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Apresentação

As plantas têm uma grande importância para a humanidade. São utilizadas
diretamente na nossa alimentação e indiretamente na de animais que
fornecerão alimento. Ademais, as plantas também são utilizadas como
vestimenta (algodão, linho, rami), energia (na forma de madeira, álcool ou
biodiesel), habitação (madeira), ornamentação e remédio. Pode-se afirmar
que o homem depende das plantas para sua sobrevivência.

O melhoramento genético desempenha tarefa básica na obtenção de
genótipos adaptados e superiores a serem utilizados por produtores. É
fundamental ainda na viabilização das culturas, mediante o
desenvolvimento de cultivares adaptadas a cada região. Por essa razão, as
estimativas dos progressos genéticos alcançados pelos programas de
melhoramento são instrumentos hábeis para quantificar a eficiência dos
trabalhos executados por uma ou mais instituição de pesquisa. Além do
mais, o conhecimento da eficiência do programa de melhoramento é
importante para avaliar a sua estratégia e economizar os recursos.

Roberto Teixeira Alves
Chefe-Geral da Embrapa Cerrados
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Melhoramento de Plantas:
progresso genético e
ambiental
Aliano Cargnin

Introdução

As plantas são utilizadas pela humanidade diretamente na alimentação ou
indiretamente na alimentação de animais que fornecerão alimento. Além
disso, também são utilizadas como vestimenta (algodão, linho, rami),
energia (na forma de madeira, álcool ou biodiesel), habitação (madeira),
ornamentação e fármacos. Assim, podemos afirmar que o homem depende
das plantas para sua sobrevivência.

De acordo com estimativas da ONU, a população mundial alcançou 6,5
bilhões de habitantes no dia 25 de fevereiro de 2006. Projeções dessa
organização mostram que a população mundial deve alcançar 8,2 bilhões de
pessoas em 2030 e 9,1 bilhões de pessoas em 2050. Esse crescimento
populacional deve ser concentrado principalmente nos países menos
desenvolvidos da Ásia, África e América Latina.

Esses dados mostram o grande desafio que as nações, principalmente as
menos desenvolvidas, terão de enfrentar nos próximos anos para aumentar
a produção de alimentos, para que não haja fome no mundo. Existem duas
maneiras de aumentar a produção de alimentos, uma é por meio do
aumento da área plantada (incorporação de novas áreas), outra pelo
aumento da produtividade por área plantada.
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O aumento da área plantada pode ser obtido pela incorporação de áreas
ainda não utilizadas para a agricultura. Um bom exemplo é a exploração do
Cerrado brasileiro ocorrida nos últimos 30 anos. Atualmente, o Cerrado é a
região com maior produção de grãos do Brasil, tendo como destaque a
produção de soja no Estado de Mato Grosso. Entretanto, em muitos países,
a área para a produção agrícola já está sendo totalmente explorada. Em
países como o Brasil, onde é possível expandir a área agrícola, a exploração
de novas áreas leva a uma grande destruição da biodiversidade natural.

Outro modo de aumentar a produção de alimentos é por meio  do aumento
de produtividade por área plantada. Uma das formas de aumentar a
produtividade é pela melhoria do ambiente de produção, por meio da
adubação adequada, bom preparo do solo, controle eficiente de ervas
daninhas, pragas e doenças, irrigação, entre outros manejos. No entanto, a
melhoria do meio ambiente significa aumento no custo de produção e, em
muitos casos, poluição ambiental. Assim, a maneira mais econômica de se
aumentar a produtividade é por meio da obtenção de cultivares com maior
potencial produtivo.

O melhoramento genético desempenha tarefa básica na obtenção de
genótipos adaptados e superiores a serem utilizados por produtores. Além
disso, ele é fundamental na viabilização das culturas, mediante o
desenvolvimento de cultivares adaptadas a cada região. Por essa razão, as
estimativas dos progressos genéticos alcançados pelos programas de
melhoramento são instrumentos hábeis para quantificar a eficiência dos
trabalhos executados por uma ou mais instituições de pesquisa. Além do
mais, o conhecimento da eficiência do programa de melhoramento é
importante para avaliar a estratégia atual do programa, economizar os
recursos e definir estratégias para o futuro.

Metodologias para estimativas do
progresso genético

Existe a preocupação por parte dos pesquisadores em saber se as novas
cultivares lançadas proporcionam avanço genético em relação às cultivares
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já comercializadas. Assim, é importante que se faça a avaliação do
desempenho dos programas de melhoramento, para que se possa direcionar
os futuros trabalhos de melhoramento genético.

Foram desenvolvidas várias metodologias para quantificar o progresso
genético obtido pelos programas de melhoramento. Um dos procedimentos
baseia-se em verificar em que proporção da área cultivada é adotada uma
determinada cultivar (MORESCO, 2003). No entanto, o sucesso do
programa baseado nesse procedimento pode não representar apenas o
avanço genético, pois a adoção de uma cultivar envolve não apenas o
potencial genético como também a habilidade da empresa no processo de
difusão (ARIAS; RAMALHO, 1998). Assim, outros métodos foram
desenvolvidos para a estimativa do progresso genético em programas de
melhoramento, entre eles: Método direto;  Método de Vencovsky et al.
(1986); Método de Fernandes (1998); Método de Morais e Abbud (1993);
Método de Breseguello et al. (1998); Método da regressão com dados
originais; Método da testemunha como fator de correção; Método de
regressão com dados estandardizados; Método de Fonseca Júnior (1997).

Método direto
O método direto consiste em comparar em um mesmo ano agrícola, em
vários ambientes, genótipos lançados em diferentes anos (FONSECA
JÚNIOR, 1997). Essa metodologia possui o inconveniente de ser bastante
onerosa, pois além da necessidade de execução de experimentos
específicos para esta finalidade, prevê ainda a comparação de cultivares
antigas com recentes, necessitando, dessa forma, da disponibilidade de
sementes dessas cultivares com qualidade fisiológica satisfatória. Além dos
problemas de rejuvenescimento das sementes de cultivares mais antigas, é
comum a não disponibilidade destas sementes ao melhorista (ATROCH;
NUNES, 2000). Outro inconveniente são as mudanças ambientais ocorridas
no decorrer dos anos que podem não ser representadas no ano de execução
do experimento, além do fato de que a tecnologia de produção é diferente
entre as cultivares. Portanto, não basta apenas um ano agrícola para
estimar o progresso genético com segurança e representatividade
(FONSECA JÚNIOR, 1997).

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias



12 Melhoramento de Plantas: progresso genético e ambiental

Método de Vencovsky et al. (1986)
Objetivando contornar o problema de execução de experimentos para
quantificar o progresso genético, foi proposta uma metodologia por
Vencovsky et al. (1986), a qual utiliza os resultados dos experimentos de
avaliação de cultivares conduzidos por vários anos. Considerando que
nesses experimentos algumas cultivares são substituídas periodicamente
por outras supostamente melhores, pode-se avaliar a eficiência pela
superioridade genética das cultivares presentes nos experimentos em
determinado ano, em relação à dos anos anteriores.

O método de Vencovsky et al. (1986) vem sendo bastante utilizado em
trabalhos que estimam a contribuição do melhoramento genético em
condições brasileiras para várias culturas (SOARES et al., 1994;
CARVALHO et al., 1997; FONSECA JÚNIOR, 1997; ARIAS; RAMALHO,
1998; ATROCH; NUNES, 2000; MORESCO, 2003). Nessa metodologia, a
diferença entre a produtividade média dos tratamentos comuns, a cada par
de anos, é utilizada para estimar o efeito do ano. O avanço genético anual é
obtido pela diferença entre a produtividade média dos genótipos não
comuns de um ano e a do ano imediatamente anterior, excluindo-se o efeito
do ano (VENCOVSKY et al., 1986).

Método de Fernandes (1998)
Trabalhando com dados do experimento nacional de milho, Fernandes
(1998) propôs modificação no método de Vencovsky et al. (1986) para
estimativa do progresso genético e ambiental, utilizando o método dos
quadrados mínimos ponderados (QMP). As diferenças entre as estimativas
obtidas pelos métodos de Vencovsky et al. (1986) e Fernandes (1998)
ocorrem porque a primeira metodologia considera os genótipos que são
comuns de um ano para outro, enquanto a segunda considera os genótipos
não comuns. No entanto, trabalhos com essas metodologias constatam que
as estimativas de ganhos genéticos anuais são muito semelhantes (ARIAS,
1996; ATROCH; NUNES, 2000).

Método de Morais e Abbud (1993)
O método de Morais e Abbud (1993) é praticamente igual ao de Fernandes
(1998), diferindo apenas na maneira de compor a matriz de ponderação,
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cujos coeficientes das variâncias e covariâncias baseiam-se no número de
observações de cada média que participa nos cálculos, bem como utiliza os
quadrados médios dos erros anuais e não apenas o quadrado médio do erro
da análise conjunta para efetuar a ponderação. Esta metodologia foi
proposta por Morais e Abbud (1993) e implementada por Breseguello
(1995) no estudo do progresso genético do arroz irrigado no Nordeste
brasileiro. Entretanto, não foi amplamente adotada para estimação de
progresso genético, pois em seguida foi aperfeiçoada por Breseguello et al.
(1998).

Método de Breseguello et al. (1998)
A metodologia de Breseguello et al. (1998) também prevê a estimativa do
progresso genético por meio dos resultados dos experimentos regionais de
avaliação de linhagens e cultivares e consiste basicamente em quatro
passos: a) análise conjunta da série de dados dos experimentos regionais
por um modelo linear generalizado de forma a obter médias ajustadas dos
genótipos e a matriz de covariância destas médias; b) para o grupo de
genótipos avaliados em cada ano, cálculo da média aritmética das médias
ajustadas obtidas na análise conjunta; c) comparação direta dos anos,
conforme as médias aritméticas obtidas; d) estimativa de ganho genético
médio, por regressão. Aplicando-se o método de quadrados mínimos
generalizados, é calculada uma estimativa ponderada do ganho genético
médio no período. Segundo Breseguello et al. (1998), esse método permite
um melhor cancelamento das interações genótipos x anos e genótipos x
experimentos/ano, resultando, assim, em estimativas mais precisas.

Método da regressão com dados originais
Por meio da utilização de um genótipo referencial, que geralmente é uma
testemunha ao longo de todos os anos testados, pode-se estimar o ganho
genético. Abreu et al. (1994) estabeleceram duas equações de regressão
linear, uma para a cultivar padrão e a segunda para os demais genótipos,
onde a variável dependente (Y) representa as médias originais da produção
de grãos e a variável independente (X) corresponde aos anos de
experimentação. Em seguida, comparam-se os coeficientes angulares (b) de
ambas as regressões, mediante a subtração de b de genótipos menos b da
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testemunha e se obtém a estimativa do ganho genético médio anual.
Ressalta-se que essa metodologia é altamente dependente do efeito do ano
agrícola, visto que apenas um genótipo, a testemunha comum, é utilizada
para indicar as variações ambientais que ocorrem nos diferentes anos.

Método da testemunha como fator de correção
Segundo Fonseca Júnior (1997), outro modo de estimação do progresso
genético mediante a referência de testemunha comum a todos os
experimentos é considerar sua produtividade como covariável da
produtividade dos demais genótipos, obtendo-se médias ajustadas, livres do
efeito ambiental, à semelhança da correção da produtividade de grãos em
função do número de plantas na parcela. Com as médias anuais ajustadas,
efetua-se o estudo de regressão em função dos anos e pelo coeficiente
angular (b), estima-se o ganho genético médio anual.

Método de regressão com dados estandardizados
Outro método baseado em regressão foi proposto por Fonseca Júnior
(1997) e difere do anterior por estandardizar as médias dos tratamentos
genéticos novos e da testemunha. A finalidade dessa estandardização é a
eliminação do efeito de ano e o aumento da precisão da estimativa de
ganho genético médio. Uma vez obtidos os dados transformados, pode-se
utilizar qualquer método já descrito para estimar o ganho genético.

Método de Fonseca Júnior (1997)
A metodologia de Fonseca Júnior (1997), propriamente dita, consiste em
estimar os efeitos dos genótipos, podendo-se estimar as médias ajustadas
para cada genótipo. Esse procedimento é mais seguro que a seleção
realizada com base nas médias originais, visto que as médias ajustadas têm
menor influência do erro experimental e do ambiente. De posse das médias
ajustadas gerais dos genótipos, pode-se utilizar o método da regressão
linear para estimar o ganho genético médio anual.

Vale ressaltar que os métodos baseados em regressão têm ainda a
desvantagem de só terem validade se houver bom ajustamento do modelo
de regressão.

bruna.dias
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Avaliação do progresso genético
utilizando as diferentes
metodologias

Muitos são os trabalhos que utilizam mais de uma metodologia para a
estimação do progresso genético (SOARES, 1992; ARIAS, 1996; SILVA,
1996; ATROCH; NUNES, 2000; MORESCO, 2003), porém, em todos eles
para períodos de avaliação menores de 12 anos.

Apesar das várias metodologias existentes, as estimativas de progresso
genético encontradas em muitos trabalhos são semelhantes. Visando
quantificar o ganho genético do arroz em Minas Gerais no período de 1979/
1980 a 1988/1989, Soares (1992) utilizou as metodologias de Vencovsky et
al. (1986) e da regressão linear das médias ajustadas, logo verificou que as
estimativas das duas metodologias foram igualmente eficientes na
determinação do progresso genético. Também em arroz, Silva (1996)
constatou que o ganho genético médio anual no período de 1983/1984 a
1994/1995 no Espírito Santo, estimado pelo método de Vencovsky et al.
(1986), foi de 137, 7 kg ha1 ano-1 e, pelo método dos quadrados mínimos
ponderados (FERNANDES, 1998), foi de 137,06 kg ha1 ano-1. Esse autor
utilizou ainda o método da regressão linear das médias ajustadas, que indicou
ganho genético de 50,06 kg ha-1 ano-1; entretanto, essa estimativa revelou-se
não confiável ( nsR 23,02 = ), por causa das oscilações das médias de
produção de grãos observadas no período. Resultados semelhantes foram
encontrados por Atroch e Nunes (2000), utilizando a metodologia de
Vencovsky et al. (1986) e de quadrados mínimos ponderados.

Moresco (2003) estimou o progresso genético do algodão em caroço no
Mato Grosso, no período de 1989 a 2001. As estimativas de ganho
genético médio anual obtido foram de 97,27 kg ha1 ano-1 pelo método de
Vencovsky et al. (1986), de 77,04 kg ha1 ano-1 pelo método de Breseguello
et al. (1998) e de 86,93 kg ha1 ano-1 pelo método de Fonseca Júnior
(1997), indicando a grande eficiência dos programas de melhoramento na
obtenção de novas cultivares. No entanto, segundo Moresco (2003), a
metodologia de Vencovsky et al. (1986) apresentou resultados que
refletem melhor a realidade de adoção pelos agricultores das cultivares

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias

bruna.dias



16 Melhoramento de Plantas: progresso genético e ambiental

lançadas. Esse fato também é relatado por Arias (1996). De acordo com
esse autor, anualmente é recomendado certo número de cultivares, porém,
somente uma parte dos agricultores, os mais inovadores, adota essas
cultivares. Uma parcela considerável decide continuar com as cultivares
utilizadas nos anos anteriores. Soares et al. (1994) consideram ainda essa
metodologia mais flexível, pois permite que o programa de avaliação de
cultivares seja mais dinâmico.

Mais recentemente, Cargnin (2007) estimou o progresso genético da
cultura do trigo com o melhoramento em Minas Gerais utilizando a
metodologia de Vencovsky et al. (1986). O progresso genético médio
anual estimado para o período de 1976 a 2005 foi de 48 kg ha-1 ano-1 e
37 kg ha-1 ano-1 na produtividade média de grãos, nos sistemas irrigado e
sequeiro, respectivamente. Ambas as estimativas foram significativas pelo
teste t, revelando a elevada eficiência dos programas de melhoramento
genético de trigo dessa região.

Considerações finais

Muitas são as alternativas de metodologia para a estimação do progresso
genético, porém nem todas podem ser aplicadas a todos os conjuntos de
dados existentes. A utilização de uma ou de outra metodologia vai
depender da disponibilidade de testemunhas comuns durante todo o período
de avaliação, que são exigidas pelos métodos da regressão, ou de algumas
cultivares comuns a cada par de anos, usadas para isolar o efeito
ambiental, como no caso do método de Vencovsky et al. (1986).

Independente da metodologia, as estimativas dos progressos genéticos
alcançados pelos programas de melhoramento são de grande importância
para definir estratégias futuras.
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Plant Breeding: genetic and
environmental progress

Abstract

The plant breeding plays basic role in the attainment of suitable and
superior genotypes to be used for farmers. The estimates of the genetic
and environmental progress reached by the breeding programs are
important to quantify the efficiency of the executed works and to define
new strategies of breeding programs. Some techniques had been developed
with intention to quantify the genetic progress gotten by the breeding
programs. Although many alternatives of techniques to estimate of the
genetic progress, nor all to exist can be applied to all the existing data sets.
The use of one or another techniques goes to depend on the availability of
common genotypes during all the period of evaluation who are demanded
by the methods of the regression, or some to common cultivars to each
pair of years, used to isolate the ambient effect. The methods based on
regression still have the disadvantage of only having validity will have
better adjustment of the regression model. The techniques that they use to
common cultivars to each pair of years are considered more flexible,
allowing that the cultivars evaluation program either more dynamic and the
estimates of progress with higger validity.

Index terms: breeding program, cultivar evaluation, estimative techniques.
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