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RESUMO GERAL 

 

MORAIS JÚNIOR, O. P. Seleção recorrente genômica como estratégia para aceleração 

de ganhos genéticos em arroz. 2016. 172 f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento 

de Plantas)–Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 20161. 

 

A obtenção de ganhos genéticos para caracteres quantitativos associada à 

manutenção da variabilidade genética são fatores importantes em programas de seleção 

recorrente. Com os avanços no campo da estatística genômica, estratégias de seleção 

potencialmente mais rápidas para alcance de ganhos genéticos estão sendo desenvolvidas, 

como a seleção genômica. Partindo-se de uma população subtropical de arroz irrigado 

(CNA12S), conduzida durante três ciclos de seleção recorrente, este estudo teve como 

objetivo geral avaliar o potencial de emprego do esquema de seleção recorrente genômica 

(GRS) em programas de melhoramento genético de arroz. Três estudos específicos foram 

desenvolvidos. No primeiro deles, avaliou-se a eficiência do esquema de seleção recorrente 

genotípica (RS) utilizado no programa de melhoramento de arroz da Embrapa, na obtenção 

de ganhos genéticos e manutenção da variabilidade genética populacional. O material 

experimental utilizado constituiu-se de dez ensaios de rendimento de progênies S1:3 

associadas a cada ciclo de seleção. Os caracteres avaliados foram produtividade de grãos, 

altura de planta e número de dias até o florescimento. Componentes de variância e 

covariância foram obtidos via abordagem Bayesiana e, com uso de marcadores SNP (single 

nucleotide polymorphisms) associados às progênies, também a diversidade e a estrutura 

genética populacional. Médias ajustadas de progênies em cada ciclo foram computadas e, 

por regressão linear generalizada, estimou-se o progresso genético, via abordagem 

frequentista. As magnitudes do tamanho efetivo populacional e da variância genética 

indicaram manutenção da variabilidade genética ao longo dos ciclos de seleção. O progresso 

genético alcançado para produtividade de grãos foi de 760 kg ha-1 por ciclo (1,95 % ao ano) 

e para dias para florescimento, -6,3 dias por ciclo (-1,28 % ao ano). Concluiu-se que, o 

progresso genético já alcançado e a variabilidade genética disponível na população 

demonstram a eficiência de RS no melhoramento de populações de arroz. Num segundo 

estudo, no contexto de seleção genômica, avaliou-se a eficiência relativa de GRS sobre o 

esquema de RS; além da acurácia de diferentes modelos de predição genômica, buscando-

se propor um esquema de GRS para melhoramento populacional de espécies autógamas 

como o arroz. Nesse estudo, o material genético foi composto por um ensaio de rendimento 

de progênies S1:3 do terceiro ciclo de seleção. Do grupo de 196 progênies fenotipadas para 

oito caracteres, com herdabilidades e arquiteturas genéticas diferentes, um grupo de 174 

progênies foi genotipado para marcadores SNP. Dez modelos preditivos foram ajustados ao 

conjunto de dados. O esquema de GRS, quando comparado ao de RS, apresentou maior 

eficiência, sobretudo em ganho genético por unidade de tempo. Dos modelos preditivos 

avaliados, HBLUP (hybrid best linear unbiased prediction, com uso de matriz híbrida de 

parentesco baseada em pedigree e marcadores SNP) e RForest (random forest) apresentaram 

maior potencial para predição genômica, haja vista a elevada acurácia de suas predições para 

maior número de caracteres. O modelo HBLUP foi notoriamente superior para caracteres 

mais complexos, como produtividade de grãos, enquanto RForest destacou-se para 

 
______________________________ 

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

  Coorientadores: Dr. Flávio Breseghello. Embrapa Arroz e Feijão; Prof. Dr. Alexandre   

Siqueira Guedes Coelho. EA-UFG. 
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caracteres menos complexos. A alta extensão do desequilíbrio de ligação na população 

sugere que a densidade de marcadores empregada (aproximadamente um SNP por 60 kb) é 

suficiente para a prática de predição genômica em populações com estrutura genética similar. 

No terceiro estudo buscou-se estender uma classe de modelos preditivos HBLUP baseados 

em norma de reação (contexto de ensaios multiambientais com interação genótipos × 

ambientes), para acomodar informações de parentesco e de covariáveis associadas aos 

ambientes de avaliação. Assim, avaliou-se a acurácia preditiva de modelos alternativos para 

predições multiambientais, bem como a importância relativa de estruturas de componentes 

aditivos e multiplicativos; além da influência de diferentes abordagens de agrupamento de 

informações genético-ambientais sobre a acurácia dos modelos. O material genético 

constituiu-se nos mesmos dez ensaios de rendimento de progênies S1:3, conduzidos durante 

três ciclos de seleção recorrente. Foi considerada uma sequência de seis modelos preditivos 

de norma de reação, do tipo HBLUP, com uso de covariáveis genéticas e ambientais, além 

de interações entre esses efeitos. A informação genômica foi proveniente de marcadores SNP 

obtidos por genotipagem de 173 progênies do terceiro ciclo de seleção. As covariáveis 

ambientais (num total de 401), informações genéticas (parentesco híbrido) e as interações 

entre esses efeitos explicaram importante porção da variância fenotípica, o que possibilitou 

aumento da acurácia preditiva dos modelos. O emprego de informações genéticas e de 

covariáveis ambientais apenas do respectivo ciclo de seleção mostrou-se suficiente para 

predições acuradas do desempenho de progênies não fenotipadas, mesmo em ambientes não 

amostrados. Este estudo é pioneiro em considerar conjuntamente parentesco híbrido, oriundo 

de informações de pedigree mais marcadores SNP, e covariáveis ambientais em modelos 

multiambientais baseados em norma de reação, para predição de valor genético em 

ambientes-alvo de programas de seleção recorrente.  

 

Palavras-chave: Oryza sativa, progresso genético, variabilidade genética, desequilíbrio de 

ligação, predição genômica, covariáveis ambientais, norma de reação. 
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GENERAL ABSTRACT 

 

MORAIS JÚNIOR, O. P. Genomic recurrent selection as strategy to accelerate genetic 

gains in rice. 2016. 172 f. Thesis (PhD’s Degree in Genetics and Plant Breeding)–School of 

Agronomy, Federal University of Goiás, Goiânia, 20162. 

 

Genetic gains for quantitative traits associated with the maintenance of genetic 

variability are important factors in recurrent selection programs. With advances in the area 

of statistical genomics, selection strategies potentially faster to achieve genetic gains are 

being developed, such as genomic selection. Using a subtropical population of irrigated rice 

(CNA12S), conducted during three cycles of recurrent selection, this study had as general 

objective to evaluate the potential of use of genomic recurrent selection (GRS) in a rice 

breeding program. Three specific studies were developed. In the first chapter, the efficiency 

of the genotypic recurrent selection (RS) used in the Embrapa’s rice breeding program was 

evaluated, in order to obtain genetic gains and maintain the population genetic variability. 

Ten yield trials of S1:3 progenies were used in the analyses. The evaluated traits were grain 

yield, plant height and days-to-flowering. Variance and covariance components were 

obtained using Bayesian approach. Using single nucleotide polymorphisms (SNP) markers, 

the population diversity and genetic structure also were estimated. Adjusted means of 

progenies in each cycle were computed and, genetic progress was estimated by generalized 

linear regression using frequentist approach. The magnitudes of effective population size 

and genetic variance indicated maintenance of genetic variability over selection cycles. The 

genetic progress achieved for grain yield was 760 kg ha-1 per cycle (1.95% per year), and for 

days-to-flowering, it was -6.3 days per cycle (-1.28% per year). It was concluded that the 

genetic progress already achieved and the genetic variability available in the population 

demonstrate the efficiency of RS in the improvement of rice populations. In the second 

chapter, in the context of genomic selection, the relative efficiency of GRS on RS was 

assessed, as well as the accuracy of different models of genomic prediction, in order to 

propose a GRS scheme for population breeding of self-pollinating species such as rice. In 

this study, the genetic material was the S1:3 progenies yield trial of the third selection cycle. 

From a group of 196 progenies that were phenotyped for eight traits with different 

heritabilities and genetic architectures, a group of 174 progenies was genotyped for SNP 

markers. Ten predictive models were fitted to the data set. The proposed GRS scheme, when 

compared to the RS method, showed higher efficiency, especially in genetic gain per unit of 

time. From the predictive models assessed, HBLUP (hybrid best linear unbiased prediction, 

using hybrid relationship matrix based in pedigree and SNP markers) and RForest (random 

forest) have greater potential for genomic prediction in irrigated rice, given the high accuracy 

of their predictions for a number of traits. The HBLUP model was notoriously superior for 

more complex traits, such as grain yield, while RForest stood out for less complex traits. The 

high extent of linkage disequilibrium in the population suggests that the marker density 

employed (approximately one SNP per 60 kb) is enough for the practice of genomic selection 

in populations with similar genetic structure. In the third chapter, the objective was to extend 

a class of HBLUP models based on reaction norm, in context of multi-environmental trials 

with genotype x environment interaction, for accommodation of hybrid genetic relationship 

 
______________________________ 

2 Adviser: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA-UFG. 

Coadvisers: Dr. Flávio Breseghello. Embrapa Arroz e Feijão; Prof. Dr. Alexandre Siqueira 

Guedes Coelho. EA-UFG 
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and information of the assessed environments. The accuracy of alternative models for multi-

environmental predictions was evaluated, as well as the relative importance of structures of 

additive and multiplicative components, using genetic relationship information and 

environmental covariates. This strategy allowed to evaluate the influence of different 

approaches to group the genetic-environmental information on the accuracy of models for 

prediction of breeding value of progenies for agronomic traits. The data consisted of the 

same ten trial of S1:3 progenies, carried out during three recurrent selection cycles. Six 

predictive HBLUP models of reaction norm were considered, using genetic and 

environmental covariates, as well as interactions between these effects. Genomic 

information was derived from SNP markers obtained for the 174 progenies of the third 

selection cycle. The 401 environmental covariates, the genetic information (hybrid genetic 

relationship) and the interactions among these effects explained an important portion of the 

phenotypic variance, allowing an increase in the predictive accuracy of models. The use of 

genetic information and environmental covariates only from the respective selection cycle 

is enough for accurate predictions of unphenotyped progenies, even in non-sampled 

environments. This is the first study to take into account simultaneously hybrid genetic 

relationship, stemming from pedigree information plus SNP markers, and environmental 

covariates in multi-environmental models based on reaction norm for breeding value 

prediction in target environments of a recurrent selection program. 

 

Key words: Oryza sativa, genetic progress, genetic variability, linkage disequilibrium, 

genomic prediction, environmental covariates, reaction norm. 
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1    INTRODUÇÃO GERAL 

 

Na agricultura moderna novos desafios têm surgido e os programas de 

melhoramento genético buscam, ao longo dos anos, estratégias eficientes para seleção de 

genótipos que apresentem desempenho superior. A dificuldade de melhorar populações para 

os caracteres quantitativos é reconhecida e exige o uso de métodos de melhoramento que 

permitam manutenção da variabilidade genética, para contínuos ganhos por seleção e 

aumento da probabilidade de seleção de genótipos superiores (Bernardo, 2002; Hallauer et 

al., 2010). Os melhoristas de arroz têm à sua disposição diferentes métodos de melhoramento 

(Breseghello & Coelho, 2013). Na seleção recorrente, em especial, genótipos superiores são 

selecionados e recombinados dentro de sua respectiva população, com objetivo de permitir 

o deslocamento da média do caráter sob seleção, no sentido desejado, devido ao contínuo 

aumento da frequência de alelos favoráveis na população, mantendo a variabilidade genética 

(Fehr, 1993; Ramalho et al., 2012). 

Ganhos genéticos significativos têm sido obtidos em várias espécies autógamas 

por meio de seleção recorrente (Ramalho et al., 2012; Morais Júnior et al., 2015). Porém, o 

tempo necessário para condução das populações eleva os custos de avaliação, limitando o 

processo de seleção e impactando as estratégias adotadas, principalmente ao se considerar o 

elevado número de genótipos, a baixa pressão de seleção e o reduzido número de repetições 

nos ensaios, fatores intrínsecos aos programas de melhoramento populacional. Portanto, é 

necessário empregar estratégias eficientes em programas de seleção recorrente para que seja 

possível obter maiores taxas de ganho genético ao longo dos ciclos de seleção. 

A partir do início do século XXI, novas técnicas de sequenciamento de DNA 

começaram a ser desenvolvidas, visando a produção massiva de sequências genômicas. O 

desenvolvimento de tecnologias de sequenciamento de DNA do tipo NGS (next-generation 

sequencing) reduziu drasticamente o custo e o tempo no processo de genotipagem em larga 

escala, comparativamente às tecnologias de sequenciamento anteriores. O emprego de tais 

tecnologias tem permitido a geração de grande massa de dados por meio de genotipagem na 

ordem de milhões de pares de bases, com identificação de marcadores genéticos moleculares 
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do tipo SNP (single nucleotide polymorphisms), possibilitando assim, eficiente avaliação 

genética em nível genômico (Davey et al., 2011). Essa nova realidade surgiu como mudança 

de paradigmas, modificando, sobretudo, a escala das análises. Assim, como ferramenta-

suporte aos programas de melhoramento genético, as técnicas baseadas na utilização de 

marcadores genéticos moleculares surgiram para agregar informações à etapa de seleção de 

genótipos superiores, permitindo estudar e detectar regiões do genoma que influenciam a 

expressão de caracteres quantitativos, isto é, de locos controladores desses caracteres – QTL 

(quantitative trait loci) (Bernardo & Yu, 2007). 

Com o avanço no campo da estatística e genômica, estratégias de seleção 

potencialmente mais rápidas estão sendo desenvolvidas. A seleção genômica ampla (GWS) 

ou seleção genômica (GS), originalmente proposta por Meuwissen et al. (2001), é uma 

técnica de seleção que faz uso de grande número de marcadores de DNA amplamente 

distribuídos no genoma, sem necessidade de identificação ou mapeamento de QTL; ou seja, 

sem restrição ao número de QTL considerados na expressão do caráter (Heffner et al., 2009). 

Nesta técnica os efeitos de milhares de marcadores de DNA distribuídos no genoma são 

estimados com base em dados fenotípicos de uma população representativa da população de 

seleção. Esta população representativa, seja a mesma população, porém em gerações ou 

ciclos de seleção anteriores, ou outra população com mesmo background genético da 

população de seleção, é dividida em população de treinamento (dados fenotípicos e 

genômicos para treinamento de modelos de predição) e população de validação (parte dos 

dados fenotípicos e genômicos da população de treinamento para validação de modelos de 

predição). As acurácias preditivas de diferentes modelos são avaliadas em populações de 

validação e, em seguida, o modelo mais acurado é empregado para predição de valores 

genéticos genômicos (GEBV), pela estimação dos efeitos de substituição alélica, em 

populações de seleção, com uso exclusivo de dados genômicos (Meuwissen et al., 2001; 

Crossa et al., 2011). Assim, GEBV podem ser utilizados para seleção precoce em programas 

de seleção recorrente. Tal estratégia acelera a seleção, pela possibilidade de se elegerem 

progênies de interesse, em determinados ciclos de seleção, sem necessidade de fenotipagem. 

Um programa de seleção recorrente tem sua eficiência determinada pela resposta 

à seleção por unidade de tempo (ΔG) como: ΔG =
i.r.σa

t
 (Falconer & Mackay, 1996); em que 

i é intensidade de seleção; r é acurácia da seleção; σa é desvio padrão genético aditivo; e t é 

intervalo entre ciclos de seleção. Dado que acurácia da seleção e variância aditiva são 

dependentes do caráter e da população sob melhoramento, o aumento da resposta à seleção 
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está relacionado ao menor intervalo entre ciclos e à maior intensidade de seleção; dois fatores 

passíveis de serem alcançados via seleção recorrente genômica (GRS). Maior intensidade de 

seleção pode ser aplicada aumentando o número de genótipos avaliados, desde que se atenda 

ao tamanho efetivo populacional (Ne) mínimo admissível, para manutenção da variabilidade 

genética (Vencovsky & Crossa, 2003). E, menor intervalo entre ciclos pode ser conseguido 

por seleção em gerações precoces. Diante disso, nota-se a potencialidade da seleção 

genômica para uso em programas de seleção recorrente, principalmente, de espécies 

autógamas, com consequente aumento dos ganhos em seleção por unidade de tempo 

(Resende et al., 2008), desde que seja mantida a variabilidade genética. 

Estudos genômicos aplicados a estratégias de seleção recorrente podem 

subsidiar melhorias importantes na eficiência dos programas de melhoramento genético do 

arroz. Uma série de fatores que influenciam a performance da predição genômica tem sido 

relatada, sejam eles passíveis de controle do melhorista, como tamanho populacional (N), 

precisão experimental, extensão do desequilíbrio de ligação (LD) e densidade de marcadores 

de DNA; ou relativos à natureza biológica do caráter, como arquitetura genética e 

herdabilidade (Daetwyler et al. 2010; Wimmer et al. 2013). Para lidar com a arquitetura 

genética de caracteres, sejam qualitativos ou quantitativos, vários modelos de predição 

genômica têm sido propostos (de los Campos et al., 2013). Contudo, a avaliação da eficiência 

desses modelos ainda é incipiente em aplicações. Assim, a determinação dos modelos mais 

acurados e de fácil implementação nos programas de melhoramento tem sido necessária. 

Tais estudos têm como objetivos comuns o aumento da eficiência de seleção, maior rapidez 

na obtenção de ganhos genéticos e redução de custos, relativamente à clássica seleção 

baseada exclusivamente no fenótipo. Com isso, espera-se a obtenção mais frequente de 

cultivares, cada vez mais produtivas e de melhor qualidade. 

Nesse contexto, partindo-se de uma população subtropical de arroz irrigado – 

CNA12S, conduzida sob seleção recorrente no programa de melhoramento de arroz da 

Embrapa, este trabalho teve como objetivos: i) avaliar a eficiência do esquema de seleção 

recorrente genotípica empregado neste programa, na obtenção de ganhos genéticos, 

manutenção da variabilidade genética, e no aumento do potencial genético da população em 

gerar linhagens superiores para certos caracteres agronômicos; ii) avaliar a eficiência relativa 

da seleção recorrente genômica sobre a seleção recorrente genotípica; iii) caracterizar 

genética e fenotipicamente a população alvo quanto ao potencial para seleção genômica; iv) 

avaliar a eficiência de modelos de predição que adotam diferentes estruturas de parentesco 
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e abordagens estatísticas; v) propor um esquema de seleção recorrente genotípica para 

espécies autógamas como o arroz; vi) estender uma classe de modelos de predição, baseada 

em norma de reação, para acomodação de parentesco híbrido (com informações de pedigree 

e de marcadores de DNA – ex. SNP); vii) avaliar a acurácia preditiva desses modelos para 

predições multiambientais, bem como a importância relativa de diferentes estruturas de 

componentes aditivos e multiplicativos (interações), com uso de informações de parentesco 

híbrido e de covariáveis ambientais; e viii) avaliar a influência de diferentes abordagens de 

agrupamento de informações genético-ambientais na acurácia de modelos para predição de 

valor genético de progênies não fenotipadas, em ambientes amostrados e não amostrados. 
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2    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1   MELHORAMENTO GENÉTICO DO ARROZ NA EMBRAPA 

 

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

Indonésia, pelo botânico holandês Van der Stok; porém, os primeiros trabalhos de 

melhoramento genético propriamente ditos, só ocorreram no Japão a partir de 1893, na 

Estação Experimental Agrícola Nacional (Chang & Li, 1980). A primeira estratégia de 

melhoramento utilizada em arroz foi seleção em variedades tradicionais, a qual foi seguida 

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

japonês de melhoramento genético do arroz passou a empregar o método genealógico, e em 

seguida, os métodos da população (bulk) e de mutação artificial (Pereira, 2002).  

No Brasil, os primeiros trabalhos de melhoramento genético em orizicultura 

foram iniciados em 1937, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), visando o 

desenvolvimento de cultivares de terras altas (Morais et al., 2006; Martinez et al., 2014). O 

melhoramento do arroz irrigado e de terras altas no país é dividido em três fases: a primeira 

remonta ao período anterior a 1938, caracterizada pelo aproveitamento da variabilidade 

genética existente em variedades locais, em materiais de coletas e introduções feitas de 

outros países; a segunda, que compreende o período entre 1938 e 1970, é caracterizada pela 

obtenção de variabilidade genética por meio de hibridações e, também, por coletas e 

introduções de outros países; e a terceira fase, compreendida do início da década de 1970 até 

os dias atuais, é caracterizada por atividades intensas de melhoramento, buscando-se 

aproveitamento máximo da variabilidade genética disponível em bancos de germoplasma 

nacionais e internacionais; inclusive já com o auxílio de técnicas biotecnológicas. Na última 

fase, merecem destaque as atividades desenvolvidas no âmbito da Embrapa (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e de instituições estaduais de pesquisa agropecuária, 

as quais têm contribuído para ganhos genéticos na cultura (Pereira, 2002; Morais et al., 2006; 

Breseghello et al., 2011). 
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Tem-se observado grande dificuldade em ultrapassar os níveis de produtividade 

alcançados pelas cultivares de arroz irrigado liberadas pelo programa de melhoramento 

genético do IRRI (International Rice Research Institute, situado nas Filipinas), durante as 

décadas de 1960 e 1970, período da Revolução Verde (Khush, 2001; Guimarães, 2009). 

Dentre essas cultivares destaca-se a primeira cultivar com tipo de planta moderno, IR8, de 

porte semi-anã do grupo indica, liberada para comercialização em 1966. A cultivar IR8 foi 

obtida do cruzamento realizado no IRRI, entre as cultivares Peta (Cina/Lati Sail), de porte 

alto e vigorosa da Indonésia, e Dee-geo-woo-gen, da China, sendo esta um mutante natural 

que originou o gene de nanismo, sd1 (De Datta et al., 1968; Peng et al., 1999).  

O uso de cultivares modernas de arroz irrigado com características importantes 

à cultura (ciclo curto, baixa estatura de planta, elevado perfilhamento, alta responsividade 

ao nitrogênio, resistência ao acamamento, às doenças e aos insetos-praga), associado a 

práticas fitotécnicas adequadas, contribuiu para ganhos em produtividade superiores a 30% 

(Carmona et al., 1994; Menezes et al., 2012; Martinez et al., 2014). Desde então, o intenso 

uso de linhagens derivadas de tais cultivares modernas em cruzamentos, tem contribuído 

para o estreitamento da base genética das cultivares atuais em todos os países produtores 

(Rangel et al., 1996, 2000a; Breseghello et al., 1999; Rana et al., 2009; Raimondi et al., 

2014; Rabelo et al., 2015; Nadaf et al., 2016). Diante disso, é necessário que os programas 

de melhoramento genético do arroz, nacionais ou internacionais, se ajustem constantemente 

e empreguem estratégias cada vez mais eficientes para seleção de genótipos superiores. 

Nesse contexto, a ampliação da base genética das cultivares de arroz irrigado no 

Brasil tem sido buscada nos programas nacionais de melhoramento, como estratégia para se 

evitar, em médio e longo prazos, o platô de produtividade e a erosão genética da cultura, ou 

seja, a perda de alelos de interesse. Uma das principais alternativas para isso é o uso da ampla 

diversidade genética presente nos bancos de germoplasma, principalmente associada a 

variedades tradicionais já adaptadas em amplo espectro de ambientes. A Embrapa possui 

uma importante coleção nuclear em seu banco de germoplasma, composta por 550 acessos, 

em que, 186 são de sistema de cultivo irrigado, 281 de terras altas e 83 de sistema facultativo 

(Abadie et al., 2005). O uso da variabilidade genética contida nessa coleção tem-se mostrado 

como alternativa eficiente para a sustentabilidade do programa de melhoramento genético 

para contínuo lançamento de cultivares (Breseghello et al., 2011).   

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

ser realizado. Portanto, pensando na sustentabilidade da cultura do arroz, o programa de 
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melhoramento genético da Embrapa tem trabalhado com subconjuntos desse germoplasma, 

constituindo populações de melhoramento. Tais populações vêm sendo manejadas em dois 

níveis de intensidade de seleção, que pode ser exemplificada pela abordagem proposta por 

Kelly (1999), sobre a utilização do germoplasma disponível em um programa de 

melhoramento. Resumidamente, o germoplasma do programa pode ser representado por uma 

pirâmide, em que na base estarão os genótipos com menor frequência de alelos favoráveis e 

no vértice superior os genótipos elite. As ações de pré-melhoramento são implementadas de 

modo a alocar alelos existentes na base da pirâmide para o topo da pirâmide, visando inseri-

los em genótipos superiores, mas que são carentes desses alelos em particular. Portanto, de 

acordo com a exemplificação, no primeiro nível encontra-se a categoria-base, constituída 

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

onde se localiza a categoria-elite. A categoria-elite consiste, a rigor, em um subconjunto da 

categoria-base, porém sintetizada por cruzamentos entre genitores elite, com finalidade de 

gerar genótipos transgressivos para serem lançados como novas cultivares (Castro, 2000; 

Morais, 2000; Morais et al., 2006).  

O programa de melhoramento tem-se dedicado fortemente ao aumento do nível 

genético de ambas populações de melhoramento (categoria-base e categoria-elite). Isso com 

o objetivo principal de desenvolver cultivares de alto potencial produtivo, que sejam 

resistentes a estresses bióticos e tolerantes aos abióticos, e com alta qualidade de grãos, para 

promover e garantir a competitividade e sustentabilidade à orizicultura brasileira. Enquanto 

que a maioria dos programas de melhoramento do arroz utiliza-se do método genealógico, 

para condução de populações segregantes, com realização de cruzamentos entre linhagens, 

seleção de plantas na geração F2 e seleção entre e dentro de progênies até geração F4 ou F5, 

o programa da Embrapa emprega um método genealógico modificado, com realização de 

teste de progênie na geração F2:4, tanto em arroz irrigado como de terras altas. Esse método 

se baseia nos princípios da seleção recorrente genotípica (seleção baseada em teste de 

progênies), para acúmulo precoce de alelos favoráveis na categoria-elite do programa 

(Martinez et al., 2014).  

A categoria-elite do programa de melhoramento do arroz é sintetizada a partir 

de cruzamentos entre genitores elite, visando identificar genótipos transgressivos superiores 

para serem lançados como uma nova cultivar. A categoria-elite é composta por quatro 

subpopulações, melhoradas simultaneamente, portanto, com duração do ciclo igual a quatro 

anos. Para evitar a desconexão e subsequente diferenciação genética entre as subpopulações, 
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passível de ocorrência devido à seleção ou deriva genética, progênies-elite (progênies F2:4 

selecionadas) de ciclos anteriores da categoria-elite ou da categoria-base, como também 

linhagens-elite ou cultivares comerciais do programa, ou até de outros programas de 

melhoramento, são utilizadas para recombinação (cruzamentos, normalmente biparentais). 

Durante o manejo da categoria-elite não há preocupação com a deriva genética, o que 

justifica emprego de baixo tamanho efetivo, pois os alelos que por ventura vierem a serem 

perdidos, em função da forte pressão de seleção, podem ser resgatados pela migração de 

indivíduos de alta performance da categoria-base para dentro da categoria-elite (Castro et 

al., 2000; Morais et al., 2000; Morais et al., 2006). No final de cada ciclo de seleção da 

categoria-elite, um grupo de progênies S1:3 selecionadas, de alto desempenho geral para 

características desejáveis, é avançado para extração de linhagens visando o desenvolvimento 

de novas cultivares. 

De modo geral, cada ciclo de seleção para teste de progênie F2:4 da categoria-

elite, com duração de quatro anos, envolve as seguintes etapas: (i) realização de cruzamentos 

elite, em geral biparentais e dirigidos para maior complementariedade possível; (ii) avanço 

da geração F1 por autofecundação na entressafra e colheita em “bulk”, para multiplicação e 

obtenção de sementes F2, no primeiro ano; (iii) seleção individual de plantas F2 dentro de 

cada cruzamento, no segundo ano; (iv) cultivo de progênies F2:3 em condições favoráveis 

para expressão do potencial produtivo, visando seleção e colheita em “bulk” das melhores 

progênies, no terceiro ano; (v) avaliação e seleção de progênies F2:4 em ensaios de 

rendimento de progênies, com repetição, conduzidos em diferentes locais, junto às 

instituições estaduais de pesquisa agropecuária, de acordo com parcerias consolidadas, no 

quarto ano (Martinez et al., 2014). 

Como pode-se observar, o método de condução de populações segregantes 

(categoria-elite) de arroz na Embrapa possui como principal característica a avaliação do 

desempenho produtivo de progênies já em geração precoce, o que permite colocar as 

populações para extração de linhagens em um patamar de produtividade mais elevado. Outro 

fator positivo consiste na redução do tamanho das populações sob exploração, com descarte 

antecipado de progênies indesejáveis, pelo avanço apenas das mais promissoras. Outra 

vantagem do método consiste no uso de recombinantes (progênies F2:4 selecionadas) de alto 

desempenho e de tamanho efetivo superior ao de uma linhagem fixada, para cruzamentos e 

consequente formação de nova população de melhoramento (Morais, 1997). Em relação ao 

método genealógico tradicional, o método é vantajoso por dispensar as anotações da 
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genealogia e não se basear em seleção visual para caracteres de baixa herdabilidade. Porém, 

uma característica interessante desse método, advinda do método genealógico, consiste na 

redução das perdas por amostragem, pois os descendentes das plantas F2 são mantidos 

individualizados. A realização da seleção com base em ensaios de rendimento de progênies 

conduzidos em mais de um ambiente, também é outro potencial do método, pois permite 

atenuar o efeito da interação de genótipos com ambientes sobre as médias genotípicas.      

De acordo com as particularidades potenciais do método de condução de 

populações segregantes (categoria-elite) empregado no programa de melhoramento do arroz 

na Embrapa, é esperado maior ganho genético anual, haja vista que permite reduzir 

substancialmente o ciclo de seleção, sendo útil para superar os patamares de produtividade 

na cultura do arroz. Maiores taxas de ganho genético em produtividade de grãos (Breseghello 

et al., 2011), estabilidade e adaptabilidade produtiva (Colombari et al., 2013), têm sido 

verificadas no programa da Embrapa em período que coincide com a implementação do 

método, haja vista que as primeiras avaliações e seleção de progênies em geração precoce 

(F2:4) ocorreram em 2002 (Martinez et al., 2014).  

No que tange à categoria-base, cada população constituinte dessa categoria 

possui, pelo menos, uma característica que a distingue das demais, de forma que possa ser 

manejada individualmente, conduzida e melhorada por seleção recorrente. Essa subdivisão 

tem possibilitado a exploração mais efetiva do germoplasma de arroz, pois a categoria-base 

é enriquecida por ações de pré-melhoramento, focalizadas na prospecção de alelos de 

interesse. No melhoramento da categoria-base são preservados tamanhos efetivos elevados, 

para se reduzirem perdas de alelos por deriva genética, assumindo-se, entretanto, ganhos 

genéticos menores por ciclo de seleção em relação aos ganhos alcançados na categoria-elite. 

A cada ciclo é avaliada a possibilidade de se incorporarem os melhores genótipos da 

categoria-base na categoria-elite. Essa incorporação é precedida de cruzamentos teste, para 

avaliar a capacidade combinatória do novo genitor com os genitores constituintes da 

categoria-elite (Castro, 2000; Morais, 2000). 

No Brasil, o programa de seleção recorrente para melhoramento de categoria-

base em arroz iniciou-se em 1989, tanto para arroz irrigado (Taillebois & Neves, 1989) como 

de terras altas (Taillebois & Guimarães, 1989).  Essa iniciativa deu-se por meio de parceria 

da Embrapa com o IRAT (Institut de Recherches Agronomiques et des Cultivares Vivriéres, 

França), atual CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 

pour le Développement). Estas instituições iniciaram um programa de melhoramento 
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populacional visando desenvolver populações de base genética ampla com potencial de 

geração de progênies promissoras. Para o sistema irrigado, a primeira população sintetizada 

foi a CNA-IRAT-4, obtida pelo intercruzamento de dez genitores de origem genética 

distinta; nove da subespécie japonica e uma da subespécie indica. Este era uma linhagem 

mutante oriunda de IR36, obtida por Sing & Ikehashi (1981), que possui o gene recessivo 

(ms) condicionante de macho-esterilidade genética. A primeira cultivar de arroz irrigado 

oriunda desse programa de seleção recorrente foi SCS-BRS Tio Taka, lançada no ano 2002 

(Rangel et al., 2007), em parceria com a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina). 

Atualmente, a categoria-base do programa de seleção recorrente da Embrapa está 

compartimentalizada em sete populações, sintetizadas para objetivos específicos. As 

populações do programa de seleção recorrente em arroz irrigado são: CNA11 e CNA12 

(Tropical e Subtropical), sintetizadas respectivamente em 1996 e 2002; e as de arroz de terras 

altas são: CNA6, CNA9, CG136, CG2710 e CNA13, sintetizadas respectivamente em 1994, 

1993, 2008, 2008 e 2010. Essas populações vêm sendo melhoradas sistematicamente, 

focalizando, principalmente, produtividade e qualidade de grãos; resistência às doenças, 

pragas e ao acamamento; maior precocidade e vigor inicial; tolerância à toxidez por ferro, à 

salinidade, ao frio e ao estresse hídrico. 

O programa de seleção recorrente em arroz irrigado da Embrapa, especialmente, 

tem-se dedicado ao melhoramento de populações para as regiões tropical e subtropical do 

Brasil. A região subtropical do país, em especial, compreende os estados do Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina, que respondem, juntos, por aproximadamente 67% do arroz brasileiro; 

quase integralmente colhido em lavouras irrigadas (Guimarães et al., 2006; Menezes et al., 

2012). Nessa região, os principais fatores agronômicos limitantes são: alta incidência da 

forma invasora de arroz, conhecida como “arroz vermelho”; ocorrência de baixas 

temperaturas, principalmente durante a emergência ou na floração; toxidez por ferro; e 

salinidade na região costeira. São ainda considerados fatores restritivos à cultura, os insetos-

praga e as doenças. Além disso, cultivares mais precoces e com maior tolerância ao frio 

reduzem o custo da irrigação e o risco de perdas devido a baixas temperaturas. De modo 

geral, alta produtividade e qualidade de grãos, aliadas à elevada tolerância ao frio, à toxidez 

por ferro e à salinidade, à resistência à brusone e à bicheira da raiz contribuiriam sobre 

maneira para a maior sustentabilidade econômica da exploração arrozeira na região 

subtropical do país (Morais et al., 2006).  
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2.2    SELEÇÃO RECORRENTE EM ARROZ 

 

A maioria dos caracteres com que os melhoristas trabalham é de natureza 

quantitativa, ou seja, são controlados por muitos genes e altamente influenciados pelo 

ambiente, o que representa dificuldade adicional ao trabalho de seleção de genótipos. Outro 

fator limitante ao melhoramento genético é a necessidade de melhoramento simultâneo de 

várias características, associado à presença de alelos de interesse em genitores diferentes. 

Nessas situações, torna-se impossível acumular todos os alelos favoráveis de uma única vez, 

em um único cruzamento. Por isso, o uso da seleção recorrente apresenta-se como principal 

alternativa para se obter sucesso também nos programas de melhoramento genético de 

espécies autógamas (Bernardo, 2002; Ramalho et al., 2012). 

O termo “seleção recorrente” foi utilizado pela primeira vez por Hull (1945), em 

denominação a um método cíclico de melhoramento, com objetivo de estimar a capacidade 

combinatória de linhagens de milho. Devido à maior facilidade na realização de cruzamentos 

em espécies alógamas, a seleção recorrente tem sido tradicionalmente mais empregada no 

melhoramento destas do que em espécies autógamas (Ramalho et al., 2012). O método foi 

proposto para espécies autógamas na década de 1960 (Khadr & Frey, 1965) e desde então 

tem sido aplicado em muitas culturas e com resultados promissores quanto à obtenção de 

ganhos genéticos associada a manutenção de variabilidade e potencial genético após vários 

ciclos de seleção (Sumarno & Fehr, 1982; Olmeda-Arcega et al., 1995; Holland et al., 2000; 

Ramalho et al., 2005; Niu et al., 2010; Morais Júnior et al., 2015).  

O método de seleção recorrente pode ser realizado de duas maneiras, quanto à 

estratégia de seleção: seleção recorrente fenotípica ou massal, com seleção realizada no 

âmbito de planta; e seleção recorrente genotípica ou com teste de progênies, com seleção 

realizada em população estruturada em progênies (Fehr, 1993). A seleção recorrente 

fenotípica, por se basear apenas no fenótipo das plantas constituintes da população, não é 

eficiente para caracteres quantitativos ou de baixa herdabilidade. Por outro lado, a seleção 

recorrente genotípica baseada em teste de progênies é eficiente para qualquer tipo de caráter, 

seja qualitativo ou quantitativo, o que justifica seu maior emprego em programas de 

melhoramento genético populacional (Hallauer et al., 2010; Ramalho et al., 2012). 

O método de seleção recorrente genotípica, especialmente, é um processo cíclico 

e contínuo, que envolve a obtenção de progênies, avaliação, seleção e recombinação das 

melhores, para aumento da frequência dos alelos favoráveis e consequente melhoria da 
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expressão do caráter sob seleção (Fehr, 1993). Em síntese, na seleção recorrente as progênies 

com características de interesse ao programa são selecionadas e recombinadas para gerar 

uma nova população. Esta população é utilizada para iniciar novo ciclo de seleção. O 

processo é repetido continuamente, visando identificar progênies superiores para 

abastecimento do programa de desenvolvimento de cultivares, pelo enriquecimento da 

categoria-elite. Genericamente, o método consiste em repetir, ciclicamente, os mesmos 

procedimentos, para tornar contínua a concentração de alelos favoráveis, com consequente 

deslocamento da média do caráter no sentido desejado (Geraldi, 1997; Hallauer et al., 2010). 

O método de seleção recorrente é dividido em dois grupos: intrapopulacional, 

com objetivo de melhoramento do comportamento per se da população; e interpopulacional, 

em que, além do melhoramento do comportamento das populações envolvidas, tem-se como 

objetivo principal o melhoramento do híbrido delas resultante, por meio da exploração da 

capacidade combinatória entre duas populações (Paterniani & Miranda Filho, 1987). 

Segundo Hallauer (1980), quando o programa objetiva adaptar germoplasma exótico ou 

melhorar o potencial de populações visando extração de progênies superiores para 

desenvolvimento de cultivares, deve-se dar preferência ao melhoramento intrapopulacional. 

As etapas do melhoramento intrapopulacional em autógamas, por meio de 

seleção recorrente genotípica, compreendem síntese e melhoramento da categoria-base, que 

envolvem avaliação, seleção e recombinação de progênies. Para sintetização da categoria-

base é preciso escolha adequada dos genitores; etapa que merece máxima dedicação dos 

melhoristas, pois dela depende todo sucesso futuro (Fehr, 1993). A categoria-base deve 

possuir, além de média alta para caracteres de interesse, variabilidade genética suficiente 

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

criteriosa para atender esses quesitos. Linhagens exóticas ou pouco adaptadas podem 

aumentar a variabilidade genética, no entanto, reduzem a média da população para os 

caracteres agronômicos (Morais, 1992). 

Normalmente, para síntese da categoria-base, são utilizados mais que oito 

genitores de alta capacidade geral de combinação, escolhidos de acordo com características 

relacionadas ao objetivo do programa de seleção recorrente (produtividade de grãos, 

precocidade, tolerância à estresse hídrico, tolerância à determinada doença, etc.), desde que 

sejam divergentes e com origem genética distinta. Esse tipo de população, sintetizada com 

mais que oito genitores, é conhecido como de “ampla base genética”. Populações sintéticas 

de ampla base genética são manejadas com baixa pressão de seleção, para resultados a médio 
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e longo prazo, devido à baixa frequência dos alelos favoráveis para os caracteres de interesse, 

advindos de muitos genitores divergentes. Outro tipo de categoria-base, para seleção 

recorrente, consiste na população de “estreita base genética”, que envolve menos que oito 

genitores, normalmente um número entre quatro e seis, em sua síntese (Vales, 2009). A 

origem e a divergência genética dos genitores para sua síntese são fatores relevantes, pois 

tem-se como objetivo desenvolver populações com alta frequência de alelos favoráveis para 

o programa. Portanto, populações de estreita base genética são manejadas sob alta pressão 

de seleção (menor tamanho efetivo), para resultados a curto prazo.  

A segunda etapa do processo é o melhoramento da categoria-base. Na Embrapa, 

ao utilizar o método de seleção recorrente em progênies S0:2 ou S1:3 de arroz, com uma 

geração por ano, normalmente cada ciclo de seleção é completado, respectivamente, em três 

ou quatro anos (Rangel & Neves, 1995). Considerando-se um ciclo de quatro anos, devido a 

seleção de plantas S1 ao invés de S0, no primeiro ano, realiza-se a recombinação de progênies 

S1:3 com uso de sementes remanescentes (S2:3), na entressafra agrícola, e a multiplicação de 

sementes S0 na safra agrícola. No segundo ano faz-se a seleção de plantas individuais (S1), 

dentro de cada cruzamento, na safra agrícola. No terceiro ano faz-se seleção das melhores 

progênies S1:2 e de cinco plantas (progênies S2:3) de cada progênie, para recombinação, e 

colheita das progênies selecionadas em bulk. No quarto ano realiza-se a avaliação para 

rendimento de grãos de progênies S1:3 em ensaios conduzidos em mais de um local. 

No melhoramento da categoria-base, um ponto relevante a ser considerado é a 

preservação da variabilidade genética ao longo dos ciclos de seleção, pois este é um dos pré-

requisitos para sucesso da seleção recorrente. Segundo Souza Júnior et al. (2000), a redução 

da variabilidade é intrínseca ao método, porém, ela pode ser acelerada como resultado de 

deriva genética, acarretando em reduções no ganho genético por seleção. Deriva nas 

frequências alélicas são relacionadas ao processo de amostragem, sendo mais drásticas 

quanto menores forem as amostras. Fator importante a ser considerado, para se evitar a 

deriva genética, consiste na manutenção da integridade genética das populações ao longo 

dos ciclos de seleção, para que os ganhos genéticos sejam contínuos pela manutenção de 

adequado tamanho efetivo populacional – Ne (Morais, 1997; Vencovsky & Crossa, 2003). 

Os primeiros estudos que abordaram a teoria de tamanho efetivo (Ne) foram 

desenvolvidos por Wright (1931) e Fisher (1941). Eles definiram-no como o tamanho de 

uma população ideal de referência, infinita e em estado panmítico, que poderia gerar a 

mesma quantidade de endogamia (decréscimo na hetrozigozidade) ou de variação nas 
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frequências alélicas como aquela observada na população em estudo. Em síntese, representa 

uma medida da representatividade genética de uma amostra de indivíduos, avaliada pela taxa 

de deriva genética e endogamia (Crow & Kimura, 1970; Vencovsky & Crossa, 1999). Em 

programas de seleção recorrente, a escolha dos genitores da nova população é a fase mais 

crítica de todo o processo. Nesta etapa, o melhorista não somente deve selecionar os 

melhores indivíduos, tendo em conta os objetivos do programa, como também, deve evitar 

a perda de alelos que contribuem positivamente para um melhor comportamento geral da 

população. Na seleção de progênies para determinado caráter, deve-se utilizar uma amostra 

da população cujo Ne seja não apenas suficiente para garantir o progresso genético no sentido 

desejado, como também para assegurar a presença dos alelos favoráveis para todos os 

caracteres de interesse (Morais, 1997; Vencovsky & Crossa, 2003). 

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

categoria-base, as melhores progênies S0:2 ou S1:3 selecionadas são alocadas ao grupo de 

progênies da categoria-elite para avanço de gerações visando extração e seleção de linhagens 

superiores, com base em ensaios multilocais. Outro grupo de progênies S0:2 ou S1:3 

selecionadas, também com características importantes como alta produtividade de grãos, 

porém não potencialmente capazes de fornecer linhagens superiores, é utilizado em 

cruzamentos com linhagens genitoras elite no desenvolvimento de cultivares. Por 

apresentarem variância genética aditiva de maior magnitude, as populações de base genética 

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

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

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

programa de melhoramento genético; ou seja, permite aumento da média do caráter sob 

seleção, com manutenção de satisfatória variabilidade genética, visando promover constante 

progresso genético com seleção (Guimarães & Châtel, 2003; Morais, 2003). 

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

como uma alternativa interessante na obtenção de ganhos genéticos contínuos em caracteres 

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

como o arroz, essa estratégia tem contribuído com altas estimativas de progresso genético 

(Rangel et al., 2002; Breseghello et al., 2009; Morais Júnior et al., 2015). Portanto, esse 

método de melhoramento populacional está sendo intensivamente integrado aos programas 

de melhoramento de plantas autógamas, no sentido de se obter cultivares de elevada 

capacidade produtiva de grãos (Morais et al., 2006; Ramalho et al., 2012). Dada a 
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flexibilidade do melhoramento populacional, via seleção recorrente, este método oferece a 

oportunidade de integrar ferramentas de melhoramento genético clássico com a genética 

molecular ou genômica (Martinez et al., 2014). Essa integração com tecnologias inovadoras 

possui grande potencial para tornar o melhoramento do arroz mais dinâmico e rápido, 

especialmente sob exploração mais eficiente e intensa da grande diversidade genética natural 

presente dentro da espécie (Guimarães, 2009).     

Como alternativa ao melhoramento populacional baseado em seleção recorrente 

genotípica (RS), via avaliações fenotípicas com teste de progênies, recentemente também 

vem sendo implementado o uso da seleção recorrente genômica (GRS), baseada em seleção 

genômica – GS (Meuwissen et al., 2001), em programas de melhoramento, sejam de espécies 

alógamas (Bernardo, 2010; Fritsche-Neto et al., 2012) ou autógamas (Grenier et al., 2015). 

Como em outras culturas, em arroz irrigado essa estratégia tem potencial para aumentar a 

eficiência e acelerar os ganhos por seleção, visando o alcance de resultados promissores 

quanto ao tempo e redução de custos. O método de seleção recorrente genômica, quando 

aplicado ao melhoramento do arroz na Embrapa poderá contribuir para a obtenção de ganhos 

genéticos ainda mais significativos (Breseghello & Coelho, 2013), relativamente aos já 

detectados em arroz (Breseghello et al., 2011).  

 

2.3   GENOMA DO ARROZ CULTIVADO 

 

O arroz consiste em importante planta modelo para estudos genômicos, pois 

possui o menor genoma entre as espécies de cereais, com tamanho em torno de 373 Mb 

(milhões de pares de base), distribuídos em 12 cromossomos (Kawahara et al., 2013). Isso 

corresponde, em dimensão, a 50% do genoma do sorgo, 17% do genoma do milho e 3% do 

genoma do trigo (Tyagi et al., 2004). Atributos como disponibilidade do genoma 

sequenciado, grande número de acessos com ampla variabilidade genética, disponibilidade 

de EST (expressed sequence tags), extensas regiões conservadas quanto à ordem e conteúdo 

gênico, entre outros, fazem do arroz uma referência em estudos de biologia molecular 

vegetal (Bennetzen, 2002; Sakai et al., 2013). As primeiras informações sobre o genoma 

completo do arroz foram publicadas em 2002, por dois diferentes grupos de pesquisa: 

Instituto de Genômica de Beijing (BGI – Beijing Genomics Institute) e Companhia Syngenta 

(Syngenta Corporation). O primeiro foi responsável pelo sequenciamento de um acesso da 

subespécie indica e, o segundo, por outro da subespécie japonica (Yu et al., 2002; Goff et 
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al., 2002). Posteriormente, estas sequências foram atualizadas por Yu et al. (2005). Por 

sequenciamento, foi possível predizer cerca de 32 mil a 40 mil genes no genoma do arroz, 

sendo 15% a 30% duplicados, dependendo da região e do cromossomo avaliado (Yu et al., 

2002; Kawahara et al., 2013).  

Atualmente, um número quase ilimitado de marcadores genéticos moleculares, 

como microssatélites – SSR (simple sequence repeats) e SNP (single nucleotide 

polymorphisms), pode ser desenvolvido pelo sequenciamento do genoma do arroz. Estes têm 

potencial de uso em diversas aplicações, como caracterização varietal, construção de mapas 

de ligação, análise de QTL (quantitative trait loci), análise de associação, seleção genômica, 

entre outras (Han & Zhang, 2008; Han & Huang, 2013). Apesar da importância e grande 

aplicabilidade dos marcadores SSR, os marcadores SNP compreendem, atualmente, a 

principal classe de marcadores disponíveis e com alta quantidade no genoma do arroz (Parida 

et al., 2012). Estes marcadores referem-se a variações de uma única base nucleotídica, ou 

seja, a sequência de um fragmento de DNA se diferencia entre os indivíduos avaliados por 

apenas uma base nitrogenada, com natureza bialélica. Outro tipo, os marcadores InDels 

(insertions and deletions) são bastante semelhantes aos SNP, com única diferença em relação 

ao polimorfismo, que, em InDels, é causado pela inserção ou deleção de um ou mais 

nucleotídeos, com reflexo sobre as variações de comprimento na sequência de um fragmento 

de DNA. A frequência com que SNP e InDels são distribuídos no genoma do arroz consiste 

em 1 para cada 170 bp (pares de base) e 1 para cada 540 bp, respectivamente. Assim, 

estimam-se 2,4 milhões de polimorfismos de base única no genoma do arroz, se forem 

somados apenas os SNP (Hayashi et al., 2004; Parida et al., 2012; Kawahara et al., 2013). 

O conhecimento da organização genômica do arroz permite a elucidação de 

alguns obstáculos encontrados nos programas de melhoramento genético, como a 

identificação de funções de certos genes, permitindo estudos mais específicos. A 

disponibilidade de informações sobre o genoma do arroz, em função de sua relação de 

sintenia com genomas de outras espécies de importância econômica, como o milho, torna 

essas informações úteis também para programas de melhoramento de espécies 

correlacionadas (Ronald & Leung, 2002; Han & Zhang, 2008; Han & Huang, 2013). Outra 

possibilidade consiste no uso de marcadores de DNA em alta densidade no genoma, para 

abordagem de seleção genômica (GS), visando redução de tempo e de recursos. 
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2.4    SELEÇÃO GENÔMICA 

 

2.4.1 Aspectos gerais da seleção genômica 

 

A seleção genômica – GS (Meuwissen et al., 2001) é um método que integra as 

ferramentas da genética quantitativa e as tecnologias genômicas para uso no melhoramento 

genético, propiciando grande salto qualitativo e quantitativo nos sistemas de avaliação 

genética. Essa nova abordagem experimental vem rapidamente mudando os paradigmas do 

melhoramento genético vegetal, causando verdadeira revolução na capacidade preditiva de 

forma a maximizar o ganho genético por unidade de tempo. Para isso, enfatiza a predição 

simultânea (sem uso de testes de significância para marcadores individuais) dos efeitos 

genéticos de milhares de marcadores de DNA dispersos no genoma de um organismo, 

possibilitando capturar os efeitos da maioria dos locos (tanto de pequenos quanto de grandes 

efeitos) e explicar quase a totalidade da variação genética do caráter quantitativo. O método 

envolve três etapas: predição dos efeitos de substituição alélica, para os marcadores de DNA 

em desequilíbrio de ligação com QTL; validação do modelo de predição genômica; e seleção 

de genótipos candidatos a seleção, via GEBV, sem uso de fenótipos (Resende, 2008).  

Para prática da seleção genômica, três populações podem ser definidas: 

população de estimação, descoberta ou de treinamento (TP); população de validação (VP); 

e população de seleção (SP). Com base nelas, três estratégias populacionais podem ser 

empregadas, dependendo da natureza e exequibilidade do programa de melhoramento: (i) 

três populações fisicamente diferentes; (ii) duas, com uma só população usada para 

estimação e validação; e (iii) uma só população usada para estimação, validação e seleção 

(Resende, 2008). A Figura 2.1 ilustra a estratégia (ii).  

Na calibração do modelo de predição genômica, a população de treinamento é 

fenotipada em condições representativas do sistema de cultivo da espécie e genotipada para 

predição dos efeitos dos marcadores. As estimativas dos efeitos de cada marcador são 

utilizadas para cálculo do valor genético genômico (GEBV) de cada candidato à seleção. 

Assim, GEBV corresponde à soma de todos os efeitos de marcadores incluídos no modelo, 

para determinado genótipo. A seleção dos genótipos candidatos à seleção é, então, realizada 

usando GEBV como critério de seleção. Desse modo, quando se utiliza um modelo 

exclusivamente aditivo, a seleção genômica atua capturando a variância genética aditiva 
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decorrente dos efeitos dos QTL que afetam o caráter quantitativo sob seleção (Heffner et al., 

2009; Jannink et al., 2010). 

Figura 2.1. Esquema geral de aplicação da seleção genômica em programa de melhoramento 

genético. 

 

Os efeitos de QTL detectados no contexto de GS são específicos para cada 

condição experimental, sendo necessário predize-los considerando cada população e 

ambiente. Desse modo, modelos de predição genômica que incluem interação de genótipos 

com ambientes podem ser utilizados com objetivo de verificar a possibilidade de se 

conseguir estimativas para cada grupo de ambientes, dependendo da magnitude dessa 

interação (Resende et al., 2012). Por esta abordagem há, ainda, possibilidade e interesse de 

se identificar QTL estáveis ao longo de vários ambientes. Modelos de predição genômica 

baseados em norma de reação, isto é, com uso de informações genéticas e covariáveis 

ambientais, têm sido avaliados em algumas espécies vegetais como trigo (Jarquín et al., 

2014) e algodão (Pérez-Rodríguez et al., 2015). Essa estratégia de predição genômica 

multiambiental apresenta grande potencial para redução de limitações impostas pela 

interação de genótipos com ambientes nos programas de melhoramento. 

A seleção genômica tem sido empregada com maior frequência na estratégia em 

que a mesma população é utilizada para estimação e validação. Nesse caso, geralmente com 

aplicação de validação cruzada para estimação das acurácias de predição (Figura 2.1). A 

validação cruzada é um método empregado para avaliar a capacidade de generalização do 
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modelo de predição, a partir do conjunto de dados disponível. Estudos de simulação e 

baseados em dados reais sobre GS, para vários caracteres e espécies animais e vegetais, têm 

sido realizados. Em plantas, GS tem apresentado excelentes resultados, seja com dados 

simulados (Bernardo & Yu, 2007; Resende et al., 2008; Grattapaglia & Resende, 2011; 

Hayes et al., 2013; Daetwyler et al., 2015), ou baseados em dados reais; sejam em plantas 

anuais (Crossa et al., 2011; Heslot et al., 2012; Spindel et al., 2015; Bassi et al., 2016; Xavier 

et al., 2016) ou perenes (Cavalcanti et al., 2012; Resende et al., 2012; Kumar et al., 2015). 

 

2.4.2 Modelos de predição genômica 

 

Para aplicação prática em programas de melhoramento, efeitos de marcadores 

devem ser preditos para, então, serem obtidos GEBV por meio de modelos de predição 

genômica. Na implementação da seleção genômica existem alguns desafios estatísticos 

computacionais. Um deles consiste na definição de modelos que possibilitem melhor 

tratamento dos dados genômicos, considerando sua dimensionalidade, colinearidade entre 

marcadores e complexidade dos caracteres. A escolha de métodos estatísticos para predição 

dos efeitos de marcadores também pode afetar a acurácia preditiva. Muitos métodos para 

predição genômica já estão disponíveis (Callus, 2010; Jannink et al., 2010), sejam 

paramétricos (Meuwissen et al., 2001) ou semi-paramétricos (Gianola et al., 2006). Métodos 

adequados devem proporcionar maior precisão possível na explicação da variância devida 

aos polimorfismos de pequenos e grandes efeitos; minimizar a superparametrização do 

modelo para grande número de marcadores no conjunto de dados, por exemplo, via 

estimadores do tipo shrinkage; e basear-se, tanto quanto possível, nos efeitos oriundos da 

associação entre marcadores e QTL, em vez do parentesco entre genótipos. Os métodos 

também devem ser de fácil implementação para diferentes caracteres e conjuntos de dados, 

além de computacionalmente eficientes (Habier et al., 2007; Resende et al., 2012).   

Os principais métodos de predição genômica podem ser divididos em três 

classes: regressão explícita; regressão implícita e regressão com redução dimensional. Os 

métodos da primeira classe (regressão explícita) podem ser divididos em dois grupos: (i) 

métodos de estimação penalizada, como RRBLUP (random “ridge” regression-best linear 

unbiased prediction) (Whittaker et al., 2000; Meuwissen et al., 2001), LASSO (least 

absolute shrinkage and selection operator) (Tibshirani, 1996), Rede Elástica (elastic net) 

(Zou & Hastie, 2005), GBLUP (genomic best linear unbiased predictor) (VanRaden, 2008) 
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e outros, como HBLUP (hybrid best linear unbiased predictor, com uso de informações de 

pedigree e marcadores de DNA); e (ii) métodos de estimação Bayesiana, tais como BayesA, 

BayesB (Meuwissen et al., 2001), Bayes C, BayesCπ, BayesD, BayesDπ (Habier et al., 

2011), LASSO Bayesiano, IBLASSO (LASSO Bayesiano melhorado) (Park & Casella, 

2008; de los Campos et al., 2009) e outros. Na classe de regressão implícita, destacam-se os 

métodos semi-paramétricos não lineares, como redes neurais artificiais (Gianola & Campos, 

2009) e regressão Kernel não-paramétrica – RKHS (reproducing kernel Hilbert spaces) 

(Gianola et al., 2006), além dos métodos não lineares de aprendizagem de máquina, como 

Floresta aleatória (random forest) (Breiman, 2001). Os métodos de regressão com redução 

dimensional, por sua vez, compreendem os componentes independentes, quadrados mínimos 

parciais e componentes principais (Solberg et al., 2009).  

Os modelos de predição genômica fornecem diferentes suposições sobre número 

e efeitos de QTL, afetando as respectivas acurácias preditivas. De modo geral, tais modelos 

apresentam abordagens que diferem na suposição sobre efeitos genéticos associados ao 

caráter. Modelos frequentistas (RRBLUP, GBLUP e HBLUP) assumem caracteres 

controlados por muitos QTL de pequenos efeitos, ou seja, consideram que efeitos de QTL 

apresentam distribuição normal com variância constante ao longo dos segmentos 

cromossômicos (Whittaker et al., 2000; Gianola et al., 2003). O modelo HBLUP, em 

especial, caracterizado como abordagem “single-step” (Legarra et al., 2009), permite 

integrar informações de parentesco baseado em pedigree e marcadores de DNA em uma 

matriz híbrida (H), com potencial para aumentar acurácia preditiva pelo uso de progênies 

genotipadas e não-genotipadas. O potencial deste modelo tem sido demonstrado em vários 

estudos, sobretudo quando se dispõe de grande número de indivíduos não-genotipados; por 

isso, pode ser caracterizado como abordagem generalizada para predição genômica (Aguilar 

et al., 2010; Legarra et al., 2014; Ashraf et al., 2016). 

 Por outro lado, os métodos Bayesianos possibilitam assumir a existência de 

poucos genes de grandes efeitos e muitos genes com pequenos efeitos; portanto, permitem 

especificar distribuições dos efeitos de acordo com a arquitetura genética do caráter. O 

método BayesCπ, por exemplo, compreende modelagem de distribuição dupla exponencial 

por meio da proporção π (proporção de efeitos nulos de marcadores), permitindo enfoque 

apenas em regiões genômicas com QTL (Habier et al., 2011). Teoricamente, métodos 

Bayesianos são superiores àqueles baseados em abordagem frequentista, sob condições de 

distribuição leptocúrtica dos efeitos de QTL, devido à presença de genes de grandes efeitos 
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(Van den Berg et al., 2013). Já o modelo de Floresta aleatória, devido ao seu método de 

agregação bagging (Breiman, 1996), que permite contornar a instabilidade do algoritmo na 

geração de árvores de decisão, tem apresentado melhor desempenho quando aplicado em 

caracteres controlados por menor número de QTL, porém de baixa a moderada 

herdabilidade; além de pequeno tamanho da população de treinamento (Heslot et al., 2012). 

Portanto, o melhor modelo de predição genômica é aquele que se ajusta melhor à estrutura 

genética do caráter, além de fácil implementação e computacionalmente eficiente. 

 

2.4.3 Oportunidades da seleção genômica em seleção recorrente 

 

2.4.3.1 Seleção recorrente genômica 

 

O sucesso da seleção recorrente tem sido relatado, tanto em espécies alógamas 

(Hallauer & Darrah, 1985), como em autógamas (Ramalho et al., 2012). Todavia, embora a 

seleção recorrente tenha mostrado sucesso também em autógamas, este método ainda não 

tem sido muito empregado em programas de melhoramento, seja em instituições públicas ou 

privadas. Os principais impedimentos de seu emprego em espécies autógamas são: grande 

número de cruzamentos manuais em cada fase de recombinação; limitada quantidade de 

sementes para realização de seleções baseadas em experimentos de teste de progênies, com 

repetições; grande número de avaliações fenotípicas durante a condução das populações; e 

longo período para obtenção de resultados úteis ao programa de desenvolvimento de 

cultivares. Portanto, além das vantagens já elencadas em seções anteriores sobre a seleção 

genômica (GS), outra baseia-se na facilidade de sua implementação no âmbito do método 

de seleção recorrente. Isso é especialmente de interesse em espécies de difícil exploração 

para melhoramento populacional, como em espécies autógamas. 

Por outro lado, a implementação da seleção genômica possibilita a determinação 

direta do valor genético genômico (GEBV) dos indivíduos em populações sob seleção 

recorrente, por meio de sua genotipagem, ao invés da exclusiva fenotipagem. Portanto, a 

seleção recorrente genômica (GRS) em espécies autógamas requer pequena quantidade de 

sementes para seleções após recombinações (Bernardo, 2010; Rutkoski et al., 2011). Maiores 

ganhos por seleção são esperados com GRS, quando comparados à seleção recorrente com 

teste de progênies e à seleção recorrente assistida por marcadores (MARS). A razão principal 

decorre da redução do intervalo entre ciclos, pela seleção em estágio precoce, o que permite 
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maiores oportunidades de recombinações, facilitando a combinação de alelos favoráveis em 

um mesmo genótipo (Rutkoski et al., 2011). Outro benefício de GRS no aumento dos ganhos 

genéticos consiste na possibilidade de aplicação de maior intensidade de seleção, pela 

avaliação de maior número de progênies em cada ciclo. 

Alguns estudos têm sido realizados visando avaliar a potencialidade de GRS. 

Bernardo & Yu (2007) detectaram sua superioridade em relação à MARS em milho, uma 

espécie alógama, por meio de estudos de simulação. O resultado era esperado, pois GRS 

permite estimar os valores genéticos dos indivíduos (GEBV), aproveitando-se a soma de 

todos os efeitos dos marcadores. Assim, muitas limitações relacionadas à detecção de 

associações significativas entre marcadores e QTL, presentes em MARS (Beavis, 1998; 

Bernardo, 2004), são contornadas com uso de GRS; pois, os marcadores presentes em alta 

densidade no genoma podem capturar melhor a variância genética dos caracteres de 

interesse, pelo uso de toda a informação genômica disponível. 

A baixa produção de sementes por meio de cruzamentos manuais é, conforme já 

apontado, outro fator limitante para uso da seleção recorrente em espécies autógamas. Para 

contornar essa situação, Bernardo (2010) propôs um esquema de seleção recorrente, 

denominado select-recombine-self (selecionar, recombinar e autofecundar), que faz uso de 

GRS entre indivíduos S1, em espécies cuja produção de sementes, insuficiente, inviabiliza a 

seleção e recombinação de plantas S0. A vantagem da aplicação de GRS na geração S0 seria 

a oportunidade de redução máxima no intervalo de gerações; estratégia esta possível em 

algumas espécies autógamas. Por outro lado, a seleção na geração S1 possui a vantagem de 

exploração de maior variância genética liberada pela segregação dos gametas, em relação 

àquela esperada na geração S0; como também, maior intensidade de seleção devido ao maior 

tamanho populacional, haja vista o maior número de sementes disponíveis. 

 

2.4.3.2 Uso de modelos multiambientais baseados em norma de reação 

 

O fenômeno da interação de genótipos com ambientes (GE) é um dos principais 

desafios do melhoramento de plantas. Muito frequentemente ocorrem situações em que a 

performance fenotípica relativa não é constante ao longo do gradiente ambiental, conduzindo 

a mudanças no ordenamento genotípico. Duas diferentes formas de interação GE são 

conhecidas: como a interação simples, proporcionada pela diferença de variabilidade entre 

genótipos nos ambientes; e a interação complexa, ocasionada pela mudança no ordenamento 
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genotípico entre ambientes. A interação complexa promove limitações na seleção para 

adaptação ampla, reduzindo assim, a previsibilidade do comportamento genotípico (Allard 

& Bradshaw, 1964; Annicchiarico, 2002). Frente ao cenário de mudanças climáticas globais 

e à necessidade de redução no uso de insumos agrícolas, provavelmente, variações entre 

ambientes de cultivo se tornarão mais pronunciadas, com consequente aumento da 

importância da interação GE (Heslot et al., 2014). 

Nesse contexto, a interação GE tem sido tratada por diferentes abordagens, com 

diversos modelos propostos, visando a descrição do comportamento dos genótipos nos 

ambientes (Yates & Cochran 1938; Finlay & Wilkinson, 1963; Eberhart & Russell 1966; 

Gollob, 1968; Gauch, 1988; Burgueño et al., 2012; Heslot et al., 2014; Jarquín et al., 2014). 

O tratamento estatístico da interação GE tem evoluído ao longo do tempo devido ao 

desenvolvimento de métodos estatísticos, como também pela crescente disponibilidade de 

marcadores de DNA de baixo custo e informações de variáveis ambientais mais precisas, 

facilmente acessíveis. Na presença de interação GE significativa em dois ambientes, a 

acurácia preditiva dos modelos de predição genômica decai significativamente quando o 

modelo é calibrado em um ambiente e validado em outro. Assim, quando não se dispõe de 

estratégias de modelagem mais sofisticadas, esse fenômeno implica, na necessidade de 

desenvolvimento de modelos ambiente-específicos, o que, muitas vezes, pode ser oneroso e 

logisticamente difícil, pela necessidade do estabelecimento de populações de treinamento 

para cada ambiente (Resende et al., 2012; Burgueño et al., 2012).  

Para superar as limitações impostas por modelos de predição genômica 

ambiente-específicos, modelos multiambientais têm sido desenvolvidos. Burgueño et al. 

(2012) propuseram uma versão multiambiental do modelo GBLUP, em que a interação GE 

é modelada em estruturas de covariância por meio de análise de fatores (FA). Esse modelo, 

embora forneça acurácias de predição superiores às obtidas por modelos ambiente-

específicos, não permite incorporar informações de covariáveis ambientais (EC). Assim, 

visando o desenvolvimento de modelos que permitissem a inclusão dessas covariáveis (por 

exemplo, temperatura, radiação, umidade, pluviosidade, fertilidade do solo, dentre outras), 

em cada fase de desenvolvimento da cultura, Heslot et al. (2014) propuseram uma extensão 

do modelo de regressão fatorial para GS. A princípio, o modelo mostrou-se muito útil para 

capitalização da interação GE e aumento da acurácia (11% em média para predição de GEBV 

em ambientes não amostrados). Apesar de sua relevância, a modelagem da interação entre 
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marcadores de DNA e EC, quando se dispõe de grande volume de dados, não é uma tarefa 

fácil, pois a complexidade do modelo é proporcional ao número de covariáveis. 

Para lidar com a complexidade de modelos de predição genômica 

multiambientais, Jarquín et al. (2014) propuseram outra extensão ao modelo GBLUP, neste 

caso, para acomodar marcadores de DNA e EC em alta densidade, assim como suas 

interações, em uma classe de modelos multiambientais de efeitos aleatórios. Nessa 

abordagem, os efeitos principais (marcadores de DNA e covariáveis ambientais) e de 

interação são modelados com uso de estruturas de covariância genética e ambiental, que 

medem o grau de similaridade entre genótipos e de similaridade entre condições ambientais, 

respectivamente. Portanto, segundo os autores, esta abordagem consiste em um modelo 

linear-bilinear de norma de reação, em que gradientes genotípicos e ambientais são descritos 

como funções lineares de marcadores de DNA e de covariáveis ambientais, respectivamente, 

além do termo bilinear para componentes de interação GE. O termo ‘norma de reação’ foi 

cunhado por Woltereck (1909), que em sua essência, representa a expressão fenotípica dos 

genótipos como função do ambiente, podendo ocorrer mudanças graduais e contínuas dos 

fenótipos num gradiente ambiental.  

Como sugerido por Jarquín et al. (2014), portanto, o modelo linear-bilinear de 

norma de reação possibilita o uso de dados históricos, sejam informações fenotípicas ou 

ambientais acumuladas ao longo do tempo, para predizer o comportamento genotípico em 

ambientes não amostrados. Pela abordagem, os autores detectaram aumento de 17% a 34% 

na acurácia preditiva de modelos multiambientais, com inclusão dos efeitos de interação, em 

relação ao modelo tradicional com uso apenas dos efeitos principais. Com o uso dessa classe 

de modelos, Pérez-Rodríguez et al. (2015) detectaram aumento de 10% a 13% na acurácia 

preditiva ao incorporarem nos modelos efeitos de interação entre parentesco baseado em 

pedigree e EC, relativamente ao modelo tradicional com uso apenas de efeitos principais. Os 

autores salientaram a importância da capitalização da interação GE no aumento da acurácia 

preditiva em modelos de predição genômica (Zhang et al., 2014; Lopez-Cruz et al., 2015).  

O potencial dessa abordagem (modelo linear-bilinear de norma de reação) 

decorre da possibilidade de inclusão da estrutura de covariância ambiental, como efeitos 

aleatórios para capitalização da interação GE, permitindo explorar informações entre 

ambientes correlacionados. Desse modo, essa estratégia apresenta potencial de aumento da 

acurácia preditiva do modelo de predição genômica devido à recuperação de informações, 

não apenas de genótipos relacionados, representados na matriz de parentesco baseado em 
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marcadores de DNA, como também, de condições ambientais relacionadas. Portanto, tal 

estratégia pode ser útil para programas de seleção recorrente genômica, na qual os efeitos da 

interação GE, quando não capitalizados, possivelmente também contribuem para redução de 

sua eficiência, assim como já verificado no método de seleção recorrente genotípica. A 

melhor capitalização dos efeitos da interação GE poderá contribuir para geração de modelos 

de predição genômica mais robustos, principalmente no contexto de seleção recorrente 

genômica aplicado ao melhoramento populacional em arroz.         
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3 PROGRESSO E VARIABILIDADE GENÉTICA AO LONGO DE 

CICLOS DE SELEÇÃO RECORRENTE EM ARROZ IRRIGADO 

 

RESUMO 

 

A obtenção de ganhos genéticos para caracteres quantitativos, associada à 

manutenção da variabilidade genética, são fatores importantes em seleção recorrente. Por 

isso, a avaliação periódica dos programas de seleção recorrente é essencial para possibilitar 

tomadas assertivas de decisão. Neste trabalho objetivou-se esse tipo de avaliação, numa 

população de arroz irrigado (CNA12S) conduzida durante três ciclos de seleção recorrente. 

Especificamente, avaliaram-se a eficiência do esquema de seleção recorrente genotípica 

utilizado no programa de melhoramento de arroz da Embrapa, na obtenção de ganhos 

genéticos, manutenção da variabilidade genética e no aumento do potencial genético para os 

caracteres produtividade de grãos (PG), altura de planta (AP) e dias para florescimento (DF). 

Ainda, avaliaram-se correlações genéticas e fenotípicas entre caracteres, bem como o 

tamanho efetivo populacional em cada ciclo de seleção. Foram utilizados dados 

experimentais de ensaios de rendimento de progênies (S1:3) associadas a cada ciclo de 

seleção. Os ensaios foram conduzidos em dois ou quatro locais por ciclo, totalizando dez 

ambientes (combinação local-ano). Componentes de variância e covariância foram obtidos 

via abordagem Bayesiana e, pelo uso de marcadores SNP (single nucleotide polymorphisms), 

a diversidade e a estrutura genética populacional. A melhor estimativa linear não viesada 

(BLUE) das médias de progênies em cada ciclo foram computadas e, por regressão linear 

generalizada, estimou-se o progresso genético, via abordagem frequentista. A magnitude do 

tamanho efetivo populacional e da variância genética indica manutenção da variabilidade 

genética ao longo dos ciclos de seleção, para os caracteres priorizados. Com três ciclos de 

seleção, o progresso genético para PG foi de 760 kg ha-1 por ciclo (1,95 % ao ano) e, para 

DF, foi de -6,3 dias por ciclo (-1,28 % ao ano). Não houve ganho significativo para AP. O 

potencial genético da população em gerar linhagens superiores aumentou para PG e DF, e 

apenas se manteve para AP. O progresso alcançado e a existência de variabilidade genética 

na população evidenciam a eficiência do esquema de seleção recorrente genotípico no 

contexto de melhoramento de populações de arroz para caracteres quantitativos. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa, ganhos genéticos, componentes de variância, tamanho efetivo 

populacional, diversidade genética, melhoramento populacional. 

 

ABSTRACT 

 

GENETIC PROGRESS AND VARIABILITY OVER RECURRENT SELECTION 

CYCLES IN IRRIGATED RICE 
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The achievement of genetic gains for quantitative traits and the maintenance of 

genetic variability are important factors in recurrent selection. Therefore, periodic 

assessment of recurrent selection programs is essential to enable assertive decision. This 

study aimed this assessment an irrigated rice population (CNA12S) conducted during three 

cycles of selection. The specific aspects evaluated were: recurrent selection efficiency in 

obtaining genetic gains, the maintenance of genetic variability and the genetic potential for 

grain yield (GY), plant height (PH) and days-to-flowering (DF). In addition, genetic and 

phenotypic correlations between traits were also obtained, as well as the effective population 

size in each cycle. Experimental data from yield trials of S1:3 progenies associated with each 

selection cycle were used. Evaluations were conducted in two or four locations per cycle, 

totaling ten environments (location-year combinations). Components of variance and 

covariance were obtained using Bayesian approach, and measures of diversity and 

population genetic structure were estimated using SNP (single nucleotide polymorphisms). 

Best linear unbiased estimate (BLUE) of progeny means in each cycle were computed, and 

by generalized linear regression, we estimated the genetic progress. For the traits studied, 

the estimates of effective population size and genetic variance indicate maintenance of 

genetic variability through selection cycles. After three selection cycles, the genetic progress 

for GY was 760 kg ha-1 per cycle (1.95% per year), and for DF, was -6.3 days per cycle (-

1.28% per year). There was no significant gain for PH. Population potential to generate 

superior lines increased for GY and DF, and remained unchanged for PH. The genetic gain 

achieved and the genetic variability in the population evidenced the efficiency of the 

recurrent selection in rice population breeding for quantitative traits. 

 

Key words: Oryza sativa, genetic gain, variance components, effective population size, 

genetic diversity, population improvement. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é alimento para metade da população mundial. Dada a 

importância desse cereal, o ganho anual em produtividade de grãos, 1% em nível mundial, 

está bem abaixo dos 2% necessários para atender à demanda por arroz nas próximas décadas 

(Ray et al., 2013). O aumento da produtividade de grãos sempre é o principal objetivo do 

melhoramento genético do arroz, mesmo que dependente de uma série de fatores, como 

qualidade de grãos (Ikeda et al., 2013). Para arroz irrigado, ganhos genéticos têm sido 

obtidos (Breseghello et al., 1999; Muralidharan et al, 2002; Peng & Khushg, 2003; Tabien 

et al., 2008; Pieters et al., 2011; Reis et al., 2015), embora também inferiores ao necessário 

para atender a demanda internacional e a manutenção de preços acessíveis, diante da 

crescente limitação de áreas para cultivo (Braun & Bos, 2005). 

O lançamento de cultivares modernas, em larga escala, tem contribuído para o 

estreitamento da base genética das cultivares de arroz no mundo (Guimarães, 2009); com 

consequente aumento da vulnerabilidade genética da cultura (Nadaf et al., 2016). À medida 
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que se aumenta a produtividade potencial das cultivares, torna-se mais difícil identificar 

genótipos superiores, visto que as diferenças reais a serem detectadas são cada vez menores. 

Associado a isso, os métodos convencionais de melhoramento de espécies autógamas 

(genealógico, bulk, single seed descente, etc.) restringem-se à obtenção de novas 

combinações alélicas via populações de base genética estreita, com rápida elevação da 

endogamia. A redução da variabilidade genética contribui para diminuir os ganhos genéticos 

por seleção (Rangel et al., 2000; Rana et al., 2009). Ademais, a maioria dos caracteres com 

que os melhoristas trabalham é de natureza quantitativa, o que, por si só, já representa 

dificuldade adicional ao trabalho de seleção de genótipos. 

Uma alternativa para os programas de melhoramento delineados para médio e 

longo prazos é desenvolver populações de ampla base genética e manejá-las via seleção 

recorrente (Fehr, 1993). Esse método permite melhorar contínua e progressivamente o 

desempenho de populações – aumento da frequência de alelos favoráveis, com deslocamento 

da média dos caracteres sob seleção no sentido desejado, desde que a variabilidade genética 

seja minimamente mantida (Hallauer et al., 2010). Embora originalmente proposto para 

espécies alógamas, a seleção recorrente é também método de melhoramento populacional 

para espécies autógamas, conforme preconizado por Khadr & Frey (1965). Desde então, 

têm-se detectado resultados promissores quanto aos progressos genéticos alcançados, 

associados à manutenção de variabilidade genética, para diferentes caracteres, mesmo após 

vários ciclos de seleção recorrente; seja fenotípica ou genotípica (Sumarno & Fehr, 1982; 

Olmeda-Arcega et al., 1995; Holland et al., 2000; Ramalho et al., 2005; Niu et al., 2010; 

Morais Júnior et al., 2015; Leite et al., 2016). 

Enquanto a seleção contínua induz à perda de variabilidade genética numa 

população (Falconer & Machay, 1996), a recombinação de progênies após cada ciclo de 

seleção promove a quebra de blocos gênicos, gerando maior número de combinações gênicas 

do que o esperado com grandes segmentos cromossômicos (Dudley & Lambert, 2004). 

Portanto, a seleção recorrente, além de aumentar gradualmente a frequência de alelos 

desejáveis, também permite a liberação de variação gênica latente em cada ciclo (Hallauer 

et al., 2010); isso compensa a redução da variabilidade devido à ação da seleção. No entanto, 

mesmo com a liberação desta variação gênica, há um limite imposto pelo esgotamento da 

variabilidade genética, como resultado da fixação de alelos por efeito de deriva genética ou 

seleção (Pereira & Vencovsky, 1988). A redução dessa variabilidade pode ser mitigada pelo 

emprego de tamanho efetivo populacional (Ne) que maximize os ganhos genéticos a médio 



51 

  
 

e longo prazos, além da introdução de novos alelos via genótipos de alta capacidade 

combinatória. Portanto, o principal desafio em seleção recorrente é aumentar a frequência 

alélica em locos importantes, mas não idênticos por ascendência, para que sejam efetivos 

como fonte de nova variabilidade genética durante o processo de recombinação gênica 

(Morais, 1997; Vencovsky & Crossa, 2003).         

Nota-se a importância do monitoramento da variabilidade genética associada a 

caracteres de interesse, em populações sob seleção recorrente, seja para conhecimento da 

variação gênica disponível para futuros ganhos por seleção, seja como medida de precisão 

dos dados fenotípicos. Com uso de marcadores de DNA, especialmente SNP (single 

nucleotide polymorphisms) em alta densidade no genoma, é possível estimar medidas de 

diversidade genética, índice de fixação e Ne. Tais informações são úteis para monitorar a 

magnitude e a representatividade da variação genética intrapopulacional ao longo dos ciclos 

de seleção (Vencovsky & Crossa, 2003; Weir et al., 2006). Ademais, a estimativa periódica 

de ganhos genéticos realizados com essa estratégia é essencial para análise de sua eficiência, 

visando propor ações corretivas, se necessário. Embora já existam trabalhos dessa natureza 

em arroz (Pinheiro et al., 2012; Morais Júnior et al., 2015; Grenier et al., 2015), as 

estimativas disponíveis são válidas para populações e condições ambientais específicas de 

cada estudo (Falconer & Machay, 1996). 

Nesse contexto, partindo-se de uma população de arroz irrigado, conduzida 

durante três ciclos de seleção recorrente, e com dados de produtividade de grãos, altura de 

planta e dias para florescimento, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do 

esquema de seleção recorrente genotípica utilizado no programa de melhoramento de arroz 

da Embrapa, na obtenção de ganhos genéticos, manutenção da variabilidade genética e no 

aumento do potencial genético da população em gerar linhagens superiores para cada caráter. 

Ainda, avaliaram-se o tamanho efetivo populacional, como também as correlações genéticas 

e fenotípicas entre os caracteres avaliados, em cada ciclo de seleção. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 População e histórico de seleção 

 

Para o estudo foram utilizados dados de três ciclos de seleção recorrente da 

população de arroz irrigado CNA12S. Esta população foi sintetizada na Embrapa, em 2002, 
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para o desenvolvimento de uma população com resistência estável à brusone (Magnaporthe 

oryzae B.). Em sua síntese, primeiramente foram realizados cruzamentos entre dez cultivares 

ou linhagens elites (genitores femininos) e seis linhagens fontes de resistência (genitores 

masculinos), no ano agrícola 2000/2001 (Tabela 3.1). Os cruzamentos foram realizados em 

esquema de acasalamento fatorial, de modo que cada linhagem fonte de resistência 

participasse de três combinações com genótipos do outro grupo, compreendendo total de 18 

cruzamentos. No mesmo ano foram realizados retrocruzamentos, com cultivares ou 

linhagens elite como genitores recorrentes masculinos, formando 18 cruzamentos F1RC1 

(subpopulações) (Tabelas 3.1 e 3.2).  

 

Tabela 3.1. Subpopulações formadas por cruzamentos biparentais entre cultivares/linhagens elites e 

linhagens fontes de resistência a brusone (Magnaporthe oryzae); e posterior 

retrocruzamento com cultivares/linhagens elites (F1RC1), no ano agrícola 2000/2001, 

para síntese da população CNA12S de ciclo zero. 

Nº Subpopulação‡ Nº Subpopulação‡ 

S01 Diamante/5287//Diamante S10 IRGA 417/Oryzica Llanos4//IRGA 417 

S02 Diamante/CNAi9020//Diamante S11 CNAi8502/5287//CNAi8502 

S03 Diamante/Huan-Sem-Goo//Diamante S12 Jequitibá/CNAi9020//Jequitibá 

S04 Javaé/CNAi9029//Javaé S13 Jequitibá/CNAi9029//Jequitibá 

S05 Javaé/Oryzica Llanos4//Javaé S14 CNAi8621/CNAi9029//CNAi8621 

S06 Javaé/Oryzica 1//Javaé S15 BRS 6 Chuí/Oryzica Llanos4//BRS 6 Chuí 

S07 BRS Formoso/5287//BRS Formoso S16 BRS 6 Chuí/Oryzica 1//BRS 6 Chuí 

S08 BRS 7 Taim/CNAi9020//BRS 7 Taim S17 Marajó/CNAi9020//Marajó 

S09 BRS 7 Taim/CNAi9029//BRS 7 Taim S18 Marajó/Oryzica 1//Marajó 
‡ Os dez genitores femininos em cruzamento, também empregados como genitores recorrentes masculinos em 

retrocruzamentos, correspondem às cultivares/linhagens elites; e os seis genitores masculinos em cruzamento 

correspondem às linhagens doadoras da resistência à brusone. 

 

No ano agrícola 2001/2002 foi realizada a primeira recombinação, com uso de 

plantas F1RC1 (geração F1 oriunda do primeiro retrocruzamento), em esquema de dialelo 

parcial circulante, de modo que cada subpopulação fosse cruzada com outras duas (Tabela 

3.2). Este esquema de cruzamentos foi empregado para recombinação de progênies em todos 

os ciclos de seleção. Para manter a diversidade do citoplasma e postergar a endogamia ao 

longo dos ciclos de seleção, ao menos uma progênie por subpopulação foi selecionada para 

recombinação em cada ciclo. Por meio dessa estratégia, também foi possível manter a 

identidade das 18 subpopulações ao longo dos ciclos de seleção, pelo registro dos genitores, 

gerando assim, informações de genealogia (pedigree) dos genótipos da população. 
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Tabela 3.2. Cronograma de desenvolvimento da população CNA12S de arroz irrigado no programa 

de seleção recorrente da Embrapa.  

† CNA12S|C|R, em que C é o número do ciclo de seleção e R é o número de recombinações realizadas no 

respectivo ciclo. ‡ geração S1:2: observação e seleção de progênies na geração S1:2 em Goianira, GO; geração 

S1:3: avaliação e seleção de progênies na geração S1:3 em vários locais; e recombinação de progênies 

selecionadas, com uso de sementes S2:3 (cinco plantas por progênie). ‡‡ No ano agrícola 2006/2007 a geração 

S1 foi avaliada em dois locais (Cachoeirinha, RS e Itajaí, SC), sendo selecionadas vinte 

plantas/cruzamento/local, para avaliação de progênies S1:3. 

 

De modo geral, cada ciclo de seleção recorrente envolveram as seguintes etapas: 

(i) recombinação das progênies selecionadas do ciclo anterior, na entressafra, com uso de 

sementes S2:3 remanescentes (cinco plantas por progênie), no primeiro ano; (ii) cultivo de 

plantas em geração S0 na entressafra e colheita em “bulk” para multiplicação de sementes, 

no primeiro ano; (iii) seleção de plantas S1 dentro de cada cruzamento (subpopulação) na 

safra agrícola, no segundo ano; (iv) cultivo de progênies S1:2 em condições favoráveis para 

expressão do potencial produtivo, na safra agrícola, com seleção das melhores progênies em 

“bulk”, no terceiro ano; e (v) avaliação e seleção de progênies S1:3 em ensaios de rendimento 

de progênies conduzidos em diferentes locais, no quarto ano. Em função da logística do 

programa ocorreram algumas modificações nas etapas do terceiro ciclo de seleção, de forma 

que este ciclo compreendesse seis anos de duração (Tabela 3.2).  

Na seleção de plantas individuais (S1) foram considerados caracteres de alta 

herdabilidade, como arquitetura da parte aérea, resistência a doenças e dimensões dos grãos 

(comprimento e largura). Na seleção de progênies S1:2 foram considerados caracteres 

Ano População† Geração‡ Nº de entradas‡‡ 

2000/2001 CNA12S|0|0 Retrocruzamento F1RC11 18 subpopulações (subpop) 

2001/2002 CNA12S|0|0 » CNA12S|1|1 Recombinação (síntese) 90 plantas (5/subpop) 

2002 CNA12S|1|1 S0 - 

2002/2003 ... S1 ~5.400 plantas (300/subpop) 

2003/2004 ... S1:2 360 progênies (20/subpop) 

2004/2005 ... S1:3 130 progênies 

2005/2006 CNA12S|1|1 » CNA12S|2|1 Recombinação 90 progênies (5/subpop) 

2006 CNA12S|2|1 S0 - 

2006/2007 ... S1 ~5.400 plantas (300/subpop) 

2007/2008 ... S1:2 720 progênies (20/subpop/local) 

2008/2009 ... S1:3 316 progênies 

2009/2010 CNA12S|2|1 » CNA12S|3|1 Recombinação 90 progênies (5/subpop) 

2011 CNA12S|3|1 S0 - 

2011/2012 ... S1 ~5.400 plantas (300/subpop) 

2012/2013 ... S1:2 786 progênies 

2013/2014 ... S1:3 221 progênies 

2014/2015 ... S1:3 196 progênies 

2015/2016 CNA12S|3|1 » CNA12S|4|1 Recombinação 36 progênies (2/subpop) 
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relacionados ao potencial produtivo, além daqueles já considerados na geração anterior, de 

alta herdabilidade, como altura de planta, dias para florescimento e resistência ao 

acamamento. Na seleção de progênies S1:3, em ensaios de rendimento conduzidos em 

diferentes locais, priorizou-se produtividade de grãos, caráter de natureza mais complexa, 

embora os demais caracteres também sejam considerados para seleção. 

 

3.2.2 Dados experimentais 

 

Os ensaios de rendimento de progênies S1:3, oriundos de três ciclos de seleção, 

foram conduzidos durante os anos 2005 (ciclo 1), 2009 (ciclo 2), 2014 e 2015 (ciclo 3), em 

seis locais (Tabela 3.3). O conjunto de dados compreendeu, ao todo, dez ambientes 

(combinações local-ciclo), com avaliação de 667 progênies S1:3 e seis cultivares 

testemunhas. O conjunto de dados apresentou desbalanceamento, pois não houve número 

constante de progênies entre locais, por ciclo, e devido à perda de parcelas; além de 

cultivares testemunhas não comuns entre ciclos. Ademais, diferentes delineamentos 

experimentais foram empregados: delineamento em blocos aumentados de Federer, sem 

repetição para progênies (ciclos 1 e 2); delineamento em blocos incompletos tipo Látice 

quadrado 15×15, com duas repetições (ano 2014, ciclo 3); e delineamento em blocos 

incompletos com tratamentos comuns, 14×17, pois acomodaram testemunhas comuns entre 

blocos (três testemunhas por bloco), com duas repetições para progênies (ano 2015, ciclo 3). 

Os ensaios foram conduzidos em área de várzea sob irrigação por inundação, 

com lâmina de água de aproximadamente 0,2 m até maturação dos grãos. A aplicação de 

fertilizantes foi realizada no sulco de plantio, em dosagem intermediária ao manejo 

recomendado na produção comercial. Foi realizada adubação nitrogenada em cobertura, no 

final da fase vegetativa (estádio V4-V5, Counce et al., 2000). O controle de plantas daninhas 

e insetos pragas foi realizado de acordo com o recomendado na produção comercial via 

pulverizações mecanizadas. O controle químico de doenças não foi realizado visando 

seleção de progênies com resistência genética.  

Foram considerados os caracteres: produtividade de grãos (PG, kg ha−1) – massa 

de grãos colhidos na área útil da parcela, ajustada para 13% de umidade; altura de planta 

(AP, cm) – distância média (amostra de seis plantas por parcela) entre o nível do solo e a 

extremidade da panícula, no estágio de pré-maturação dos grãos; e dias para florescimento 
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(DF, dias) – intervalo, em dias, entre a semeadura e quando 50% das plantas da parcela 

estavam em antese floral. 

 

Tabela 3.3. Locais, cultivares testemunhas e número de progênies S1:3 da população CNA12S, que 

compreenderam os ensaios de rendimento de cada ano e ciclo de seleção recorrente. 

Descrições 
Ciclo 1 

(2005) 

Ciclo 2 

(2009) 

Ciclo 3‡ 

(2014) 

Ciclo 3 

(2015) 

Locais     

   Alegrete, RS (29.82 S; 55.89 W; 133 m asl) x - x x 

   Cachoeirinha, RS (29.95 S; 51.12 W; 17 m asl) x x - - 

   Capão do Leão, RS (31.82 S; 52.46; 16 m asl) x - - x 

   Itajaí, SC (26.95 S; 48.76 W; 2 m asl) x - - - 

   Santa Maria, RS (29.72 S; 53.72 W; 151 m asl) - x - - 

   Goianira, GO (16.49 S; 49.42 W; 801 m asl) - - - x 

Cultivares testemunhas     

   BRS 7 Taim x x x x 

   IRGA 417 x x x x 

   SCSBRS 113 Tio Taka x x x - 

   EPAGRI 109 x x x - 

   BRS Pampa - - - x 

   IRGA 424 - - - x 

Progênies S1:3 130 316 221 196 
‡ Do conjunto de 221 progênies avaliadas em 2014, 196 progênies o foram no ano de 2015, compreendendo, 

assim, total de 667 progênies avaliadas durante todo o período.   

 

3.2.3 Dados genômicos 

 

Das 196 progênies S1:3 do terceiro ciclo de seleção, 174 progênies foram 

genotipadas. O DNA genômico para genotipagem foi extraído de tecidos foliares com 

aproximadamente duas semanas após semeadura, oriundos de um “pool” de oito plantas de 

cada progênie S1:3. O “kit” comercial Axygen® (Axygen, Inc., USA) foi utilizado para 

extração de DNA genômico purificado. A genotipagem foi realizada na empresa Diversity 

Arrays Technology Pty Ltd (DArT P/L), Camberra, Austrália, pelo método DArTseq com 

uso de sequenciador Illumina HiSeq 2500. Detalhes sobre o método de sequenciamento estão 

descritos em Courtois et al. (2013). Foram produzidos 7.735 marcadores SNP. Após o 

controle de qualidade (QC), por filtragem de marcadores polimórficos, com limiares de 

proporção de alelos identificados (Call rate) superior a 75% e frequência alélica mínima 

(MAF) acima de 5%, 6.174 SNP foram retidos para análises genéticas. Os dados faltantes 
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(cerca de 4,5%) foram substituídos pelo valor médio arredondado dos marcadores SNP não 

faltantes de seu respectivo loco. 

3.2.4 Estimação do tamanho efetivo populacional 

 

Para estimar o tamanho efetivo populacional (Ne) foi empregado o método 

padrão (Crow & Kimura, 1970), adaptado e generalizado por Morais (1997), baseado no 

coeficiente de endogamia (F) da n-ésima geração de progênies Fn:m recombinadas (progênies 

m oriundas de seleção de plantas na geração n). Para estimação de Ne associado a cada ciclo 

de seleção recorrente, dado que Nej é o tamanho efetivo no ciclo j, o estimador torna-se: 
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=  (Morais, 1997), em que si é o número de plantas selecionadas da progênie 

i; Ns é o número de progênies selecionadas; e Nei é o tamanho efetivo da progênie i de 

tamanho si. O valor Nei é calculado por: 
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autocoancestria da progênie i na geração n (Fn:m). Para progênies geradas por 
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r niii += , em que Fni é o coeficiente de endogamia da progênie i na 

geração n, calculado como )F1(
2

1
F 1nni  -+= . Neste estudo, foi estimado o tamanho efetivo 

populacional médio )( eN  e acumulado )( )Ac(eN  ao longo dos ciclos, com base nas 

estimativas de Nej em cada ciclo. Os valores eN  e )Ac(eN  para o ciclo j foram estimados pelas 

expressões: N̅e ≅ t {∑
1

Nej
j }
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 e N̅e(Ac) ≅ {∑
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 (Vencovsky & Crossa, 2003); em que t é o 

número de ciclos realizados até o ciclo j. Foram obtidas estimativas de Nej, eN  e )Ac(eN , 

tanto para os três ciclos de seleção já realizados (ciclo 1, 2 e 3), como também, para o ciclo 

subsequente (ciclo 4). 

O valor Ne também foi estimado pelo método baseado no desequilíbrio de 

ligação – LDeN  (Hill, 1981), com uso de marcadores SNP de 174 progênies S1:3 do ciclo 3. 

Foi utilizado o estimador 
)S/1-ˆ(3

2
LD

2e
 r

N =  (Waples, 1991), implementado no software 

NeEstimator V2.01 (Do et al., 2014); em que 2r̂  é a média dos valores de correlação entre 
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frequências alélicas inter-locus, baseada no estimador não viesado (Waples, 2006) do 

desequilíbrio de ligação de Burrows (Weir, 1979), e S é o número de progênies amostradas. 

O intervalo de confiança a 95% de probabilidade para LDeN  foi calculado pelo método 

Jacknife (Waples & Do, 2008) implementado no software. 

 

3.2.5 Análises estatísticas  

 

3.2.5.1 Estimação de progresso genético 

 

Para estimação do progresso genético da população foi realizada análise 

conjunta envolvendo todos os ciclos de seleção, pelo emprego do modelo linear misto: 

y = Xβ + Z1a + Z2r + Z3b + Z4p + e, 

em que: y é o vetor de valores fenotípicos; β é o vetor de efeitos fixos (intercepto, grupos 

genotípicos – um de cultivares e três de progênies, cada qual de seu respectivo ciclo de 

seleção, e efeito de cultivares testemunhas); a é o vetor de efeitos aleatórios de ambiente, 

sob );I,0(NID~ 2
a  r é o vetor de efeitos aleatórios de repetição dentro de ambiente, sob 

);I,0(NID~ 2

ar
  b é o vetor de efeitos aleatórios de bloco dentro de repetição e ambiente, sob 

);I,0(NID~ 2

rab  p é o vetor de efeitos aleatórios de progênies, sob );I,0(NID~ 2
p  e é o 

vetor de resíduos, sob )I,0(NID~ 2 ; e os termos X e Z1 a Z4 são respectivas matrizes de 

incidência. A notação )(NID  representa uma variável aleatória normal, independente e 

identicamente distribuída (I é uma matriz identidade). Para ajuste desse modelo foi 

empregada a abordagem frequentista. 

Como as cultivares testemunhas foram alocadas a um único grupo, comum a 

todos os ciclos de seleção, este grupo contribuiu para ajuste do modelo e consequente 

eliminação do efeito ambiental sobre as médias dos grupos de progênies. Do modelo 

ajustado foram extraídas as estimativas BLUE (best linear unbiased estimator) para os 

grupos genotípicos e a correspondente matriz de (co)variância entre grupos.  

A análise do ganho genético médio foi realizada pelo método de médias 

ajustadas e ponderadas, segundo Breseghello et al. (1998). O vetor de soluções da regressão 

linear (β̂) e a respectiva matriz de (co)variância [V̂(β̂)] foram estimados pela equação de 
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regressão linear generalizada, com médias (BLUE) dos grupos de progênies (variável 

resposta) em função do ciclo de seleção (variável explicativa): 

β̂ = (X'V-1X)
-1

(X'V-1Y) = [
b0

b1
], e V(β̂) = (X'V-1X)

-1
, 

em que: ̂ é o vetor de soluções; X é a matriz de incidência, formada por uma coluna de 1’s 

e outra indicando o grupo de progênies; V é a matriz de (co)variância e Y é o vetor de médias 

(BLUE) do grupo de progênies; e V(̂) é a matriz de (co)variância de ̂; b0 é a estimativa do 

intercepto; e b1 é a estimativa do coeficiente angular de regressão. A significância da 

inclinação (b1) foi avaliada pelo teste t-Student.  

Devido aos ganhos genéticos serem cumulativos ao longo do período, 

estimativas de ganho médio anual e total foram calculadas conforme Morais Júnior et al. 

(2015). Devido à não-ortogonalidade da decomposição da soma de quadrados (SQ) dos 

componentes da regressão, o coeficiente de determinação da regressão linear generalizada 

(R²) foi estimado conforme proposto por Morais Júnior et al. (no prelo). Esse procedimento 

consiste numa adaptação da equação geral da soma de quadrados (SQ) de hipótese em 

modelos lineares (Searle, 1971), para ajuste de cada componente de variação relativo à 

regressão linear; isto é, SQ da regressão, SQ dos desvios e SQ total. Ganhos genéticos 

absolutos entre ciclos de seleção, como contraste entre médias (BLUE) dos grupos de 

progênies de cada ciclo, também foram estimados pelo método de médias ajustadas e 

ponderadas (Breseghello et al., 1998). A significância de cada ganho absoluto também foi 

avaliada pelo teste t-Student. 

 

3.2.5.2 Estimação de diversidade genética e índice de fixação intrapopulacional 

 

Com base na matriz de marcadores SNP codificada (0: genótipo homozigoto 

para alelo mais frequente, de referência; 1: genótipo heterozigoto; 2: genótipo homozigoto 

para alelo alternativo), foram estimados os parâmetros populacionais; heterozigosidade 

média observada: ∑P
~

-1Ĥ
k

1u
iuu

=
= ; heterozigosidade média esperada, sob princípio ou 

equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW), ou diversidade genética de Nei, com correção para 

endogamia e parentesco: )∑ p̂-1(ĥ
k

1u

2
iu

=

=  (Nei, 1987); e índice de fixação intrapopulacional: 
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 -

-
f

n2H
~

h
~

n2H
~

H
~

h
~

ˆ +
=  (Wright, 1951; Nei & Chesser, 1983). Nestas expressões: k é o número 

de alelos; iuuP
~

é a frequência observada de genótipos homozigotos do loco i ; iup̂ é a 

frequência estimada do alelo u do loco i; e n é o número de progênies. Para todas as 

estimativas foram estimados intervalos de confiança a 95% de probabilidade, com 10 mil 

reamostragens bootstrap sobre os locos. 

 

3.2.5.3 Simulações relacionadas ao tamanho efetivo populacional 

 

Com base na média das estimativas de diversidade genética de Nei ( ĥ ) e de 

índice de fixação intrapopulacional ( f̂ ), foram simulados a perda de diversidade genética e 

o aumento da endogamia intrapopulacional, ao longo de cinquenta ciclos de seleção 

consecutivas e discretas, para seis magnitudes de Ne (10, 20, 30, 40, 50 e 60). Para isso, 

consideraram-se as propriedades do modelo de Wright-Fisher, para uma população finita 

com Ne constante, sob deriva genética em função do tempo, sem seleção, mutação e migração 

de alelos. Ao considerar um loco bialélico, empregaram-se as expressões (Nei, 1987): 

t
t N - )]2/1(1[hh eo=  e 

t
t N -f--f )]2/1(1[)1(1 eo= ; em que: th  e oh  são valores de 

diversidade genética nos tempos t e zero; tf  e of  são valores de índice de fixação nos tempos 

t e zero; e t é o tempo como medida de ciclos de seleção. 

 

3.2.5.4 Componentes de variância e covariância 

  

Para avaliação dos dados quanto ao atendimento aos pressupostos da análise de 

variância, assim como para obtenção de componentes de variância por ciclo de seleção foram 

realizadas análise conjuntas, envolvendo ambientes dentro de cada ciclo, com emprego do 

seguinte modelo linear misto: 

y = Xβ + Z1a + Z2r + Z3b + Z4p + Z5d1 + Z6d2 + Z7d3 + e, 

em que: y é o vetor de valores fenotípicos; β é o vetor de efeitos fixos (intercepto, grupo 

genotípico – um de cultivares testemunhas e outro de progênies, e efeito de cultivares 

testemunhas; a é o vetor de efeitos aleatórios de ambiente, sob );I,0(NID~ 2
e  r é o vetor de 

efeitos aleatórios de repetição dentro de ambiente, sob );I,0(NID~ 2

ar
  b é o vetor de efeitos 
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aleatórios de bloco dentro de repetição e ambiente, sob );I,0(NID~ 2

rab  p é o vetor de efeitos 

aleatórios de progênies, sob );I,0(NID~ 2
p  d1 é o vetor de efeitos aleatórios da interação de 

grupos genotípicos com ambientes, sob );I,0(NID~ 2
ga  d2 é o vetor de efeitos aleatórios da 

interação de progênies com ambientes, sob );I,0(NID~ 2
pa  d3 é o vetor de efeitos aleatórios 

da interação de cultivares com ambientes, sob );I,0(NID~ 2
ca  𝑒 é o vetor de resíduos 

aleatórios, sob ).I,0(NID~ 2   

Para obtenção de correlações genéticas e fenotípicas entre os caracteres, um 

modelo semelhante, porém linear misto bivariado, foi empregado para obtenção de matrizes 

de (co)variâncias genética e residual entre pares de caracteres. Este modelo foi ajustado para 

o conjunto de dados por ciclo de seleção e, também, para dados envolvendo todos os ciclos. 

A opção pelo modelo bivariado, ao invés de modelo multivariado, foi devida à maior 

eficiência computacional da primeira, sob abordagem Bayesiana (Liechty et al., 2004).  

No ajuste desses modelos para obter componentes de variância e covariância, a 

abordagem Bayesiana foi implementada via Amostrador de Gibbs (método de MCMC – 

Monte Carlo via cadeias de Markov). Foram atribuídas distribuições a priori não 

informativas, com parâmetros de forma (v = -2) e de escala (S = 0) da distribuição Wishart-

invertida (equivalente à distribuição Qui-quadrado invertida escalonada, no caso de modelo 

univariado). Assim, foi obtida a média da distribuição marginal a posteriori equivalentes às 

do procedimento REML (restricted maximum likelihood), na estimação de componentes de 

variância, e do método BLUP (best linear unbiased predictor), na predição dos efeitos 

aleatórios. Na implementação do Amostrador de Gibbs, após análises prévias nas cadeias de 

Markov, foram consideradas 210 mil iterações, sendo 500 como burn-in e 20 como thinning 

(Sorensen & Gianola, 2002). Para avaliação da convergência das cadeias foi utilizado o 

critério de Geweke (1992) e como diagnóstico de estabilidade, o de Heidelberger & Welch 

(1983); ambos aplicados a cada distribuição marginal a posteriori dos componentes de 

variância. Por meio das análises individuais por ambiente e conjuntas por ciclo, foram 

obtidas média e intervalos de credibilidade a 95% (intervalo de confiança Bayesiano), para 

distribuição marginal a posteriori de cada componente de variância e covariância. 

3.2.5.5 Parâmetros genéticos 
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Com base na média da distribuição marginal a posteriori para cada componente 

de variância e covariância foram calculadas a média e o intervalo de credibilidade a 95% 

para os parâmetros: coeficiente de variação genética, CVg =  100. [σg
2]

1/2
P̅⁄ ; coeficiente de 

variação relativa, CVr = [σg
2 σ2⁄ ]

1/2
; herdabilidade no sentido amplo, em nível de médias de 

progênies, hp̅
2 =  σp

2 (σp
2 + 

σpa
2

k2/k1
 + 

σ2

k2
)⁄ ; acurácia da seleção genotípica, correspondente à 

raiz quadrada de hp̅
2
  (Resende & Duarte, 2007); correlações genética, 

rg= covp(x, y) [σpx
2  × σpy

2 ]
1/2

⁄  , e fenotípica, rp= covf(x, y) [σfx

2  × σfy

2 ]
1/2

⁄ , entre pares de 

caracteres x e y (Liechty et al., 2004). Nestas expressões, σp
2, σf

2, σ2 e σpa
2  são, 

respectivamente, componentes de variância genética e fenotípica entre progênies, da 

variância residual entre parcelas e da variância da interação de progênies com ambientes; 

covp(x, y) e covf(x, y), são componentes de covariância genética e fenotípica entre caracteres; 

P̅ é a estimativa da média geral de progênies; k1 é o número de repetições; e k2 é o produto 

entre número de repetições e de ambientes.  

Devido ao desbalanceamento dos dados experimentais, os valores de k1 e k2 

foram estimados por expressão adaptada de Duarte (2000): 

k = tr[Zm
' AZm]/(p

m
- 1), 

em que: tr[  ] é o operador traço de uma matriz; Zm é a porção da matriz Z correspondente 

aos efeitos de progênies do grupo m (para k1), ou aos efeitos de interação de progênies do 

grupo m com ambientes (para k2); A é a matriz núcleo da respectiva forma quadrática (soma 

de quadrados), sendo A=a(a'a)
-1

a' e a'=λ
'
MZk

⁺ , em que λ é uma matriz de coeficientes dos 

contrastes (p
m

 - 1) dos efeitos de progênies (para k1), ou dos efeitos de interação de progênies 

do grupo m com ambientes (para k2); e MZm

⁺  é a porção correspondente à matriz Zm na 

inversa generalizada de Moore-Penrose da matriz cheia M = [X|Z], em que X e Z são as 

matrizes de efeitos fixos e aleatórios do modelo. 

Para predição do potencial genético da população, quanto à probabilidade de 

gerar linhagens superiores, foi utilizado o método de Jinks & Pooni (1976). Este método é 

útil para cálculo da proporção de linhagens superiores (PS) da população, em cada ciclo de 

seleção, que superam determinado padrão na geração F∞. Essa proporção correspondente à 

área à direita (seleção no sentido positivo) ou à esquerda (seleção no sentido negativo) de 
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certo valor da abcissa (quantil) na distribuição normal. Com uso das propriedades desta 

distribuição, essa área é determinada pelo cálculo da variável Z na expressão: 

Z = (C̅ - P̅) (2σA
2 )

1/2
⁄ , 

em que: Z é o correspondente quantil da distribuição normal padronizada Z(0, 1); C̅ é o 

padrão adotado como limite para obtenção de linhagens superiores (neste caso, 

correspondente à média BLUE do grupo de cultivares avaliadas); P̅ é a média da população 

após atingir a homozigose (neste caso, correspondente à média do grupo de progênies S1:3, 

para cada ciclo), e σA
2  é a variância genética aditiva entre progênies, assumindo variância 

genética (σp
2) igual a 

3

2
σA

2 +
3

64
σD

2 , para a correspondente geração F3:5 (Cockerham, 1963). 

Para cálculo de PS, em cada ciclo de seleção, foi utilizada a média da distribuição marginal 

a posteriori para o componente de σp
2  relativo às progênies em cada ciclo seleção recorrente, 

assim como seu respectivo intervalo de credibilidade a 95%. Esse procedimento possibilitou 

o cálculo da média e do intervalo de credibilidade a 95%, para cada proporção PS. No cálculo 

de PS foi considerada a suposição de grau médio de dominância (gmd) = 0, conforme 

gmd = (2σD
2 /σA

2 )
1/2

. Detalhes sobre esse procedimento, com emprego também em população 

de seleção recorrente (progênies S0:2), são apresentados por Morais Júnior et al. (2015). 

   

3.2.5.6 Softwares e pacotes estatísticos 

 

Com exceção do software NeEstimator V2.01 (Do et al., 2014), utilizado para 

estimação do tamanho efetivo populacional (Ne), baseado no método de desequilíbrio de 

ligação (NeLD), todos os procedimentos necessários para implementação das análises, 

obtenção de parâmetros e erros associados, foram realizados com uso da plataforma R (R 

Core Team, 2016). Vários pacotes foram empregados: “lme4”, para ajuste de modelo misto 

via abordagem frequentista; “phia”, para obtenção de médias ajustadas; “MCMCglmm”, 

para ajuste de modelo misto via abordagem Bayesiana; “coda”, para diagnóstico das cadeias 

de Markov; “nadiv”, para obtenção do coeficiente de parentesco via pedigree; e “pedigreeR”, 

para estimação do coeficiente de endogamia (F) a partir de informações de pedigree. 
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3.3 RESULTADOS 

 

3.3.1 Variabilidade genética populacional 

 

As herdabilidades no sentido amplo, em nível de médias de progênies S1:3 (hp̅
2), 

variaram de 0,37 a 0,76 para produtividade de grãos (PG); 0,51 a 0,86 para altura de planta 

(AP); e 0,79 a 0,97 para dias até o florescimento (DF) (Tabela 3.4). A relação entre variância 

genética e variância residual, obtida pelo coeficiente de variação relativo (CVr), indica 

situação favorável à seleção quando igual ou superior à unidade (1); i.e., altos níveis de 

precisão experimental e de variabilidade genética. As únicas medidas CVr inferiores a 1 

foram observadas em produtividade de grãos; resultado já esperado devido à complexidade 

do caráter. Os valores de acurácia da seleção (rĝg), estatística mais relevante nesse tipo de 

avaliação, variaram de 0,72 a 0,98, dependente do caráter avaliado. Para PG, os valores de 

acurácia mais elevados foram observados no ciclo 1. Embora a maioria das diferenças entre 

tais valores tenham sido significantes (IC Bayes 95%), entre os ciclos 1 e 3 não foram 

observadas reduções acentuadas. 

 

Tabela 3.4. Média e respectivo intervalo de credibilidade a 95% (IC Bayes 95%) para coeficiente de 

variação genotípica (CVg), coeficiente de variação relativa (CVr), herdabilidade, no 

sentido amplo, entre médias de progênies S1:3 (hp̅
2) e acurácia da seleção (rĝg), para os 

caracteres produtividade grãos (PG, kg ha-1), altura de planta (AP, cm) e dias para o 

florescimento (DF, dias), por ciclo de seleção recorrente na população CNA12S de arroz 

irrigado. 

Caráter Ciclo CVg CVr hp̅
2 rĝg 

 C1 15,0 [12,3; 17,5] 0,99 [0,91; 1,05] 0,76 [0,73; 0,79] 0,87 [0,85; 0,89] 

PG C2 7,49 [4,87; 9,37] 0,57 [0,41; 0,65] 0,37 [0,25; 0,41] 0,60 [0,50; 0,64] 

 C3 6,76 [5,25; 8,09] 0,48 [0,39; 0,55] 0,54 [0,46; 0,58] 0,73 [0,68; 0,76] 

 C1 5,08 [4,71; 6,78] 1,11 [1,04; 1,15] 0,78 [0,76; 0,80] 0,88 [0,87; 0,89] 

AP C2 4,98 [0,17; 6,95] 1,00 [0,05; 1,16] 0,51 [0,00; 0,54] 0,72 [0,06; 0,73] 

 C3 3,97 [3,50; 4,41] 1,17 [1,08; 1,24] 0,86 [0,85; 0,87] 0,93 [0,92; 0,94] 

 C1 9,04 [7,64; 10,4] 3,56 [3,53; 3,60] 0,86 [0,84; 0,87] 0,93 [0,92; 0,94] 

DF C2 6,67 [6,01; 7,39] 4,46 [4,40; 4,63] 0,79 [0,78; 0,80] 0,89 [0,88; 0,90] 

 C3 7,07 [6,33; 7,77] 2,93 [2,74; 3,08] 0,97 [0,96; 0,98] 0,98 [0,97; 0,99] 

   

As medidas de diversidade genética populacional associadas ao conjunto de 

progênies genotipadas (ciclo 3 da população) estão apresentadas na Tabela 3.5. Como cada 

progênie S1:3 genotipada foi representada por um bulk de oito plantas, as medidas de 
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diversidade genética correspondem à geração S1 em relação à geração S0 de referência. 

Diferença significativa (P < 0,05), no sentido positivo, foi detectada entre estimativas de 

heterozigosidade média observada ( Ĥ  = 0,193) e esperada ( h
ˆ = 0,349), com consequente 

índice de fixação intrapopulacional ( f
ˆ

) de 0,385. Dado que o valor máximo de h , 

considerando a natureza bialélica predominante em SNP, é igual a 0,5, a diversidade genética 

de Nei detectada na população CNA12S foi de moderada a elevada magnitude. 

 

Tabela 3.5. Médias das estimativas de índices de diversidade e estrutura genética para população 

CNA12S de arroz irrigado (heterozigosidade média observada, Ĥ ; heterozigosidade 

média esperada ou diversidade genética de Nei, h
ˆ ; e índice de fixação intrapopulacional 

ou coeficiente de endogamia, f
ˆ

). 

 ‡ Intervalo de confiança (IC, a 95%), calculado com 10 mil reamostragens bootstrap sobre os locos. 

 

3.3.2 Tamanho efetivo populacional 

 

As estimativas de tamanho efetivo populacional ( eN ), assim como o respectivo 

valor médio ( eN ) e acumulado )Ac(eN  são apresentadas na Tabela 3.6. Os valores de eN  

variaram de 60 (ciclo 1) a 40 (ciclo 4). Como o mesmo número de plantas F1RC11 (ciclo 1) 

e de progênies S1:3 (ciclo 2 e 3), 90, foi utilizado para recombinação (Tabelas 3.1 e 3.6), 

maior eN  para o ciclo 1 é devido ao maior Ne de plantas S0 (
ieN = 1), em relação às progênies 

derivadas da geração S1 (
ieN ≅ 0,667). Assim, para o ciclo 4 espera-se redução de eN , em 

função do menor número de progênies S1:3 utilizadas para recombinação (Ns ≅ 36). Isso, de 

fato, verificou-se, com redução sistemática de )Ac(eN  a cada ciclo, pois a representatividade 

da população de referência, inevitavelmente, é reduzida ao longo dos ciclos de seleção.   

 

 

 

 

Parâmetros Estimativa IC 95%‡ 

Ĥ  0,193 0,190-0,196 

h
ˆ  0,349 0,346-0,352 

f
ˆ

 0,385 0,379-0,390 
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3.3.3 Progresso e potencial genético 

 

Pela análise de regressão linear generalizada, ajustada para médias BLUE do 

grupo de progênies S1:3 ao longo de três ciclos de seleção recorrente, foi detectada a 

ocorrência de progresso genético para produtividade de grãos (PG) e número de dias para 

florescimento (DF) (Tabela 3.7). Para PG, o ganho médio por ciclo foi de 760 kg ha-1, 

correspondente a 1,95% ao ano ou 21,3% de ganho cumulativo total. Para DF, o ganho médio 

foi de -6,2 dias por ciclo, o que corresponde a -1,3% ao ano, ou -12% de ganho cumulativo 

total. Esse progresso genético da população também pode ser evidenciado ao verificar que, 

para PG, a média do grupo de progênies pertencentes ao ciclo 3 foi superior à média do 

grupo de cultivares testemunhas. Já para DF, a média do grupo de progênies no ciclo 3 foi 

inferior à média das cultivares testemunhas. Também foram obtidas estimativas de ganho 

genético realizado, a cada ciclo, e de ganho total entre o primeiro e último ciclos de seleção 

(Tabela 3.8). Como observado, nenhum ganho genético foi detectado para altura de planta 

(AP) durante o período, enquanto DF revelou ganhos em todos os ciclos, e PG apenas entre 

o primeiro e último ciclos de seleção. 

 

Tabela 3.6. Informações sobre número de plantas ou progênies recombinadas (Ns), coeficiente de 

autocoancestria (rii), tamanho efetivo da planta ou progênie recombinada (
ieN ), número 

de plantas recombinadas por progênie ( is ), estimativas de tamanho efetivo 

populacional do respectivo ciclo de seleção (
ejN ), tamanho efetivo populacional médio 

(
eN ) e acumulado (

)Ac(eN ) ao longo dos ciclos de seleção recorrente, para a população 

CNA12S de arroz irrigado. 

‡ Para o ciclo 3, único com progênies genotipadas, o tamanho efetivo populacional baseado no método de 

desequilíbrio de ligação foi NeLD = 44,3, com IC95% = [35,2; 55,3].  

 

As distribuições das médias ajustadas (BLUP) de progênies S1:3, associadas a 

cada ciclo de seleção, são apresentadas na Figura 3.1. Como referência foram plotadas as 

médias (BLUE) do grupo de cultivares testemunhas avaliadas em cada ciclo. Essa 

representação gráfica fornece informações relativas aos dois principais fatores relacionados 

ao potencial genético da população: deslocamento da média no sentido desejado; e 

Ciclo‡ Ns iir  
ieN  

is  ejN  
eN  

)Ac(eN  

1 90 2
1  1 1 60,0 60,0 60,0 

2 90 4
3  0,667 5 54,6 57,1 28,6 

3 90 4
3  0,667 5 54,6 56,3 18,8 

4 36 4
3  0,667 5 21,8 40,3 10,1 
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magnitude da variação genética manifestada ao longo dos ciclos de seleção. Para 

produtividade de grãos (PG) e dias para florescimento (DF), observa-se moderada redução 

na amplitude de variação do desempenho das progênies entre os ciclos 1 e 2; porém, esta 

amplitude foi mantida nos ciclos 2 e 3. Para ambos os caracteres, também foi verificado o 

deslocamento da média de progênies no sentido desejado. No ciclo 3, mais que 50% das 

progênies apresentaram médias de PG superiores à média das cultivares testemunhas; e, para 

DF, mais de 70% das progênies se localizaram abaixo da respectiva média dessas cultivares.  

 

Tabela 3.7. Médias ajustadas para o grupo de progênies S1:3, por ciclo de seleção recorrente na 

população CNA12S de arroz irrigado, e de cultivares testemunhas, para produtividade 

de grãos (PG, kg ha-1), altura de planta (AP, cm) e dias para florescimento (DF, dias); 

estimativas relacionadas à regressão linear, como média do primeiro ciclo (Y̅1), 

coeficiente angular (b1) e respectivo erro padrão (EP), coeficiente de determinação 

ponderado (R2), acurácia seletiva (rĝg) da análise conjunta, e ganhos genético médio 

anual (GA, %), por ciclo (GC, %) e total (GT, %).  

 

O potencial genético da população também pode ser avaliado pela proporção de 

linhagens superiores (PS), em cada ciclo, em relação à média das cultivares testemunhas 

(Tabela 3.9). Diferenças de PS entre ciclos foram observadas com aumento de 2,9 e 2,5 

vezes, para PG e DF, respectivamente, no ciclo 3 em relação ao ciclo 1. Com exceção do 

caráter DF, para PG e AP foram detectados baixos valores de PS no ciclo 2; até mesmo não 

significativas (IC Bayes 95%) para AP, possivelmente devido à baixa precisão experimental 

detectada neste ciclo (Tabela 3.4).  

 

 

Grupos 
Médias ajustadas (BLUE) 

PG     AP DF 

Progênies/C1 7584 97,9  101,7  

Progênies/C2 8030 100,8  93,5  

Progênies/C3 9103 96,5  89,1  

Cultivares 9031 93,1  95,0  

Parâmetros 
Estimativas de progresso genético 

PG    AP DF 

Y̅1 7511 99,0 101,3 

b1 (ganho/ciclo) 759,7 -1,0 -6,3 

EP 95,5 0,33 0,28 

t-valor 8,0 3,0 22,4 

p-valor (H0: β1 = 0) 0,040 0,102 0,014 

R2 0,95 0,17 0,97 

rĝg 0,73 0,91 0,97 

GA, % 1,95 -0,20 -1,28 

GC, % 10,11 -1,00 -6,22 

GT, % (10 anos) 21,25 -1,99 -12,05 
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Tabela 3.8. Estimativas de ganho genético entre ciclos de seleção na população CNA12S de arroz 

irrigado, entre primeiro e segundo ciclos (G12), segundo e terceiro ciclos (G23) e 

primeiro e terceiro ciclos (G13), com respectivo erro padrão (EP), para produtividade 

de grãos (PG, kg ha-1), altura de plantas (AP, cm) e dias para florescimento (dias). 

Caráter Descrição Ganho genético    EP t-valor p-valor 

 G12 450,73 ns 192,71 2,34 0,129 

PG G23 1108,90 ns 192,57 5,76 0,055 

 G13 (Total) 1559,64 * 190,92 8,17 0,039 

 G12 2,75 ns 0,89 3,11 0,099 

AP G23 -4,27 ns 0,79 5,41 0,058 

 G13 (Total) -1,52 ns 0,66 2,31 0,130 

 G12 -8,26 * 0,55 14,93 0,021 

DF G23 -4,36 * 0,55 7,91 0,040 

 G13 (Total) -12,63 * 0,56 22,44 0,014 
ns e * não significativo e significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t-Student. 

 

 

Figura 3.1. Histograma de distribuição de médias ajustadas (valores BLUP) de progênies S1:3 da 

população CNA12S de arroz irrigado, em três ciclos sucessivos de seleção recorrente, 

para produtividade de grãos, altura de planta e número de dias para florescimento (a 

linha tracejada indica a média ajustada, valor BLUE, do grupo de cultivares testemunhas 

avaliadas ao longo dos ciclos de seleção recorrente). 

 

Em geral, houve concordância e complementação de informações utilizando-se 

a distribuição das médias de progênies em histogramas e os valores de PS obtidas pelo 

método de Jinks & Pooni (1976). A primeira estratégia agrega facilidade para avaliar a 

amplitude de variação genética e o deslocamento da média populacional, ao longo dos ciclos 

de seleção; enquanto a outra fornece diretamente a porcentagem de progênies promissoras, 

relativamente a cultivares padrão, bem como os intervalos de credibilidade (IC Bayes 95%) 

associados a tais valores.  
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3.3.4 Correlações entre caracteres 

 

As correlações genética e fenotípica entre caracteres (Tabela 3.10) corroboraram 

os resultados obtidos para ganhos genéticos nos mesmos caracteres. Correlação genética de 

alta magnitude e correlação fenotípica moderada, ambas negativas, foram observadas entre 

PG e DF, nos ciclos 1 e 2, assim como no conjunto dos ciclos. Este resultado é indicativo de 

que, em geral, progênies mais precoces são mais produtivas. PG e AP, nos ciclos 1 e 3, bem 

como no conjunto dos ciclos, também mostraram correlação genética negativa, mas de 

moderada magnitude; provavelmente porque genótipos modernos são mais baixos e de 

elevada produtividade. Por outro lado, AP e DF tenderam a manifestar correlações genética 

e fenotípica positivas e moderadas.   

 

Tabela 3.9. Proporção de linhagens superiores (PS) à média do grupo de cultivares testemunhas, 

com respectivo intervalo de credibilidade a 95% (IC Bayes 95%), que são esperadas em 

cada ciclo de seleção recorrente, sob suposição de grau médio de dominância (gmd) 

igual a zero, para produtividade de grãos (PG, kg ha-1), altura de planta (AP, cm) e dias 

para florescimento (DF, dias), na população CNA12S de arroz irrigado.   

 

3.4 DISCUSSÃO 

 

De modo geral, os principais fatores que influenciam direta ou indiretamente a 

elevação da taxa de ganho genético por unidade de tempo, em populações manejadas via 

seleção recorrente, são: menor intervalo entre ciclos; maior intensidade de seleção; e maior 

variabilidade genética, associada à maior precisão experimental possível (Hallauer et al., 

2010). Portanto, em programas de seleção recorrente genotípica (com teste de progênies), 

desde que esteja estabelecido o esquema de seleção a ser empregado, que determina a 

geração para seleção de plantas e/ou progênies, com consequente influência sobre o intervalo 

entre ciclos e a intensidade de seleção, os demais fatores (manutenção de variabilidade 

genética e precisão experimental) devem ser maximizados. 

Como verificado para cada ciclo de seleção, os valores de acurácia da seleção 

situaram-se nas classes de moderada a alta precisão (Tabela 3.4). Quanto maior a qualidade 

Caráter Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

PG 0,231 [0,185; 0,264] 0,179 [0,079; 0,231] 0,527 [0,522; 0,534] 

AP 0,299 [0,258; 0,326] 0,180 [0,000; 0,256] 0,311 [0,288; 0,329] 

DF 0,336 [0,309; 0,356] 0,558 [0,565; 0,553] 0,706 [0,689; 0,728] 
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dos dados fenotípicos, maior a eficácia da inferência acerca dos valores genotípicos da 

população, com consequentes maiores ganhos em seleção (Resende & Duarte, 2007). Menor 

precisão experimental foi observada no ciclo 2, para produtividade de grãos, caráter 

complexo e altamente influenciado pelo ambiente. Nesse ciclo, os ensaios foram compostos 

por maior tamanho populacional (N), com avaliação de 316 progênies S1:3, sem repetição, e 

em delineamento de blocos aumentados de Federer. Intrinsecamente, esse delineamento gera 

valores menos acurados de variância genética, devido ao menor número de repetições, 

empregadas apenas para cultivares testemunhas. Portanto, salvo as poucas exceções 

mencionadas, os dados fenotípicos apresentaram boa precisão experimental, revelando 

manutenção da variabilidade genética na população, ao longo dos ciclos de seleção. 

 

Tabela 3.10. Média da distribuição marginal a posteriori para correlações genética (acima da 

diagonal) e fenotípica (abaixo da diagonal), com intervalos de credibilidade a 95% 

(IC Bayes 95%), entre caracteres produtividade de grãos (PG, kg ha-1), altura de planta 

(AP, cm) e dias para florescimento (DF, dias), em três ciclos de seleção recorrente da 

população CNA12S de arroz irrigado, e envolvendo todos os ciclos (geral). 

 

3.4.1 Tamanho efetivo populacional 

 

A longevidade de uma população melhorada via seleção recorrente depende de 

adequada manutenção da variabilidade genética ao longo dos ciclos (Fehr, 1993). 

Intrinsecamente, vários fatores são responsáveis pela redução da variabilidade, com destaque 

para a própria seleção direcional, devido ao surgimento de covariâncias negativas entre 

frequências alélicas nos diferentes locos (desequilíbrio de ligação – LD); fenômeno 

conhecido como efeito Bulmer (Bulmer, 1971). E, principalmente, pela fixação aleatória de 

Ciclo Caráter 
Correlações [IC Bayes 95%] 

PG AP DF 

C1 

PG 1 -0,26 [-0,48; -0,01] -0,66 [-0,80; -0,50] 

AP 0,00 [-0,10; 0,13] 1 0,35 [0,11; 0,51] 

DF -0,39 [-0,48; -0,28] 0,21 [0,08; 0,31] 1 

C2 

PG 1 0,14 [-0,16; 0,35] -0,63 [-0,99; -0,42] 

AP -0,09 [-0,18; 0,03] 1 0,47 [0,30; 0,68] 

DF -0,26 [-0,34; -0,18] 0,34 [0,23; 0,42] 1 

C3 

PG 1 -0,30 [-0,45; -0,07] -0,24 [-0,48; -0,02] 

AP -0,02 [-0,07; 0,05] 1 -0,13 [-0,30; 0,00] 

DF -0,09 [-0,18; 0,00] -0,11 [-0,20; 0,00] 1 

Geral 

PG 1 -0,29 [-0,44; -0,18] -0,61 [-0,70; -0,52] 

AP -0,05 [-0,11; -0,01] 1 0,23 [0,14; 0,33] 

DF -0,30 [-0,34; -0,24] 0,19 [0,12; 0,25] 1 
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alelos devido à deriva genética atuante em populações finitas (Falconer & Mackay, 1996). 

Esse último fator pode ser postergado pelo emprego de tamanho efetivo populacional (Ne) 

condizente com os objetivos do programa de seleção (Wright, 1931); seja para resultados de 

curto, médio ou longo prazos. Portanto, a manutenção de variabilidade genética na 

população pode ser atribuída, principalmente, ao emprego de Ne adequado (Ne > 50) na fase 

de recombinação de progênies, em cada ciclo. Para restauração da variabilidade genética 

numa população sintética, visando substituir alelos perdidos pela deriva genética em ciclos 

anteriores, uma estratégia consiste em reintroduzir novos alelos, via recombinação com 

genótipos de alta capacidade combinatória para caracteres de interesse. No entanto, tal 

estratégia deve ser empregada com cautela, pois leva, inevitavelmente, à redução da média 

populacional para alguns caracteres, com consequente retrocesso em ganhos genéticos já 

alcançados.  

O conhecimento sobre os valores de Ne realizado e esperado possibilita explicar 

a extensão e o padrão da variabilidade genética durante ciclos de seleção em populações 

sintéticas; o que permite delinear eficientes esquemas de seleção, visando obter ganho 

genético máximo, sem exaurir a variabilidade (Morais, 1997; Vencovsky & Crossa, 2003). 

Ne é um importante parâmetro de suporte ao melhoramento populacional; porém, diferentes 

estimadores são dificilmente comparáveis, pois baseiam-se, como referência, em distintas 

escalas temporais (Crow & Denniston, 1988). Isso pode explicar a diferença detectada entre 

a estimativa de Ne pelo método padrão ( eN  ≅ 56) e aquela baseada em desequilíbrio de 

ligação – LD ( LDeN  ≅ 44) no ciclo 3 (Tabela 3.6). O método padrão corresponde a um 

estimador Ne de endogamia; pois, é baseado no aumento médio da endogamia devido à 

deriva genética na população, relativamente ao esperado numa população idealizada com 

cruzamentos ao acaso e parentesco nulo (Wright, 1931; Crow & Denniston, 1988). Portanto, 

o estimador Ne de endogamia está relacionado à perda de heterozigosidade; neste caso, 

influenciado pelo número de genitores e seu nível de endogamia, em cada ciclo de seleção. 

O método baseado em LD (NeLD), por sua vez, embora também seja um estimador Ne de 

endogamia, é sensível ao Ne histórico populacional, pois várias gerações são necessárias para 

o total decaimento de LD; que, para locos não ligados (taxa de recombinação igual a 0,5), 

seja eles sintênicos ou não sintênicos, decai metade de seu valor a cada geração. Portanto, 

estimativas de NeLD devem ser interpretadas com ressalvas, pois contêm informações de 

gerações passadas (Waples et al., 2014).  
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Na definição da magnitude de Ne em programas de seleção recorrente, deve-se 

considerar ainda dois fatores relativos às populações: longevidade almejada (curto ou longo 

prazo) – fator que define o limite da seleção; e nível genético de melhoramento já alcançado 

(médias alta ou baixa para os caracteres de interesse). Para garantia de êxito ao processo de 

seleção têm-se recomendado valores mínimos como: Ne = 25 para populações melhoradas, 

e Ne = 50 para populações pouco melhoradas (Pereira & Vencovsky, 1988; Morais, 1997). 

Para longo prazo e populações já melhoradas, Pereira & Vencovsky (1988) sugeriram o 

atendimento à expressão: Nerĝg ≅ 25, em que rĝg é a acurácia da seleção. Portanto, alta 

precisão experimental possibilita aplicação de maior intensidade de seleção (IS), com 

consequente menor Ne, desde que um valor mínimo pré-estabelecido seja atendido. Com esse 

critério, para produtividade de grãos (caráter mais complexo), no ciclo 3 da população 

CNA12S tem-se Ne ≅ 34, ao considerar rĝg = 0,73 (Tabela 4.2). Mesmo com menor Ne médio 

esperado para o ciclo 4 (Ne ≅ 40), em decorrência da maior IS aplicada no ciclo 3, sugere-

se manutenção da variabilidade genética na população. O uso de menor Ne (≅ 22) na fase de 

recombinação de progênies (tamanho amostral de 36 progênies S1:3) do ciclo 3, fundamenta-

se no maior nível de melhoramento já alcançado pela população.  

A alteração de Ne em programas de seleção recorrente é uma estratégia comum, 

seja para aumento da intensidade de seleção, seja para redução da deriva genética 

populacional. Segundo Labate et al. (1997), após o oitavo ciclo de seleção recorrente 

interpopulacional em duas clássicas populações de milho (BSSS e BSCB1), vinte linhagens 

S1 (Ne ≅ 20) de cada população passaram a ser recombinadas; exatamente o dobro do valor 

de Ne empregado em ciclos anteriores. Para a população CNA12S, de arroz, com uso de 

menor Ne as taxas de ganho genético, possivelmente, serão maiores nos próximos ciclos 

devido à maior intensidade de seleção aplicada; desde que seja mantido N igual ou superior 

ao de ciclos anteriores (N ≅ 200), além de alta precisão na avaliação dos caracteres.  

 

3.4.2 Variabilidade genética populacional 

 

A magnitude da variabilidade genética populacional para determinado caráter, 

não é reflexo, necessariamente, do nível médio de diversidade genética intrapopulacional 

(heterozigosidade dos locos). Portanto, sendo a diversidade genética de Nei uma medida 

sensível à perda de variação genética, pela estimativa obtida neste estudo (Tabela 3.5) não 

se encontrou evidência de baixa variabilidade genética populacional. Pinheiro et al. (2012), 
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em estudo com marcadores SSR (simple sequence repeat) durante dois ciclos de seleção, 

constataram manutenção de maior nível de diversidade genética na população CNA12S, em 

relação à população CNA-IRAT4. Os autores atribuíram esse fato à estratégia de 

recombinação manual realizada na população CNA12S, em contrapartida à recombinação 

aleatória, com uso de macho-esterilidade genética, na outra população. Portanto, a 

recombinação manual em esquema de dialelo circulante, após seleção de pelo menos uma 

progênie de cada subpopulação, associado ao emprego de Ne adequado, pode ter contribuído 

para retardar a elevação da endogamia populacional, com consequente manutenção superior 

da diversidade genética. 

Ao considerar uma população apenas sob efeito de deriva genética, sua 

diversidade genética é perdida à taxa esperada de 1/(2Ne) por geração (Nei, 1987). Via estudo 

de simulação, partindo-se de estimativas médias detectadas na população CNA12S, foi 

avaliada a redução da diversidade genética e o aumento do índice de fixação 

intrapopulacional ao longo de cinquenta gerações (ciclos de seleção), para diferentes 

magnitudes de Ne (Apêndice A e B). São esperadas mudanças mais acentuadas ao longo do 

tempo, para baixos valores de Ne. O número médio esperado de gerações para que a 

diversidade genética atinja 50% de seu valor inicial é aproximadamente 14 ou 42 (gerações), 

para Ne igual a 10 ou 30, respectivamente. Teoricamente, dobrar Ne implicaria no dobro do 

tempo para se atingir esse decaimento. Tal resultado também é esperado para o índice de 

fixação intrapopulacional, visto que o aumento da endogamia média é diretamente 

proporcional à redução da diversidade genética. À medida que se pratica a seleção, os alelos 

favoráveis tornaram-se mais frequentes ao ponto de muitos deles serem fixados em poucas 

gerações. Portanto, a extinção de alelos raros favoráveis na população pode ser um fator 

mais importante que a perda da diversidade genética per se, visto que a classe de alelos raros 

é muito comum, seja em populações naturais ou sintéticas (Allendorf, 1986). Desse modo, 

quantidade substancial de alelos em baixa frequência na população pode ser 

permanentemente perdida, com poucos ciclos de seleção, antes mesmo de decréscimo em 

diversidade genética (Crow & Kimura, 1970); haja vista que a probabilidade de extinção de 

um alelo depende, principalmente, de sua frequência inicial e do tamanho Ne empregado. 

Deve-se salientar que, quanto maior for o número de locos controlando o caráter, menores 

serão as mudanças na frequência gênica e a variância em cada loco, com consequente maior 

resposta à seleção em longo prazo (Abdollahi-Arpanahi et al, 2014). 
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3.4.3   Ganhos realizados e potencial genético da população 

 

Quanto aos ganhos genéticos realizados, com apenas três ciclos de seleção 

recorrente já se constatou progresso genético satisfatório para produtividade de grãos (PG) 

e dias para o florescimento (DF) (Tabela 3.7). Para PG, o ganho alcançado é equivalente ao 

observado em outras populações de arroz, com ganhos anuais médios de 1,56% em arroz 

irrigado (Rangel et al., 2002), e de 1,54% (Morais Júnior et al., 2015) a 3,60% (Breseghello 

et al., 2009) em arroz de terras altas. Com emprego de métodos de melhoramento de espécies 

autógamas, como o genealógico, os programas brasileiros têm alcançado, para PG, ganhos 

anuais de 0,3% a 0,7% em arroz irrigado (Breseghello et al., 1999; Rangel et al., 2000) e de 

0,3% a 3,4% em arroz de terras altas (Souza et al., 2007; Breseghello et al., 2011). No 

programa de melhoramento de arroz irrigado do Instituto Internacional de Pesquisa em Arroz 

(IRRI), Peng et al. (2000) estimaram ganho médio de aproximadamente 1% ao ano. Esses 

ganhos genéticos têm sido mais baixos após a Revolução Verde, especialmente devido ao 

ganho promovido pela cultivar IR8, de elevada produtividade e com tipo de planta moderno, 

“semi-anã”. Este é um material com significativa participação na base genética do 

germoplasma melhorado de arroz (Rangel et al., 1996; Rabelo et al., 2015). Portanto, os 

resultados deste estudo corroboram aqueles alcançados com seleção recorrente em espécies 

autógamas, sobretudo quanto à obtenção de ganhos genéticos para caracteres quantitativos; 

isto é, caracteres controlados por vários genes de pequeno efeito (Niu et al., 2010; Morais 

Júnior et al., 2015; Leite et al., 2016). 

Os ganhos genéticos detectados em PG e DF são considerados satisfatórios, pois 

ao lado da resistência a doenças, tais caracteres são os mais relevantes durante a seleção de 

progênies. Esse resultado reflete a eficiência do processo de seleção aplicado para o 

melhoramento da população, mesmo com longo intervalo entre ciclos (quatro anos) e baixa 

intensidade de seleção (IS > 25%). Além da existência de variabilidade genética suficiente 

na população, outro fator que pode ter possibilitado ganhos genéticos simultâneos em PG e 

DF é a elevada correlação genética negativa entre tais caracteres. Por outro lado, Morais 

Júnior et al. (2015) não detectaram ganhos genéticos simultâneos nesses caracteres, devido 

à correlação genética nula. A manifestação de correlação genética favorável entre caracteres 

possibilita a obtenção de ganhos mais elevados, pela prática de seleção simultânea, com 

obtenção de ganhos genéticos diretos e indiretos em cada caráter (Falconer & Mackay, 

1996). A menor pressão de seleção aplicada na população, para altura de planta (AP), dado 
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que PG e DF são caracteres relativamente mais relevantes, pode ter contribuído para as 

oscilações das médias de AP entre os ciclos (R2 ≅ 17%); com reflexo sobre a ausência de 

ganho total. Portanto, o emprego de um índice de seleção bem definido pode ser uma 

alternativa para a obtenção de ganhos genéticos simultâneos nesses caracteres, em futuros 

ciclos de seleção. 

O aumento do potencial da população em gerar linhagens superiores, 

especialmente para os caracteres PG e DF (Tabela 3.9), é indicativo da manutenção da 

variabilidade genética e do deslocamento da média populacional ao longo dos ciclos de 

seleção. Para AP, embora ganho genético não tenha sido detectado, o potencial genético da 

população foi mantido, neste caso, pela manutenção da variabilidade genética, com 

possibilidade de ganho no próximo ciclo. Mesmo constatando a eficiência da seleção 

recorrente genotípica nessa população, alterações na estratégia de seleção são recomendadas, 

visando aumentar ainda mais essa eficiência. Uma possibilidade de elevar a resposta à 

seleção, não apenas em médio e longo prazo, seria pelo aumento da intensidade de seleção 

(IS) para um dado valor de Ne, como também pela redução do intervalo de tempo entre ciclos. 

O aumento da intensidade de seleção seria possível desde que se empregue maior N, 

associado a menor Ne admissível. Dada a logística e capacidade atual de fenotipagem em 

programas de seleção recorrente, o emprego de N ≅ 200 para teste de progênies tem sido 

adequado para garantir representatividade genética de populações sintéticas (Geraldi & 

Souza Júnior, 2000; Pinto et al., 2000).  

A redução do intervalo entre ciclos é outro fator relevante para aumento da 

eficiência da seleção recorrente em arroz. Uma estratégia para isso seria pela seleção de 

plantas S0, ao invés de plantas S1, como convencionalmente realizado. Com a seleção de 

plantas S0, embora seja capitalizada menor variância aditiva que em geração S1, é possível 

reduzir cada ciclo de seleção em uma geração, com consequente maior ganho genético por 

unidade de tempo. Outra vantagem dessa estratégia seria pela recombinação de progênies 

S0:2, com Ne ≅ 1, ao invés de progênies S1:3, com Ne ≅ 0,667 (Morais, 1997). Isso, possibilita 

o emprego de maior intensidade de seleção (IS), devido ao maior Ne associado a progênies 

S0:2. Outra estratégia potencial para aceleração de ganhos genéticos seria pela seleção 

recorrente genômica – GRS (Bernardo, 2010), baseado no método de seleção genômica – 

GS (Meuwissen et al., 2001). Este método permitirá a redução do intervalo de tempo entre 

ciclos, pela seleção de plantas em geração precoce (S0 ou S1), para recombinação, e por 

permitir aplicação de alta IS, para determinado valor de Ne, haja vista a genotipagem de 
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grande número de plantas, sem necessidade de dados fenotípicos a cada dois ou mais ciclos 

de seleção. Dado o seu potencial, sugere-se a avaliação da viabilidade do emprego de GRS 

em populações de arroz. 

 

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

i. A variabilidade genética da população CNA12S, para produtividade de grãos, altura 

de plantas e dias para florescimento, foi mantida ao longo dos ciclos de seleção. 

ii. As magnitudes de tamanho efetivo populacional sugerem representatividade genética 

da população ao longo dos ciclos de seleção recorrente. 

iii. Progressos genéticos satisfatórios foram alcançados para produtividade de grãos e 

dias para florescimento, após três ciclos de seleção recorrente nessa população. 

iv.  Ao longo dos ciclos de seleção, houve aumento do potencial genético da população 

em gerar linhagens superiores para produtividade de grãos e dias para florescimento; 

para altura de planta esse potencial foi apenas mantido. 

v. O progresso alcançado e a existência de variabilidade genética na população 

evidenciam a eficiência do esquema de seleção recorrente genotípica no 

melhoramento de populações de arroz para caracteres quantitativos.  

 

3.6 REFERÊNCIAS 

 

ABDOLLAHI-ARPANAHI, R.; PAKDEL, A.; NEJATI-JAVAREMI, A.; 

SHAHRBABAK, M. M.; GHAFOURI-KESBI, F. The relation between the genetic 

architecture of quantitative traits and long-term genetic response. Journal of Applied 

Genetics, Poznań, v. 55, n. 3, p. 373-381, 2014. 

ALLENDORF, F. W. Genetic drift and the loss of alleles versus heterozygosity. Zoo 

Biology, New York, v. 5, n. 2, p. 181-190, 1986. 

BERNARDO, R. Genomewide selection with minimal crossing in self-pollinated crops. 

Crop Science, Madison, v. 50, n. 2, p. 624-627, 2010. 

BRAUN, J. V.; BOS, M. S. The changing economics and politics of rice: implications for 

food security, globalization, and environmental sustainability. In: TORIYAMA, K.; 

HEONG, K. L.; HARDY, B. (Ed.). 2005. Rice is life: scientific perspectives for the 21st 

century. Proceedings of the World Rice Research Conference, Japan. Los Baños 

(Philippines): International Rice Research Institute. p. 7-20. 



76 

  
 

BRESEGHELLO, F.; MORAIS, O. P.; CASTRO, E. M.; PRABHU, S. A.; BASSINELLO, 

P. Z.; PEREIRA, J. P. et al. Recurrent selection resulted in rapid genetic gain for upland 

rice in Brazil. International Rice Research Notes, Manila, v. 34, n. 1, p. 1-4, 2009. 

BRESEGHELLO, F.; MORAIS, O. P.; PINHEIRO, P. V.; SILVA, A. C. S.; CASTRO, E. 

M.; GUIMARÃES, É. P. et al. Results of 25 years of upland rice breeding in Brazil. Crop 

Science, Madison, v. 51, n. 3, p. 914-923, 2011. 

BRESEGHELLO, F.; MORAIS, O. P.; RANGEL, P. H. N. A new method to estimate 

genetic gain in annual crops. Genetics and Molecular Biology, São Paulo, v. 21, n. 4, p. 

551-555, 1998. 

BRESEGHELLO, F.; RANGEL, P. H. N.; MORAIS, O. P. Ganho de produtividade pelo 

melhoramento genético do arroz irrigado no Nordeste do Brasil. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, Brasília, v. 34, n. 3, p. 399-407, 1999. 

BULMER, M. G. The effect of selection on genetic variability. The American Naturalist, 

Salem, v. 105, n. 943, p. 201-211, 1971. 

BUTRÓN, A.; TARRÍO, R.; REVILLA, P.; ORDÁS, A.; MALVAR, R. A. Molecular 

changes in the maize composite EPS12 during selection for resistance to pink stem borer. 

Theoretical and Applied Genetics, Berlin, v. 110, n. 6, p. 1044-1051, 2005. 

COCKERHAM, C. C. Estimation of genetic variances. In: HANSON, W. D.; 

ROBINSON, H. F. (Eds). Statistical genetics and plant breeding. Washington: National 

Academy of Science, 1963. p. 53-93. 

COUNCE, P.; KEISLING, T. C.; MITCHELL, A. J. A uniform, objective, and adaptive 

system for expressing rice development. Crop Science, Madison, v. 40, n. 2, p. 436-443, 

2000. 

COURTOIS, B.; AUDEBERT, A.; DARDOU, A.; ROQUES, S.; GHNEIM-HERRERA, 

T.; DROC, G. et al. Genome-wide association mapping of root traits in a japonica rice 

panel. Plos One, San Francisco, v. 8, n. 11, p. e78037, 2013. 

CROW, J. F.; DENNISTON, C. Inbreeding and variance effective population numbers. 

Evolution, New York, v. 42, n. 3, p. 482-95, 1988. 

CROW, J. F.; KIMURA, M. An introduction to population genetics theory. New York: 

Harper & Row, 1970. 608 p. 

DO, C.; WAPLES, R. S.; PEEL, D.; MACBETH, G. M.; TILLETT, B. J.; OVENDEN, J. 

R. NeEstimator v2: re-implementation of software for the estimation of contemporary 

effective population size (Ne) from genetic data. Molecular Ecology Resources, Oxford, 

v. 14, n. 1, p. 209-214, 2014. 

DUARTE, J. B. Sobre o emprego e a análise estatística do delineamento em blocos 

aumentados no melhoramento genético vegetal. Piracicaba, 2000. 293 p. Tese 

Doutorado)–Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”. 



77 

  
 

DUDLEY, J. W.; LAMBERT, R. J. 100 generations of selection for oil and protein in corn. 

Plant breeding reviews, Westport, v. 24, n. 1, p. 79-110, 2010. 

FALCONER, D. S.; MACKAY, T. F. Introduction to quantitative genetics. Londres: 

Longman, 1996, 464 p.   

FEHR, W. R. Principles of cultivar development: theory and technique. Ames: Iowa 

State University, 1993. 536 p. 

FISHER, R. A. On the dominance ratio. Proceedings - Royal Society of Edinburgh, 

Edinburgh, v. 42, n. 1, p. 321-341, 1922. 

GERALDI, I. O.; SOUZA JÚNIOR, C. L. Muestreo genetico para programas de 

mejoramiento poblacional. In: Guimarães, É. P. (Ed.). Avances en el mejoramiento 

poblacional en arroz. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2000, p. 9-19.  

GEWEKE, J. Evaluating the accuracy of sampling-based approaches to the calculation of 

posterior moments. In: BERNARDO, J. M.; BERGER, J.; DAWID, A. P.; SMITH, A. F. 

M. (Eds). Bayesian statistics. Oxford: Oxford University Press, 1992. p. 169-193. 

GRENIER, C.; CAO, T. V.; OSPINA, Y.; QUINTERO, C.; CHÂTEL, M. H.; TOHME, J. 

et al. Predictive ability of genomic selection in a rice synthetic population developed for 

recurrent selection breeding. Plos One, San Francisco, v. 10, n. 8, p. e0136594, 2015. 

GUIMARÃES, É. P. Rice breeding. In: CARENA, M. J. (Ed.). Cereals. Berlim: Springer 

Science & Business Media, vol. 3, 2009. 426 p. 

HALLAUER, A. R.; CARENA, M. J.; MIRANDA FILHO, J. B. Quantitative genetics in 

maize breeding. 3. ed. New York: Springer, 2010. 663 p. 

HEIDELBERGER, P.; WELCH, P.D. Simulation run length control in the presence of an 

initial transient. Operations Research, Baltimore, v. 31, n. 6, p. 1109-1144, 1983. 

HILL, W. G. Estimation of effective population size from data on linkage disequilibrium, 

Genetical Research, Cambridge, v. 38, n. 3, p. 209-216, 1981. 

HOLLAND, J. B.; BJØRNSTAD, Å.; FREY, K. J.; GULLORD, M.; WESENBERG, D. 

M.; BURAAS, T. Recurrent selection in oat for adaptation to diverse environments. 

Euphytica, Wageningen, v. 113, n. 1, p. 195-205, 2000. 

IKEDA, M.; KITANO, H.; MATSUOKA, M. Yield. In: ZHANG, Q.; WING, R. A. (Eds). 

Genetics and Genomics of Rice. New York: Springer Science, 2013. p. 227-235. 

JINKS, J. L.; POONI, H. S. Predicting the properties of recombinant inbreed lines derived 

by single seed descent. Heredity, Oxford, v. 36, n. 2, p. 243-266, 1976. 

KHADR, F. H.; FREY, K. J. Effectiveness of recurrent selection in oat breeding (Avena 

sativa L.). Crop Science, Madison, v. 5, n. 4, p. 349-354, 1965. 

KIMURA, M. Some problems of stochastic processes in genetics. The Annals of 

Mathematical Statistics, Cleveland, v. 28, n. 4, p. 882-901, 1957. 



78 

  
 

LABATE, J. A.; LAMKEY, K. R.; LEE, M.; WOODMAN, W. L. Molecular genetic 

diversity after reciprocal recurrent selection in BSSS and BSCB1 maize populations. Crop 

Science, Madison, v. 37, n. 2, p. 416-423, 1997. 

LEITE, M. E.; DIAS, J. A.; SOUZA, D. A.; ALVES, F. C.; PINHEIRO, L. R.; SANTOS, 

J. B. Increasing the resistance of common bean to white mold through recurrent selection. 

Scientia Agricola, Piracicaba, v. 73, n. 1, p. 71-78, 2016. 

LIECHTY, J. C.; LIECHTY, M. W.; MULLER, P. Bayesian correlation estimation. 

Biometrika, London, v. 91, n. 1, p. 1-14, 2004. 

MEUWISSEN, T. H. E.; HAYES, B. J.; GODDARD, M. E. Prediction of total genetic 

value using genome-wide dense marker maps. Genetics, Austin, v. 157, n. 4, p. 1819-

1829, 2001. 

MORAIS JÚNIOR, O. P.; MELO, P. G. S.; MORAIS, O. P.; CASTRO, A. P.; 

BRESEGHELLO, F.; UTUMI, M. M. et al. Genetic progress after cycles of upland rice 

recurrent selection. Scientia Agricola, v. 72, n. 4, p. 297-305, 2015. 

MORAIS JÚNIOR, O. P.; PEREIRA, J. A.; MELO, P. G. S.; GUIMARÃES, P. H. R.; 

MORAIS, O. P. Gene action and combining ability for certain agronomic traits in red rice 

lines and commercial cultivars. Crop Science, Madison (no prelo). 

MORAIS, O. P. Tamaño efectivo de la población. In: GUIMARÃES, É. P. (Ed.). Seleción 

Recurrente em Arroz. Cali: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 1997. 

p. 25-44. 

MURALIDHARAN, K.; PRASAD, G. S. V.; RAO, C. S. Yield performance of rice 

genotypes in international multi-environment trials during 1976-1997. Current Science, 

Faisalabad, v. 83, n. 5, p. 610-619, 2002. 

NADAF, A.; MATHURE, S.; JAWALI, N. Collection of germplasm of scented rice 

cultivars and grain morphological assessment. In: NADAF, A.; MATHURE, S.; JAWALI, 

N. (Eds). Scented rice (Oryza sativa L.) cultivars of India: a perspective on quality and 

diversity. Nova Deli: Springer. 2016. p. 7-29. 

NEI, M. Molecular evolutionary genetics. New York: Columbia University Press, 1987. 

512 p.  

NEI, M.; CHESSER, R. K. Estimation of fixation indices and gene diversities. Annals of 

Human Genetics, Oxford, v. 47, n. 3, p. 253-259, 1983. 

NIU, N.; ARIEF, V. N.; DELACY, I. H.; LUSH, D.; SHEPPARD, J.; ZHANG, G. et al. 

Genetic gain in yield and protein over two cycles of a wheat recurrent selection program. 

Breeding Science, Kyoto, v. 60, n. 3, p. 181-186, 2010. 

OLMEDA-ARCEGA, O. B.; ELIAS, E. M.; CANTRELL, R. G. Recurrent selection for 

grain yield in durum wheat. Crop Science, Madison, v. 35, n. 3, p. 714-719. 1995. 



79 

  
 

PENG, S.; KHUSHG, G. Four decades of breeding for varietal improvement of irrigated 

lowland rice in the International Rice Research Institute. Plant Production Science, 

Kyoto, v. 6, n. 3, p. 157-164, 2003. 

PENG, S.; LAZA, R. C.; VISPERAS, R. M.; SANICO, A. L.; CASSMAN, K. G. Grain 

yield of rice cultivars and lines developed in the Phillippines since 1966. Crop Science, 

Madison, v. 40, n. 2, p. 307-314, 2000. 

PEREIRA, M. B.; VENCOVSKY, R. Limites da seleção recorrente. I - Fatores que afetam 

o acréscimo das frequências alélicas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 23, 

n. 7, p. 769-780, 1988. 

PETERNELLI, L. A.; SOUZA, E. F. M.; BARBOSA, M. H. P.; CARVALHO, M. P. 

Delineamentos aumentados no melhoramento de plantas em condições de restrições de 

recursos. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 9, p. 2425-2430, 2009. 

PIETERS, A. J.; GRATEROL, E.; REYES, E.; ÁLVAREZ, R.; GONZÁLEZ, Á. 

Cincuenta años de mejoramiento genético del arroz en Venezuela. ¿Qué se ha 

logrado? Interciencia, Caracas, v. 36, n. 12, p. 943-948, 2011. 

PINHEIRO, L. S.; RANGEL, P. H. N.; VIANELLO, R. P.; BRONDANI, C. Genetic 

variability of rice recurrent selection populations as affected by male sterility or manual 

recombination. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 6, p. 808-814, 2012. 

PINTO, R. M. C.; LIMA NETO, F. P.; SOUZA JÚNIOR, C. L. Estimativa do número 

apropriado de progênies S1 para a seleção recorrente em milho. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, Brasília, v. 35, n. 1, p. 63-73, 2000. 

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2016. Disponível em: <URL https://www.R-

project.org/>. Acesso em: 19 set. 2016. 

RABELO, H. O.; GUIMARÃES, J. F. R.; PINHEIRO, J. B.; SILVA, E. F. Genetic base of 

Brazilian irrigated rice cultivars. Crop Breeding and Applied Biotechnology, Viçosa, v. 

15, n. 3, p. 146-153, 2015. 

RAMALHO, M. A. P.; ABREU, Â. F. B.; SANTOS, J. B. Genetic progress after four 

cycles of recurrent selection for yield and grain traits in common bean. Euphytica, 

Wageningen, v. 144, n. 1/2, p. 23-29, 2005. 

RANA, J. C.; NEGI, K. S.; WANI, S. A.; SAXENA, S.; KAK, A.; PAREEK, S. K. et al. 

Genetic resources of rice in the Western Himalayan region of India-current status. Genetic 

Resources and Crop Evolution, Dordrecht, v. 56, n. 7, p. 963-973, 2009. 

RANGEL, P. H. N.; MORAIS, O. P. ZIMMERMANN, F. J. P. Grain yield gains in three 

recurrent selection cycles in the CNA-IRAT 4 irrigated rice population. Crop Breeding 

and Applied Biotechnology, Viçosa, v. 2, n. 3, p. 369-374, 2002. 

RANGEL, P. H. N.; GUIMARÃES, É. P.; NEVES, P. C. F. Base genética das cultivares 

de arroz (Oryza sativa L.) irrigado do Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, 

v. 31, n. 5, p. 349-357, 1996. 



80 

  
 

RANGEL, P. H. N.; PEREIRA, J. A.; MORAIS, O. P.; GUIMARÃES, É. P.; 

YOKOKURA, T. Ganhos na produtividade de grãos pelo melhoramento genético do arroz 

irrigado no meio-norte do Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 35, n. 8, 

p. 1595-1604, 2000. 

RAY, D. K.; MUELLER, N. D.; WEST, P. C.; FOLEY, J. A. Yield trends are insufficient 

to double global crop production by 2050. Plos One, San Francisco, v. 8, n. 6, p. e66428, 

2013.  

REIS, G. G.; FRITSCHE-NETO, R.; SOARES, P. C.; CORNÉLIO, V. M. O.; REIS, M. 

S.; MORAIS, O. P. et al. Accuracy and genetic progress of agronomic traits in irrigated 

rice program in Brazil. African Journal of Agricultural Research, Nairóbi, v. 10, n. 43, 

p. 4032-4038, 2015. 

RESENDE, M. D. V.; DUARTE, J. B. Precisão e controle de qualidade em experimentos 

de avaliação de cultivares. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 37, n. 3, p. 182-

194, 2007.  

SEARLE, S. R. Linear models. New York: John Wiley & Sons, 1971. 

SORENSEN, D.; GIANOLA, D. Likelihood, Bayesian and MCMC methods in 

quantitative genetics. New York: Springer, 2002. 

SOUZA, M. A.; MORAIS, O. P; HERÁ, R. E. C.; CARGNIN, A; PIMENTEL, A. J. B. 

Progresso genético do melhoramento de arroz de terras altas no período de 1950 a 2001. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 42, n. 3, p. 371-376, 2007. 

SUMARNO, T.; FEHR, W. R. Response to recurrent selection for yield in soybeans. Crop 

Science, Madison, v. 22, n. 1, p. 295-299. 1982. 

TABIEN, R. E.; SAMONTE, S. O. P.; MCCLUNG, A. M. Forty-eight years of rice 

improvement in Texas since the release of cultivar Bluebonnet in 1944. Crop science, 

Madison, v. 48, n. 6, 2097-2106, 2008. 

VENCOVSKY, R.; CROSSA, J. Measurements of representativeness used in genetic 

resources conservation and plant breeding. Crop Science, Madison, v. 43, n. 6, p. 1912-

1921, 2003.  

WAPLES, R. S. A bias correction for estimates of effective population size based on 

linkage disequilibrium at unlinked gene loci. Conservation Genetics, Netherlands, v. 7, n. 

2, p. 167-184, 2006. 

WAPLES, R. S. Genetic methods for estimating the effective size of cetacean populations. 

In: HOELZEL, A. R. (Ed.). Genetic ecology of whales and dolphins. Cambridge: 

International Whaling Commission (IWC), 1991. p. 279-300. 

WAPLES, R. S.; ANTAO, T.; LUIKART, G. Effects of overlapping generations on 

linkage disequilibrium estimates of effective population size. Genetics, Austin, v. 197, n. 

2, p. 769-780, 2014. 



81 

  
 

WAPLES, R. S.; DO, C. LDNE: a program for estimating effective population size from 

data on linkage disequilibrium. Molecular Ecology Resources, Oxford, v. 8, n. 4, p. 753-

756, 2008. 

WEIR, B. S. Inferences about linkage disequilibrium. Biometrics, Washington, v. 35, n. 1, 

p. 235-254, 1979. 

WEIR, B. S.; ANDERSON, A. D.; HEPLER, A. B. Genetic relatedness analysis: modern 

data and new challenges. Nature Reviews Genetics, London, v. 7, n. 10, p. 771-780, 2006. 

WRIGHT, S. Evolution in Mendelian population. Genetics, Austin, v. 16, n. 2, p. 97-159, 

1931.  

WRIGHT, S. The genetical structure of populations. Annals of Eugenics, London, v. 15, 

n. 4, p. 323-354, 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

  
 

 

 

 

 

4 SELEÇÃO RECORRENTE GENÔMICA EM ARROZ IRRIGADO: 

ACURÁCIA PREDITIVA E EFICIÊNCIA RELATIVA 

 

RESUMO 

 

Com os avanços no campo da estatística genômica, estratégias de seleção mais 

rápidas estão sendo desenvolvidas. A seleção recorrente genômica (GRS) apresenta grande 

potencial para aumento de ganhos genéticos por unidade de tempo para espécies autógamas, 

sobretudo pela redução do intervalo entre ciclos de seleção. Contudo, seu emprego em 

espécies autógamas como o arroz ainda carece de estudos detalhados para aplicação do 

método. Neste estudo objetivou-se: i) avaliar a eficiência relativa de GRS sobre a seleção 

recorrente genotípica (RS); ii) caracterizar genética e fenotipicamente uma população alvo 

quanto ao potencial para seleção genômica; iii) avaliar a acurácia de modelos de predição 

genômica, sob diferentes estruturas de parentesco e abordagens estatísticas; e iv) propor um 

esquema de GRS para melhoramento populacional de espécies autógamas como o arroz. O 

material experimental foi composto por progênies S1:3 do terceiro ciclo de seleção recorrente 

numa população de arroz irrigado (CNA12S), além de cultivares testemunhas, em ensaio de 

rendimento de progênies. Dez modelos preditivos foram ajustados para oito caracteres, com 

distintas herdabilidades e arquiteturas genéticas, relativos à produtividade e qualidade de 

grãos, aspectos agronômicos e resistência a doenças. O esquema de GRS proposto, quando 

comparado com o esquema de RS, apresentou-se superior, sobretudo em maior ganho 

genético por unidade de tempo. Dos modelos preditivos avaliados, HBLUP (hybrid best 

linear unbiased prediction) e RForest (random forest) apresentam maior potencial para 

predição genômica em arroz irrigado, haja vista a elevada acurácia de suas predições para 

maior número de caracteres. O modelo HBLUP foi notoriamente superior para caracteres 

mais complexos como produtividade de grãos, enquanto RForest destacou-se para caracteres 

menos complexos, como severidade de mancha parda, dias para florescimento, relação 

comprimento-largura dos grãos e proporção de grãos gessados e brancos. A alta extensão do 

desequilíbrio de ligação na população em estudo sugere que a densidade de marcadores 

empregada (aproximadamente um SNP por 60 kb) foi suficiente para a prática de predição 

genômica em populações com estrutura genética similar. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa, predição genômica, desequilíbrio de ligação, modelos 

preditivos, ganho genético, melhoramento populacional. 

 

ABSTRACT 

 

GENOMIC RECURRENT SELECTION IN IRRIGATED RICE: PREDICTIVE 

ACCURACY AND RELATIVE EFFICIENCY 
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With advances in the field of statistical genomics, faster selection strategies are 

being developed. Genomic recurrent selection (GRS) has great potential for increasing 

genetic gain per unit time for self-pollinating species, especially by reducing the time 

interval between selection cycles. However, its use in self-pollinating species such as rice 

still lacks detailed studies to improve the method. This study aimed to: i) assess the relative 

efficiency of GRS strategy in comparison with the genotypic recurrent selection (RS); ii) to 

characterize genetically and phenotypically a target population about the potential for 

genomic selection; iii) to evaluate the efficiency of genomic prediction models with different 

genetic relationship structures and statistical approaches; and iv) to propose a GRS scheme 

for population improvement of autogamous species such as rice. The genetic material 

comprised S1:3 progenies of the third recurrent selection cycle in a population (CNA12S) of 

irrigated rice and check cultivars, evaluated in progeny trials. Ten predictive models were 

adjusted to eight traits, with different heritabilities and genetic architectures, related to yield, 

grain quality, agronomic aspects and diseases resistance. The proposed GRS scheme, when 

compared with the RS scheme, presented relative superiority, in terms of genetic gain per 

unit time. The predictive models HBLUP (hybrid best linear unbiased prediction) and 

RForest (random forest) presented greater potential for genomic prediction in irrigated rice, 

due to the high accuracy of its predictions for more traits. The HBLUP model was clearly 

superior for complex traits, such as grain yield, while RForest stood out for less complex 

traits, such as severity of brown spot, days to flowering, length-width ratio of grains and 

proportion of white and chalky grains. The high extension of linkage disequilibrium in the 

population suggested that the density of markers employed (approximately one SNP per 60 

kb) is sufficient for the practice of genomic prediction in populations with similar genetic 

structure. 

 

Key words: Oryza sativa, genomic prediction, linkage disequilibrium, predictive models, 

genetic gain, population improvement. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é alimento básico para metade da população mundial 

e responsável por cerca de 21% das calorias diárias (Li et al., 2014). Segundo projeções, sob 

a expectativa da necessidade de dobrar a produção mundial de alimentos até 2050, a taxa de 

aumento médio atual da produtividade de arroz, 1% ao ano, é insuficiente para atender a 

demanda da população mundial e manter os preços acessíveis (Fischer & Edmeades, 2010; 

Ray et al., 2013). Para superar essa taxa espera-se maior esforço dos melhoristas, 

principalmente devido à crescente ocorrência de estresses bióticos e abióticos promovidos 

por mudanças climáticas (Coleman-Derr & Tringe, 2014). Portanto, os melhoristas devem 

considerar, cada vez mais, elevado número de caracteres, qualitativos e quantitativos, no 

desenvolvimento de novas cultivares produtivas e com qualidade superior, além de manter 

ganhos genéticos contínuos. 
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Com uso exclusivo dos métodos de melhoramento de espécies autógamas, os 

objetivos almejados pelos melhoristas são difíceis de serem alcançados, pois além da maioria 

dos caracteres ser de natureza quantitativa, os alelos de interesse advêm de genitores 

diferentes (Ramalho et al., 2012). Nesse caso, a principal alternativa para se obter sucesso é 

com uso da seleção recorrente. Este método foi proposto para espécies autógamas na década 

de 1960 (Khadr & Frey, 1965) e, desde então, tem sido aplicado em muitas culturas 

(Sumarno & Fehr, 1982; Olmeda-Arcega et al., 1995; Holland et al., 2000; Ramalho et al., 

2005; Niu et al., 2010; Morais Júnior et al., 2015). Fatores como grande número de 

cruzamentos necessários para recombinação de progênies e longo ciclo de seleção limitam 

o seu emprego. No entanto, estratégias para recombinação de progênies, como macho 

esterilidade genética ou uso de dialelo circulante (Ramalho et al., 2012), têm-se mostrado 

promissoras para superar a limitação quanto ao grande número de cruzamentos. Portanto, 

embora sua eficiência seja reconhecida, a principal limitação para seu emprego extensivo 

em espécies autógamas ainda consiste no longo intervalo entre ciclos. 

Com os avanços no campo da genômica, estratégias potencialmente mais rápidas 

estão sendo desenvolvidas. A seleção recorrente assistida por marcadores (MARS) tem sido 

utilizada em arroz (Jena & Mackill, 2008; Wijerathna, 2015), embora seja limitada à 

identificação de genes ou locos controladores de características quantitativas (QTL) de 

grande efeito (Bernardo & Charcosset, 2006); útil aos programas de retrocruzamento. Por 

outro lado, a seleção recorrente genômica (GRS), baseada no método de seleção genômica 

– GS (Meuwissen et al., 2001), apresenta grande potencial para aumento dos ganhos 

genéticos por unidade de tempo, pela redução do intervalo entre ciclos de seleção. Em 

relação à seleção exclusivamente genotípica em espécies autógamas, GRS também possui 

potencial para aumento de ganhos genéticos pelo alcance de maior intensidade de seleção, 

haja vista que o método possibilita avaliar grande número de genótipos, sem necessidade de 

fenotipagem (Bernardo, 2010). 

A principal razão da superioridade de GRS sobre a seleção recorrente genotípica 

(RS), relativamente à redução do intervalo entre ciclos, decorre da maior oportunidade de 

recombinação genética, aumentando as chances de combinação de alelos favoráveis no 

mesmo genótipo. Logo, seu emprego tem potencial de redução substancial dos custos e 

tempo associados à fenotipagem (Rutkoski et al., 2011; Windhausen et al., 2012). Por GRS 

as informações de marcadores de DNA amplamente distribuídos no genoma podem ser 

utilizadas para predizer quais progênies da população apresentam melhor valor genético 
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como genitores da próxima geração (Heffner et al., 2009). Portanto, a superioridade de GRS 

sobre MARS advém da inclusão de todos os marcadores de DNA, independentemente da 

magnitude de seus efeitos, com a possibilidade de rastrear e selecionar progênies para QTL 

de pequeno e grande efeito, simultaneamente. 

Estudos prévios têm demonstrado o potencial da seleção genômica (GS) em 

arroz. Onogi et al. (2015) avaliaram 110 cultivares asiáticas e mostraram que as acurácias 

preditivas são dependentes do caráter e do tamanho da população de validação. Guo et al. 

(2014) e Isidro et al. (2015), estudando 413 acessos, detectaram que a amostagem 

estratificada em populações estruturadas pode gerar modelos mais acurados. Spindel et al. 

(2015), a partir de 383 linhagens elites de arroz irrigado, recomendaram o uso de GS 

juntamente com estudo de associação genômica ampla (GWAS), para aumento da eficiência 

na seleção. Grenier et al. (2015), com 343 linhagens S2:4 de arroz de terras altas, oriundas de 

quatro populações de seleção recorrente, detectaram associações da acurácia preditiva e 

fatores como tamanho populacional (N), desequilíbrio de ligação (LD), frequencia alélica 

mínima (MAF), caráter e modelo de predição. Apesar desses estudos, ainda existem muitos 

fatores a serem avaliados, principalmente em seleção recorrente, visando ganhos genéticos 

maiores por unidade de tempo. 

Uma série de fatores que influenciam a performance de GS tem sido relatada, 

sejam passíveis de controle pelo melhorista, como precisão experimental, tamanho 

populacional (N), desequilíbrio de ligação (LD) e densidade de marcadores; ou relativos à 

natureza biológica do caráter, como arquitetura genética e herdabilidade (Daetwyler et al. 

2010; Wimmer et al. 2013). Para lidar com arquitetura genética de diferentes caracteres, 

qualitativos ou quantitativos, vários modelos têm sido propostos na literatura (de los Campos 

et al., 2013). Esses modelos diferem, sobretudo, quanto às suposições sobre o número e a 

magnitude dos efeitos de QTL, com reflexo na acurácia preditiva (Heslot et al., 2012). 

Portanto, a avaliação prévia da eficiência de diferentes modelos preditivos, para caracteres 

de importância econômica em arroz, é tarefa importante para a determinação daqueles mais 

acurados e de fácil implementação em programas de melhoramento. 

A eficiência de um programa de seleção recorrente é determinada pela resposta 

à seleção por unidade de tempo, expressa como: ΔG =
i.r.σa

t
 (Falconer & Mackay, 1996); em 

que: i é a intensidade de seleção; r é a acurácia da seleção; σa é o desvio padrão genético 

aditivo; e t é o intervalo de tempo, em anos, entre ciclos de seleção. Dado que a acurácia 

preditiva e a variância aditiva são dependentes da população e do caráter, o aumento da 
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resposta à seleção está relacionado, principalmente, ao menor intervalo de tempo entre ciclos 

e à maior intensidade de seleção; fatores estes passíveis de alcance via seleção recorrente 

genômica (GRS). A maior intensidade de seleção pode ser aplicada desde que se atenda ao 

mínimo tamanho efetivo populacional (Ne), visando manter a variabilidade genética para 

ganhos genéticos contínuos (Vencovsky & Crossa, 2003). Já o menor intervalo entre ciclos 

pode ser conseguido pela seleção em geração precoce. Diante disso, nota-se a potencialidade 

da seleção genômica para programas de seleção recorrente de espécies autógamas. 

Nesse contexto, partindo-se de uma população de arroz irrigado, conduzida sob 

seleção recorrente, este trabalho teve como objetivos: i) avaliar a eficiência relativa da 

seleção recorrente genômica (GRS) sobre a seleção recorrente genotípica (RS); ii) 

caracterizar genética e fenotipicamente a população alvo quanto ao potencial para seleção 

genômica; iii) avaliar a eficiência de modelos de predição genômica que adotam diferentes 

estruturas de parentesco e abordagens estatísticas; e iv) propor um esquema de GRS para 

melhoramento populacional de espécies autógamas como o arroz. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Informações fenotípicas 

 

No estudo foi utilizada a população CNA12S de arroz irrigado, sintetizada pela 

Embrapa Arroz e Feijão no ano 2002. A população é caracterizada, sobretudo, por sua 

resistência estável à brusone, doença fúngica causada pelo patógeno Magnaporthe oryzae B. 

Couch [anamorfo - Pyricularia oryzae Cav.]. Detalhes sobre a genealogia, cronograma de 

desenvolvimento e as subpopulações que deram origem ao ciclo inicial da população 

encontram-se nas Tabelas 3.1 e 3.2 (Capítulo 3).  

Os dados fenotípicos provêm de ensaio de rendimento de progênies S1:3, no 

terceiro ciclo de seleção recorrente da população, conduzido no ano agrícola 2014/2015, em 

estação experimental da Embrapa Arroz e Feijão, em Goianira, Goiás (16º 26' 12'' S; 49º 23' 

39'' W; 729 m altitude). O ensaio foi delineado em blocos incompletos com tratamentos 

comuns e duas repetições. O delineamento compreendeu 14 blocos por repetição e 17 

parcelas por bloco, com acomodação de 196 progênies S1:3 e quatro cultivares testemunhas 

(IRGA 417, BRS 7 Taim, IRGA 424 e BRS Pampa). As duas primeiras testemunhas foram 

alocadas aleatoriamente em todos os blocos e as demais, alternadas, de modo a compor três 
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testemunhas por bloco (14 progênies + 3 testemunhas). As parcelas foram constituídas por 

quatro fileiras de 5,0 m de comprimento, espaçadas 0,17 m entre si, com densidade de 

sessenta sementes por metro, semeadas mecanicamente. Como área útil da parcela 

consideraram-se as duas fileiras centrais, descartando-se 0,5 m nas suas extremidades.  

O ensaio foi conduzido em área de várzea sob irrigação por inundação, com 

lâmina de água de aproximadamente 0,2 m até a fase de maturação dos grãos. A aplicação 

de fertilizantes químicos foi realizada no sulco de plantio, em dosagem intermediária ao 

manejo recomendado na produção comercial. Uma adubação nitrogenada em cobertura foi 

realizada no final da fase vegetativa (estádio V4-V5, Counce et al., 2000). Os controles de 

plantas daninhas e de insetos pragas foram realizados via pulverizações mecanizadas. Não 

foi realizado controle químico de doenças em razão da seleção de progênies para resistência 

genética, sobretudo à brusone (Magnaporthe oryzae) e à mancha parda (Bipolaris oryzae). 

Oito caracteres foram considerados na fenotipagem: incidência de brusone na 

panícula (BP) – medida pela inspeção visual das plantas na parcela, com base em escala 

diagramática (0: sem incidência, 1: 1-5%; 3: 6-12%; 5: 13-25%; 7: 26-50%; e 9: mais de 

50% de panículas infectadas), segundo IRRI (1996); severidade de mancha parda (MP) – 

inspeção visual das folhas das plantas na parcela, com base em escala diagramática (0,5; 6; 

12; 18; 24; 32; e 36% da área foliar com sintomas da doença), segundo Schwanck & Del 

Ponte (2014); altura de planta (AP) – distância entre o nível do solo até a extremidade da 

panícula, no estágio de pré-maturação dos grãos (média de seis plantas na parcela); dias para 

florescimento (DF) – intervalo em dias entre a data de semeadura e a data em que 50% das 

plantas da parcela encontram-se antese floral; produtividade de grãos (PG) – massa de grãos 

colhidos na área útil da parcela, ajustada para kg ha-1, após estabilização da umidade em 

13%; rendimento de grãos inteiros (GI) – massa de grãos após beneficiamento em moinho 

de prova, conforme descrito por Crusciol et al. (1999); relação comprimento-largura de grãos 

beneficiados (CL); e proporção de área gessada mais brancura nos grãos beneficiados (GB). 

Os dois últimos caracteres foram medidos com uso de analisador estatístico de grãos, modelo 

comercial S21®.  

 

4.2.2 Informações genômicas e de parentesco 

 

Para genotipagem, o DNA foi extraído de tecidos foliares com cerca de duas 

semanas após semeadura, oriundos de “pool” de oito plantas de cada progênie S1:3. O “kit” 
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comercial Axygen® (Axygen, Inc., USA) foi utilizado para extração de DNA genômico 

purificado. A genotipagem foi realizada pelo método DArTseq, com uso de sequenciador 

Illumina HiSeq 2500; atividade terceirizada à empresa Diversity Arrays Technology Pty Ltd 

(DArT P/L), Camberra, Austrália. Foram gerados 7.735 marcadores SNP (single nucleotide 

polymorphisms). Pela filtragem de marcadores polimórficos e com limiares de proporção de 

alelos identificados (Call rate) superiores a 75% e frequência alélica mínima (MAF) acima 

de 5%, 6.174 marcadores SNP foram retidos para as análises genéticas. Com taxa média de 

dados faltantes de 4,5%, estes foram substituídos pelo valor médio arredondado dos 

marcadores SNP não faltantes do respectivo loco. 

Para todas as progênies avaliadas foram resgatadas informações de pedigree que 

remonta, aproximadamente, a dez gerações; com relacionamento de genealogia desde os 

ancestrais mais remotos que se tem registro, os dezesseis genitores da população, até o grupo 

de progênies constituintes do terceiro ciclo de seleção recorrente. Com tais informações foi 

calculada a matriz de parentesco (A) entre as progênies. O relacionamento genético entre 

pares de genótipos na matriz A corresponde ao coeficiente de parentesco (Wright, 1922). O 

algoritmo implementado incorpora endogamia no cálculo do coeficiente de parentesco, de 

modo que a diagonal da matriz A é corrigida para endogamia. Dessa matriz, considerou-se 

nas análises genéticas apenas a porção correspondente às 196 progênies do terceiro ciclo de 

seleção recorrente.  

Com informações de marcadores SNP foi calculada a matriz de parentesco (G). 

No cálculo da matriz G foi considerado o método de VanRaden (2008): 

,

∑ )-1(2

)'P-M)(P-M(
G

m

1i=

=

ii pp

 em que M é a matriz n x m (n: número de progênies, e m: número de 

SNP) que especifica o genótipo codificado do SNP em cada loco (0 – genótipo homozigoto 

para alelo mais frequente, de referência; 1 – genótipo heterozigoto; 2 – genótipo homozigoto 

para alelo alternativo); e P é a matriz de frequência observada do alelo i (pi) expressa como 

2(pi - 0,5). A centralização da matriz M (-1, 0 e 1) foi realizada como sugerem Strandén & 

Christensen (2011).  

Das 196 progênies fenotipadas, 22 não foram genotipadas, de modo que tiveram 

apenas informações de parentesco (pedigree). O resgate do relacionamento genético de 

indivíduos com informações de pedigree, mas genotipados ou não, em uma única matriz de 

parentesco, pode ser realizado pela matriz de parentesco híbrida, denotada por H, com uso 



89 

  
 

do método “single-step” – HBLUP (Legarra et al., 2009). O cálculo da matriz foi realizado 

por procedimento padrão: H = [
A11 A12

A21 Gw
]  = A + [

0 0

0 Gw - A22
], em que A é a matriz de 

parentesco baseado em pedigree, sendo os subscritos 1 e 2 equivalentes a progênies não 

genotipadas e genotipadas, respectivamente; e Gw é a matriz ponderada de parentesco 

baseado em marcadores SNP, Gw = (1 - w)Gn + wA22, em que w é o peso atribuído à porção 

da variância aditiva não explicada pelos marcadores (Christensen & Lund, 2010), e Gn é a 

matriz normalizada de parentesco. Essa ponderação é para evitar problemas com a inversão 

da matriz Gn, quando esta apresenta singularidade, como também para considerar efeitos 

poligênicos relativos ao parentesco esperado. Como o parentesco baseado em marcadores 

SNP é mais eficiente que o parentesco esperado, sendo capaz, até mesmo, de capitalizar a 

segregação Mendeliana, a matriz Gn foi ponderada considerando w = 0,05. Como as matrizes 

Gn e A22 devem apresentar ortogonalidade, a matriz Gn foi calculada pela normalização da 

matriz G de VanRaden (2008), segundo Forni et al. (2011): 

,

∑ )F1(])'P-M)(P-M[(tr

)'P-M)(P-M(
G n

1i

n

=

+

=  em que M e P equivalem às informações descritas 

anteriormente; tr[ ] é a função traço de uma matriz; e F é o coeficiente de endogamia 

individual, derivado do pedigree, para n progênies genotipadas. Com essa estratégia, a média 

da diagonal da matriz Gn é igual à média da diagonal da matriz A22. 

 

4.2.3 Análise de dados fenotípicos 

 

Os fenótipos foram ajustados para remoção do efeito de bloco, de acordo com o 

modelo linear misto: y = Xβ + Z1r + Z2b + Z3p + e, em que y é o vetor de valores 

fenotípicos; β é o vetor de efeitos fixos (intercepto, grupo genotípico – um grupo de 

cultivares testemunhas e outro de progênies, e efeito de cultivares testemunhas); r é o vetor 

de efeitos aleatórios de repetição, sob );I,0(NID~ 2
r  b é o vetor de efeitos aleatórios de 

bloco dentro de repetição, sob );I,0(NID~ 2
b  p é o vetor de efeitos aleatórios de progênies, 

sob );I,0(NID~ 2
p  𝑒 é o vetor de resíduos aleatórios, sob )I,0(NID~ 2 ; e os termos X, 

Z1, Z2 e Z3 são as respectivas matrizes de incidência dos efeitos listados. A notação )(NID  

representa uma variável aleatória com distribuição normal, independente e identicamente 

distribuída (I é uma matriz identidade). 
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Os modelos foram ajustados por abordagem Bayesiana via Amostrador de Gibbs 

(método MCMC – Monte Carlo via Cadeias de Markov). Foram atribuídas distribuições a 

priori não informativas, com parâmetros de forma (v = -2) e de escala (S = 0) da distribuição 

Wishart-invertida (equivalente à distribuição Qui-quadrado invertida escalonada, no caso de 

modelo univariado). Assim, foi obtida distribuição marginal a posteriori equivalentes às do 

procedimento REML (restricted maximum likelihood), na estimação de componentes de 

variância, e do método BLUP (best linear unbiased predictor), na predição dos efeitos 

aleatórios. Na implementação do Amostrador de Gibbs, após análises prévias nas cadeias de 

Markov, foram consideradas 210 mil iterações, sendo 500 como burn-in e 20 como thinning 

(Sorensen & Gianola, 2002). Para avaliação da convergência das cadeias foi utilizado o 

critério de Geweke (1992), e como diagnóstico de estacionalidade, o de Heidelberger & 

Welch (1983). Foram obtidas médias e intervalos de credibilidade a 95%, para a distribuição 

marginal a posteriori de cada efeito e componente de variância. 

Com base na distribuição marginal a posteriori de cada componente de 

variância, foi calculada a média e o intervalo de credibilidade, a 95% de probabilidade, para 

os parâmetros: coeficiente de variação genética, CVg = 100. [σ̂g
2]

1/2
P̅⁄ ; coeficiente de 

variação relativa, CVr = [σ̂g
2 σ̂2⁄ ]

1/2
; herdabilidade no sentido amplo, em nível de médias de 

progênies, hp̅
2 =  σ̂p

2 (σ̂p
2  + 

σ̂2

k
)⁄ ; acurácia da seleção genotípica, correspondente à raiz 

quadrada de hp̅
2
  (Resende & Duarte, 2007); em que σ̂p

2 e σ̂2 são componentes de variância 

genética entre progênies e variância residual entre parcelas; e k é o número de repetições, às 

vezes ponderado por desbalanceamento. Para todos os parâmetros foram calculados os 

intervalos de credibilidade a 95% de probabilidade, baseado na máxima densidade a 

posteriori das distribuições marginais. 

 

4.2.4 Estimação da estrutura populacional e do desequilíbrio de ligação 

 

A análise da estrutura populacional das 196 progênies S1:3 nas 18 subpopulações 

constituintes da população (Tabela 3.1), mantidas ao longo dos ciclos de seleção recorrente, 

foi realizada por duas abordagens, com base em informações genotípicas ou baseando-se em 

informações de parentesco (pedigree + marcadores SNP). Para isso, utilizou-se a técnica de 

análise em componentes principais (PCA). Para o primeiro caso, a PCA foi aplicada sobre a 

matriz de médias genotípicas (BLUP) das progênies, considerando-se os oito caracteres. No 
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segundo caso – análise com informações de parentesco, a PCA foi aplicada sobre a matriz 

híbrida H (parentesco híbrido baseado em pedigree e marcadores SNP). 

O desequilíbrio de ligação (LD), considerando o conjunto de progênies 

genotipadas, foi estimado pelo quadrado da correlação das frequências alélicas – 𝑟2 (Hill & 

Robertson, 1968), entre pares de 5.264 SNP mapeados, em nível de cada cromossomo. O 

decaimento de LD com a distância física (em pb – pares de base) entre pares de SNP foi 

estimado por regressão não-linear (Remington et al., 2001), considerando todos os 

cromossomos. Segundo Sved (1971), sob equilíbrio deriva-recombinação, o valor médio 

esperado de 𝑟2 é: E(𝑟2) = 1/(1+ρ); em que: ρ = 4Nec; 𝑁e é o tamanho efetivo populacional; e 

c é a taxa de recombinação entre SNP por geração. Segundo Hill & Weir (1988), assumindo 

baixa taxa de mutação e tamanho amostral finito, sua esperança é expressa como 

E(𝑟2) = [
10+C

(2+C)(11+C)
] [1+

(3+C)(12+12C+C2)

n(2+C)(11+C)
], em que n é o tamanho amostral para população 

(174 progênies); e C é o parâmetro a ser estimado, correspondente ao produto entre a taxa 

de recombinação populacional (ρ = 4Nec) e distância física entre marcadores, em pb. 

 

4.2.5 Análise dos modelos de predição 

 

Dez modelos de predição, com diferentes estruturas de parentesco e abordagens 

estatísticas, foram ajustados para cada caráter. Dentre esses, dois modelos não genômicos, 

baseados em GBLUP (VanRaden, 2008), foram ajustados apenas com informação de 

parentesco baseado em pedigree (Aa): PBLUP1, envolvendo apenas progênies genotipadas 

(174); e PBLUP2, envolvendo todas as progênies (196). Também foram utilizados outros 

três modelos GBLUP: PGBLUP, com dois tipos de parentesco (de los Campos et al., 2009), 

um baseado em pedigree (Aa) e outro em marcadores SNP (Ga), ambos com apenas 

progênies genotipadas (174); GBLUP clássico, com parentesco baseado em marcadores SNP 

(Ga), com apenas progênies genotipadas (174); e HBLUP, com uso da matriz de parentesco 

híbrido – H (Legarra et al., 2009), envolvendo todas as progênies (196). Outros cinco 

modelos foram avaliados com o uso das progênies genotipadas, em razão de representarem 

abordagens distintas e pelo potencial já demonstrado para predição genômica: BayesCπ, 

Lasso Bayesiano (BLASSO), Regressão Kernel Hilbert Spaces (RKHS), Floresta aleatória 

(RForest) e Regressão via Quadrados Mínimos Parciais (PLSR). Para estes modelos foi 

utilizada a matriz de marcadores centralizada, M (-1, 0 e 1). Outras informações correlatas 
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são disponíveis na literatura (Breiman, 2001; Gianola et al., 2006; Solberg et al., 2009; de 

los Campos et al., 2013). 

Na implementação dos modelos de predição foi considerada a configuração 

padrão definida em pacotes específicos desenvolvidos em ambiente computacional R (R 

Core Team, 2016); exceto para os modelos BayesCπ e PLSR. Para o primeiro foi 

especificada distribuição a priori não informativa, uniforme no intervalo (0, 1), para o 

parâmetro π (proporção de efeitos de marcadores não nulos) pela definição dos parâmetros 

p0 = 2 e π0 = 0,5 no modelo. Para PLSR foi realizada previamente, para cada caráter, a 

escolha do número ótimo de componentes não correlacionados que minimizasse o erro 

quadrático médio de predição por validação cruzada. Para ajuste dos modelos PBLUP1, 

PBLUP2, PGBLUP, HBLUP, GBLUP, BayesCπ e BLASSO, baseados em abordagem 

Bayesiana, foram especificadas 250 mil iterações, com 50 mil burn-in e 4 thinning (de los 

Campos et al., 2013). 

A acurácia preditiva (rĝg(G)) de cada modelo de predição foi calculada pela 

correlação de Pearson entre valores genéticos preditos (EBV) ou valores genéticos 

genômicos preditos (GEBV) e valores genotípicos (BLUP) do conjunto de validação. Para 

tanto, foi empregado o esquema de validação cruzada TRN-TST partitions (Pérez-Rodríguez 

& de los Campos, 2014). Por este esquema foram geradas, para cada modelo, cem partições 

aleatórias do conjunto de dados (N), considerando 0,9N para treinamento (TRN) e 0,1N para 

validação ou teste (TST). Desse modo, para o conjunto de progênies genotipadas (N = 174 

progênies), foi considerado como tamanho da população de treinamento (Ntrn), Ntrn = 157 

progênies; e para o conjunto total de progênies (N = 196 progênies), Ntrn = 176 progênies. 

Foi ainda estimado o erro padrão da média de acurácia preditiva para cada modelo de 

predição, com base em cem partições aleatórias dos dados. 

 

4.2.6 Análise de eficiência relativa da seleção recorrente genômica 

  

Com base na expressão do ganho genético por unidade de tempo, ∆G =
i.r.σg

t
 

(Falconer & Mackay, 1996), aqui expresso como desvio padrão genético, foi estimada a 

eficiência relativa (RE) da seleção recorrente genômica (GRS) sobre a seleção recorrente 

genotípica (RS), para produtividade de grãos (PG, kg ha-1). Para isso, foi empregada a 

expressão: RE  = (
∑ ∆G(G)

∆G(F)
), em que: ∑ ∆G(G) é o somatório de ganhos genéticos anuais dos 



93 

  
 

ciclos considerados para GRS, dependente do intervalo de tempo entre ciclos; e ∆G(F) é o 

ganho genético anual da RS. Ademais, ∆G(G)=
rĝg(G).iG

tG
 e ∆G(F)=

rĝg(F).iF

tF
, em que: rĝg(G), rĝg(F), 

iG, iF, tG e tF são, respectivamente, as medidas de acurácia da seleção, as intensidades de 

seleção (em unidades de desvio padrão) e os intervalos de tempo entre ciclos, em anos, para 

GRS (seleção genômica – G) e RS (seleção genotípica – F).  

No cálculo de RE foram consideradas ainda duas estratégias de seleção: i) ES1 

– seleção de plantas ou progênies derivadas da geração S1 (S1, S1:2, S1:3 ou de gerações 

superiores); e ii) ES2 – seleção de plantas ou progênies derivadas da geração S0 (S0, S0:1, 

S0:2, S0:3 ou de gerações superiores). ES1 corresponde à estratégia atualmente empregada no 

programa de RS da Embrapa, com teste de progênies S1:3 e intervalo entre ciclos de seleção 

igual a quatro anos. A estratégia ES2 corresponde à possibilidade de redução do intervalo 

entre ciclos de seleção para três anos, com teste de progênies S0:2. 

Para cada estratégia de seleção (ES1 e ES2) foram consideradas duas magnitudes 

de tamanho efetivo populacional (Ne), iguais a 50 e 25. Estes valores correspondem, 

respectivamente, a tamanhos físicos de progênies selecionadas (Ns) iguais a 83 e 41, para 

ES1, e iguais a 55 e 28 para ES2. Esta correspondência entre Ne e Ns advém do coeficiente 

de autocoancestria de progênies, que é igual a ¾ para ES1 (origem na geração S1) e ½ para 

ES2 (origem na geração S0); além do valor de Ne para progênie igual a 0,909 (fator de 

correção), devido à recombinação de apenas cinco plantas (número finito) por progênie 

selecionada (Morais, 1997). Para cada estratégia de seleção e valores de Ne foram 

consideradas, ainda, três intensidades de seleção (IS), em unidades de desvio padrão (i), 

relativas a três magnitudes de tamanho populacional (N): 200, 500 e 1.000 (Tabela 4.1).  

 

Tabela 4.1. Magnitudes de intensidade de seleção avaliadas, em unidades de desvio padrão (i) e em 

percentagem, entre parênteses, para diferentes valores de tamanho efetivo populacional 

(Ne) e estratégias de seleção (ES1 e ES2)†, sob tamanhos populacionais (N) distintos. 

N 
ES1 

 
ES2 

Ne = 50 (83 prog.) Ne = 25 (41 prog.) Ne = 50 (55 prog.) Ne = 25 (28 prog.) 

200 0,931 (41,5%) 1,372 (21,0%)  1,248 (27,5%) 1,590 (14,0%) 

500 1,489 (16,6%) 1,858 (8,20%)  1,709 (11,0%) 2,023 (5,60%) 

1.000 1,831 (8,30%) 2,154 (4,10%)  2,023 (5,50%) 2,295 (2,80%) 
† ES1: seleção de plantas ou progênies derivadas da geração S1; ES2: seleção de plantas ou progênies derivadas 

da geração S0. 

 

Para a estratégia ES1, em cada magnitude de Ne e IS, foram consideradas quatro 

medidas de intervalo entre ciclos de seleção recorrente genômica – GRS (tG), com tempos 

iguais a 4, 3, 2 ou 1 ano por ciclo; isto é, com possibilidade de emprego de 1, 1,33, 2 ou 4 
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ciclos de GRS, respectivamente, ao longo de um ciclo de quatro anos de seleção recorrente 

genotípica (RS). Para a estratégia ES2, também em cada magnitude de Ne e IS, foram 

considerados três valores de tG, com tempos iguais a 3, 2 ou 1 ano por ciclo; isto é, com 

possibilidade de emprego de 1, 1,5 ou 3 ciclos de GRS, respectivamente, em um ciclo de 

três anos de RS.  

Para simular o decaimento da acurácia preditiva (rĝg(G)), quando na ausência de 

atualização do modelo preditivo ao longo dos ciclos de seleção recorrente genômica (GRS), 

foram considerados para ES1, dentro de cada magnitude de Ne e IS, dependendo do intervalo 

entre ciclos de GRS, quatro valores de acurácia (rĝg(G)). O primeiro corresponde ao maior 

valor médio alcançado para o caráter produtividade de grãos no 1º ciclo de GRS; e os outros 

três equivaleram às reduções relativas deste valor, em 30%, 40% e 50%, para o 2º, 3º e 4º 

ciclos de GRS, respectivamente. Os valores de decaimento de rĝg(G) para ciclos 

subsequentes, relativamente às reduções no valor médio alcançado, foram determinados com 

base em estudos com dados simulados (Sonesson & Meuwissen, 2009) ou com dados reais 

(Wolc et al., 2011). Para a estratégia ES2, também dentro de cada magnitude de Ne e IS, 

dependendo do intervalo entre ciclos de GRS, foram atribuídos os três primeiros valores de 

rĝg(G) na estratégia ES1.  

Quanto aos valores para cálculo do ganho genético anual por seleção recorrente 

genotípica (RS), dentro de cada estratégia de seleção (ES1 ou ES2), estes foram constantes, 

visando atender aos tamanhos populacional (N) e efetivo (Ne) empregados no programa da 

Embrapa. Em ES1, com intervalo entre ciclos igual a quatro anos (tF), foi considerada 

acurácia da seleção genotípica (rĝg(F)) igual à obtida para PG, e IS de 42% (i = 0,931), para 

atender ao N de 200 progênies e Ne igual a 50 (recombinação de 83 progênies S1:3). Na 

estratégia ES2, com intervalo entre ciclos (tF) igual a três anos, considerou-se rĝg(F) igual à 

obtida para PG e IS de 28% (i = 1,202), para atender ao N de 200 progênies e Ne igual a 50 

(recombinação de 55 progênies S0:2). 

 

4.2.7 Software e pacotes estatísticos 

 

Todos os procedimentos necessários para implementação das análises, obtenção 

dos parâmetros e erros associados, foram realizados com uso da plataforma R (R Core Team, 

2016). Foram empregados os seguintes pacotes: “nadiv”, para cálculo da matriz de 
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parentesco (A) baseado em pedigree; “pedigreeR”, para estimação do coeficiente de 

endogamia (F) baseado em pedigree; “FactoMineR”, para análise de componentes principais 

(PCA) na estimação da estrutura populacional; “synbreed” / função “pairwiseLD”, para 

estimação de 𝑟2 no estudo de LD; “nls”, para ajuste de regressão não-linear na representação 

do decaimento esperado de LD; “MCMCglmm”, para ajuste de modelo misto aos dados 

fenotípicos; “BGLR”, para ajuste dos modelos baseados em GBLUP, BayesCπ e BLASSO, 

baseados em Amostrador de Gibbs e com distribuições qui-quadrado invertida; “rrBLUP”, 

“randomForest” e “pls”, para ajuste dos modelos RKHS, RForest e PLSR, respectivamente; 

e “ggplot2”, para elaboração de gráficos.    

 

4.3 RESULTADOS 

 

4.3.1 Precisão experimental e variabilidade genética 

 

Medidas de precisão experimental e de variabilidade genética populacional, 

associadas à avaliação de progênies S1:3 da população CNA12S, estão apresentadas na 

Tabela 4.2. As menores herdabilidades no sentido amplo, em nível de médias de progênies 

(hp̅
2), foram detectadas para produtividade de grãos (0,54) e rendimento de grãos inteiros 

(0,56); e as maiores para proporção de grãos gessados e brancos (0,90) e relação 

comprimento-largura de grãos (0,95). Como razão entre proporção de variância genética e 

variância residual, valores de coeficiente de variação relativo (CVr) superiores à unidade 

indicam situação favorável à seleção, com elevados níveis de precisão experimental e de 

variabilidade genética. Os únicos valores de CVr inferiores à unidade (1) ocorreram para 

produtividade e rendimento de grãos, como já esperado, haja vista que tais caracteres são 

altamente influenciados pelo ambiente. Quanto à inferência acerca da precisão experimental, 

as acurácias da seleção genotípica (rĝg(F)) variaram de 0,73 a 0,98, dependente do caráter 

avaliado, que compreenderam valores relativamente altos. 

 

4.3.2 Desequilíbrio de ligação e estrutura populacional 

 

A extensão e a taxa de decaimento do desequilíbrio de ligação (LD), em função 

da distância física em kb, na população CNA12S de arroz irrigado, considerando todos os 

cromossomos no painel de 174 progênies genotipadas, estão apresentadas na Figura 4.1. A 
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taxa média de decaimento de LD no genoma foi relativamente baixa, considerando tratarem-

se de genótipos de arroz do grupo indica. O valor médio esperado (r2 = 0,23) de LD, 

correspondente à redução em 50% do máximo previsto na linha de tendência (r2 = 0,46), 

atingiu distância física de aproximadamente 330 kb. A medida de LD igual a r2 = 0,12, 

correspondente à ¼ do valor máximo, foi verificada quando se atingiu distância física de 

aproximadamente 1.160 kb. Mesmo com decréscimo esperado de LD em função do aumento 

da distância física entre marcadores, não se verificou estabilização na média estimada de 𝑟2 

dentro da janela de 6 mil kb.  

 

Tabela 4.2. Médias e respectivos intervalos de credibilidade a 95% (entre colchetes) da distribuição 

marginal a posteriori de coeficiente de variação genética (CVg), coeficiente de variação 

relativa (CVr), herdabilidade, no sentido amplo, em nível de médias de progênies (hp̅
2) e 

acurácia da seleção genotípica (rĝg(F)), para população CNA12S de arroz irrigado. 

Caracteres† CVg CVr hp̅
2 rĝg(F) 

PG (kg ha-1) 11,5 [8,86; 13,7] 0,77 [0,64; 0,83] 0,54 [0,39; 0,64] 0,73 [0,62; 0,80] 

AP (cm) 5,03 [4,49; 5,69] 1,73 [1,70; 1,81] 0,86 [0,82; 0,89] 0,93 [0,90; 0,94] 

DF (dias) 4,14 [3,67; 4,66] 1,76 [1,70; 1,81] 0,86 [0,81; 0,89] 0,92 [0,90; 0,94] 

BP (nota) 75,0 [66,7; 83,7] 2,00 [1,91; 2,01] 0,89 [0,85; 0,91] 0,94 [0,92; 0,95] 

MP (nota) 30,3 [27,2; 34,4] 1,76 [1,72; 1,82] 0,85 [0,81; 0,89] 0,92 [0,90; 0,94] 

GI (g) 12,2 [9,88; 14,5] 0,82 [0,72; 0,90] 0,56 [0,44; 0,67] 0,76 [0,66; 0,82] 

CL 4,77 [4,28; 5,30] 3,22 [3,12; 3,23] 0,95 [0,94; 0,96] 0,98 [0,97; 0,98] 

GB (%) 51,1 [46,2; 57,6] 2,15 [2,11; 2,20] 0,90 [0,87; 0,92] 0,95 [0,93; 0,96] 

 † PG: produtividade de grãos; AP: altura de planta; DF: dias para floração; BP: incidência de brusone na 

panícula (escala de 1-9); MP: severidade de mancha parda (escala de 0,5-36%); GI: rendimento de grãos 

inteiros; CL: relação comprimento-largura dos grãos; e GB: proporção de grãos gessados e brancos. 

 

Quanto à estrutura populacional, observando-se a dispersão das progênies no 

espaço dos dois primeiros componentes principais dos caracteres avaliados (Figura 4.2, 

Painel A), não se constata qualquer estruturação. As 18 subpopulações constituintes da 

população CNA12S apresentaram grande sobreposição. A análise baseada em informações 

de parentesco (Figura 4.2, Painel B), embora sugira segregação de dois grupos na dispersão 

das progênies, não indica estruturação proeminente. Assim, não justifica a realização de 

amostragem estratificada ou mesmo alguma análise que considere dependência dos efeitos 

de marcadores entre grupos para uso de seleção genômica no âmbito dessa população, pois 

não se observou qualquer estruturação consistente associada às suas subpopulações. 

Pela análise da dispersão entre valores genotípicos (BLUP) e valores genéticos 

genômicos (GEBV) preditos pelo ajuste de modelo HBLUP, não se observou a formação de 

aglomerados de pontos para os caracteres avaliados (Apêndice C). De modo geral, esse 
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resultado sugere ausência de heterogeneidade significativa dos efeitos de marcadores para o 

conjunto das progênies avaliadas; isto é, parece não haver estruturação populacional 

relevante que pudesse comprometer a qualidade da predição genômica. Essa avaliação é um 

fator importante a ser considerado, pois quanto mais evidente a estrutura genética da 

população, maior será o viés sobre a acurácia preditiva do modelo em consideração. 

 

 

Figura 4.1. Medida do desequilíbrio de ligação (LD, 𝑟2) vs. distância física de mapa, entre pares de 

marcadores SNP por cromossomo, com medidas de todos cromossomos em painel de 

174 progênies S1:3 – população CNA12S de arroz irrigado, considerando janela de 6 mil 

kb. Os pontos pretos correspondem aos valores de LD observados; e a linha vermelha, a 

tendência não-linear do decaimento esperado de LD; a linha tracejada branca, ao valor 

de 𝑟2 correspondente à metade (𝑟2 = 0,23) do máximo estimado (𝑟2 = 0,46) na linha de 

tendência, com R2 = 0,255. 

 

4.3.3 Comparação dos modelos de predição 

  

Os modelos de predição empregados compreendem seis métodos com diferentes 

abordagens estatísticas (Breiman, 2001; Gianola et al., 2006; Solberg et al., 2009; de los 

Campos et al., 2013). Estes métodos e respectivas abordagens são: método paramétrico 

linear frequentista (PBLUP1, PBLUP2, GBLUP, PGBLUP e HBLUP); método paramétrico 

linear Bayesiano (BayesCp e Bayesian LASSO – BLASSO); método semi-paramétrico não 

linear (Regressão Kernel Hilbert Spaces – RKHS); método de aprendizagem de máquina não 

linear (Floresta aleatória – RForest); e método de redução dimensional (regressão por 
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quadrados mínimos parciais – PLSR). As médias de acurácia preditiva (rĝg(G)) para os dez 

modelos ajustados, para cada caráter em avaliação, são expressas na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.2. Dispersão das 196 progênies S1:3 da população CNA12S de arroz irrigado (com 

identificação de suas 18 subpopulações constituintes – S01 a S18), em relação ao 

primeiro (PC1) e segundo (PC2) componentes principais, estimados em relação às 

médias genotípicas (A) ou com base em parentesco híbrido (B). 
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Figura 4.3. Acurácia preditiva média, com respectivo erro padrão, de dez modelos de predição para 

os caracteres produtividade de grãos (PG, kg ha-1), altura de planta (AP, cm), dias para 

florescimento (DF, dias), incidência de brusone na panícula (BP, escala), severidade de 

mancha parda (MP, em escala), rendimento de grãos inteiros (GI, g), relação 

comprimento-largura dos grãos (CL), e proporção de grãos gessados e brancos (GB, %), 

na população CNA12S de arroz irrigado. Os modelos PBLUP2 (com matriz de 

parentesco baseado em pedigree) e HBLUP (com matriz híbrida de parentesco, incluindo 

informações de marcadores SNP e pedigree) foram ajustados para o total de 196 

progênies S1:3; os demais, apenas para o grupo de 174 progênies S1:3 genotipadas.  
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Em geral, as acurácias preditivas foram elevadas para altura de planta (AP), 

severidade de mancha parda (MP) e proporção de grãos gessados e brancos (GB). Foram 

baixas para dias para florescimento (DF), e moderadas para os demais caracteres (PG, BP, 

GI e CL). Considerando apenas os modelos ajustados com uso de informação de marcadores 

SNP (GBLUP, BayesCp, BLASSO, RKHS, RForest e PLSR), os caracteres AP, incidência 

de brusone na panícula (BP) e rendimento de grãos inteiros (GI) foram os que apresentaram 

menor variação quanto à magnitude das acurácias preditivas nos diferentes modelos. Para os 

demais caracteres, as predições mais acuradas foram detectadas com modelo HBLUP para 

PG, RForest para DF, modelos BayesCp e RForest para MP, RForest e PLSR para CL, e 

RForest para GB. 

Os modelos PBLUP1 e PBLUP2, ajustados com uso exclusivo de parentesco 

baseado em pedigree, em geral, apresentaram as predições menos acuradas; com tendência 

a não se diferenciarem estatisticamente (intervalos de erro padrão sobrepostos). Na média 

de todos os caracteres avaliados, os modelos podem ser ordenados pelo valor médio de 

acurácia preditiva como: RForest (0,52), HBLUP (0,49), BayesCp (0,49), PGBLUP (0,48), 

PLSR (0,48), GBLUP (0,47), BLASSO (0,46), RKHS (0,46), PBLUP2 (0,29) e PBLUP1 

(0,27). A herdabilidade de um caráter corresponde ao limite superior da variância fenotípica 

explicada por um preditor genético linear (Wray et al., 2013). Portanto, como esperado, para 

todos os modelos de predição genômica, a acurácia preditiva foi linearmente correlacionada 

(r = 0,49; pelo modelo GBLUP, por exemplo) com a herdabilidade no sentido amplo em 

nível de médias de progênies, para os oito caracteres avaliados. 

 

4.3.4 Complexidade genética dos caracteres 

 

Um modo de caracterizar a arquitetura genética de caracteres (ex. número de 

genes envolvidos na expressão) é pelo parâmetro p, por meio do modelo BayesCp; neste 

caso o parâmetro corresponde à proporção de marcadores SNP com efeitos não nulos (Figura 

4.4). Os caracteres de arquitetura genética mais complexa, isto é, que apresentaram maiores 

valores de p, em ordem decrescente foram: AP (0,48 ± 0,02), CL (0,48 ± 0,02), PG (0,46 ± 

0,02), BP (0,43 ± 0,02) e GI (0,43 ± 0,02). Os caracteres DF e GB apresentaram-se 

medianamente complexos, com valores de p iguais a 0,35 ± 0,02 e 0,34 ± 0,02, 

respectivamente. Por outro lado, MP foi o caráter que apresentou menor complexidade 
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genética, sendo que dos 6.174 marcadores SNP considerados, apenas cerca de 3% (0,03 ± 

0,01) mostraram-se relevantes para explicação genética do caráter.   

 

Figura 4.4. Medida do parâmetro p do modelo BayesCp  (proporção de marcadores SNP com efeitos 

não nulos), com respectivo erro padrão, para os caracteres produtividade de grãos (PG, 

kg ha-1), altura de planta (AP, cm), dias para florescimento (DF, dias), incidência de 

brusone na panícula (BP, escala), severidade de mancha parda (MP, em escala), 

rendimento de grãos inteiros (GI, g), relação comprimento-largura dos grãos (CL), e 

proporção de grãos gessados e brancos (GB, %), na população CNA12S de arroz 

irrigado. O modelo BayesCp foi ajustado apenas para o grupo de 174 progênies S1:3 

genotipadas. 

 

4.3.5 Eficiência relativa da seleção recorrente genômica 

 

A eficiência relativa (RE) da seleção recorrente genômica (GRS) sobre a seleção 

recorrente genotípica (RS), quanto ao ganho por unidade de tempo, foi calculada 

considerando-se apenas o caráter produtividade de grãos (PG), haja vista a sua importância 

e complexidade genética. Para RS, os valores de tamanho populacional (N = 200 progênies 

S1:3) e tamanho efetivo (Ne = 50) considerados como referência, corresponderam aos 

atualmente empregados no programa da Embrapa. O valor de acurácia da seleção genotípica 

para o caráter (rĝg(F) = 0,73) também foi considerado como referência. Portanto, a única 

variação avaliada para RS foi quanto à estratégia de seleção de progênies, derivadas de 

geração S1 (ES1) ou de S0 (ES2), com respectivos intervalos entre ciclos de seleção iguais a 
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quatro (Tabela 4.3) ou três anos (Tabela 4.4). Já para GRS foram consideradas variações nos 

parâmetros N, Ne, intervalo entre ciclos, como também na taxa de decaimento esperado da 

acurácia ao longo dos ciclos de seleção, na população de treinamento; neste caso, partindo-

se de rĝg(G) = 0,47, obtida pelo modelo HBLUP para PG (Figura 4.3). 

 

Tabela 4.3. Ganhos genéticos anuais para produtividade de grãos, em desvios-padrão genético, 

somatório dos ganhos genéticos anuais (∑ ∆G), eficiência relativa (RE) da seleção 

recorrente genômica (GRS) sobre a seleção recorrente genotípica (RS), sob variações 

em: tamanho efetivo populacional (Ne); duração do ciclo de GRS (tempo GRS); 

intensidade de seleção (IS); tamanho populacional (N); e acurácia preditiva (rĝg(G)), com 

decaimento esperado, a partir do primeiro ciclo (0,47), de 30% (0,33), 40% (0,28) e 

50% (0,24) para os três ciclos seguintes, na população CNA12S de arroz irrigado1.   

1 Para RS, assumiram-se ∆G = 0,17, rĝg(F) = 0,73 e IS = 42%, para atender a N = 200 e Ne = 50, associados à seleção de 

plantas (em GRS) ou progênies (em RS) derivadas da geração S1 (ex. S1:3), com intervalo entre ciclos de quatro anos. † 

Tamanho efetivo populacional (Ne) igual a 50 ou 25 corresponde à seleção de 83 ou 41 progênies S1:3. ‡ Intensidade de 

seleção, em unidade de desvio padrão (i), para cada intensidade de seleção relativa (IS, %) e correspondente tamanho 

populacional (N). †† No somatório dos ganhos para o segundo intervalo entre ciclos de GRS (tempo GRS = 3) considerou-

se 1
3⁄  do ganho genético anual do segundo ciclo, para compreender período total de quatro anos. 

 

Ne
† 

IS, % (i)‡ 

(N) 
Tempo GRS 
(ano/ciclo) 

Decaimento de rĝg(G) 
∑ ∆G††    RE 0,47  

(1º ciclo) 
0,33  

(2º ciclo) 
0,28  

(3º ciclo) 
0,24 

(4º ciclo) 

 

42 (0,931) 
(200) 

4 0,11 - - - 0,11 0,64 

50 

3 0,15 0,10 - - 0,18 1,06 

2 0,22 0,15 - - 0,37 2,19 

1 0,44 0,31 0,26 0,22 1,23 7,21 

17 (1,489) 
(500) 

4 0,17 - - - 0,17 1,03 

3 0,23 0,16 - - 0,29 1,69 

2 0,35 0,24 - - 0,59 3,50 

1 0,70 0,49 0,42 0,35 1,96 11,53 

8 (1,831) 
(1000) 

4 0,22 - - - 0,22 1,27 

3 0,29 0,20 - - 0,35 2,08 

2 0,43 0,30 - - 0,73 4,31 

1 0,86 0,60 0,52 0,43 2,41 14,18 

 

25 (1,372) 
(200) 

4 0,16 - - - 0,16 0,95 

25 

3 0,21 0,15 - - 0,27 1,56 

2 0,32 0,23 - - 0,55 3,23 

1 0,64 0,45 0,39 0,32 1,81 10,63 

10 (1,858) 
(500) 

4 0,22 - - - 0,22 1,28 

3 0,29 0,20 - - 0,36 2,11 

2 0,44 0,31 - - 0,74 4,37 

1 0,87 0,61 0,52 0,44 2,45 14,39 

5 (2,154) 
(1000) 

4 0,25 - - - 0,25 1,49 

3 0,34 0,24 - - 0,42 2,45 

2 0,51 0,35 - - 0,86 5,06 

1 1,01 0,71 0,61 0,51 2,83 16,68 
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Considerando-se o intervalo de quatro anos entre ciclos para RS – seleção 

genotípica de progênies derivadas de S1 (Tabela 4.3), com N semelhante para ambas 

abordagens (N = 200), já é possível detectar eficiência em favor de GRS, com redução na 

duração de ciclos de seleção para três anos. Com aumento da intensidade de seleção (IS), em 

função de maior N e menor Ne, assim como redução na duração do ciclo, principalmente, há 

elevação substancial dessa eficiência. Com redução de 50% na duração do ciclo (tempo GRS 

= 2) é possível alcançar eficiência relativa igual a 4,3 com N = 1.000 e Ne = 50. Por outro 

lado, com Ne = 25 e ainda com N = 1.000, é possível alcançar eficiência relativa igual a 5. 

Considerando-se a possibilidade de até quatro ciclos de GRS durante um ciclo de RS, isto é, 

um ciclo de GRS ao ano, a eficiência relativa é ainda mais elevada, com taxas de 7,2 (N = 

200 e Ne = 50) a 10,7 (N = 1.000 e Ne = 25). 

Pela estratégia de seleção de plantas ou progênies derivadas da geração S0, com 

consequente intervalo entre ciclos de três anos para seleção recorrente genotípica – RS 

(Tabela 4.4), a eficiência relativa de GRS sobre RS é inferior à observada no caso anterior 

(Tabela 4.3). Este resultado é esperado, pois por meio dessa estratégia RS é mais eficiente 

para obtenção de ganhos, devido à menor duração do ciclo. Para os valores avaliados de 

intervalo entre ciclos de seleção, ao considerar ciclos de GRS com dois anos de duração, já 

se observa eficiência de GRS sobre RS, independentemente das magnitudes de N e Ne 

avaliadas. Portanto, com redução de 67% na duração do ciclo (tempo GRS = 1) é possível 

alcançar eficiência relativa de 7,6, com N = 1.000 e Ne = 50. Por outro lado, ao considerar 

Ne = 25, ainda com N = 1.000, é possível alcançar eficiência de 8,6.  

 

4.4        DISCUSSÃO  

 

Os programas de seleção recorrente visam o aumento progressivo dos ganhos 

genéticos, por meio do acúmulo de alelos favoráveis em populações sintéticas, com 

manutenção de variabilidade genética mínima ao longo dos ciclos de seleção, como condição 

necessária para progresso genético contínuo (Fehr, 1993). Este estudo teve como principal 

objetivo avaliar o potencial do método de seleção recorrente genômica (GRS), em arroz 

irrigado. A principal justificativa para emprego desta abordagem consiste na possibilidade 

de acelerar a obtenção de ganhos genéticos, pela redução do intervalo entre ciclos e aumento 

da intensidade de seleção, com consequente maior eficiência relativa à abordagem 

convencional de seleção recorrente genotípica – RS (Heffner et al., 2009). Como seu 
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potencial depende de características intrínsecas às populações de treinamento e de seleção, 

o estudo avaliou diferentes fatores que influenciam a magnitude da acurácia preditiva dos 

valores genéticos genômicos (GEBV) e sua eficiência relativa quanto à resposta à seleção 

por unidade de tempo. 

 

Tabela 4.4. Ganhos genéticos anuais para produtividade de grãos, em desvios-padrão genético, 

somatório dos ganhos genéticos anuais (∑ ∆G), eficiência relativa (RE) da seleção 

recorrente genômica (GRS) sobre a seleção recorrente genotípica (RS), sob variações 

em: tamanho efetivo populacional (Ne); duração do ciclo de GRS (tempo GRS); 

intensidade de seleção (IS); tamanho populacional (N); e acurácia preditiva (rĝg(G)), com 

decaimento esperado, a partir do primeiro ciclo (0,47), de 30% (0,33) e 40% (0,28) para 

os dois ciclos seguintes, na população CNA12S de arroz irrigado1.  

1 Para RS, assumiram-se ∆G = 0,29, rĝg(F) = 0,73 e IS = 28%, para atender a N = 200 e Ne = 50, associados à seleção de 

plantas (em GRS) ou progênies (em RS) derivadas da geração S0 (ex. S0:2), com intervalo entre ciclos de três anos.† 

Tamanho efetivo populacional (Ne) igual a 50 ou 25 corresponde à seleção de 55 ou 28 progênies S0:2. ‡ Intensidade de 

seleção, em unidade de desvio padrão (i), para cada intensidade de seleção relativa (IS, %) e correspondente tamanho 

populacional (N). †† No somatório dos ganhos para o segundo intervalo entre ciclos de GRS (tempo GRS = 2) considerou-

se ½ do ganho genético anual do segundo ciclo, para compreender período total de três anos. 

 

4.4.1     Fatores relacionados à magnitude da acurácia preditiva 

 

Precisão experimental e variabilidade genética são importantes fatores a serem 

considerados na caracterização de populações de seleção recorrente, especialmente sob 

Ne
 † 

IS, % (i) ‡ 

(N) 
Tempo GRS 
(ano/ciclo) 

Decaimento de rĝg(G) 
∑ ∆G†† RE 0,47 

(1º ciclo) 
0,33 

(2º ciclo) 
0,28 

(3º ciclo) 

50 

27,5 (1,248) 
(200) 

3 0,20 - - 0,20 0,68 

2 0,29 0,21 - 0,40 1,37 

1 0,59 0,41 0,35 1,35 4,68 

11,0 (1,709) 
(500) 

3 0,27 - - 0,27 0,93 

2 0,40 0,28 - 0,54 1,88 

1 0,80 0,56 0,48 1,85 6,40 

5,5 (2,023) 
(1.000) 

3 0,32 - - 0,32 1,10 

2 0,48 0,33 - 0,64 2,22 

1 0,95 0,67 0,57 2,19 7,58 

25 

14,0 (1,590) 
(200) 

3 0,25 - - 0,25 0,84 

2 0,37 0,26 - 0,50 1,75 

1 0,75 0,41 0,35 1,51 5,23 

5,6 (2,023) 
(500) 

3 0,32 - - 0,32 1,10 

2 0,48 0,33 - 0,64 2,22 

1 0,95 0,67 0,57 2,19 7,58 

2,8 (2,295) 
(1.000) 

3 0,36 - - 0,36 1,25 

2 0,54 0,38 - 0,73 2,52 

1 1,08 0,76 0,65 2,48 8,60 
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abordagem de seleção genômica, pois influenciam fortemente a acurácia preditiva. Para 

todos os caracteres avaliados os valores de acurácia da seleção genotípica situaram-se nas 

classes de alta a muito alta. Quanto maior a qualidade dos dados fenotípicos, maior a eficácia 

na inferência acerca dos valores genotípicos (Resende & Duarte, 2007), com consequente 

maior acurácia preditiva. Segundo Vencovsky (1987), valores de coeficiente de variação 

relativa (CVr) superiores à 1 denotam situação favorável para seleção, devido à presença de 

expressiva variabilidade genética e precisão experimental. Como esperado, produtividade 

(PG) e rendimento de grãos inteiros (GI) foram os únicos caracteres com CVr inferiores à 

unidade, devido à alta complexidade genética e influência ambiental que lhes são inerentes.  

A correlação linear de moderada magnitude, detectada entre acurácia preditiva e 

herdabilidade, demonstra a dependência existente entre predição genômica e qualidade dos 

dados fenotípicos. Portanto, destaca-se a importância da fenotipagem precisa para seleção 

genômica acurada. Pela elevada magnitude de herdabilidade detectada para os caracteres, 

infere-se que os dados fenotípicos apresentaram-se adequados e com bom potencial para 

ajuste de modelos acurados para predição genômica. 

Um fator determinante para a aplicação eficiente de tais modelos é a detecção 

acurada dos efeitos de substituição alélica dos marcadores de DNA amplamente distribuídos 

no genoma; desde que estejam em desequilíbrio de ligação (LD) com polimorfismos causais 

(genes/QTL) responsáveis pela expressão do carácter sob seleção. Portanto, presença de LD 

é pré-requisito para viabilidade da seleção genômica, pois sua extensão no genoma é 

proporcional à magnitude da acurácia preditiva obtida, independentemente do modelo 

empregado ou da arquitetura genética do caráter. Para o painel de 174 progênies S1:3 da 

população CNA12S, a extensão média do desequilíbrio de ligação (LD) esperado (𝑟2 = 0,23), 

para a distância de aproximadamente 330 kb, foi superior ao que se tem observado em arroz 

cultivado; especialmente para germoplasma com background do grupo indica, com 

decaimento médio de LD em distâncias entre 50-200 kb (Mather et al., 2007; Huang et al., 

2010; Xu et al., 2012).  

Como esperado, a taxa de decaimento médio de LD foi inferior ao que se observa 

em populações com background genético do grupo japonica, cujo LD médio situa-se em 

distâncias entre 200-650 kb (Xu et al., 2012; Courtois et al., 2013; Grenier et al., 2015). Esse 

padrão de decaimento é explicado pelo menor tamanho efetivo da subespécie japonica, 

promovido pelo maior bottleneck durante sua domesticação, haja vista que seu nível de 

diversidade genética é muito inferior ao da subespécie indica (Zhu et al., 2007; Gao & Innan, 
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2008). Ademais, esse padrão de variação também pode ser explicado pelo maior 

polimorfismo genético entre genótipos do grupo indica, com frequência de 

aproximadamente um SNP por 130 bp, em relação ao grupo japonica, cuja frequência é de 

cerca de um SNP por 260 bp (Huang et al., 2010).  

Independentemente da espécie, background genético ou método de análise, 

existe forte relação entre a extensão de LD no genoma e a densidade de marcadores para 

predição genômica. Normalmente, as acurácias preditivas em populações com menor LD 

são beneficiadas pela alta densidade, relativamente a populações com maior LD; pois, baixa 

taxa de decaimento de LD implica em menor número de marcadores necessários para 

capitalizar variações decorrentes de polimorfismos causais (Zhong et al., 2009). Portanto, 

isso ressalta a importância do conhecimento da extensão de LD na determinação da 

densidade de marcadores necessária para a adoção de seleção genômica, visando melhor 

relação benefício-custo em programas de melhoramento. 

Como se verifica na literatura, a densidade de marcadores não precisa ser muito 

elevada para se garantir viabilidade da seleção genômica em arroz. Spindel et al. (2015) 

detectaram, para uma população de linhagens elite de arroz irrigado, que cerca de um SNP 

por 52 kb (~6-7 K SNP) é suficiente. Grenier et al. (2015) relataram que aproximadamente 

um SNP por 45 kb (~8-9 K SNP) compreende boa cobertura no genoma para a prática da 

seleção recorrente genômica em arroz de terras altas. Diante desses resultados, do alto 

desequilíbrio de ligação, aliado a background genético do grupo indica, infere-se que 

densidades em torno de um SNP por 60 kb são suficientes para a prática da seleção genômica 

com elevada acurácia preditiva, na população CNA12S de arroz irrigado, mesmo sob 

moderado tamanho populacional (N < 200). 

O moderado tamanho populacional empregado pode ser suficiente para elevadas 

acurácias preditivas, haja vista o alto LD apresentado na população CNA12S. O número de 

indivíduos empregado para seleção genômica deve ser suficiente para que todos os possíveis 

haplótipos sejam devidamente representados pelos seus fenótipos. Como a frequência dos 

haplótipos é proporcional à frequência dos alelos e à distância entre marcadores, isto é, 

dependente da taxa de recombinação (Schaeffer, 2006), esta é influenciada pelo LD existente 

na população. Portanto, quando o LD é elevado, menor número de indivíduos pode 

satisfatoriamente representar o número de haplótipos possíveis, o que justifica o moderado 

tamanho populacional utilizado na análise. 
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Para seleção genômica, ausência de estrutura populacional é pré-requisito para a 

obtenção de acurácias preditivas fidedignas (Guo et al., 2014). A estrutura populacional 

surge quando subpopulações distintas, na população, possuem pronunciadas diferenças em 

frequências alélicas. Caso tais subpopulações apresentem diferentes valores fenotípicos, 

qualquer diferença na frequência de SNP entre elas produzirá associações espúrias com o 

fenótipo (Price et al., 2010). Portanto, associações falsas inflam a acurácia, promovendo viés 

no processo de seleção, com consequente perda de variabilidade genética, pela seleção 

preferencial de progênies dentro de poucas subpopulações (Riedelsheimer et al., 2013).  

Na população CNA12S de arroz irrigado, a realização de recombinações em 

esquema de dialelo circulante, em cada ciclo, pode estar contribuindo para não estruturação 

da população, devido ao compartilhamento de alelos entre as 18 subpopulações que a 

constituem. Este resultado sugere a possibilidade da realização de predições em amostragem 

não estratificada da população, com consequente vantagem na capitalização do máximo 

tamanho da população de treinamento; fator este fortemente associado à magnitude de 

acurácia preditiva a ser alcançada (Daetwyler et al., 2010; Grattapaglia & Resende, 2010). 

 

4.4.2    Comparação de modelos preditivos e complexidade dos caracteres 

  

Valores de acurácia preditiva obtidos via validação cruzada em seleção 

genômica, quando se utilizam dados reais de determinada espécie vegetal, comumente 

apresentam variações entre caracteres e populações; devido à influência de fatores como 

herdabilidade, variância e arquitetura genética do caráter, além da extensão de LD, densidade 

de marcadores, tamanho e estrutura populacional (Zhong et al., 2009; Daetwyler et al., 

2010). Para lidar com esses fatores, inerentes a cada população e caráter, normalmente 

diferentes modelos de predição são ajustados, visando determinar aqueles que forneçam 

maior acurácia para grande número de caracteres, e que sejam de fácil implementação e 

computacionalmente eficientes (Heslot et al., 2012).  

Para a população CNA12S, com uso de marcadores SNP e a partir da 

fenotipagem de caracteres relacionados à produtividade, aspectos agronômicos, resistência 

a doenças e qualidade de grãos, de modo geral, as acurácias preditivas dos modelos avaliados 

foram equivalentes ou superiores àquelas descritas na literatura para arroz (Guo et al., 2014; 

Grenier et al., 2015; Isidro et al., 2015; Spindel et al., 2015). Ademais, para determinados 

caracteres, revelaram pronunciada variação entre os modelos (Figura 4.3).  
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Para os oito caracteres, modelos de predição baseados em informações de 

marcadores SNP (GBLUP, BayesCp, BLASSO, RKHS, RForest e PLSR) ou desses 

marcadores mais pedigree (PGBLUP e HBLUP) apresentaram maiores acurácias, 

relativamente àqueles baseados apenas em pedigree (PBLUP1 e PBLUP2). Resultados 

semelhantes têm sido reportados na literatura (de los Campos et al., 2009; Crossa et al., 2010; 

Burgueño et al., 2012; Spindel et al., 2015); embora para mesma espécie, diferenças entre 

abordagens mostrem-se dependentes da população, ambiente e caráter sob seleção. Tais 

resultados expressam a importância dos marcadores SNP na capitalização dos efeitos de 

segregação Mendeliana, úteis para aumento da acurácia preditiva (VanRaden et al., 2008).  

A tendência de maiores valores pontuais de acurácia preditiva para o modelo 

PBLUP2 (Ntrn = 176 progênies), em relação ao modelo PBLUP1 (Ntrn = 157 progênies), é 

indicativo de que maior tamanho da população de treinamento (Ntrn) pode contribuir para 

acurácias mais elevadas; principalmente para caracteres de menor herdabilidade. Esta 

hipótese foi mais bem suportada para os caracteres produtividade de grãos (PG) e dias para 

florescimento (DF), com emprego do método HBLUP; o qual acomoda progênies 

genotipadas e não genotipadas, utilizando máximo Ntrn disponível.  

Este resultado condiz com outros estudos, em que se têm verificado aumento de 

acurácia preditiva à medida que se eleva Ntrn, principalmente para valores de até 1.000 

indivíduos (Grattapaglia & Resende, 2010). Entretanto, sobretudo em espécies autógamas 

(Jarquín et al., 2014; Sallam et al., 2015; Xavier et al., 2016), valores de acurácia preditiva 

satisfatórios (> 0,5) têm sido detectados, mesmo com baixo a moderado Ntrn (50-200); 

especialmente sob elevada densidade de marcadores, associada à alta frequência alélica 

mínima (MAF) considerada. Segundo Jarquín et al. (2014), o emprego de maior MAF para 

seleção genômica em populações com menor Ntrn pode contribuir para o aumento de acurácia 

preditiva; pois, marcadores SNP em maior frequência possuem maior potencial de 

capitalizar o parentesco entre indivíduos (no caso, progênies). 

Considerando os principais fatores para a escolha de um modelo de predição 

(Heslot et al., 2012), no presente estudo destacaram-se os modelos HBLUP e RForest devido 

às elevadas acurácias para maior número de caracteres, e por serem de fácil implementação 

e de elevada eficiência computacional. O modelo HBLUP foi notoriamente superior para 

produtividade de grãos, possivelmente devido à menor herdabilidade do caráter, como 

verificado por Ashraf et al. (2016). É importante destacar que, entre os modelos testados, 

HBLUP é o único que se beneficia, simultaneamente, da presença de efeitos poligênicos 



109 

  
 

relativos ao parentesco baseado em pedigree, além de Ntrn máximo, que permite resgate de 

progênies genotipadas e não-genotipadas.  

Outros estudos têm observado aumento da acurácia e redução do viés da 

predição, ao considerarem efeitos poligênicos em modelos preditivos, principalmente para 

caracteres de baixa herdabilidade, em populações com reduzido desequilíbrio de ligação e 

limitada densidade de marcadores moleculares (Calus & Veerkamp, 2007; Gao et al., 2012). 

Isso é reflexo da capacidade dos efeitos poligênicos em explicar parte da variância genética 

residual não capitalizada pelos efeitos de marcadores. Assim como GBLUP e PGBLUP, o 

modelo HBLUP pressupõe que todos os marcadores possuem mesma variância genética, 

sendo sua superioridade esperada para caracteres complexos, de menor herdabilidade e 

controlados por muitos QTL (Daetwyler et al., 2010). Esta superioridade, normalmente, é 

ainda mais pronunciada para populações com maior Ntrn (Onogi et al., 2015). Este fator foi 

alcançado apenas pelo modelo HBLUP, pois nem todas as progênies extraídas da população 

foram genotipadas. O potencial deste modelo para seleção genômica (GS) tem sido 

demonstrado também em outros estudos, principalmente quando o número de indivíduos 

não genotipados é grande; por isso, tem sido caracterizado como abordagem generalizada 

para GS (Aguilar et al., 2010; Legarra et al., 2014; Ashraf et al., 2016).  

De modo geral, o modelo RForest tem apresentado melhor desempenho quando 

aplicado a caracteres controlados por menor número de QTL, com herdabilidade baixa a 

moderada e em populações com menor Ntrn (Heslot et al., 2012; Onogi et al., 2015; Spindel 

et al., 2015). Possivelmente, sua superioridade em tais condições é atribuída ao método de 

agregação bagging (Breiman, 1996), usado na geração de amostras aleatórias com reposição. 

Este método permite gerar predição agregada, por meio de múltiplas versões do preditor 

formadas por réplicas bootstrap do conjunto de treinamento, e, contorna a instabilidade do 

algoritmo na geração de árvores de decisão. O modelo é, ainda, caracterizado como 

computacionalmente muito eficiente, além de evitar sobreajuste (overfitting) e ser pouco 

sensível a ruídos (Breiman, 2001). Portanto, para determinados caracteres em arroz, 

especialmente aqueles controlados por QTL de grande efeito, o emprego do modelo RForest 

em seleção genômica poderá garantir maior acurácia preditiva, com consequente maior 

ganho em seleção. 

Outro aspecto importante relacionado à aplicação da seleção genômica é a 

complexidade genética do caráter sob seleção; embora a estratégia possa ser aplicada, com 

maior ou menor eficiência, a qualquer caráter, independentemente de sua herdabilidade e 
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arquitetura genética. Nesse sentido, a arquitetura genética, isto é, o número e a magnitude 

do efeito de genes/QTL de importância para determinado caráter, pode ser aferida pelo 

parâmetro p, obtido pelo modelo BayesCp (Habier et al., 2011). No entanto, inferências 

sobre isso devem ser realizadas com cautela (Gianola, 2013), devido à superparametrização 

do modelo (p » n); isto é, número de marcadores (p) bastante superior ao número de 

progênies avaliadas (n).  

Para a população CNA12S, os caracteres mais complexos (com maiores valores 

de p: proporção de marcadores SNP com efeitos não nulos) foram PG, AP, BP, CL e GI. Os 

caracteres PG, AP, CL e GI, em arroz, são quantitativos e reconhecidamente controlados por 

muitos genes/QTL (Lin et al., 2011; Hu et al., 2013; Bai et al., 2014). Como também são 

muito influenciados pelo ambiente, as altas herdabilidade detectadas, especialmente para AP 

e CL, decorrem da elevada precisão experimental proporcionada pela estratégia de 

mensuração desses caracteres. Portanto, devido a essa natureza quantitativa, para a predição 

genômica desses caracteres justifica-se o emprego de modelos infinitesimais como GBLUP 

ou suas derivações (PBLUP, HBLUP etc.).  

Tendo em vista que o objetivo principal de síntese da população CNA12S foi o 

desenvolvimento de uma categoria-base com resistência estável à brusone (Magnaporthe 

oryzae), a moderada acurácia obtida para o caráter BP (rĝg(G) ≈ 0,5) evidencia potencial da 

seleção recorrente genômica (GRS) para resistência ao patógeno nesta população. A alta 

complexidade genética do caráter, apontada pelo valor de p (0,43 ± 0,02), é concordante com 

outros estudos, que indicam grande número de genes relacionados à resistência durável e de 

amplo espectro (quantitativa ou horizontal) em brusone, com controle genético por múltiplos 

QTL de pequeno e grande efeito (Liu et al., 2013, 2014; Chen et al., 2015). Em estudo de 

associação genômica ampla (GWAS) com 420 acessos de O. sativa, inoculados com cinco 

isolados altamente patogênicos de M. oryzae, Kang et al. (2016) identificaram 116 genes, 

subjacentes a 97 locos, associados com resistência à brusone, distribuídos nos doze 

cromossomos. Portanto, altos níveis de resistência em populações sintéticas podem ser 

atingidos pelo acúmulo de alelos, seja de pequeno ou de grande afeito, via seleção recorrente 

(Miah at al., 2013). Dado o grande número de genes associados ao caráter, infere-se que 

GRS possui maior viabilidade para aplicação em populações sintéticas visando resistência a 

M. oryzae, do que via seleção recorrente assistida por marcadores (MARS). 

Neste estudo foram utilizados apenas modelos aditivos, embora RForest e RKHS 

sejam capazes também de capitalizar efeitos epistáticos (Gonzalez-Camacho et al., 2012; 
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Yao et al. 2013). Como os caracteres CL e DF apresentaram alta herdabilidade, maiores 

valores de acurácia eram esperadas com o emprego dos modelos aditivos. Mas, para estes 

caracteres até mesmo os modelos RForest e RKHS não foram capazes de produzir acurácias 

em níveis equivalentes ao observado para outros caracteres, também complexos e de alta 

herdabilidade. Este resultado pode, então, ser explicado por dois fatores: i) controle genético 

com significativa participação de efeitos genéticos não-aditivos, especialmente variância de 

dominância, não capitalizada pelos modelos aditivos; ou ii) multicolinearidade entre 

marcadores SNP, devido ao alto LD, o que dificulta a identificação dos efeitos de QTL por 

modelos preditivos baseados em regressão. Multicolinearidade entre esses marcadores, para 

o caráter DF, foi detectada por Grenier et al. (2015); embora tenham alcançado pequeno 

aumento em acurácia preditiva quando selecionaram apenas SNP em LD com 𝑟2 ≤ 0,75. 

Portanto, justifica-se o desenvolvimento de estudos adicionais para avaliar a relevância da 

estrutura de parentesco no ajuste de modelos aditivo-dominante ou aditivo-dominante-

epistático (Vitezica et al., 2013).  

Quanto ao caráter MP (severidade de mancha parda), especialmente com a 

menor valor pontual de p (0,03), é evidente sua baixa complexidade genética, indicando 

pequeno número de genes/QTL associados com a resistência ao respectivo patógeno 

(Bipolaris oryzae). A baixa complexidade do caráter refletiu em maiores acurácias preditivas 

pelos modelos BayesCp e RForest (Figura 4.3), que promovem a seleção de variáveis para 

capitalização da variância genética relativa a regiões específicas e relevantes no genoma 

(Rodin et al., 2009; Habier et al., 2011). Sendo assim, são recomendados para caracteres de 

arquitetura genética mais simples.  

A natureza qualitativa da resistência à mancha parda em arroz também tem sido 

relatada na literatura (Mizobuchi et al., 2016). Sato et al. (2008, 2015), em análise de QTL 

com RILs (linhagens endogâmicas recombinantes) derivadas de cruzamento entre as 

cultivares de arroz Tadukan (resistente) e Hinohikari (suscetível), identificaram cinco QTL 

responsáveis por explicar cerca de 9,7% a 19,2% da variação fenotípica na resistência a B. 

oryzae. Com uso de linhagens DH (duplo haplóides) derivadas de cruzamentos entre as 

linhagens CT 9993-5-10-1-M (resistente) e IR 62266-42-6-2 (suscetível), Katara et al. 

(2010) identificaram 11 QTL que também explicaram alta porcentagem (12,9% a 22,3%) de 

sua variação fenotípica. Portanto, devido a essa baixa complexidade genética, espera-se 

obter altos ganhos em resistência à mancha parda, via GRS na população CNA12S; ou 
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mesmo por transferência de genes/QTL específicos para linhagens elites, via 

retrocruzamento assistido por marcadores de DNA. 

 

4.4.3    Eficiência e implicações da seleção recorrente genômica em arroz 

 

A eficiência relativa da seleção genômica (GS) sobre a seleção genotípica 

baseada em BLUP também foi avaliada em outros estudos com espécies vegetais, seja por 

simulação (Bernardo & Yu, 2007; Grattapaglia & Resende, 2010; Heffner et al., 2010), ou 

com dados reais (Resende et al., 2012; Ratcliffe et al., 2015). A superioridade de GS depende 

de vários fatores relativos ao esquema de seleção empregado, como: tamanho efetivo (Ne) e 

populacional (N), intensidade de seleção (i), duração do ciclo de seleção (T), além da taxa 

de decaimento da acurácia preditiva (rĝg(G)) a cada ciclo, que, por sua vez, depende da 

população e do caráter sob seleção. Quanto menor Ne maior a eficiência relativa de GS 

devido à possibilidade de maior intensidade de seleção, como também maior extensão do 

desequilíbrio de ligação (LD), que se associa à maior longevidade dos modelos de predição. 

Para manutenção da variabilidade genética na população, deve-se empregar moderado a alto 

Ne (25-50); portanto, maior intensidade de seleção é conseguida, principalmente, pelo 

aumento de N. Embora a genotipagem de grandes populações ainda seja de alto custo, 

principalmente para instituições públicas, com o desenvolvimento de novas tecnologias 

baseadas em NGS (next generation sequencing), em futuro próximo populações maiores 

poderão ser genotipadas a custos muito mais acessíveis, tornando GS ainda mais eficiente e 

atrativa para programas de melhoramento, principalmente em seleção recorrente. 

Mesmo com emprego de menor Ntrn e moderada densidade de marcadores SNP, 

os valores de acurácia preditiva obtidas neste estudo são equivalentes ou até superiores às já 

relatadas para arroz (Grenier et al., 2015; Isidro et al., 2015; Spindel et al., 2015). Esta 

superioridade pode ser atribuída à maior herdabilidade dos caracteres avaliados ou ao menor 

número efetivo de locos independentes (Me), como reflexo de menor Ne. Segundo Daetwyler 

et al. (2010), a magnitude da acurácia preditiva (rĝg(G)) esperada pode ser calculada como: 

rĝg(G) =
e

2
ptrn

2
ptrn

Mh

h

+N

N
, em que, além de termos já definidos, )L4log(/L2M eee NN=  e L é 

o comprimento do genoma, em Morgan (Goddard, 2009). Portanto, é fácil verificar que, 

baixo eM  e alta 
2
ph  possibilitam maior rĝg(G), mesmo com baixo Ntrn. Para o caráter 
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produtividade de grãos na população CNA12S, considerando-se 
2
ph  ≅ 0,54, Ntrn = 157 

(progênies genotipadas) e L ≅ 15 morgans para arroz (Kurata et al., 2002), o valor de rĝg(G) 

seria 0,39, para N e  ≅ 56 no ciclo atual (ciclo 3) da população (Tabela 3.6, Capítulo 3). Este 

valor de acurácia esperada equivale aos valores obtidos com os modelos GBLUP (0,38 ± 

0,03) e PGBLUP (0,39 ± 0,03). Admitindo-se maior nível de melhoramento da população, 

por exemplo, com emprego de Ne ≅ 25, a acurácia preditiva (rĝg(G)) passaria a ser 0,51, o 

que representa sensível melhora na capacidade preditiva.  

Para espécies autógamas, devido ao emprego de ensaios com repetições das 

progênies, normalmente se obtém alta acurácia da seleção (rĝg(F)), esperando-se maior 

ganho genético por ciclo via seleção recorrente genotípica (RS), em relação à seleção 

recorrente genômica (GRS); isto, considerando-se mesmos intervalo entre ciclos e 

intensidade de seleção. Tal expectativa decorre das moderadas magnitudes de acurácia 

preditiva detectadas (Figura 4.3), especialmente para PG (abaixo de 0,50), assim como do 

decaimento esperado para acurácia ao longo dos ciclos de GRS. Portanto, a superioridade 

relativa de GRS sobre RS pode ser alcançada por redução no intervalo entre ciclos, com 

seleção em geração precoce (S0 ou S1), e por aplicação de maior intensidade de seleção em 

população não fenotipada, para determinados ciclos. Assim, em futuro próximo, por meio 

do emprego de maiores populações de treinamento (Ntrn), seja por redução no custo de 

genotipagem e/ou por uso de menor tamanho efetivo (Ne), em razão do maior nível de 

melhoramento das populações, será possível desenvolver modelos com acurácias preditivas 

mais elevadas e consequentes ganhos genéticos superiores por unidade de tempo e custo. 

Embora as acurácias preditivas para produtividade de grãos obtidas neste estudo 

sejam suficientes para aumento do ganho genético por unidade de tempo, este aumento 

depende da magnitude do decaimento dessa acurácia ao longo dos ciclos de GRS. Isto, após 

“treinamento” do modelo, porém, sem atualizações a cada ciclo. Para seu menor decaimento, 

a acurácia deve se basear, sobretudo, em LD entre marcadores e QTL, ao invés de parentesco 

capitalizado por marcadores; sobretudo para populações com menor Ntrn (Habier et al., 

2013). Entretanto, o uso de efeitos poligênicos oriundos do parentesco baseado em pedigree, 

simultaneamente às informações genômicas de marcadores (ex. SNP), pode contribuir para 

desenvolvimento de modelos de predição mais fidedignos (Calus & Veerkamp 2007; Habier 

et al., 2013). O ajuste de ambos os efeitos é possível pelo modelo HBLUP, ressaltando 

novamente seu potencial para emprego em GRS, desde que se disponha de informações de 
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pedigree entre progênies. Para avaliar o decaimento de acurácia preditiva ao longo dos 

ciclos, sem atualizações do modelo, devem-se realizar estudos de longo prazo, visando 

determinar o número ótimo de ciclos de seleção genômica com uso exclusivo de dados 

genômicos. 

Como observado, GRS demonstrou superioridade relativa à RS, mesmo para 

ganho genético imediato por unidade de tempo. Entretanto, alguns estudos mostram que, em 

longo prazo, a seleção genômica (GS) pode implicar em ganho genético inferior ao 

alcançado pela seleção genotípica baseada em BLUP; possivelmente devido à perda mais 

acentuada da variabilidade genética, promovida pelo modo como GS afeta as frequências 

alélicas (Muir, 2007; Goddard, 2009; Rutkoski et al., 2015). Modelos de predição baseados 

apenas em marcadores de DNA são incapazes de capitalizar variação alélica não 

representada na população de treinamento, ou derivada de alelos que não estejam em LD 

com os marcadores. Assim, ocorre deriva genética daqueles alelos com efeitos não 

capitalizados pela GS. Por outro lado, maior variância genética pode ser mantida na 

população pela seleção genotípica, devido à não restrição aos alelos contidos na população, 

com ação também sobre alelos favoráveis em baixa frequência; portanto, conduzindo-os para 

frequências intermediárias. O aumento acelerado da endogamia é outro fator que pode 

reduzir a variância genética populacional, via GS, principalmente devido à acentuada 

redução do intervalo entre ciclos de seleção (Hayes, 2009; Jannink, 2010).  

Para contornar as limitações inerentes à GS e garantir maior ganho genético em 

curto e longo prazo, algumas estratégias têm sido propostas. Uma delas consiste na inclusão 

de efeitos poligênicos no modelo, para capitalizar e selecionar QTL, principalmente em 

baixa frequência, que não estejam em LD com os marcadores (Calus & Veerkamp, 2007; 

Muir, 2007). Outra estratégia consiste na ponderação dos efeitos de marcadores, de acordo 

com suas frequências alélicas, por índice de seleção genômico, de modo que marcadores 

cujos alelos favoráveis possuem baixa frequência, recebam maiores pesos (Goddard, 2009; 

Jannink, 2010). Para evitar aumento da endogamia populacional via GS, além da 

manutenção de adequado Ne, outra estratégia viável consiste na introgressão frequente de 

alelos favoráveis na população. Essa migração de alelos deve ser realizada via genótipos de 

alta capacidade geral de combinação, visando acúmulo de alelos favoráveis, mas sem 

redução significativa da média populacional. Para a população CNA12S, a manutenção da 

estrutura das 18 subpopulações ao longo dos ciclos, por seleção e recombinação de no 

mínimo duas progênies por subpopulação, tem potencial para evitar aumento acelerado da 
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endogamia populacional. Logo, o emprego dessa estratégia pode ser útil para a maior 

longevidade de populações melhoradas via GRS.  

A eficiência do programa de seleção recorrente (RS) para espécies autógamas, 

como arroz, depende de vários fatores relativos ao esquema de seleção empregado, 

sobretudo quanto ao intervalo entre ciclos de seleção. Como processo dinâmico e contínuo 

de melhoramento, o método de RS aplicado no programa de arroz da Embrapa envolve 

basicamente três fases: i) obtenção de progênies; ii) teste e seleção de progênies; e iii) 

recombinação das melhores progênies (Fehr, 1993). Na primeira fase normalmente são 

selecionadas plantas em geração S1, para capitalização de maior variância aditiva que em 

geração S0. Porém, outra possibilidade consiste em selecionar plantas S0 oriundas da 

recombinação entre progênies S0:2, que, embora capitalize menor variância aditiva, permite 

reduzir o intervalo entre ciclos; além de garantir maior Ne para as progênies. Após a seleção 

de plantas S0 ou S1, é realizada a seleção visual (fenotípica) entre progênies, S0:1 ou S1:2, para 

caracteres de alta herdabilidade. O teste de progênies (S0:2 ou S1:3), por sua vez, é realizado 

em ensaios multiambientais (MET), com avaliação de cerca de duzentas progênies (N), 

visando a seleção daquelas mais adaptadas à região alvo do programa; neste caso, com ênfase 

em caracteres de baixa herdabilidade e sob intensidade de seleção (IS) de 20%, 

aproximadamente. Na última fase é realizada a recombinação das progênies selecionadas 

(Ne ≥ 25), para constituir a população do próximo ciclo. 

Dado o longo intervalo entre ciclos de RS (três anos ou mais), dependendo da 

geração para seleção de plantas (S0 ou S1) e do número de gerações conduzidas por ano, o 

emprego de GRS possibilitará maior ganho genético por unidade de tempo. Como ainda não 

existem métodos estabelecidos para implementação de GS em arroz, neste estudo propõe-se 

um esquema de GRS integrado à RS, em nível intrapopulacional (Figura 4.5). O ciclo de RS 

compreende a estratégia de seleção de plantas S0, visando acelerar a obtenção de fenótipos 

da população de treinamento, em progênies S0:2 avaliadas em ensaios MET. Os dados 

fenotípicos de progênies, juntamente com dados genômicos, são utilizados para atualização 

dos modelos de predição genômica, inclusive com interação “genótipos × ambientes” (GE). 

Os modelos devem possuir acurácia preditiva moderada a alta e maior longevidade possível; 

de modo a viabilizar seu emprego por dois ou mais ciclos de GRS, entre as atualizações em 

população de treinamento, via RS. O ciclo de GRS será baseado em seleção de plantas S0 da 

população de seleção, com genotipagem de quinhentas plantas ou mais e intensidade de 

seleção abaixo de 10%, visando tamanho efetivo populacional (Ne) de aproximadamente 25.  
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A expectativa é que a cada dois ou três ciclos de GRS em população não 

fenotipada, os modelos deverão serão atualizados por meio de re-estimação dos efeitos de 

marcadores, com dados fenotípicos e genômicos da população de treinamento, desenvolvida 

via RS e oriunda de plantas selecionadas no último ciclo de GRS. Portanto, para cada dois 

ou mais ciclos de GRS será realizado um ciclo de RS para atualização dos modelos 

preditivos, visando capitalizar mudanças em frequências alélicas decorrente de 

recombinações em cada ciclo. Entretanto, antes da definição do(s) modelo(s) a ser(em) 

empregado(s), aqueles de maior potencialidade deverão ser testados, via validação cruzada, 

em subconjuntos da população de treinamento, cada um constituindo-se numa população de 

validação. Esta validação objetiva identificar o modelo preditivo com maior acurácia 

preditiva para o valor genético genômico (GEBV) de cada indivíduo e caráter sob seleção. 

 

 

Figura 4.5. Esquema de seleção recorrente genômica (GRS): o ciclo de seleção recorrente genotípica 

(RS) é realizado para “treinamento” do modelo de predição genômica, com uso de dados 

genômicos e fenotípicos de progênies avaliadas em vários ambientes, para capitalização 

da interação genótipos × ambientes (GE); a variabilidade genética da população pode ser 

incrementada ou mantida por introgressão de germoplasma no ciclo de GRS; e, após dois 

ou mais ciclos de GRS, sob intensidade de seleção (IS) de aproximadamente 5%, novo 

ciclo de RS é realizado para atualização do modelo preditivo.      

 

Populações de seleção recorrente são dinâmicas, pois suas características 

genéticas mudam no decorrer dos ciclos de seleção, com consequente influência em acurácia 

preditiva. Predições de valor genético genômico (GEBV) são influenciadas por fatores como 



117 

  
 

frequências alélicas, magnitude de tamanho efetivo populacional (Ne), nível de desequilíbrio 

de ligação (LD) e introgressão de novos alelos na população. Comumente, estes fatores são 

alterados com o tempo devido à seleção, deriva genética e contribuição desigual das 

progênies na formação de novos ciclos (Daetwyler et al., 2010; Sallam et al., 2015). Portanto, 

avaliações ao longo dos ciclos de seleção, semelhantes ao realizado neste estudo, são 

importantes não apenas para atualização dos modelos de predição genômica, visando 

obtenção de elevados ganhos genéticos por ciclo, mas também para melhor compreensão de 

parâmetros populacionais como herdabilidade, tamanho efetivo e extensão do desequilíbrio 

de ligação, que potencialmente influenciam a acurácia preditiva.  

Considerando-se a tendência de redução nos custos de genotipagem e aumento 

naqueles de fenotipagem, estudos ainda mais robustos, com maior volume de dados oriundos 

de vários ciclos de seleção e ambientes, devem ser realizados para avaliar em longo prazo a 

eficiência relativa da seleção recorrente genômica sobre a seleção recorrente genotípica. 

Quando uma população de treinamento é estabelecida no contexto ambiente-específico 

(época-local-ano), mas o objetivo do programa é selecionar progênies adaptadas a uma 

região alvo ampla, valores de acurácia preditiva podem ser inferiores para ambientes outros 

não amostrados no treinamento do modelo (Resende et al., 2012). Este fator pode agravar-

se à medida que se eleva a magnitude da interação GE para os caracteres sob seleção. Assim, 

embora neste capítulo tenha-se considerado apenas um ambiente de avaliação para a 

população de treinamento, no próximo trataremos da avaliação do impacto da interação GE 

sobre a magnitude da acurácia preditiva. Outro aspecto que merece atenção e necessidade 

de estudos adicionais é a determinação do número ótimo de ciclos de seleção recorrente 

genômica, considerando o decaimento de acurácia inerente ao método de predição genômica. 

 

4.5 CONCLUSÕES 

 

i. O método de seleção recorrente genômica apresenta eficiência superior à seleção 

recorrente genotípica, sobretudo por proporcionar maior ganho genético por unidade 

de tempo.  

ii. Dos modelos de predição avaliados, HBLUP e RForest apresentam maior potencial 

para uso em seleção recorrente genômica em arroz irrigado / população CNA12S, 

haja vista a elevada acurácia de suas predições para maior número de caracteres. 
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iii. O modelo HBLUP foi notoriamente superior para caracteres com arquitetura genética 

mais complexa, como produtividade de grãos; enquanto RForest destacou-se para 

caracteres menos complexos, como severidade de mancha parda, dias para 

florescimento, relação comprimento-largura dos grãos e proporção de grãos gessados 

e brancos. 

iv. A alta extensão do desequilíbrio de ligação na população CNAS12 revela que a 

densidade de marcadores empregada (aproximadamente um SNP por 60 kb) é 

suficiente para a prática de predição genômica em populações de arroz. 

v. Neste trabalho propõe-se um esquema detalhado para implementação da seleção 

recorrente genômica em programas de melhoramento populacional de espécies 

autógamas, tendo o arroz irrigado como modelo. 
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5 PREDIÇÃO DE VALORES GENÉTICOS COM EMPREGO DE 

INFORMAÇÃO GENÔMICA E DE PEDIGREE EM ENSAIOS 

MULTIAMBIENTAIS DE ARROZ 

 

RESUMO 

 

Em programas de seleção recorrente é comum a avaliação de progênies em 

ensaios multiambientais, visando seleção daquelas mais adaptadas aos ambientes-alvo. 

Portanto, a interação genótipos × ambientes (GE) é um fator atuante sobre a predição de 

valores genotípicos, com consequente reflexo sobre os ganhos genéticos ao longo dos ciclos 

de seleção. O emprego de modelos preditivos multiambientais baseados em norma de reação, 

isto é, passíveis de consideração de efeitos genéticos (pedigree e/ou marcadores de DNA – 

parentesco híbrido), ambientais (covariáveis) e da interação entre esses efeitos, é essencial 

para capitalizar a interação GE em benefício da seleção. Assim, no contexto da seleção 

recorrente em arroz irrigado, este estudo teve como objetivos: i) estender uma classe de 

modelos preditivos de norma de reação, para acomodar simultaneamente informações de 

parentesco híbrido e de covariáveis associadas aos ambientais; ii) avaliar a acurácia preditiva 

de modelos HBLUP (hybrid best linear unbiased prediction) para predições multiambientais 

do desempenho de progênies; e iii) avaliar a influência de diferentes estruturas e abordagens 

de agrupamento das informações genético-ambientais na acurácia desses modelos, para 

caracteres agronômicos de interesse. O material genético constituiu-se de progênies S1:3 da 

população CNA12S e cultivares testemunhas, avaliadas em ensaios de rendimento em dez 

ambientes (combinação local-ano), durante três ciclos de seleção recorrente. Foi considerada 

uma sequência de seis modelos preditivos. A informação genômica foi proveniente de 

marcadores SNP (single nucleotide polymorphisms) obtidos por genotipagem de parte das 

progênies avaliadas no terceiro ciclo de seleção. As covariáveis ambientais, num total de 

401, e a interação GE explicaram importante porção da variância fenotípica, possibilitando 

aumento da acurácia preditiva dos modelos. O emprego de informações genéticas e de 

covariáveis ambientais apenas do respectivo ciclo de seleção é suficiente para predições 

acuradas do desempenho de progênies não fenotipadas, mesmo em ambientes não 

amostrados. Este estudo é pioneiro em considerar parentesco híbrido, oriundo de 

informações de pedigree mais marcadores SNP, juntamente com covariáveis ambientais em 

modelos de norma de reação para predição de valor genético de progênies em ambientes-

alvo de programa de seleção recorrente.  

 

Palavras-chave: Oryza sativa, interação genótipos × ambientes, parentesco, covariáveis 

ambientais, acurácia preditiva, melhoramento populacional. 
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ABSTRACT 

 

BREEDING VALUE PREDICTION USING GENOMIC AND PEDIGREE 

INFORMATION IN MULTI-ENVIRONMENTAL TRIALS OF RICE 

 

In recurrent selection programs it is common to evaluate progenies in multi-

environmental trials, in order to select those most adapted to target environments. Therefore, 

the genotype × environment (GE) interaction is a relevant factor on the prediction of 

genotypic values, with consequent effect on genetic gains over selection cycles. The use of 

multi-environmental predictive models based in reaction norm, which take into account 

genetic and environmental covariates and interactions among these effects, is essential to 

capitalize the GE interaction to the benefit of selection. Thus, in the context of recurrent 

selection in irrigated rice, the objectives of this study were: i) to extend a class of predictive 

models of reaction norm to simultaneously accommodate information of hybrid genetic 

relationship, based in pedigree and DNA markers information, and covariates associated 

with the environments; ii) to evaluate the predictive accuracy of HBLUP (hybrid best linear 

unbiased prediction) models for multi-environmental predictions of progeny performance; 

and iii) to evaluate the influence of different structures and approaches of grouping genetic-

environmental information on the accuracy of these models for agronomic traits. The genetic 

material consisted of S1:3 progenies of the CNA12S population and check cultivars evaluated 

in yield trials conducted in ten environments (combinations local-year) during three cycles 

of recurrent selection. A sequence of six predictive models was considered. Genomic 

information was derived from SNP markers obtained by genotyping 174 progenies assessed 

in the third selection cycle. A total of 401 environmental covariates and the GE interaction 

explained a significant portion of the phenotypic variance, which allowed increasing the 

predictive accuracy of the models. The use of genetic relationship and environmental 

information only from the respective selection cycle is sufficient for accurate predictions of 

non-phenotyped progenies, even in non-sampled environments. This study is the first 

considering simultaneously hybrid genetic relationship (pedigree information plus SNP 

markers) and environmental covariates in multi-environmental models for breeding value 

prediction in target environments of a recurrent selection program. 

 

Key words: Oryza sativa, genotype-by-environment interaction, genetic relationship, 

environmental covariates, predictive accuracy, population improvement. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Programas de seleção recorrente intrapopulacional têm como objetivo melhorar 

contínuo e progressivamente o desempenho de populações sintéticas, por meio do aumento 

da frequência de alelos favoráveis para os caracteres de interesse; isto, em sucessivos ciclos 

de seleção, sem esgotamento da variabilidade genética. Este método consiste em um 

processo dinâmico e contínuo, composto basicamente por três fases: i) obtenção de 

progênies; ii) teste e seleção de progênies; e iii) recombinação das melhores progênies (Fehr, 

1993). Destas, o teste e seleção de progênies é a fase decisiva do processo, pois dela depende 
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todo o sucesso do método. Como esse teste é realizado normalmente em ensaios 

multiambientais (MET), visando seleção de progênies de ampla adaptabilidade, espera-se 

influência da interação genótipos × ambientes (GE) sobre a predição dos valores genéticos 

das progênies, com consequente reflexo sobre os ganhos por seleção (Burgueño et al., 2011; 

Endelman et al., 2014). 

A interação GE é um dos mais importantes fenômenos no melhoramento 

genético de plantas; assim, afeta também o teste de progênies na seleção recorrente 

genotípica (Holland et al., 2000). Também desempenha papel muito relevante nos ensaios 

avançados que subsidiam o desenvolvimento de cultivares (Crossa et al., 2006). Na cultura 

do arroz, em especial, vários estudos sobre interação GE têm sido desenvolvidos nesse 

contexto (Bueno et al., 2012; Colombari Filho et al., 2013; Xu et al., 2014; Liang et al., 

2015). Essa importância da interação GE deve aumentar no cenário de mudanças climáticas 

globais, possivelmente cada vez mais pronunciadas entre ambientes (anos, épocas e locais), 

e com a tendência de redução no uso de insumos agrícolas (Heslot et al., 2014; Trenberth et 

al., 2014). 

Em programas de seleção recorrente, a predição do desempenho de progênies na 

população de ambientes-alvo (TPE) é uma das questões mais desafiadoras, devido à presença 

de expressiva interação GE. Esses programas geram, ao longo do tempo, grande volume de 

dados oriundos de ensaios MET; normalmente desbalanceados e com diferentes níveis de 

precisão experimental. Isso se deve ao número variável de progênies entre os ambientes, às 

progênies não comuns nos ciclos de seleção, além de diferenças no número de repetições 

e/ou no delineamento experimental (Bernardo, 2010; Dawson et al., 2013). Embora esses 

dados sejam úteis para agregar informações aos modelos de predição das novas progênies, 

estratégias de modelagem eficientes devem ser utilizadas para lidar com uma estrutura dos 

dados com a interação GE predominante. 

O tratamento estatístico da interação GE tem evoluído com o tempo (Eberhart & 

Russell, 1966; van Eeuwijk et al., 1996; Gauch, 2006; Burgueño et al., 2012; Heslot et al., 

2014; Jarquín et al., 2014). Muito disso devido ao desenvolvimento de métodos biométricos 

e à crescente disponibilidade de dados ambientais e genômicos. Normalmente, predições de 

valores genéticos, sejam com informações de parentesco baseado em pedigree ou em 

marcadores de DNA, são realizadas para ambientes-específicos, assumindo-se 

comportamento genotípico constante entre os ambientes-alvo da predição. Para superar tais 

limitações, modelos multiambientais têm sido propostos, visando realizar predições mais 
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acuradas e abrangentes. Com o grande volume de informações disponíveis sobre covariáveis 

ambientais, obtidas via “ambientipagem” (Cooper et al., 2014), é possível decompor o 

componente ambiental de GE em fatores inter-relacionados. Assim, agregando-se a dados 

genômicos e/ou de pedigree, compõe-se um conjunto mais fidedigno de informações sobre 

os genótipos e ambientes, associados aos dados fenotípicos, permitindo capitalizar a 

interação GE nos modelos de predição (Xu, 2016). 

Para lidar com a complexidade de modelos multiambientais, principalmente em 

seleção genômica – GS (Meuwissen et al., 2001), uma versão multivariada do modelo 

GBLUP (best linear unbiased prediction), com matriz de parentesco baseado em marcadores 

de DNA, baseada em modelo misto com estrutura fatorial analítica (FA), foi proposta por 

Burgueño et al. (2012). Os autores constataram superioridade desse modelo sobre a 

abordagem de predição ambiente-específico. Heslot et al. (2014) propuseram uma extensão 

da regressão fatorial analítica com a inclusão de covariáveis ambientais associadas a 

diferentes fases fenológicas da cultura. Destacaram o potencial do modelo para a predição 

de valores genéticos com base em cenários ambientais históricos. Jarquín et al. (2014), 

especialmente, propuseram uma classe de modelos baseados em “norma de reação” – 

expressão fenotípica dos genótipos como função do ambiente, que acomoda informações de 

covariáveis genéticas (pedigree e/ou marcadores de DNA) e ambientais, ambas em alta 

densidade, além de interações (componente multiplicativo), via modelo GBLUP. Nessa 

abordagem, os gradientes genotípicos e ambientais são descritos como funções lineares 

dessas covariáveis, permitindo uso de dados fenotípicos, de pedigree, genômicos ou de 

caracterização ambiental acumulados ao longo do tempo. 

Modelos de predição baseados em norma de reação podem ser ajustados com 

qualquer tipo de informação de parentesco, seja resultante de marcadores de DNA ou de 

pedigree. Portanto, a abordagem de predição de valor genético conhecida como “single-step” 

– HBLUP (Legarra et al., 2009) pode ser empregada nesse contexto, visando resgate de 

informações históricas, não apenas ambientais, como também genéticas. Modelos HBLUP 

(hybrid best linear unbiased prediction) permitem integrar informações de parentesco 

baseado em pedigree e marcadores de DNA em uma matriz híbrida (H), com potencial para 

aumento da acurácia preditiva, em razão do uso de informações de progênies genotipadas e 

não genotipadas. Este método, embora já tenha sido extensivamente aplicado em 

melhoramento animal (Liu et al., 2014; Mucha et al., 2015; Mota et al., 2016), ainda tem 
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sido pouco utilizado no melhoramento de plantas; mesmo conhecendo-se sua potencialidade 

no aumento da acurácia, como reportado por Ashraf et al. (2016). 

Pela abordagem proposta por Jarquín et al. (2014), a consideração da interação 

GE em modelo GBLUP gerou melhor acurácia preditiva que em modelos que ignoram essa 

interação em dados de ensaios multiambientais em trigo (Triticum aestivum L.). O ajuste 

dessa classe de modelos, em milho (Zea mays L.), também se mostrou promissor na 

estruturação da interação GE, por permitir a explorar informações entre ambientes 

correlacionados (Zhang et al., 2014). Em algodão (Gossypium spp.), essa classe de modelos 

também proporcionou aumento da acurácia preditiva, mesmo usando parentesco baseado 

apenas em pedigree (Pérez-Rodríguez et al., 2015). Em arroz (Oryza sativa L.), ainda não 

existem estudos dessa natureza, logo, a avaliação da relevância e potencialidade desses 

modelos torna-se necessária, visando predições cada vez mais acuradas para caracteres de 

importância nos programas de melhoramento desta espécie. 

No contexto de aplicação da seleção recorrente em arroz irrigado no Brasil, o 

presente estudo teve como objetivos: i) estender a classe de modelos preditivos descrita por 

Jarquín et al. (2014), baseada em norma de reação, para acomodação de parentesco híbrido, 

com informações de pedigree e marcadores de DNA, pelo método “single-step” em modelo 

HBLUP (Legarra et al., 2009); ii) avaliar a acurácia preditiva de modelos HBLUP 

multiambientais, bem como a importância relativa de diferentes estruturas de componentes 

aditivos e multiplicativos (interações), com uso de covariáveis genéticas e ambientais; e iii) 

avaliar a influência de diferentes abordagens de agrupamento das informações genético-

ambientais na acurácia dos modelos para predição de progênies não fenotipadas, em 

ambientes amostrados e não amostrados. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Informações fenotípicas 

 

Para o estudo foram utilizados dados de três ciclos de seleção recorrente da 

população CNA12S de arroz irrigado, sintetizada na Embrapa. A população é caracterizada, 

sobretudo, por sua de resistência estável à brusone, doença fúngica causada pelo patógeno 

Magnaporthe oryzae B. Couch [anamorfo - Pyricularia oryzae Cav.]. Detalhes gerais sobre 

a genealogia e o cronograma de desenvolvimento da população encontram-se nas Tabelas 
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3.1 e 3.2 (Capítulo 3). Os dados fenotípicos provêm de ensaios de rendimento de progênies 

S1:3, oriundos dos três ciclos de seleção, conduzidos durante os anos 2005 (ciclo 1), 2009 

(ciclo 2), 2014 e 2015 (ciclo 3) em seis diferentes locais. Detalhes sobre o número de locais 

de avaliação em cada ciclo de seleção estão descritas na Tabela 3.3 (Capítulo 3).  

Diferentes locais foram amostrados em cada ciclo, formando-se dez 

combinações local-ano (ambientes). Detalhes sobre o número de progênies e de cultivares 

testemunhas avaliadas em cada ciclo estão descritas na Tabela 3.3 (Capítulo 3). O conjunto 

de dados ficou desbalanceado, pois não houve número constante de progênies entre os locais, 

por ciclo, e nem mesmo entre ciclos, como também devido à perda de parcelas; ademais, em 

geral, não mais que duas cultivares testemunhas foram comuns entre os ambientes. 

Diferentes delineamentos experimentais foram considerados: delineamento em blocos 

aumentados de Federer, sem repetição para progênies (ciclos 1 e 2); delineamento em blocos 

incompletos tipo Látice quadrado 15×15, com duas repetições (ano 2014, ciclo 3); ou 

delineamento em blocos incompletos com tratamentos comuns, haja vista a acomodação de 

testemunhas comuns entre blocos, com duas repetições para progênies (ano 2015, ciclo 3). 

Os ensaios foram conduzidos em área de várzea sob irrigação por inundação, 

com lâmina de água de aproximadamente 0,2 m até a maturação dos grãos. A aplicação de 

fertilizantes químicos foi realizada no sulco de plantio, em dosagem intermediária ao manejo 

recomendado na produção comercial. Foi realizada adubação nitrogenada em cobertura, no 

final da fase vegetativa – estádios V4-V5 (Counce et al., 2000). Os controles de plantas 

daninhas e de insetos pragas foram realizados de acordo com o recomendado na produção 

comercial via pulverizações mecanizadas. Não se realizou controle químico de doenças em 

virtude da seleção de progênies para resistência genética a patógenos. 

 Foram considerados os caracteres: produtividade de grãos (PG, kg ha−1) – massa 

de grãos colhidos na área útil da parcela, ajustada para 13% de umidade; altura de planta 

(AP, cm) – distância média (amostra de seis plantas por parcela) entre o nível do solo e a 

extremidade da panícula, no estágio de pré-maturação dos grãos; e dias para florescimento 

(DF, dias) – intervalo, em dias, entre a data de semeadura e a data em que 50% das plantas 

da parcela estavam em antese floral. 
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5.2.2 Informações de covariáveis ambientais 

 

Dez fatores ambientais foram considerados no estudo; os quais são relacionados 

à radiação solar, temperatura e umidade do ar, precipitação pluviométrica e velocidade do 

vento (Tabela 5.1). Todos foram estimados a partir de sensores orbitais da NASA 

(Stackhouse Júnior, 2014). A partir disso foram produzidas 120 covariáveis ambientais, 

resultantes da combinação entre fatores ambientais, correspondentes à incidência (0 – 

ausência, ou 1 - presença) de combinação de valores, aos pares, com limites superiores e 

inferiores ao primeiro e terceiro quartis da distribuição de cada fator ambiental, em cada 

ambiente. Para capitalizar melhor a variação temporal dentro de ambiente, o ciclo da cultura 

foi dividido em cinco estádios fenológicos: S – semeadura, V4 – início do perfilhamento, R1 

– diferenciação da panícula, R4 – antese, R7 – grão leitoso, e R9 – ponto de colheita (Counce 

et al., 2000). Ainda, os genótipos (progênies e cultivares testemunhas) foram classificados 

em grupos de maturação (precoce, médio e tardio), segundo a fenologia de cultivares de 

referência em arroz irrigado (Freitas et al., 2006). A partir dos dez fatores e 120 covariáveis 

ambientais foi gerado um total de 650 covariáveis. Logo, cada nova medida de covariável 

ambiental, para determinado genótipo, correspondeu ao somatório das medidas da respectiva 

covariável ambiental compreendida no intervalo, em dias, para cada fase fenológica e grupo 

de maturação. 

 

Tabela 5.1. Relação de fatores ambientais† consideradas no estudo. 

Fatores ambientais  Unidade de medida 

Insolação média incidente no topo da atmosfera (MJ/m2/dia) 

Insolação média incidente na superfície horizontal  (MJ/m2/dia) 

Fluxo médio de radiação solar incidente em ondas longas  (MJ/m2/dia) 

Temperatura média do ar, a 2 m da superfície terrestre (Cº) 

Temperatura mínima do ar, a 2 m da superfície terrestre (Cº) 

Temperatura máxima do ar, a 2 m da superfície terrestre (Cº) 

Umidade relativa do ar, a 2 m da superfície terrestre (%) 

Temperatura no ponto de orvalho, a 2 m da superfície terrestre (Cº) 

Precipitação pluvial média (mm/dia) 

Velocidade média do vento, a 10 m da superfície terrestre (m/s) 
† Fatores ambientais estimados a partir de sensores orbitais da NASA (Stackhouse Júnior, 2014). 

 

Como controle de qualidade, as covariáveis ambientais (EC) com mais que 30% 

de valores repetidos ou mais que 5% deles fora do intervalo [média ± 4 desvios-padrão] 
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foram removidas, resultando num conjunto final de 401 covariáveis. Em seguida, foi feita a 

padronização dos dados. Na sequência foi gerada a matriz W, que acomoda informações em 

combinação genótipo-EC para cada ambiente (Jarquín et al., 2014). A partir de W é 

produzida, ainda, a matriz 
Q

'WW
 , em que Q é o número de covariáveis. Devido à 

centralização prévia da matriz W  e padronização de   pelo valor Q,   apresenta média 

da diagonal igual a 1,0. Portanto, esta matriz descreve a similaridade entre as condições 

ambientais, de modo semelhante à matriz H – matriz híbrida de parentesco, com informações 

genômicas e de pedigree (Legarra et al., 2009), que descreve a similaridade genética entre 

genótipos.  

 

5.2.3 Informações genômicas e parentesco 

 

Das 196 progênies S1:3 do terceiro ciclo de seleção, 174 foram genotipadas para 

7.735 SNP, pelo método DArTseq, com uso de sequenciador Illumina HiSeq 2500. Pela 

filtragem de marcadores polimórficos e com limiares de proporção de alelos identificados 

(Call rate) acima de 75% e frequência alélica mínima (MAF) superior a 5%, 6.174 SNP 

foram retidos para as análises genéticas. Com taxa média de dados faltantes de 4,5%, estes 

foram substituídos pelo valor médio arredondado dos marcadores SNP não faltantes de seu 

respectivo loco. 

Para todos os genótipos constituintes da população foram resgatadas 

informações de pedigree que remontam, aproximadamente, a dez gerações, com genealogia 

desde os ancestrais mais remotos que se tem registro, dos dezesseis genitores que formaram 

a população, até o grupo de progênies constituintes do terceiro ciclo de seleção. Com tais 

informações foi calculada a matriz de parentesco (parentesco de Wright) entre todos os 

genótipos envolvidos no pedigree. Dessa matriz, foi considerada para análises genéticas 

apenas a porção correspondente às progênies S1:3 fenotipadas (667). 

A unificação do parentesco entre progênies, com informações de pedigree e de 

marcadores SNP, em uma única matriz, foi realizada via construção da matriz híbrida de 

parentesco – H, via método “single-step” – HBLUP (Legarra et al., 2009). Para cálculo dessa 

matriz considerou-se: H = [
A11 A12

A21 Gw
]  = A + [

0 0

0 Gw - A22
], em que A é a matriz de 

parentesco baseado em pedigree, sendo os subscritos 1 e 2 equivalentes a progênies não 
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genotipadas e genotipadas, respectivamente; e Gw é a matriz ponderada de parentesco 

baseada em marcadores SNP. Esta é dada por: Gw = (1 - w)Gn + wA22, em que w é o peso 

atribuído à porção da variância genética aditiva não explicada pelos marcadores (Christensen 

& Lund, 2010), e Gn é a matriz normalizada de parentesco baseada em marcadores. Como o 

parentesco baseado em marcadores de DNA é mais eficiente na explicação do parentesco 

entre progênies, sendo capaz até mesmo de capitalizar a segregação Mendeliana, a matriz Gn 

foi ponderada considerando-se w = 0,05. Como as matrizes Gn e A22 devem ser ortogonais, 

mesmo na ausência de ponderação, Gn foi calculada pela normalização da matriz de 

VanRaden (2008): 

∑ )F1(])'P-M)(P-M[(tr

)'P-M)(P-M(
G

n

1i

n

=

+

=  (Forni et al., 2011); 

em que: M é uma matriz n x m (n = número de progênies, m = número de SNP), centralizada 

(-1, 0 e 1) e que especifica o genótipo do SNP em cada loco; P é a matriz de frequência 

observada do alelo i (pi), expressa como 2(pi - 0,5); tr[  ] é o operador traço de uma matriz; 

e F é o coeficiente de endogamia individual, derivado do pedigree, para “n” progênies 

genotipadas. Com tal estratégia, as matrizes Gn e A22 tornam-se ortogonais, com médias da 

diagonal principal semelhantes. A matriz H estimada foi padronizada, dividindo-a pela 

média de sua diagonal principal, tornando a diagonal com média igual a um.  

 

5.2.4 Análise de dados fenotípicos 

 

Para ajuste dos valores fenotípicos foram realizadas análises individuais, por 

ambiente, pelo seguinte modelo linear misto: 

y = Xβ + Z1r + Z2b + Z3p + e,  

em que: y é o vetor de valores fenotípicos; β é o vetor de efeitos fixos (intercepto, grupo 

genotípico – um grupo de cultivares testemunhas e outro de progênies, e efeito de cultivares 

testemunhas); r é o vetor dos efeitos aleatórios de repetições, sob );I,0(NID~ 2
r  b é o vetor 

de efeitos aleatórios de blocos dentro de repetição, sob );I,0(NID~ 2

rb  p é o vetor de efeitos 

aleatórios de progênies, sob );I,0(NID~ 2
p  X e Z1-Z3 são as respectivas matrizes de 

incidência desses efeitos; e 𝑒 é o vetor de erros aleatórios, sob ).I,0(NID~ 2  A notação 
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)(NID  representa uma variável aleatória normal, independente e identicamente distribuída 

(I é uma matriz identidade). 

Para obtenção de correlações genéticas do tipo B (Yamada, 1962) entre pares de 

ambientes, visando avaliar a magnitude da interação genótipos × ambientes (GE), foi 

ajustado o seguinte modelo linear misto:  

y = Xβ + Z1a + Z2r + Z3b + Z4p + Z5d1 + Z6d2 + Z7d3 + e,  

em que: além de termos já definidos anteriormente, a é o vetor de efeitos aleatórios de 

ambientes, sob );I,0(NID~ 2
a  r é o vetor dos efeitos aleatórios de repetições dentro de 

ambiente, sob );I,0(NID~ 2

ar
  b é o vetor dos efeitos aleatórios de blocos dentro de repetição 

e ambiente, sob );I,0(NID~ 2

rab  d1 é o vetor de efeitos aleatórios da interação entre grupos 

genotípicos e ambientes, sob );I,0(NID~ 2
ga  d2 é o vetor de efeitos aleatórios da interação 

de progênies com ambientes, sob );I,0(NID~ 2
pa e  d3 é o vetor de efeitos aleatórios da 

interação de cultivares com ambientes, sob ).I,0(NID~ 2
ca   

Para obtenção de correlações genéticas e fenotípicas entre os caracteres, um 

modelo semelhante ao anterior, porém, linear misto bivariado, foi empregado para obtenção 

de matrizes de (co)variância genética e residual entre pares de caracteres. Este modelo foi 

ajustado para o conjunto de dados por ciclo de seleção e, também, para dados envolvendo 

todos os ciclos. A opção pelo modelo bivariado, ao invés de modelo multivariado, foi devida 

à maior eficiência computacional da primeira, sob análise Bayesiana (Liechty et al., 2004).  

A abordagem Bayesiana foi implementada, via Amostrador de Gibbs (método 

de MCMC – Monte Carlo via Cadeias de Markov), para ajuste desses modelos e obtenção 

de componentes de variância e covariância. Foram atribuídas distribuições a priori não 

informativas, com parâmetros de forma (v = -2) e de escala (S = 0) da distribuição Wishart-

invertida (equivalente à distribuição Qui-quadrado invertida escalonada, no caso de modelo 

univariado). Assim, foram obtidas distribuições marginais a posteriori equivalentes às do 

procedimento REML (restricted maximum likelihood), na estimação de componentes de 

variância, e do método BLUP (best linear unbiased predictor), na predição dos efeitos 

aleatórios. Na implementação do Amostrador de Gibbs, após análises prévias nas cadeias de 

Markov, foram consideradas 210 mil iterações, sendo 500 como burn-in e 20 como thinning 

(Sorensen & Gianola, 2002). Para avaliação da convergência das cadeias foi utilizado o 
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critério de Geweke (1992) e como diagnóstico de estabilidade, o de Heidelberger & Welch 

(1983); ambos aplicados a cada distribuição marginal a posteriori dos componentes de 

variância. Foram obtidos valores de média e de intervalo de credibilidade a 95%, para a 

distribuição marginal a posteriori de cada componente de variância e covariância. 

Com base em distribuição marginal a posteriori foram calculadas a média e o 

intervalo de credibilidade (95%) para os seguintes parâmetros: coeficiente de variação 

genética, CVg =  [σp
2]

1/2
P̅⁄ ; coeficiente de variação relativa, CVr = [σp

2 σ2⁄ ]
1/2

; herdabilidade 

no sentido amplo, em nível de médias de progênies por ambiente, hp̅
2 = σp

2 (σp
2 + 

σ2

k
)⁄ ; 

acurácia da seleção genotípica, rĝg(F) = [
σp

2  

σp
2  + 

σ2

k

]1/2  (Resende & Duarte, 2007); e correlação 

genética do tipo B entre ambientes, rb =
σp

2  

σp
2 + σpa

2  (Yamada, 1962), em que σp
2 , σpa

2  e σ2 são 

componentes de variância genética entre progênies, variância da interação de progênies com 

ambientes e variância residual entre parcelas, respectivamente; P̅ é a média geral de 

progênies; e k é o número de repetições ponderado, quando sob desbalanceamento. 

 

5.2.5 Sequência de modelos preditivos  

 

Para obtenção dos componentes de variância associados a diferentes fontes de 

variação foi considerada uma extensão da classe de modelos preditivos proposta em Jarquín 

et al. (2014). Diferentemente da proposta inicial, essa nova classe inclui modelos mistos que 

assumem, como fixos, os efeitos de cultivares testemunhas comuns aos diferentes ciclos de 

seleção, e como aleatórios os demais efeitos. Ademais, essa nova abordagem faz uso de 

parentesco híbrido, via matriz H, ao invés de parentesco exclusivamente genômico (G) ou 

baseado em pedigree (A). Para todos os modelos foi assumida variância residual homogênea, 

visto que predições genômicas sob condições de variâncias homogêneas ou moderadamente 

heterogêneas são altamente correlacionadas (Schulz-Streeck et al., 2013). Os modelos 

ajustados, todos caracterizados como modelos HBLUP, estão descritos a seguir: 

 

a) M1 (ETP) – modelo que acomoda efeitos de ambientes (Ei, combinação local-ano), 

progênies (Pj) e cultivares testemunhas (Tk): ,TPEµy ijkkjiijk ++++=    em que µ  é 

o intercepto; ),0(NID~E 2
Ei   é o efeito aleatório do ambiente i; ),0(NID~P 2

Pj   é o efeito 
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aleatório da progênie j; kT é o efeito fixo da testemunha k; e ),0(NID~ 2
ijk   é o efeito 

residual. Como os efeitos de progênies são independentes, não há empréstimo de 

informações entre progênies. 

 

b) M2 (ETH) – neste modelo o efeito de progênie (Pj) de M1 – ETP é substituído pelo efeito 

da matriz de parentesco híbrida (H): ,TaEµy ijkkjiijk ++++=    em que 

)H,0(NID~a 2
a  é o efeito aleatório aditivo de progênie, com vetor ,)'a,...,a(a n1= que 

contabiliza o parentesco, com empréstimo de informações entre progênies. 

 

c) M3 (ETPH) – modelo que corresponde à combinação de M1 – ETP e M2 – ETH, visando 

avaliar a contribuição conjunta dos efeitos de progênies e de parentesco entre progênies: 

.TaPEµy ijkkjjiijk +++++=    Embora a informação de parentesco capitalize grande 

parte da variação genética entre progênies, na presença de erros em pedigree ou 

imperfeito desequilíbrio de ligação (LD) entre marcadores e alelos de locos causais, o 

parentesco pode não ser suficiente para contabilizar toda a variação genética (Jarquín et 

al., 2014). Assim, os efeitos de progênies podem auxiliar na captura da variação restante, 

com potencial para melhorar a acurácia do modelo de predição. 

 

d) M4 (ETPHW) – modelo que corresponde à extensão de M3 – ETPH para incorporar 

informações relativas às covariáveis ambientais (EC), por meio da matriz { }ijwW= . Esta 

matriz descreve as condições ambientais para cada genótipo i (progênies e cultivares 

testemunhas) em cada ambiente j, sendo: q
Q

1q ijqij Ww   , correspondente à regressão 

sobre EC, em que Q é o número total de EC, ijqW  é a medida da q-ésima EC na 

combinação ambiente-genótipo ij, e q  é o efeito da q-ésima EC, sob ).,0(NID~ 2
  

Portanto, o modelo M4 – ETPHW torna-se: ,TwaPEµy ijkkijjjiijk ++++++=    em 

que ).,0(NID~w 2
w  Desse modo, o vetor  Ww  segue distribuição normal 

multivariada com média zero e matriz de covariância 
2
w , em que   é matriz de 

similaridade entre condições ambientais. Por meio deste modelo há empréstimo de 

informações entre ambientes e entre progênies.  
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e) M5 (ETPHW-H×E) – modelo correspondente à extensão de M4 – ETPHW para 

incorporação do termo de interação entre efeitos aditivos de progênies (aj) e efeitos de 

ambientes (Ei), aqui representados por aEij. Segundo Jarquín et al. (2014), com base em 

funções de covariância, a estrutura de covariância da interação aEij pode ser gerada pelo 

produto de Hadamard:    '
EE

'
pp ZZHZZ  , em que Zp é a matriz de incidência para efeitos 

genéticos aditivos, que conecta observações de progênies com a matriz de parentesco; H 

é a matriz de parentesco híbrido para progênies; e ZE é a matriz de incidência para efeitos 

de ambientes, a qual conecta as observações de progênies com os ambientes. Portanto, o 

modelo M5 – ETPHW-H×E torna-se: ,TaEwaPEµy ijkkijijjjiijk +++++++=    em 

que:     2
aE

'
EE

'
Pp ZZHZZ,0N~aE   é o efeito aleatório da interação entre efeitos 

aditivos de progênies e efeitos de ambientes. 

 

f) M6 (ETPHW-H×E-H×W) – modelo correspondente à extensão de M5 – ETPHW-H×E 

para incorporação do termo da interação entre efeitos aditivos de progênies (aj) com 

efeitos de EC (wij), aqui representados por awij. Semelhantemente à estratégia empregada 

para interação aEij, a estrutura de covariância da interação awij pode ser gerada pelo 

produto de Hadamard   '
ppHZZ . Assim, o modelo M6 torna-se: 

,TawaEwaPEµy ijkkijijijjjiijk ++++++++=     

     em que:   2
aw

'
PpHZZ,0N~aw   é o efeito aleatório da interação entre efeitos aditivos 

de progênies com efeitos de EC. 

 

Os seis modelos de predição foram ajustados para cada caráter, considerando 

todo conjunto de dados, visando obter componentes de variância para cada fonte de variação 

de efeito aleatório. Previamente ao ajuste, os valores genotípicos ( ,ŷijk  BLUP) foram 

centralizados e padronizados para obtenção de componentes de variância com média zero e 

soma total igual a um. Foram calculadas as magnitudes dos componentes de variância dentro 

de ambiente, isto é, a percentagem da variação dos componentes dentro de ambiente sem 

levar em conta o componente de variância para ambiente. Esta estratégia foi empregada com 
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o objetivo de avaliar a capacidade dos modelos em predizer a performance das progênies em 

cada ambiente. 

5.2.6 Acurácia preditiva dos modelos 

 

A acurácia preditiva (rĝg(G)) média de cada modelo foi calculada pela correlação 

linear de Pearson entre os valores genéticos preditos ( ijkĝ , EBV) e valores genotípicos ( ,ŷijk  

BLUP) do conjunto de teste (TST). Para tanto, foi empregado o esquema de validação 

cruzada TRN-TST partitions (Pérez-Rodríguez & de los Campos, 2014), com cinquenta 

partições aleatórias do conjunto de dados (N) referentes às progênies, considerando 0,9N 

para treinamento (TRT) e 0,1N para validação ou teste (TST). Na validação cruzada não 

foram alocadas informações de cultivares testemunhas às partições aleatórias do conjunto 

TST, para não haver desbalanceamento do efeito de testemunhas no ajuste dos modelos de 

predição. Foi ainda obtido o erro padrão da média de acurácia preditiva (rĝg(G)) para cada 

modelo, também com base em cinquenta partições aleatórias dos dados. 

Como proposto por Burgueño et al. (2012), consideraram-se duas estratégias de 

validação cruzada para predição de progênies: CV1, para predição da performance de novas 

progênies, isto é, progênies que não foram avaliadas em qualquer ambiente; e CV2, para 

predição da performance de progênies sob desbalanceamento, isto é, que foram avaliadas 

em alguns ambientes, mas não em outros. Portanto, CV1 representa a situação de predição 

de progênies da próxima geração ou de progênies ausentes em todos os ambientes devido à 

perda total de informações; e CV2 representa o problema encontrado em ensaios com 

desbalanceamento de dados entre ambientes. Na estratégia CV1, as informações de 

progênies são atribuídas aleatoriamente às partições, de modo que todos os dados de 

determinada progênie são atribuídos à mesma partição. Por outro lado, na estratégia CV2 as 

observações de parcela são atribuídas aleatoriamente às partições, de modo que informações 

individuais de determinada progênie são potencialmente atribuídas a diferentes partições. 

Semelhantemente à abordagem empregada por Jarquín et al, (2014), este estudo 

tem como objetivo avaliar a capacidade dos modelos em predizer a performance de 

progênies em cada ambiente. Portanto, a acurácia preditiva de cada modelo foi obtido após 

pré-correção dos valores genotípicos (BLUP) e genéticos (EBV), derivados do conjunto de 

treinamento (TRT), para efeitos principais de ambiente e de covariáveis ambientais (EC). O 

vetor de correção )ŵÊn̂( ijjij +=  correspondeu à soma dos efeitos principais de ambiente (
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jÊ ) e de EC ( ijŵ ) derivadas da partição correspondente na validação cruzada do modelo 

M6. Na obtenção da acurácia preditiva (rĝg(G)) de cada modelo e estratégia de validação 

(CV1 ou CV2), os valores genotípicos (BLUP) corrigidos )n̂ŷy
~
ˆ( ijijkijk   foram 

correlacionados com os valores genéticos (EBV) também corrigidos )n̂ĝg
~
ˆ( ijijkijk  . 

Todos os modelos preditivos foram avaliados quanto à acurácia para predição de progênies, 

em relação às duas estratégias de validação cruzada (CV1 ou CV2). 

 

5.2.7 Predição de progênies não fenotipadas 

 

Visando avaliar a eficiência de modelos multiambientais sobre modelos 

individuais (ambiente-específico), na predição de valores genéticos de novas progênies (não 

fenotipadas) para cada ambiente, a acurácia preditiva (rĝg(G)) foi obtida por duas abordagens: 

i) modelo individual “M_indiv” – H, com uso apenas de parentesco híbrido entre progênies, 

baseado no modelo GBLUP clássico (VanRaden, 2008), para predição em ambiente-alvo; e 

ii) modelo multiambiental com interação genótipos × ambientes (GE) (Jarquín et al., 2014), 

também para predição em ambiente-alvo. Quanto ao modelo multiambiental foram ajustados 

dois tipos: modelo “M6_ciclo” – ETPHW-H×E-H×W, com informações relativas apenas ao 

ciclo do respectivo ambiente; e modelo “M6_geral” – ETPHW-H×E-H×W, com 

informações gerais de todos os ciclos. Na obtenção da acurácia (rĝg(G)) foi considerada a 

estratégia de validação CV1 – predição de progênies não avaliadas em quaisquer ambientes. 

A partição das progênies ao conjunto de teste (TST) foi comum aos modelos, correspondente 

à uma amostra de progênies do ambiente-alvo para predição.  

 

5.2.8 Predição de progênies em ambientes não amostrados 

 

A acurácia da predição (rĝg(G)) de progênies em novos ambientes (ambientes não 

amostrados), ou seja, ambientes sem informação fenotípica (Lado et al., 2016), foi obtida 

para duas estratégias de combinações de ambientes: i) todos os ambientes do respectivo 

ciclo, exceto o ambiente em teste (TST); e ii) todos os ambientes de todos os ciclos, exceto 

o ambiente em teste (TST). Para cada uma destas estratégias foram ajustados dois modelos 

de predição: modelo M3 – ETPH e M6 –ETPHW-H×E-H×W. Para cada ambiente em teste, 
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a acurácia preditiva (rĝg(G)) foi obtida pela correlação linear de Pearson entre todos os valores 

genéticos (EBV) e os valores genotípicos (BLUP) para o respectivo ambiente em teste. Este 

procedimento foi realizado uma única vez para cada ambiente, isto é, sem validação cruzada 

e múltiplas partições do conjunto de dados.  

 

5.2.9 Software e pacotes estatísticos 

 

Todos os procedimentos necessários para implementação das análises foram 

realizados com uso da plataforma R (R Core Team, 2016). Foram empregados vários 

pacotes, como: “MCMCglmm”, para ajuste de modelo misto dados fenotípicos, via 

inferência Bayesiana; “coda”, para diagnóstico das cadeias de Markov; “nadiv”, para 

estimação do coeficiente de parentesco pelo pedigree; e “pedigreeR”, para estimação do 

coeficiente de endogamia (F), também por pedigree; “BGLR” (Pérez-Rodríguez & de los 

Campos, 2014), para ajuste dos modelos preditivos, via inferência Bayesiana (especificações 

de 55 mil iterações, 5 mil burn-in e 4 thinning). 

 

5.3 RESULTADOS 

 

5.3.1 Estatísticas descritivas 

 

O conjunto de dados é altamente desbalanceado para todos os caracteres, seja 

em relação ao número de progênies entre ambientes, por ciclo, seja pelo número de 

testemunhas comuns (2-4) entre ciclos (Tabela 5.2). No ciclo 1 avaliou-se o menor número 

de materiais (máximo de 134), e no ciclo 2, maior número (máximo de 320). As progênies 

avaliadas em cada ciclo, naturalmente, não são comuns aos demais ciclos, havendo apenas 

testemunhas comuns para possibilidade de conexão e ajuste de médias para efeitos de 

ambiente. Dentro de cada ciclo, a correlação genética do tipo B para genótipos entre pares 

de ambientes variou fortemente: com valores de 0,20 a 0,86 para produtividade de grãos 

(PG); 0,24 a 0,89 para altura de planta (AP); e 0,45 a 0,92 para dias para florescimento (DF). 

Isso indica variabilidade nos efeitos da interação genótipos × ambientes (GE) sobre esses 

caracteres, considerando os diferentes ciclos e ambientes. 
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Tabela 5.2. Número de progênies S1:3 e cultivares testemunhas (diagonal e acima da diagonal) e 

média da distribuição marginal a posteriori da correlação genética tipo B (abaixo da 

diagonal), para produtividade de grãos (PG, kg ha-1), altura de planta (AP, cm) e dias 

para florescimento (DF, dias), na população CNA12S de arroz irrigado, entre pares de 

ambientes de cada ciclo. 

 † ALE: Alegrete, RS; CAC: Cachoeirinha, RS; CLE: Capão do Leão, RS; ITA: Itajaí, RS; STM: Santa Maria, 

RS; GOI: Goianira, GO. Os números acima da diagonal correspondem ao número de genótipos (progênies 

S1:3 + cultivares testemunhas) comuns entre ambientes. 
‡ Nos ambientes CAC-2005 e CAC-2009 não foi avaliada a altura de planta (AP). 
 

A distribuição, em gráfico de caixa (box plot), dos dados padronizados por 

ambiente (não ajustados para efeito de ano) variou ao longo dos ciclos, sobretudo para PG e 

DF (Figura 5.1). Para PG, maior variação foi observada no ciclo 1 e menor no ciclo 2; para 

Caráter Ambiente† 

A Ciclo 1‡ A Ciclo 2‡ A Ciclo 3 

ALE- 

2005 

CAC- 

2005 

CLE- 

2005 

ITA- 

2005 

CAC- 

2009 

STM- 

2009 

ALE- 

2014 

ALE- 

2015 

CLE- 

2015 

GOI- 

2015 

 ALE-2005  111 110 107 108  4 4  4 2 2 2 

 CAC-2005  0,71 133 127 130  4 4  4 2 2 2 

 CLE-2005  0,55 0,86 128 125  4 4  4 2 2 2 

 ITA-2005  0,37 0,84 0,76 131  4 4  4 2 2 2 

PG CAC-2009  - - - -  277 260  4 2 2 2 

 STM-2009  - - - -  0,74 301  4 2 2 2 

 ALE-2014  - - - -  - -  215 198 198 198 

 ALE-2015  - - - -  - -  0,78 200 200 200 

 CLE-2015  - - - -  - -  0,36 0,39 200 200 

 GOI-2015  - - - -  - -  0,30 0,29 0,20 200 

 ALE-2005  113 - 202 113  4 4  4 2 2 2 

 CAC-2005  - - - -  4 4  4 2 2 2 

 CLE-2005  0,55 - 132 132  4 4  4 2 2 2 

 ITA-2005  0,51 - 0,76 134  4 4  4 2 2 2 

AP‡ CAC-2009  - - - -  - -  4 2 2 2 

 STM-2009  - - - -  - 299  4 2 2 2 

 ALE-2014  - - - -  - -  225 198 198 198 

 ALE-2015  - - - -  - -  0,89 200 200 200 

 CLE-2015  - - - -  - -  0,71 0,82 200 200 

 GOI-2015  - - - -  - -  0,76 0,24 0,68 200 

 ALE-2005  125 86 120 125  4 4  4 2 2 2 

 CAC-2005  0,58 88 83 88  4 4  4 2 2 2 

 CLE-2005  0,67 0,45 127 127  4 4  4 2 2 2 

 ITA-2005  0,72 0,46 0,55 134  4 4  4 2 2 2 

DF CAC-2009  - - - -  320 315  4 2 2 2 

 STM-2009  - - - -  0,68 315  4 2 2 2 

 ALE-2014  - - - -  - -  225 198 198 198 

 ALE-2015  - - - -  - -  0,92 200 200 200 

 CLE-2015  - - - -  - -  0,89 0,87 200 200 

 GOI-2015  - - - -  - -  0,83 0,81 0,80 200 



144 

  
 

DF, maior variação foi observada no ciclo 1 e menor no ciclo 3, o que indica diferenças na 

variância fenotípica ao longo dos ciclos, para esses caracteres. Ao observar a mediana das 

distribuições verifica-se tendência de aumento das medidas para PG e redução para DF, ao 

longo dos ciclos, sugerindo ganhos genéticos por seleção. Apesar de pronunciada variação 

na distribuição das medidas por caráter, ao longo dos ciclos, a distribuição empírica global 

de cada caráter foi aproximadamente normal (dados não apresentados), com possibilidade 

de emprego de modelos Gaussianos. 

 

 
Figura 5.1. Gráficos de caixa (box plot) com dados padronizados para os caracteres produtividade 

de grãos (kg ha-1), altura de planta (cm) e dias para florescimento (dias) de progênies 

S1:3 da população CNA12S de arroz irrigado, avaliada em dez ambientes (eixo de 

abscissa). Nos ambientes CAC-2005 e CAC-2009 não foi avaliada a altura de planta.  

 

Pelas medidas dos autovalores e cargas vetoriais dos dois primeiros autovetores, 

na decomposição em valores singulares da matriz de parentesco H (Figura 5.2, painéis i e 

ii), não foi verificada qualquer estrutura populacional. Com proporção da variação total 

explicada pelos dois primeiros autovetores igual a 44% e 80% dessa variação explicada por 

dez autovetores, sugere-se que a população não é muito diversa. Esse resultado já era 

esperado, pois trata-se de uma população fechada, isto é, sem introduções de novos 

genótipos (fonte de novos alelos); além da realização de retrocruzamentos para sua síntese e 

recombinações em dialelo circulante entre progênies a cada ciclo, sendo, assim, composta 

por progênies relacionadas. Quanto à variação atribuída à matriz de similaridade ambiental 

( ), os dois primeiros autovetores explicaram cerca de 70% da variação total, sendo 80% 

da variação explicada por três autovetores (Figura 5.2, painéis iii e iv). Isto pode ser 

explicado pelo limitado número de ambientes amostrados, ou mesmo pela grande 

importância de algumas covariáveis ambientais primárias. 
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Figura 5.2. Gráficos de autovalores “scree plot” e de dispersão nos dois primeiros componentes 

principais (PC1 e PC2), para a matriz de parentesco híbrida (H, painéis i e ii) e para a 

matriz de similaridade ambiental ( ,  painéis iii e iv), associadas a progênies S1:3 da 

população CNA12S de arroz irrigado, avaliadas em dez ambientes amostrados com 

ensaios de teste de progênie. 
 

5.3.2 Precisão experimental e variabilidade genética 

 

Quanto aos parâmetros relacionados à precisão experimental e variabilidade 

genética da população, as herdabilidade no sentido amplo, em nível de médias de progênies, 

variaram de 0,18 a 0,63 para produtividade de grãos (PG); 0,44 a 0,86 para altura de planta 

(AP); e 0,83 a 0,99 para dias para florescimento (DF) (Apêndice D). Os valores de 

coeficiente de variação relativo (CVr) variaram de 0,38 a 1,41 para PG; 0,67 a 2,95 para AP; 

e 1,50 a 10,4 para DF. Para PG, os menores valores de CVr foram observadas no ciclo 2, 
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embora as magnitudes tenham-se mantido ao longo dos ciclos, isto é, não foram observadas 

reduções acentuadas nos valores de CVr entre os ciclos 1 e 3, para todos os caracteres.  

 

5.3.3 Componentes de variância 

 

Em relação aos componentes de variância, relacionados à análise conjunta dos 

dados, o componente ambiental apresentou a maior contribuição para a variância fenotípica. 

Para produtividade de grãos (PG) e altura de planta (AP) essa contribuição variou, 

respectivamente, de 82% e 73% (modelo M1 – ETP) a 66% e 62% (modelo M6 – ETPHW-

H×E-H×W) (Apêndices E e F). Para dias até o florescimento (DF), sobretudo quando o 

componente relativo às covariáveis ambientais (EC) foi incluído no modelo, este explicou 

de 74% (modelo M4 – ETPHW) e 72% (modelo M6) da variância fenotípica (Apêndices G). 

Isso indica que o caráter é fortemente relacionado com as covariáveis de ambiente (EC), ou 

mesmo em razão do modo de consideração da variabilidade dentro de ambiente, definida por 

grupo de maturação. Porém, para todos os caracteres, quando se incorporaram EC nos 

modelos, o componente de variância para ambiente reduziu, variando de 82%, 73% e 66% 

(modelo M1) a 70%, 64% e 36% (modelo M4), para PG, AP e DF, respectivamente. Este 

resultado evidencia que, além da capitalização da variação dentro de ambientes, efeitos de 

covariáveis ambientais também são capazes de explicar porção considerável da variação 

entre ambientes. 

A mudança mais marcante foi observada na redução do componente de variância 

residual dentro de ambiente, pela inclusão dos efeitos de interação H×E e H×W no modelo, 

juntamente com efeitos de covariáveis ambientais – EC (do modelo M3 para o modelo M6). 

Isso proporcionou variação de 72% para 47% em PG, de 41% para 28% em AP, e de 32% 

para 7,5% em DF (Apêndices E, F e G). Esse resultado indica que porção considerável da 

variação entre progênies e entre condições ambientais é capturada pelos efeitos de 

parentesco (H) e de ambiente. Logo, é importante levar em consideração efeitos de EC e de 

interações entre os efeitos principais em modelo HBLUP multiambiental. Mesmo que a 

porção da variância dentro de ambiente explicada pelas interações H×E e H×W seja de 

pequena magnitude, tais efeitos não devem ser negligenciados; talvez com exceção de DF, 

caráter fortemente explicado pelos efeitos de covariáveis ambientais.  

O componente de variância relativo aos efeitos de progênie possui relevância 

equivalente ou até inferior ao componente de variância relativo ao parentesco (H). Porém, a 
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atribuição conjunta de ambos os efeitos no modelo, além de aumentar a acurácia (rĝg(G)) 

(Figura 5.3), também contribuiu para reduzir a variância residual, em relação ao modelo com 

informações apenas de parentesco (Apêndices E, F e G). Portanto, esta é a principal 

justificativa para se considerarem os efeitos de progênie em modelos mais complexos, ao 

contrário de outros estudos, que se têm utilizado apenas de informações de parentesco, isto 

é, sem considerar os efeitos genotípicos (Jarquín et al., 2014; Pérez-Rodríguez et al., 2015).   

 

5.3.4 Acurácia preditiva dos modelos 

 

Os valores de acurácia preditiva (rĝg(G)) para cada modelo HBLUP, com 

correspondentes médias e erros-padrão, por esquema de validação cruzada (CV1 e CV2) e 

caráter avaliado, estão apresentadas na Figura 5.3. Como esperado, no esquema CV1 as 

acurácias foram inferiores às obtidas para CV2, haja vista que em CV1 não há quaisquer 

informações fenotípicas de progênies disponíveis entre ambientes. A situação mais drástica 

em CV1, com valores negativos de acurácia, foi observada para o modelo M1 – ETP, que 

não utiliza informações de parentesco (H); isto é, não há “empréstimo” de informações 

genéticas entre progênies. Por outro lado, quando se utilizou o parentesco (matriz H), 

principalmente com efeito de progênie, no modelo M3 – ETPH, houve aumento considerável 

de rĝg(G) no esquema CV1; pois neste caso há informações de parentesco entre progênies, 

sejam advindas do mesmo ambiente ou de outros. 

A mudança mais marcante quanto ao aumento da acurácia (rĝg(G)), em ambos 

esquemas de validação (CV1 ou CV2), ocorreu pela inclusão do componente relacionado às 

covariáveis ambientais (EC), no modelo M4 – ETPHW (Figura 5.3). Esse resultado era 

esperado, haja vista que a capitalização da variação fenotípica dentro de ambiente, pela 

definição de medidas de EC por grupo de maturação, contribuiu para o aumento de rĝg(G). 

Isso se verificou, principalmente, no caráter dias para florescimento (DF). Em relação a M3, 

o modelo M4 proporcionou aumento de rĝg(G) na ordem de 41%, 48% e 380%, em CV1, e 

de 9%, 8% e 88%, em CV2, para PG, AP e DF, respectivamente. Ademais, as taxas de 

aumento da acurácia (rĝg(G)) na estratégia CV1 foram maiores que em CV2, quando se 

considerou o componente associado aos efeitos de covariáveis ambientais. Isso porque a 

predição de progênies na ausência de informações sobre tais progênies (estratégia CV1), é 

fortemente beneficiada pela capitalização das variações intra e inter-ambiental. 
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Figura 5.3. Gráficos de caixa (box plot) com valores de acurácia preditiva (correlações entre valores 

genotípicos, BLUP, e valores genéticos preditos, EBV, dentro de ambiente) para 

variações do modelo de predição HBLUP (M1 – ETP, M2 – ETH, M3 – ETPH, M4 – 

ETPHW, M5 – ETPHW-H×E e M6 – ETPHW-H×E-H×W), segundo duas estratégias 

de validação cruzada (CV1 e CV2), para três caracteres (produtividade de grãos, kg ha-

1; altura de planta, cm; e dias para florescimento, dias), na população CNA12S de arroz 

irrigado. O ponto ao centro de cada box plot corresponde à média de acurácia, e a faixa 

branca no interior da caixa representa o intervalo [média ± erro-padrão]. 

 

Pela estratégia CV1, para todos caracteres, a consideração do componente de 

interação H×E, no modelo M5 (ETPHW-H×E), foi suficiente para aumento de rĝg(G) em 

nível equivalente ao obtido pela consideração de interações H×E e H×W, no modelo M6 

(ETPHW-H×E-H×W). Neste caso, a taxa de aumento de rĝg(G) do modelo M4 (ETPHW) 

para o modelo M5 foi de 11%, 21% e 13%, para PG, AP e DF, respectivamente (Figura 5.3). 

Por outro lado, pela estratégia CV2 não houve aumento de rĝg(G) pela consideração da 
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interação H×E; embora aumento significativo de rĝg(G) tenha ocorrido pela consideração das 

interações H×E e H×W, para os caracteres PG e AP, no modelo M6, ao contrário do 

verificado na estratégia CV1. Neste caso, a taxa de aumento de rĝg(G) do modelo M6, em 

relação ao M4, foi de aproximadamente 6%, para PG e AP. Portanto, pela estratégia CV2, o 

caráter DF foi o único que não se beneficiou de efeitos de interação H×E ou H×W, embora 

tenha sido altamente beneficiado pelos efeitos de covariáveis ambientais. 

 

5.3.5 Acurácia da predição de progênies não fenotipadas 

 

Quanto à acurácia preditiva do desempenho de progênies não fenotipadas, para 

cada ambiente, os modelos HBLUP multiambientais (M6_ciclo e M6_geral, ambos 

ETPHW-H×E-H×W), na maioria dos ambientes, apresentaram acurácias superiores ao 

modelo individual (M_indiv – H); especialmente para produtividade de grãos (PG) e dias 

para florescimento (DF) (Figuras 5.4 e Apêndice H). A superioridade de modelos 

multiambientais para PG, caráter mais complexo e altamente influenciado por ambiente, foi 

mais evidente nos ambientes em que a população foi avaliada em ensaios sem repetição para 

progênies; isto é, em delineamento de blocos aumentados de Federer, correspondente aos 

ambientes dos ciclos 1 e 2 (ALE-2005, CAC-2005, CLE-2005, ITA-2005, CAC-2009 e 

STM-2009).  

Em todos os ambientes considerados as acurácias (rĝg(G)) dos modelos M6_ciclo 

e M6_geral não diferiram, com exceção do caráter altura de planta (AP) nos ambientes do 

ciclo 3, em que o modelo M6_ciclo mostrou-se superior (Figuras 5.4 e 5.5). Para o caráter 

DF, os modelos multiambientais apresentaram notável superioridade sobre os modelos 

individuais em todos os ambientes, com acurácias superiores a 0,75. Essa maior eficiência 

dos modelos multiambientais na predição do desempenho de progênies pode ser devida à 

consideração da variabilidade fenotípica dentro de ambiente, via incorporação dos efeitos de 

covariáveis ambientais (EC) tomadas para cada ambiente e definidas conforme o grupo de 

maturação dos genótipos. 

 

5.3.6 Acurácia preditiva de progênies em ambientes não amostrados 

 

Ao comparar as acurácias preditivas (rĝg(G)) para progênies em novos ambientes, 

considerando informações apenas do respectivo ciclo ou informações gerais de todos os 
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ciclos, observa-se concordância entre as estratégias, embora para alguns ambientes a 

segunda opção tenha resultado em aumento de rĝg(G) (Figura 5.5). Quanto aos modelos M3 

(ETPH) e M6 (ETPHW-H×E-H×W), embora haja variações particulares em certos 

ambientes, a tendência foi se mostrarem equivalentes para predição; com exceção para dias 

até o florescimento (DF), em que M6 mostrou-se superior para a maioria dos ambientes. 

Portanto, para produtividade de grãos (PG) e altura de planta (AP), o modelo M3 pode ser 

utilizado sem prejuízos à predição de progênies em ambientes não amostrados. Esse 

resultado é importante, pois revela que, na ausência total de informações fenotípicas para 

ambientes-alvo, embora não seja possível capitalizar a variação fenotípica dentro de 

ambiente pelas informações de covariáveis ambientais, é possível, pela abordagem aqui 

adotada, capitalizá-la entre ambientes. 

 

 

Figura 5.4. Acurácia preditiva de modelos HBLUP (M_indiv, M6_ciclo e M6_geral) para cada 

ambiente e caráter (produtividade de grãos, em kg ha-1; altura de planta, em cm; e dias 

para florescimento, em dias) na população CNA12S de arroz irrigado. O ponto ao centro 

de cada box plot representa a média de acurácia preditiva; e a faixa branca no interior 

da caixa representa o intervalo [média ± erro-padrão]. O modelo “M_indiv” (individual) 

considera apenas a matriz H; “M6_ciclo” e “M6_geral” são modelos multiambientais, 

com termos ETPHW-H×E-H×W, o primeiro com informações apenas do ciclo do 

respectivo local, e o segundo com aquelas de todos os ciclos.   
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Figura 5.5. Acurácia preditiva de modelos HBLUP (M3 e M6) em cada ambiente amostrado, para 

três caracteres (PG, produtividade de grãos, em kg ha-1; AP, altura de planta, em cm; e 

DF, dias para florescimento, em dias), na população CNA12S de arroz irrigado. Cada 

coluna representa a acurácia preditiva obtida por correlação linear de Pearson entre 

todos os valores preditos e os observados para o respectivo ambiente. Os modelos 

multiambientais M3 e M6 possuem os termos ETPH e ETPHW-H×E-H×W, 

respectivamente. Na estratégia “Ciclo” o modelo utiliza-se de informações apenas do 

ciclo do respectivo local, e na estratégia “Geral”, informações de todos os ciclos de 

seleção recorrente.   

 

5.4 DISCUSSÃO 

 

Com disponibilidade de parentesco baseado em marcadores SNP (G) apenas 

entre parte das progênies, porém com pedigree para todas, foi possível gerar modelos 

HBLUP, com uso de parentesco híbrido – H (Legarra et al., 2009), juntamente com 

informações de covariáveis ambientais (EC) para cada ambiente. Assim, buscou-se 

identificar opções de análise estatística que garantam maior acurácia na predição do 

desempenho de progênies sob avaliação multiambiental para certos caracteres agronômicos, 

no contexto de seleção recorrente genômica. 
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A avaliação e quantificação da precisão experimental são importantes fatores a 

serem considerados na caracterização da população alvo. Para o conjunto de dados em 

análise, os valores de acurácia da seleção genotípica situaram-se nas classes de moderada a 

alta precisão. Quanto maior a qualidade dos dados fenotípicos, maior a eficácia da inferência 

acerca dos valores genotípicos da população, com consequentes maiores ganhos em seleção 

(Resende & Duarte, 2007). Menor precisão experimental foi observada no ciclo 2, para 

produtividade de grãos; caráter complexo e muito influenciado pelo ambiente. Neste ciclo 

em particular, os ensaios foram compostos por maior tamanho populacional (N), sendo 

avaliadas 316 progênies sem repetição, em delineamento de blocos aumentados (Federer, 

1956). Em geral este delineamento produz estimativas menos acuradas de variância genética 

e demais parâmetros, em razão do uso de progênies não repetidos. Apesar disso, os dados 

fenotípicos indicaram satisfatória precisão, bem como manutenção da variabilidade genética 

na população ao longo dos ciclos de seleção. A manutenção dessa variabilidade foi 

conseguida, possivelmente, pela consideração de alto tamanho efetivo populacional (Ne), 

superior a cinquenta, na fase de recombinação de progênies em cada ciclo de seleção.  

O aumento da acurácia preditiva pela consideração do parentesco, seja em 

modelo individual ou em modelo multiambiental, também foi observado em outros estudos 

(de los Campos et al., 2009; Crossa et al., 2010; Burgueño et al., 2012; Pérez-Rodríguez et 

al., 2012; Jarquín et al., 2014; Pérez-Rodríguez et al., 2015; Ashraf et al., 2016). No esquema 

de validação cruzada CV1 a influência do relacionamento genético demonstrou-se ainda 

mais relevante, visto que, na ausência de quaisquer informações fenotípicas para progênies 

a serem preditas, tal informação é capaz de explicar porção considerável da similaridade 

genética. Portanto, informações de pedigree ou de marcadores de DNA são muito úteis aos 

programas de seleção recorrente quando não se dispõem de dados fenotípicos para predição 

de progênies. Ademais, informações de marcadores de DNA permitem capitalizar frações 

de variância genética não explicadas pela genealogia (pedigree) e relativas à segregação 

Mendeliana (Fisher, 1918). Logo, quando se dispõem de dados de marcadores de DNA, além 

daqueles de pedigree, o uso de ambos permite melhorar a acurácia preditiva, 

independentemente do modo de ação gênica, principalmente para predição genômica (de los 

Campos et al., 2009; Ashraf et al., 2016). 

Para todos os caracteres, os componentes de variância dentro de ambientes 

relativos aos efeitos de covariáveis ambientais (EC) e de interações (H×E e H×W) 

expressaram importante participação na capitalização da variação fenotípica. Dentre esses 
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componentes, EC foi o mais relevante para aumento da acurácia em ambos os esquemas de 

variação cruzada (CV1 ou CV2); possivelmente pela capitalização da variação dentro de 

ambiente. O principal benefício de se considerarem esses efeitos (EC e interações H×E e 

H×W) consiste na redução da variância residual (ruído ou desvios aleatórios), com 

consequente aumento em acurácia do modelo de predição. 

A capitalização do padrão (tendências) da variação não atribuída apenas aos 

fatores previsíveis ou estáticos, mas, também, aos fatores imprevisíveis ou instáveis, 

contribui para melhoria da acurácia do modelo, com consequente benefício à seleção de 

genótipos superiores (Gauch & Zobel, 1989). Portanto, quando estão disponíveis 

informações de covariáveis ambientais para ambientes-alvo do programa, nada impede a sua 

incorporação em modelo linear-bilinear misto (van Eeuwijk, 1995; Malosetti et al., 2004), 

baseado em norma de reação (Jarquín et al., 2014). Este tipo de modelo permite lidar com 

estruturas complexas de dados desbalanceados e diferentes estruturas de covariância, para 

estimação de parâmetros genéticos (Smith et al., 2005; Crossa et al., 2006). Assim, como 

sugerido por Jarquín et al. (2014), a consideração de informações relativas a tais covariáveis 

(EC), bem como suas interações com parentesco, representa estratégia promissora para 

aumento da acurácia preditiva, com implicações importantes no melhoramento de plantas de 

espécies anuais.  

O emprego de modelo multiambiental permite predições de progênies para todos 

ambientes-alvo, simultaneamente, inclusive com capitalização de interações GE e 

consequente seleção de progênies com potencial para maior adaptabilidade e estabilidade de 

comportamento (Burgueño et al., 2011). Neste estudo foi verificado, em média, maior 

acurácia para modelos multiambientais que para modelos individuais; quanto à predição do 

desempenho de progênies não fenotipadas em ambientes-alvo, para os caracteres 

produtividade de grãos e dias para florescimento. Deve-se salientar que um modelo 

multiambiental, ao permitir a predição simultânea de valores genéticos (EBV) de progênies 

para cada ambiente, é notoriamente superior a um modelo individual, mesmo quando ambos 

apresentam acurácias semelhantes. A maior relevância do modelo multiambiental, 

especialmente para produtividade de grãos, foi observada nos ciclos 1 e 2, quando a 

população foi avaliada em ensaios sem repetição para progênies, em delineamento de blocos 

aumentados. Portanto, o modelo multiambiental também é superior para contornar 

limitações impostas por delineamentos experimentais menos robustos quanto à precisão 

experimental. Esse potencial para maior acurácia decorre do empréstimo de informações 
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relativas às progênies entre ambientes, melhorando, assim, a precisão para predizer os 

valores genéticos de interesse (Crossa et al., 2004; Burgueño et al., 2012).   

Como na predição de progênies não fenotipadas em ambientes específicos, na 

predição de progênies em ambientes não amostrados, a utilização de informações gerais de 

todos os ciclos não possibilitou aumento da acurácia preditiva, se comparado ao uso de 

informações relativas apenas ao ciclo do respectivo ambiente. Portanto, no desenvolvimento 

de modelos multiambientais, informações apenas do ciclo de referência são suficientes, 

sejam estas genéticas (pedigree e marcadores de DNA em modelo HBLUP) ou de 

covariáveis ambientais. Lado et al. (2016) também obtiveram resultado semelhante, em que 

a predição de genótipos em novos ambientes é melhor realizada dentro de anos. Ademais, 

com o acúmulo de informações ao longo dos ciclos, principalmente quanto ao número de 

progênies genotipadas e de ambientes amostrados, as acurácias dos modelos multiambientais 

podem se elevar, visto que o tamanho populacional também é fator relevante (Grattapaglia 

& Resende, 2011).  

Por último, deve-se ressaltar que este é apenas o primeiro estudo dessa natureza 

em população de seleção recorrente, demandando, talvez, estudos adicionais, inclusive mais 

robustos no que tange ao volume de dados. As acurácias preditivas detectadas neste estudo 

são, em geral, equivalentes às de outros estudos com arroz (Isidro et al., 2015; Onogi et al., 

2015), ou até mesmo superiores (Grenier et al., 2015; Spindel et al., 2015; 2016). Portanto, 

fatores como melhor precisão experimental, inclusive via aumento de repetições e de locais 

de avaliação (Lorenz, 2013), e uso de maior tamanho populacional podem contribuir para 

melhor ajuste dos modelos, visando maior capacidade preditiva e ganho por seleção.  

O emprego dessa abordagem, principalmente no âmbito da seleção recorrente 

genômica (GRS), baseado no método de seleção genômica – GS (Meuwissen et al., 2001), 

apresenta grande potencial para aumento das taxas de progresso genético ao longo dos ciclos 

de seleção, com magnitudes mais elevadas que as alcançadas pela seleção recorrente 

genotípica sem uso de informações de pedigree ou de marcadores de DNA. A utilização de 

dados históricos do programa de melhoramento também agrega vantagens para capitalizar 

melhor a interação GE e aumentar a acurácia preditiva dos modelos multiambientais. Ainda 

assim, estudos complementares são necessários para corroborar a potencialidade dessa 

abordagem de análise genética. 
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5.5 CONCLUSÕES 

 

i. Covariáveis genéticas (pedigree e marcadores de DNA) e ambientais, assim como as 

interações entre seus efeitos, explicam importante porção da variância fenotípica; isto 

possibilita aumento na acurácia da predição de progênies não fenotipadas, quando 

considerados seus efeitos no modelo de predição genômica. 

ii. Modelos HBLUP multiambientais baseados em norma de reação são úteis para 

programas de seleção recorrente, visando predições acuradas do desempenho de 

progênies não fenotipadas para caracteres de interesse ao programa. 

iii. O emprego de informações fenotípicas, genéticas (pedigree e marcadores de DNA) 

e covariáveis ambientais, relativas apenas ao respectivo ciclo de seleção, é suficiente 

para predições acuradas do desempenho de progênies não fenotipadas, mesmo em 

ambientes não amostrados (sem dados fenotípicos). 
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6 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Em programas de melhoramento genético de espécies autógamas como o arroz, 

à medida que se aumenta o nível de melhoramento genético das cultivares para caracteres 

quantitativos de interesse, torna-se mais difícil identificar genótipos superiores; pois, as 

diferenças a serem detectadas são cada vez menores, devido ao esgotamento da variabilidade 

genética. Portanto, para maior sustentabilidade desses programas, é indispensável o 

melhoramento cíclico e contínuo de populações, pelo aumento da frequência de alelos 

favoráveis e manutenção da variabilidade genética para ganhos duradouros por seleção. O 

método de seleção recorrente possui eficiência reconhecida para atender a esse propósito, 

embora diferentes abordagens ou esquemas de seleção (ex. seleção recorrente genotípica ou 

seleção recorrente genômica) possam apresentar maior ou menor grau de eficiência.  

Nesse contexto, considerando os resultados deste estudo, pode-se verificar que 

o esquema de seleção recorrente genotípico utilizado no programa de melhoramento de arroz 

da Embrapa é eficiente para obter ganhos genéticos, manter a variabilidade genética 

populacional e aumentar o potencial genético de populações para extração de linhagens 

superiores. Portanto, com o emprego desse esquema de seleção, as populações do programa 

apresentam maiores níveis genéticos, relativamente aos anteriores, para os principais 

caracteres sob seleção. No entanto, níveis de melhoramento ainda mais elevados, 

condizentes com aqueles almejados pelos melhoristas e para o maior número de caracteres, 

provavelmente só serão alcançados em longo prazo. Esta previsão justifica-se, sobretudo, 

pelo longo intervalo entre ciclos atualmente empregado, fator intrínseco à seleção 

genotípica, e pela baixa intensidade de seleção, decorrente do elevado tamanho efetivo (Ne) 

associado a baixo tamanho populacional (N). Alterações em estratégias de seleção no 

decorrer dos ciclos são, portanto, importantes para elevar a eficiência do programa.  

Uma alternativa nesse sentido seria a elevação da intensidade de seleção, pela 

redução do tamanho efetivo populacional a valores mínimos admissíveis, visto que o 

tamanho populacional é limitado à capacidade de teste do programa de melhoramento. No 

entanto, somente isto não permitirá alcançar, em curto prazo, os ganhos genéticos almejados; 
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assim, fazem-se necessárias mudanças ainda mais pronunciadas. A adoção de um esquema 

de seleção recorrente genômica apresenta-se, então, como uma alternativa promissora, pois 

permite, via redução do intervalo entre ciclos, superar a principal limitação do método de 

seleção recorrente. 

No que tange à avaliação da eficiência relativa da seleção recorrente genômica 

sobre a seleção recorrente genotípica, evidenciou-se neste estudo nítida vantagem da 

abordagem genômica, sobretudo por proporcionar maior ganho genético por unidade de 

tempo. Essa superioridade é devida à possibilidade de redução do intervalo entre ciclos de 

seleção, principalmente quando associada à elevação da intensidade de seleção; seja por 

redução do tamanho efetivo ou por aumento do tamanho populacional. Assim, para subsidiar 

a aplicação prática dessa abordagem, propõe-se neste estudo um esquema de seleção 

recorrente genômica que pode ser implementado em programas de melhoramento 

populacional de espécies autógamas como o arroz, visando a aceleração dos ganhos 

genéticos por unidade de tempo.  

Quanto à predição genômica do desempenho de progênies, os modelos HBLUP 

(hybrid best linear unbiased prediction) e RForest (random forest) lograram maior acurácia 

preditiva, revelando potencial para uso num esquema de seleção recorrente genômica em 

arroz, especialmente para a população CNA12S. Portanto, tais modelos devem ser 

priorizados na predição genômica de progênies para caracteres de interesse no programa de 

melhoramento genético do arroz. Neste sentido, constatou-se ainda que alta extensão do 

desequilíbrio de ligação nessa população sugere que a densidade de marcadores empregada, 

aproximadamente um SNP por 60 kb, é suficiente para a prática de seleção genômica em 

populações com estrutura genética similar. Ademais, corroborou-se que a alta precisão 

experimental associada aos dados fenotípicos tem relação direta com a melhoria da acurácia 

preditiva dos modelos. Com isso, torna-se relevante destacar a necessidade de investimentos 

contínuos na boa fenotipagem dos caracteres de interesse para seleção.   

Por fim, no contexto da avaliação de progênies em ensaios multiambientais de 

seleção recorrente, em que se acrescenta a possibilidade de incorporar efeitos de interação 

“genótipos × ambientes” em modelos de predição genômica, estendeu-se uma classe de 

modelos baseados em norma de reação, para também acomodar informações de parentesco 

híbrido (baseado em pedigree e em marcadores SNP). Dentre os modelos avaliados (todos 

do tipo HBLUP multiambiental), aquele que considera efeitos genéticos (parentesco híbrido) 

e ambientais (covariáveis), além das interações entre esses efeitos, mostrou-se ideal para 
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predições acuradas do desempenho das progênies. No mesmo contexto, conclui-se que a 

utilização dessa modelagem, com incorporação de informações genético-ambientais apenas 

do respectivo ciclo de seleção, é suficiente para predições acuradas, mesmo para ambientes 

não amostrados (sem quaisquer informações fenotípicas). Assim, o uso dessa abordagem 

pode ser útil para subsidiar programas de seleção recorrente genômica, visando predições 

acuradas do desempenho de progênies para ambientes-alvo. Portanto, o emprego do esquema 

de seleção recorrente genômica proposto neste estudo, associado a esta abordagem de 

predição, representa estratégia efetiva para acelerar ganhos genéticos em programas de 

melhoramento de espécies autógamas como o arroz. 
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Apêndice A. Estimativa da diversidade genética de Nei ou heterozigosidade média esperada 

)ĥ(  remanescente ao longo de cinquenta gerações (ciclos de seleção) em uma 

população teórica finita, sob diferentes magnitudes de tamanho efetivo 

populacional (Ne). 
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Apêndice B. Estimativa do índice de fixação ou endogamia populacional ( f̂ ) ao longo de 

cinquenta gerações (ciclos de seleção) em uma população teórica finita, sob 

diferentes magnitudes de tamanho efetivo populacional (Ne). 
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Apêndice C. Dispersão entre valores genotípicos (BLUP) e valores genéticos genômicos preditos 

(GEBV) pelo modelo HBLUP, para os caracteres produtividade de grãos (PG, kg ha-1), 

altura de planta (AP, cm), dias para florescimento (DF, dias), incidência de brusone na 

panícula (BP, escala), severidade de mancha parda (MP, escala), rendimento de grãos 

inteiros (GI, g), relação comprimento-largura dos grãos (CL) e proporção de grãos 

gessados e brancos (GB, %), na população CNA12S de arroz irrigado. 
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Apêndice D. Média e intervalo de credibilidade a 95%, entre colchetes, para coeficiente de variação 

genotípica (CVg), coeficiente de variação relativa (CVr), herdabilidade, no sentido 

amplo, entre médias de progênies S1:3 (hp̅
2) e acurácia da seleção fenotípica (rĝg(F)), 

para produtividade de grãos (PG, kg ha-1), altura de planta (AP, cm), dias para 

florescimento (DF, dias), por ambiente e ciclo de seleção recorrente (C1 a C3) da 

população CNA12S de arroz irrigado. 

 

 

 

 

Ciclo Caráter Ambiente CVg CVr hp̅
2  rĝg(F) 

C1 

 ALE-2005 22,2 [14,6; 28,1] 1,41 [1,17; 1,31] 0,59 [0,30; 0,78] 0,80 [0,57; 0,89] 

PG 
CAC-2005 20,6 [12,8; 26,2] 1,04 [0,84; 1,06] 0,60 [0,27; 0,76] 0,77 [0,52; 0,87] 

CLE-2005 15,5 [8,62; 20,5] 1,00 [0,72; 1,02] 0,50 [0,19; 0,73] 0,76 [0,45; 0,87] 

 ITA-2005 14,2 [9,35; 17,8] 1,27 [1,05; 1,14] 0,63 [0,35; 0,82] 0,80 [0,60; 0,91] 

 ALE-2005 8,82 [7,04; 11,0] 2,81 [2,89; 2,55] 0,73 [0,51; 0,86] 0,85 [0,71; 0,93] 

AP 
CAC-2005 - - - - 

CLE-2005 6,45 [3,51; 8,44] 2,95 [2,01; 2,94] 0,51 [0,20; 0,73] 0,75 [0,46; 0,86] 

 ITA-2005 5,80 [3,52; 7,18] 1,25 [1,01; 1,16] 0,65 [0,29; 0,81] 0,81 [0,55; 0,91] 

 ALE-2005 10,3 [8,77; 11,7] 8,13 [9,20; 6,23] 0,96 [0,91; 0,98] 0,98 [0,96; 0,99] 

DF 
CAC-2005 5,76 [4,40; 7,10] 2,52 [2,74; 2,07] 0,80 [0,51; 0,90] 0,89 [0,72; 0,95] 

CLE-2005 14,5 [13,0; 16,9] 8,31 [9,80; 7,24] 0,99 [0,98; 0,99] 0,99 [0,99; 0,99] 

 ITA-2005 7,64 [6,71; 8,69] 7,16 [8,16; 5,82] 0,98 [0,96; 0,99] 0,99 [0,98; 0,99] 

C2 

PG 
CAC-2009 7,74 [0,15; 11,3] 0,49 [0,01; 0,63] 0,23 [0,01; 0,32] 0,47 [0,02; 0,57] 

STM-2009 5,63 [0,18; 10,0] 0,38 [0,02; 0,62] 0,28 [0,01; 0,38] 0,53 [0,10; 0,65] 

AP 
CAC-2009 - - - - 

STM-2009 7,43 [6,23; 8,26] 1,89 [1,96; 1,58] 0,75 [0,56; 0,84] 0,87 [0,75; 0,91] 

DF 
CAC-2009 6,38 [5,83; 6,91] 10,4 [11,8; 9,40] 0,99 [0,99; 0,99] 0,99 [0,99; 0,99] 

STM-2009 9,26 [8,58; 10,2] 5,31 [6,32; 4,60] 0,96 [0,93; 0,98] 0,98 [0,96; 0,99] 

C3 

 ALE-2014 10,4 [7,74; 13,9] 0,62 [0,51; 0,74] 0,44 [0,27; 0,59] 0,67 [0,52; 0,78] 

PG 
ALE-2015 7,56 [4,99; 9,66] 0,56 [0,40; 0,66] 0,40 [0,22; 0,53] 0,63 [0,47; 0,74] 

CLE-2015 6,79 [5,05; 8,63] 0,65 [0,52; 0,75] 0,49 [0,31; 0,60] 0,71 [0,56; 0,78] 

 GOI-2015 11,5 [8,85; 13,7] 0,77 [0,64; 0,83] 0,53 [0,39; 0,64] 0,73 [0,62; 0,80] 

 ALE-2014 2,83 [1,95; 3,41] 0,67 [0,51; 0,74] 0,44 [0,28; 0,59] 0,66 [0,54; 0,77] 

AP 
ALE-2015 4,46 [3,82; 5,04] 1,31 [1,21; 1,34] 0,77 [0,69; 0,82] 0,88 [0,83; 0,91] 

CLE-2015 5,08 [4,53; 5,78] 1,63 [1,59; 1,70] 0,85 [0,80; 0,88] 0,92 [0,89; 0,94] 

 GOI-2015 5,03 [4,49; 5,68] 1,73 [1,70; 1,81] 0,86 [0,82; 0,89] 0,93 [0,90; 0,94] 

 ALE-2014 5,67 [5,02; 6,44] 1,50 [1,47; 1,54] 0,83 [0,77; 0,87] 0,91 [0,88; 0,93] 

DF 
ALE-2015 5,74 [5,12; 6,34] 2,66 [2,57; 2,67] 0,93 [0,91; 0,95] 0,96 [0,95; 0,97] 

CLE-2015 4,22 [3,82; 4,82] 1,91 [1,90; 2,01] 0,88 [0,85; 0,91] 0,94 [0,92; 0,96] 

 GOI-2015 4,14 [3,67; 4,66] 1,76 [1,70; 1,81] 0,86 [0,81; 0,89] 0,92 [0,90; 0,94] 
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Apêndice E. Componentes de variância e porcentagem da variância de cada componente dentro de 

ambiente, com respectivos intervalos de credibilidade a 95% (IC Bayes 95%), para os 

efeitos aleatórios em cada modelo HBLUP, no caráter produtividade de grãos (PG, kg 

ha;1), população CNA12S de arroz irrigado. 

† modelo HBLUP: M1 – ETP; M2 – ETH; M3 – ETPH; M4 – ETPHW; M5 – ETPHW-H×E; e M6 – ETPHW-H×E-H×W. 
‡ componentes de variância: E – ambientes; P – progênies; H – parentesco híbrido; W – covariáveis ambientais; H×E – 

interação de parentesco híbrido com ambientes; e H×W – interação de parentesco híbrido com covariáveis ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo† E‡ P‡ H‡ W‡ H×E‡ H×W‡ Resíduo 

 Componentes de variância [IC Bayes 95%] 

M1 

0,821  

[0,324; 1,523] 

0,038  

[0,031; 0,046] 

- - - - 0,112 

 [0,104; 0,120] 

M2 
 0,823 

[0,308; 1,501] 
- 

0,037  

[0,027; 0,048] 

- - - 0,117  

[0,108; 0,125] 

M3 
0,807  

[0,303; 1,495] 

0,025 

[0,019; 0,032] 

0,018  

[0,011; 0,026] 

 - - - 0,111  

[0,103; 0,119] 

M4 
0,701 

[0,242; 1,342] 

0,021 

[0,016; 0,027] 

0,015 

[0,009; 0,021] 

0,055 

[0,015; 0,109] 

- - 0,107 

[0,099; 0,114] 

M5 
0,658 

[0,227; 1,239] 

0,020 

[0,014; 0,025] 

0,013 

[0,007; 0,018] 

0,046 

[0,010; 0,095] 

0,020 

[0,014; 0,026] 

- 0,095 

[0,087; 0,103] 

M6 
0,656  

[0,227; 1,252] 

0,018 

[0,012; 0,023] 

0,011  

[0,006; 0,017] 

0,037  

[0,006; 0,080] 

0,015  

[0,010; 0,021] 

0,017  

[0,011; 0,023] 

0,090  

[0,082; 0,098] 

        

 Porcentagem da variância dentro de ambiente [IC Bayes 95%] 

M1 - 

 

25,4 

[22,7; 27,7] 

- - - - 

 

74,6 

[72,3; 77,3] 

M2 - - 
24,2 

[19,8; 27,8] 
- - - 

75,8 

[72,2; 80,2] 

M3 - 
16,3 

[14,1; 18,1] 

11,7 

[8,4; 14,6] 

 

27,9 
- - 

72,0 

[67,3; 77,5] 

M4 - 
10,8 

[10,1; 11,4] 

7,3 

[6,3; 7,7] 
[11,1; 40,2] - - 

53,9 

[42,0; 71,2] 

M5 - 
10,2 

[9,4; 10,7] 

6,5 

[5,4; 6,9] 

23,9 

[7,8; 35,5] 

10,2 

[9,7; 10,3] 
- 

49,1 

[38,4; 65,7] 

M6 - 
9,5 

[8,9; 9,7] 

6,0 

[5,0; 6,4] 

19,7 

[4,5; 30,5] 

8,1 

[7,9; 8,2] 

8,7 

[8,6; 8,9] 

47,0 

[37,6; 64,0] 
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Apêndice F. Componentes de variância e porcentagem da variância de cada componente dentro de 

ambiente, com respectivos intervalos de credibilidade a 95% (IC Bayes 95%), para os 

efeitos aleatórios em cada modelo HBLUP, no caráter altura de planta (AP, cm), 

população CNA12S de arroz irrigado. 

† modelo HBLUP: M1 – ETP; M2 – ETH; M3 – ETPH; M4 – ETPHW; M5 – ETPHW-H×E; e M6 – ETPHW-H×E-H×W. 
‡ componentes de variância: E – ambientes; P – progênies; H – parentesco híbrido; W – covariáveis ambientais; H×E – 

interação de parentesco híbrido com ambientes; e H×W – interação de parentesco híbrido com covariáveis ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo† E‡ P‡ H‡ W‡ H×E‡ H×W‡ Resíduo 

 Componentes de variância [IC Bayes 95%] 

M1 
0,733  

[0,246; 1,391] 

 0,240 

[0,199; 0,284] 

- - - - 0,197 

[0,178; 0,217] 

M2 
 0,721 

[0,240; 1,380] 
- 

0,346  

[0,281; 0,415] 

- - -  0,200 

[0,181; 0,220] 

M3 
0,730  

[0,240; 1,401] 

0,108  

[0,053; 0,169] 

0,175  

[0,078; 0,280] 

 - - -  0,196 

[0,178; 0,217] 

M4 
0,644  

[0,198; 1,280] 

0,095  

[0,046; 0,149] 

0,154  

[0,063; 0,238] 

0,053  

[0,011; 0,111] 

- - 0,193 

[0,174; 0,212] 

M5 
0,627  

[0,170; 1,269] 

0,106  

[0,049; 0,167] 

0,132  

[0,033; 0,223] 

0,056  

[0,011; 0,121] 

0,060 

 [0,035; 0,087] 

- 0,145 

[0,124; 0,167] 

M6 
0,616  

[0,191; 1,225] 

0,102  

[0,042; 0,172] 

0,141  

[0,029; 0,246] 

0,049  

[0,002; 0,111] 

0,048  

[0,024; 0,072] 

0,022  

[0,013; 0,032] 

 0,142 

[0,122; 0,164] 

        

 Porcentagem da variância dentro de ambiente [IC Bayes 95%] 

M1 - 

 

54,9 

[52,8; 56,7] 

- - - - 

 

45,1 

[43,3; 47,2] 

M2 - - 
63,3 

[60,8; 65,4] 
- - - 

36,7 

[34,6; 39,2] 

M3 - 
22,6 

[17,1; 25,4] 

36,5 

[25,2; 42,0] 
- - - 

40,9 

[32,6; 57,7] 

M4 - 
19,2 

[15,6; 21,0] 

31,1 

[21,5; 33,5] 

10,8 

[3,6; 15,7] 
- - 

38,9 

[29,9; 59,3] 

M5 - 
21,3 

[19,4; 21,9] 

26,4 

[13,2; 29,1] 

11,2 

[4,4; 15,8] 

12,1 

[14,0; 11,4] 
- 

29,1 

[21,8; 48,9] 

M6 - 
20,3 

[17,9; 21,6] 

27,9 

[12,4; 30,9] 

9,7 

[0,9; 14,0] 

9,5 

[9,0; 10,5] 

4,3 

[4,0; 5,8] 

28,2 

[20,5; 52,5] 
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Apêndice G. Componentes de variância e porcentagem da variância de cada componente dentro de 

ambiente, com respectivos intervalos de credibilidade a 95% (IC Bayes 95%), para os 

efeitos aleatórios em cada modelo HBLUP, no caráter dias para florescimento (DF, 

dias), população CNA12S de arroz irrigado. 

† modelo HBLUP: M1 – ETP; M2 – ETH; M3 – ETPH; M4 – ETPHW; M5 – ETPHW-H×E; e M6 – ETPHW-H×E-H×W. 
‡ componentes de variância: E – ambientes; P – progênies; H – parentesco híbrido; W – covariáveis ambientais; H×E – 

interação de parentesco híbrido com ambientes; e H×W – interação de parentesco híbrido com covariáveis ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo† E‡ P‡ H‡ W‡ H×E‡ H×W‡ Resíduo 

 Componentes de variância [IC Bayes 95%] 

M1 
0,663 

[0,254; 1,252] 

0,265 

[0,228; 0,302] 

- - - - 0,149 

[0,137; 0,161] 

M2 
0,626 

[0,234; 1,161] 
- 

0,380 

[0,328; 0,443] 

- - - 0,152 

[0,140; 0,165] 

M3 
0,592 

[0,222; 1,096] 

0,125 

[0,066; 0,191] 

0,186 

[0,079; 0,286] 

- - - 0,148 

[0,136; 0,160] 

M4 
0,364 

[0,050; 0,939] 

0,021 

[0,015; 0,027] 

0,015 

[0,009; 0,023] 

0,738 

[0,354; 1,193] 

- - 0,070 

[0,064; 0,076] 

M5 
0,255 

[0,043; 0,586] 

0,019 

[0,013; 0,024] 

0,012 

[0,007; 0,019] 

0,733 

[0,363; 1,171] 

0,014 

[0,010; 0,018] 

- 0,065 

[0,059; 0,071] 

M6 
0,224 

[0,030; 0,560] 

0,016 

[0,011; 0,021] 

0,010 

[0,005; 0,015] 

0,721 

[0,351; 1,176] 

0,013 

[0,009; 0,017] 

0,012 

[0,008; 0,015] 

0,063 

[0,057; 0,069] 

        

 Porcentagem da variância dentro de ambiente [IC Bayes 95%] 

M1 - 
64,0 

[62,2; 65,5] 
- - - - 

36,0 

[34,8; 37,5] 

M2 - - 
71,7 

[70,1; 72,9] 
- - - 

28,3 

[27,1; 29,9] 

M3 - 
27,3 

[23,9; 29,9] 

40,5 

[28,2; 45,0] 
- - - 

32,2 

[25,1; 48,2] 

M4 - 
2,5 

[2,1; 3,4] 

1,8 

[1,7; 2,0] 

87,4 

[80,1; 90,4] 
- - 

8,2 

[5,7; 14,5] 

M5 - 
2,2 

[1,9; 2,9] 

1,5 

[1,4; 1,6] 

87,0 

[80,4; 89,9] 

1,6 

[2,1; 1,4] 
- 

7,7 

[5,5; 13,1] 

M6 - 
1,9 

[1,6; 2,5] 

1,2 

[1,1; 1,3] 

86,4 

[79,5; 89,5] 

1,6 

[1,3; 2,0] 

1,4 

[1,2; 1,9] 

7,5 

[5,3; 12,8] 
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Apêndice H. Acurácia preditiva de modelos HBLUP (M_indiv, M6_ciclo e M6_geral) para três 

caracteres (PG, produtividade de grãos, em kg ha-1; AP: altura de planta, em cm; e 

DF: dias para florescimento, em dias), na população CNA12S de arroz irrigado, 

avaliada por teste de progênies em dez ambientes. Cada ponto representa a média da 

acurácia preditiva. O modelo “M_indiv” (individual) considerada apenas a matriz H; 

“M6_ciclo” e “M6_geral” são modelos multiambientais, com termos ETPHW-H×E-

H×W; o primeiro com informações apenas do ciclo de seleção no respectivo local, e 

o segundo com informações de todos os ciclos (E – ambientes; T – cultivares 

testemunhas; P – progênies; H – parentesco híbrido; W – covariáveis ambientais; H×E 

– interação de parentesco híbrido com ambientes; e H×W – interação de parentesco 

híbrido com covariáveis ambientais). 


