
ESTIMATIVAS DOS COEFICIENTES DE HERDABILIDADE EM 

POPULAÇÕES DE ARROZ IRRIGADO 
Gabriel Almeida Aguiar1; Eduardo Anibele Streck1; Ariano Martins de Magalhães Junior2; Paulo 

Ricardo Reis Fagundes2; Matheus Plantikow Huber3; Tuise Kuhn Krüger3; Luciano Carlos da 

Maia4; Antônio Costa de Oliveira4 

 

1Doutorando em Agronomia na área de Fitomelhoramento - UFPel/Pelotas-RS/Brasil. Bolsista 

CAPES - email: gabrielalmeidaaguiar@yahoo.com.br; 2Pesquisador - Embrapa Clima 

Temperado - Pelotas-RS/Brasil; 3Estagiário - Embrapa Clima Temperado - Pelotas-RS/Brasil; 
4Professor do Departamento de Fitotecnia na área de Melhoramento Vegetal - FAEM - 

UFPel/Pelotas-RS/Brasil. 

 

É essencial para o desenvolvimento de novas cultivares de arroz irrigado geneticamente 

superiores, que os melhoristas do programa de melhoramento genético procedam de forma 

adequada a condução das populações segregantes. Para isso, é fundamental que os mesmos 

estabeleçam as variáveis a serem melhoradas e suas prediçôes através da herdabilidade, para que 

ganhos genéticos sejam adquiridos. O objetivo desse trabalho foi de estimar os coeficientes de 

herdabilidade entre e dentro de populações segregantes de arroz irrigado. O experimento foi 

conduzido no campo experimental da Estação Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, na 

safra 2014/15, em delineamento inteiramente casualizado. Os tratos culturais foram realizados 

conforme as recomendações para a cultura. Foram analisadas as variáveis: estatura de planta, 

número de perfilhos férteis por planta e peso de perfilhos férteis por planta, para duas populações 

segregantes em F4 (quarta geração), oriundas de cruzamento recíproco entre as cultivares de 

arroz BRS Pampa e SCS 119 Rubi. A estimativa da variância genética para estatura de planta 

entre e dentro de populações foi de 79,58% e 48,79%, respectivamente, resultado este explicado 

devido ao avanço das gerações que resulta na diminuição da variabilidade dentro das populações, 

levando a homogeneidade. A porção genética herdável pelos descendentes, ou seja, a variância 

aditiva foi de 32,75%, existindo assim alta herdabilidade para o caráter estatura de planta. As 

populações apresentaram em média maior número de perfilhos férteis por planta e peso de 

perfilhos férteis por planta que os genitores, sendo de 14 e 50,8g, enquanto que os genitores 

apresentaram 12 e 34,7g, respectivamente. A herdabilidade restrita para as variáveis número de 

perfilhos férteis por planta e peso de perfilhos férteis por planta, foi negativa indicando que a 

variância desses carateres é nula ou de pequena magnitude. A herdabilidade no sentido amplo foi 

maior entre populações do que dentro de populações para estatura de planta e número de 

perfilhos férteis por planta, sendo 98,68%, 88,60%, 92,16% e 70,50%, respectivamente, no 

entanto para peso de perfilhos férteis por planta a herdabilidade no sentido amplo dentro de 

populações foi maior do entre populações, 73,36% e 84,41%, respectivamente. Desse modo, os 

resultados indicam que, para obter-se um ganho genético superior nessas populações de arroz 

irrigado, deve-se selecionar entre as populações, aquelas que apresentarem maior número de 

perfilhos por planta e dentro das famílias, as plantas com maior peso de perfilhos férteis por 

planta.  
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