 

apresentou maior acurácia seletiva e consequentemente maior correlação fenotípica (�̂�𝑃𝐺) 

e, por tanto, mais promissor para seleção precoce. O mesmo foi observado para o grupo 

de progênies do ano de 2008. 

A avaliação da resposta do caráter dias para o florescimento médio (Figura 4) 

evidenciou que os grupos de progênies ficaram mais tardios, em média 0,5 dias por ano, o 

que representa um aumento médio de 0,65%. A resposta acumulada no período de 6,73% 

equivale a um aumento na duração do ciclo vegetativo de 5,52 dias em relação ao grupo de 

progênies do primeiro ano (82,1 dias). A precocidade é uma característica desejável para as 

cultivares de arroz de terras altas, pois as plantas ficam menos tempo no campo e 
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consequentemente menos sujeitas a condições extremas do ambiente que podem 

comprometer a produção e a qualidade do produto. A resposta observada das testemunhas 

para esse caráter (Tabela 6) variou de 74,6 (BRS Primavera) a 87,9 dias (Canastra).  

 
Figura 4.  Resposta observada para os caracteres altura de plantas (cm) e dias para floração 

média, nos ensaios de rendimento de progênies F2:4 de arroz de terras altas da Embrapa 

Arroz e Feijão, no período de 2002/03 a 2012/13. A região sombreada representa as 

bandas de confiança da regressão linear generalizada a 95% de probabilidade. 

 Entre os grupos de progênies, o mais precoce (74,0 dias) foi observado no ano 

de 2004 e o mais tardio (84,3) em 2010. Isso indica que apesar do aumento significativo na 

duração do ciclo das progênies avaliadas, estas estão dentro do intervalo observado nas 

cultivares comerciais, não sendo, portanto, motivo de grande preocupação nesta fase do 

programa, mas merece ser avaliado com cautela em fases mais avançadas. 

A resposta para altura de planta não foi significativa, evidenciando que para 

esse caráter há certa estabilidade entre os grupos de progênies. A dispersão das médias 
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ajustadas de altura de planta indica que não houve um padrão de redução de estatura, 

apesar da reta da equação da regressão ter apresentado uma ligeira inclinação negativa 

(Figura 4). É possível verificar que a reta pode assumir a posição horizontal na região de 

confiança, indicando a ausência de resposta significativa. Embora não tenha ocorrido 

ganho genético para este caráter existe um esforço, em menor intensidade, para obter 

plantas de estatura mais baixa.  Ganho significativo para altura de planta entre ciclos de 

seleção recorrente foi observado por Morais Júnior et al. (2015)  em progênies S0:2 de arroz 

de terras altas, eles observaram a redução da estatura de planta em 3,90 cm entre os ciclos 

1 e 4. É possível verificar na Figura 4 que o grupo de progênies em 2012 foi o mais baixo 

em estatura de todo o período 94,9 cm, menor que o grupo de testemunhas 95,7 (Tabela 6) 

e 5,4 cm menor que o grupo de estatura média mais alta (2004).  

O ganho genético obtido nesse trabalho difere de outros trabalhos que 

avaliaram o progresso genético em programas de melhoramento de arroz de terras altas. 

As diferenças de método, característica da população, fase do programa e períodos de 

avaliação torna difícil a comparação entre as estimativas de ganho genético. Morais 

Júnior et al. (2015), por exemplo, utilizando o método das médias ajustadas (Breseghello 

et al., 1998), estimaram o progresso genético em quatro ciclos de seleção recorrente. 

Trabalhando com progênies S0:2 de arroz de terras altas, os autores observaram o ganho 

relativo significativo para produção de grãos na ordem de 1,54%.  Nesse trabalho, os 

autores não detectaram ganho genético para altura de plantas e dias para o florescimento, 

mas concluíram a favor da eficiência da seleção recorrente em promover ganhos 

genéticos para caracteres quantitativos. Souza et al. (2007)  avaliaram o progresso de 

cultivares de arroz de terras altas lançadas no Estado de Minas Gerais no período de 1951 

a 2001, por meio da regressão linear da média das cultivares por década de lançamento. 

Os autores observaram ganho genético de 0,3% para o grupo precoce e 2,09% para as de 

ciclo tardio.  

Breseghello et al. (2011) avaliaram linhagens de arroz de terras altas a partir de 

dados dos ensaios de VCU no período de 1984 a 2009, 25 anos. Nesse estudo os autores 

observaram ganho anual de 1,44%. As linhagens avaliadas nesse estudo derivaram de 

populações desenvolvidas antes de 2000 e não se beneficiaram da estratégia de seleção 

recorrente modicada iniciada 2002/03 que conduz a redução do ciclo de seleção e leva a 

respostas positivas nos ganhos anuais. 



52 
 

 
 

Tabela 6.  Estimativas das médias ajustadas (BLUEs) e do desvio padrão (DP) dos caracteres 

produção de grãos (PG), dias para floração média (DF) e altura de plantas (AP), para 

os grupos de progênies e grupo de testemunhas. Estimadas a partir dos dados dos 

ensaios de avaliação de progênies 𝐅𝟐:𝟒 de arroz de terras altas da Embrapa durante o 

período de 2002/03 a 2012/13. 

 

A resposta da seleção precoce é fortemente influenciada por efeitos de natureza 

ambiental que compromete a seleção acurada das progênies com potencial para gerar as 

melhores linhagens. A eficiência dessa estratégia depende da estimação precisa dos efeitos 

ambientais, de modo que a seleção fique restrita ao mérito genético dos genótipos 

segregantes. Para tanto, a condução dos ensaios em vários locais é essencial. A seleção 

precoce mostra-se ineficaz, em situações práticas, não devido à ausência de bases na teoria 

genética, e sim, devido à herdabilidade reduzida decorrente do erro ambiental aleatório 

e/ou da interação dos genótipos com o ambiente (Bernardo, 1992). Surge então como 

alternativa para aumentar a eficiência da seleção precoce, elevar a herdabilidade por meio 

de estratégias de controle local como o uso de mais repetições, delineamento experimental 

apropriado ou outra técnica que permita o controle da variância decorrente do ambiente. 

Um dos argumentos a favor da seleção precoce é o direcionamento de recursos 

do programa para a avaliação mais intensa em fases mais avançadas. No entanto, a 

necessidade de ensaios em vários locais, o uso mais de repetições e a demanda de mão-de-

Grupos PG (kg ha
-1

) DP DF (dias) DP AP (cm) DP 

2002 2793 184,2 82 2,84 100,5 2,64 

2003 3011 179,4 77 2,83 97,0 2,61 

2004 3252 184,4 74 2,85 101,1 2,65 

2005 3054 184,8 77 2,88 100,1 2,68 

2006 3353 185,3 82 2,85 95,7 2,65 

2007 3718 195,9 79 2,89 97,1 2,74 

2008 3233 199,6 79 2,90 96,2 2,77 

2009 3829 196,3 82 2,91 97,7 2,74 

2010 3398 187,5 84 2,90 99,1 2,72 

2011 3542 211,3 81 2,89 98,0 2,81 

2012 3861 234,1 82 2,93 94,9 2,97 

Testemunhas 3382 488,8 82 6,23 95,7 6,59 

BRS Pepita 3667 363,9 76 1,66 98,6 3,25 

BRS Sertaneja 3608 310,0 81 1,40 102,6 2,78 

BRSMG Curinga 3536 313,5 84 1,41 91,9 2,81 

BRS Esmeralda 3483 363,8 79 1,66 95,9 3,25 

BRS Aimoré 3377 315,1 69 1,42 89,8 2,82 

BRS Bonança 3271 311,6 80 1,40 90,1 2,79 

BRS Talento 3229 314,4 84 1,41 89,9 2,82 

BRS Primavera 3157 309,5 75 1,40 104,2 2,77 

Canastra 3005 326,8 88 1,46 96,0 2,92 
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obra na condução dos experimentos pode comprometer o balanço dos recursos disponíveis. 

Assim, no planejamento das ações do programa é conveniente a realização de parcerias que 

permitam a condução dos ensaios mantendo um balanço favorável dos recursos entre as 

fases do programa. 

A obtenção de populações segregantes com média alta e elevada variabilidade 

genética associada às medidas de controle local potencializa os ganhos com a seleção 

precoce. Porém, a manutenção e manejo de grandes populações pode ser um esforço 

desnecessário, pois eventualmente a maioria dos genótipos será descartada restringindo a 

seleção à linhagem candidata a cultivar (Yang, 2009). A utilização das melhores linhagens 

identificadas precocemente nos futuros cruzamentos e a incorporação de novos genitores 

promissores, pode manter o nível elevado da população na qual a seleção precoce foi 

praticada e agregar alelos favoráveis, e assim, proporcionar o aumento progressivo dos 

ganhos com a seleção. 
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5 CONCLUSÕES 

 

i. As estratégias adotadas pelo programa de melhoramento de arroz de terras altas 

mostraram-se eficientes em promover o progresso genético para produção de 

grãos; 

ii. Para o caráter dias para o florescimento médio a resposta observada foi no 

sentido contrário aos objetivos do programa; 

iii. A estatura média dos grupos de progênies permaneceu estável durante o 

período; 

iv. Os parâmetros genéticos estimados indicaram que as populações de progênies 

avaliadas apresentaram potencial genético adequado para ganhos com a seleção 

precoce ao longo dos anos. 
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