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O conhecimento da magnitude dos fatores genéticos (herdáveis) e ambientais (não herdáveis) 

que controlam determinada característica são fundamentais para aumentar o ganho esperado de 

seleção. De maneira similar, as estimativas de correlações entre variáveis permitem predizer o 

comportamento destas quando submetidas à seleção, fornecendo informações uteis aos 

melhoristas para orientação de estratégias de seleção. O objetivo deste trabalho foi estimar 

parâmetros genéticos de quatro características agronômicas avaliadas em linhagens endogâmicas 

recombinantes de arroz irrigado. O experimento foi conduzido na Estação Experimental do 

Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), Cachoeirinha – RS, no ano agrícola 2014/2015, em 

delineamento de blocos casualizados com duas repetições. Foram avaliadas 141 linhagens 

endogâmicas recombinantes de arroz na geração F5:8, obtidas pelo método SSD (Single Seed 

Descent) a partir do cruzamento BRS Atalanta x Nipponbare. Os caracteres dias da emergência 

ao florescimento (DEF), estatura de planta (EP), comprimento da folha bandeira (CFB) e largura 

da folha bandeira (LFB) foram avaliados em unidades amostrais de nove linhas de 3 metros de 

comprimento, espaçadas em 0,17 m. Os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e posteriormente foram realizadas as estimativas de herdabilidade (h
2
), correlações 

genéticas (rg) e correlações fenotípicas (rf). Todas as correlações foram significativas a 5% de 

probabilidade, tanto pelo teste t para rf, quanto pelo método bootstrap com 1000 simulações para 

rg. As correlações genéticas mais fortes foram observadas entre DEF e LFB (rg = -0,79), CFB e 

LFB (rg = 0,65) e DEF e CFB (rg = -0,63). As correlações fenotípicas apresentaram 

comportamento muito similar às correlações genéticas sendo que o maior grau de associação foi 

também encontrado para DEF x LFB (rf = -0,76). Os componentes genéticos também foram 

responsáveis por altas herdabilidades em DEF (h
2 

= 0,98), LFB (h
2 

= 0,96), e EP (h
2 

= 0,92), 

demonstrando que grande parte da variação fenotípica é devida à variação genética. Para o 

caráter CFB, cuja herdabilidade foi moderada (h
2 

= 0,67), há uma maior influência do ambiente 

na variação fenotípica, embora a maior parte da variação ainda seja atribuída à variação genética. 

As altas estimativas de herdabilidade observadas neste trabalho podem ser atribuídas a caracteres 

governados por poucos genes e/ou alta homogeneidade das repetições. Isso demonstra que é 

possível minimizar o efeito do ambiente e discernir variação genética de variação ambiental. Em 

todos os casos as correlações genotípicas foram maiores do que as correlações fenotípicas, 

supondo que os fatores genéticos contribuíram mais do que os fatores ambientais para as 

correlações. 
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