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A recomendação de cultivares de arroz, que atenda à demanda para renovação de pastagens e 

rotação de culturas, pode depender de uma adequada estratificação da região de cultivo, por meio 

de identificação de sub-regiões homogêneas. Este estudo teve como objetivo predizer o efeito da 

regionalização das áreas produtoras de arroz de terras altas sobre o ganho de seleção, e avaliar a 

eficiência da regionalização adotada em programas de melhoramento de arroz no Brasil, baseada 

nos limites geopolíticos dos estados da federação. Para isso, foram utilizados dados de 

produtividade de grãos provenientes da avaliação de genótipos em ensaios de valor de cultivo e 

uso, conduzidos pela Embrapa Arroz e Feijão, em Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. 

Ao todo, 96 linhagens foram avaliadas em 24 locais, por três anos. Os dados foram submetidos à 

análise de variância sob dois modelos, diferentes apenas quanto à presença da fonte de variação 

relativa à sub-região. Somente sub-regiões foram consideradas de efeito fixo. Os componentes 

de variância foram estimados via procedimento REML. Para avaliar se a sub-divisão da região 

alvo resultaria em maior ganho genético com a seleção, foi estimada a razão entre a resposta à 

seleção indireta (RI), na região não dividida (R), e a resposta à seleção direta (RD), na sub-região 

(S): SRG HHrRD/RI  ; em que Gr  é a correlação genética entre R e S; e 
RH  e SH são as 

herdabilidades no sentido amplo em R e S, respectivamente. A correlação rG é influenciada pela 

razão entre as interações “genótipo x sub-região” e “genótipo x local” (
2

GL

2

GS / ). A 

possibilidade de regionalização foi avaliada utilizando-se componentes de variância estimados a 

partir do modelo sem a fonte de variação relativa a sub-regiões. Para isso, definiram-se três 

valores para a razão 
2

GL

2

GS / : 0,1; 0,2 e 0,5. Pelas estimativas de RI/RD, a região central do 

Brasil pode ser dividida em duas sub-regiões, resultando em ganhos de seleção de 1%, 7% e 

13%, para magnitudes de 22 / GLGS   iguais a 0,1, 0,3 e 0,5, respectivamente. Pelo modelo com 

sub-regiões, a interação GxL(S) foi 2,2 vezes maior que a interação GxS ( 1,404)( SGL kg.ha-1 e 

5,182GS  kg.ha-1). Isso indica que a regionalização por estados tem sido pouco eficiente, o 

que pode ser explicado pelo fato de as fronteiras políticas não garantirem agrupamento de 

ambientes homogêneos, sendo que as áreas adjacentes podem ser muito similares. Por estes 

resultados conclui-se que: i) há oportunidade de melhoria na qualidade da regionalização das 

áreas produtoras de arroz de terras altas no Brasil; ii) uma regionalização pautada em estudos de 

interação “genótipo x ambiente” pode representar umas destas alternativas; e iii) a proposta de 

regionalização apresentada neste estudo é capaz de atender, em número de sub-regiões, a 

demanda prática dos programas de melhoramento e do sistema de produção de sementes.  
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