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ALTERNA TIVAS EXPERIMENTAIS NA AVALIAÇÃO DE PROGÊNIES EM 

PROGRAMAS DE MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL 

RESUMO 

Autor: Elaine Aparecida de Souza 

Orientador: Prof. Dr. lsaias Olívio Geraldi 

Com o objetivo de estudar a viabilidade do uso do 

delineamento em blocos aumentados e de métodos de análise espacial 

nas etapas iniciais dos programas de melhoramento de culturas anuais e 

perenes, foram avaliados experimentos independentes de feijão e de 

eucalipto. Para a cultura do feijoeiro, foram avaliadas 121 progênies S
2

,

provenientes de um programa de seleção recorrente, em três locais: 

Lavras, Lambari e Patos de Minas. Utilizou-se um látice simples 11 x 11, 

por local. Adicionalmente, foram incluídas duas testemunhas, Carioca e 

EMGOPA201-Ouro, sendo que cada testemunha foi alocada a intervalos 

regulares de cinco em cinco parcelas em cada bloco. A parcela foi 

composta por duas linhas de dois metros, com 15 Sc111t:mtc::, µur metro 

linear. Já para o eucalipto, os experimentos foram instalados em São 

Mateus (ES) e Posto da Mata (BA). Neste caso, foram avaliados 121 
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tratamentos, sendo 113 progênies de meios irmãos de Euca/yptus 

urophylla e oito clones, no delineamento em látice 11 x 11 com três 

repetições. Adicionalmente, em cada bloco foram colocadas 

aleatoriamente mais quatro testemunhas. Cada parcela foi constituída 

por uma linha de seis plantas. Os dados da produção de grãos 

(g/parcela) do feijoeiro, e da circunferência à altura do peito (cm/planta), 

aos 19 e 26 meses de idade, para o eucalipto, foram submetidos à uma 

análise de variância considerando as seguintes estratégias: látice, 

blocos aumentados, blocos ao acaso, método de Papadakis, método das 

médias móveis e testemunha intercalar. Realizou-se a comparação entre 

as diferentes estratégias quanto à sua eficiência a partir das seguintes 

estimativas: coeficiente de variação, herdabilidades e seus respectivos 

intervalos de confiança, correlação de Spearman e as metodologias de 

Fasoulas (1983) e Hamblin & Zimmerman (1986). Constatou-se a 

viabilidade do emprego do delineamento em blocos aumentados para 

seleção de progênies, nas etapas iniciais dos programas de 

melhoramento genético desde que se aplique uma intensidade de 

seleção moderada; o delineamento em blocos aumentados não se 

mostrou apropriado para a estimação de parâmetros genéticos e 

fenotípicos, devido à baixa precisão das estimativas; o uso de 

testemunha intercalar não proporcionou melhoria na precisão 

experimental para os experimentos com a cultura do feijoeiro, porém 

para o eucalipto e!a se mostrou vantajosa; os métodos de análise de 

vizinhança, Papadakis (1937) e o das médias móveis, mostraram-se 

eficientes no controle da heterogeneidade ambiental dentro dos blocos, 
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sendo que a eficiência dos mesmos em relação aos parâmetros 

genéticos e fenotípicos avaliados, foi comparável à do látice. 



X 

EXPERIMENTAL AL TERNATIVES FOR EVALUATION OF PROGENIES 

IN CROP BREEDING PROGRAMS 

SUMMARY 

Author: Elaine Aparecida de Souza 

Adviser: Prof. Dr. lsaias Olívio Geraldi 

The feasibility of using the augmented block designs and the 

spatial analysis methods for early-stage selection in crop breeding 

programs was evaluated based on experiments of common bean 

(Phaseolus vulgaris l.) and eucalyptus (Eucalyptus urophylla). For 

beans, material comprised 121 S2 progenies evaluated in a 11 x 11 

simple lattice experiment at three locations in the state of Minas Gerais: 

Lavras, Lambari and Patos de Minas. Plots consisted of two rows 2 meter 

long, spaced 0.5 meter apart. Two commercial varieties (Carioca and 

EMGOPA 201-Ouro) were used as checks and allocated systematically 

every five plots. At harvesting, yield (g/plot) was evaluated. For 

euca!yptus, material comprised 113 half-sib prngenies and eight clones, 

evaluated in a 11 x 11 tripie lattice experiment at two locations: Posto da 

Mata (state of Minas Gerais) and São Mateus (state of Bahia). Plots 
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consisted of one row 15 meter long, spaced 3 meter apart, with 6 plants. 

Four checks were randomly allocated within each block. The girth at 

breast height (cm/plant) was evaluated at age of 19 and 26 months. The 

analysis of variance were performed according to the following methods: 

lattice design, randomized block design, augmented block design, 

Papadakis method, moving-means method and check plots method. The 

efficiencies of different methods were compareci with lattice analysis 

based on the following estimates: coefficient of variation due to errar, 

confidence intervals for heritability, Spearman's rank correlation and 

Fasoulas (1983) and Hamblin & Zimmermman (1986) methodologies. 

General results indicates that augmented block design is useful in earlier 

stages of selection, when the intensities of selection are moderate to low; 

however, this design is not useful for estimation of genetic and 

phenotypic parameters due to lower precision of estimates; check plot 

method was efficient in reducing the coefficient of variation due to errar 

only for eucalyptus; and nearest neighbour, Papadakis (1937) and 

moving-means methods were efficient in removing the heterogeneity 

within blocks, and this efficiency was compareci to lattice analysis for 

estimation of genetic and phenotypic parameters. 



1. INTRODUÇÃO

É inegável a contribuição do melhoramento de plantas para 

produção de grãos, fibras, madeira, etc. Contudo, para se continuar 

obtendo sucesso com o melhoramento, o desafio é cada vez maior, pois as 

diferenças a serem detectadas entre os materiais genéticos são 

gradativamente menores. Dentro deste contexto, a experimentação agrfcola 

tem um papel de destaque e a utilização de técnicas experimentais cada 

vez mais refinadas faz-se necessário. Como técnica experimental estão 

envolvidos diversos fatores, tais como: escolha criteriosa do delineamento, 

locais de instalação dos experimentos, número de repetições, tamanho e 

forma da parcela e uma perfeita condução dos experimentos. Todos estes 

fatores vão atuar de forma direta ou indireta na precisão experimental. 

Considerando que as diferenças a serem detectadas são cada 

vez menores, para ter sucesso os melhoristas necessitam cada vez mais 

avaliar um número maior de progênies. Numa situação como esta, o 

desafio está em avaliar todos estes materiais com a mesma precisão. Para 

transpor este desafio, a primeira e uma das mais importantes decisões é a 

escolha do delineamento experimental. Os delineamentos clássicos como 
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os blocos casualizados e também os blocos incompletos, especialmente os 

látices, têm sido muito utilizados. Contudo, há outras alternativas que 

fornecem maior flexibilidade aos melhoristas. Neste contexto, há 

possibilidade do emprego dos blocos aumentados (Federer, 1956, 1961a, 

1961 b) e de métodos de análise de vizinhança, tais como, o método de 

Papadakis (1937) e o método das médias móveis (Townley-Smith & Hurd, 

1973). Existem poucas informações sobre o emprego destes métodos a 

nível de campo, e considerando que alguns deles podem permitir a 

avaliação de um número maior de progênies, melhorando assim, a 

eficiência do processo seletivo, faz-se necessário verificar a nível 

experimental se eles são factíveis aos programas de melhoramento 

genético. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivos, 

comparar os diferentes delineamentos e métodos de análise espacial de 

experimentos de campo, quanto à sua eficiência no controle do erro 

experimental; verificar a viabilidade destes métodos na avaliação de 

progênies segregantes de culturas anuais e perenes, bem como, obter 

estimativas de parâmetros genéticos e fenotipicos a partir da análise de 

cada método e compará-las principalmente quanto à precisão. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

O desafio de qualquer experimentador é comparar os seus 

tratamentos com a maior precisão passivei, para se ter segurança nas 

inferências a serem feitas a partir dos resultados obtidos. 

A precisão de um experimento está intimamente relacionada 

ao erro experimental, sendo este uma medida da variação não controlada 

ou aleatória que ocorre no experimento (Chaves, 1985). Existem vários 

fatores que afetam a precisão experimental, entre eles, a heterogeneidade 

do solo, do material genético e na condução dos experimentos. Estes 

fatores têm recebido atenção de vários pesquisadores (Kempthorne, 

1957a; Steel & Torrie, 1960; Le Clerg, 1967; Hallauer & Miranda Filho, 

1981; Zimmermann, 1982; Bertolucci, 1990; Castro, 1992; Pereira, 1993). 

Uma situação comum nos programas de melhoramento 

genético é a avaliação de um grande número de progênies, e nestas 

circunstancias, encontrar uma área experimental homogênea em toda a 

sua extensão é praticamente imposslvel. Para solucionar este problema 

existem algumas alternativas. A primeira delas e mais marcante é o uso do 

controle local (Cochran & Cox, 1966; Gomez & Gomez, 1984). Entre as 

alternativas de controle a mais empregada é o delineamento em blocos 
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casualizados. Entretanto, dependendo da espécie e do número de 

tratamentos envolvidos, o uso de blocos não soluciona o problema, devido 

à impossibilidade de se encontrar uma área experimental com 

homogeneidade satisfatória dentro dos blocos. 

Nestes casos, uma outra alternativa, é o uso de blocos 

incompletos, introduzidos por Yates (1936) com o objetivo de eliminar a 

heterogeneidade dentro dos blocos, e assim contornar os problemas 

mencionados. Isto é obtido modificando-se os blocos completos 

casualizados com respeito ao tipo de arranjo dos tratamentos, ou seja, a 

restrição de que o número de unidades experimentais por bloco seja igual 

ao número de tratamentos é dispensada. Dentro dessa classe de 

delineamentos incompletos, encontram-se os chamados látices, que foram 

introduzidos por Bose & Nair (1939). É dificil quantificar o impacto que o 

uso de láticas teve no melhoramento de plantas ou na experimentação 

agricola em geral, mas é certo que foi grande (Bearzoti, 1994). A eficiência 

dos láticas em relação aos blocos casualizados tem sido quantificada em 

algumas oportunidades ( Zuber, 1942, Johnson & Murphy, 1943; Lessman 

& Atkins, 1963). Na Estação Experimental Agricola de Iowa, o uso 

frequente de látices na avaliação da produção em ensaios com milho, levou 

a uma eficiência variando de 114 a 365% em relação ao delineamento em 

blocos completos casualizados. Os resultados evidenciam que um látice 

triplo seria tão eficiente quanto um delineamento em blocos completos com 

cinco repetições ( Cochran, citado por Johnson & Murphy , 1943). Já Zuber 

(1942), encontrou uma eficiência média de 136%, trabalhando com vários 

tipos de látice. Johnson & Murphy (1943), utilizando dados de ensaios de 
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uniformidade com aveia, simularam látices de diversos tamanhos, 

encontrando eficiência de 155 a 224%. 

Por outro lado, Lessman & Atkins (1963) apresentam 

resultados não tão promissores, através de simulação de látices com 

vários tamanhos e números de repetições a partir de um ensaio de 

uniformidade, ou seja, um ensaio em branco com hfbrido de sorgo. Os 

autores concluem que embora tenha sido observada a eficiência do látice 

em áreas experimentais mais desuniformes, esta em geral foi baixa. 

Apesar da ampla utilização dos látices em programas de 

melhoramento de plantas no Brasil (Kageyama, 1980; Bertolucci, 1990; 

Takeda, 1990; Souza, 1993), não foram encontrados levantamentos sobre 

a eficiência deste delineamento ao longo dos anos, desde a sua adoção 

pelos melhoristas no Brasil. 

De um modo geral, os blocos casualizados e os látices têm 

sido eficientes, contudo, existe a expectativa de avaliação de um número 

cada vez maior de progênies, além do que, em determinadas fases do 

programa de melhoramento genético o número de sementes disponfvel de 

cada familia é pequeno, tornando-se necessário buscar alternativas que 

exijam menos trabalho e área experimental. Visando superar essas 

dificuldades, Federer (1956), propôs uma classe de delineamentos 

denominada de "delineamentos aumentados". A idéia básica é incluir 

testemunhas (tratamentos comuns) para as quais exista material suficiente 

e repeti-las diversas vezes em um delineamento padrão. Cada repetição 

dos tratamentos comuns forma um bloco completo, ou bloco incompleto, ou 

célula dependendo do delineamento padrão. Os tratamentos adicionais, 
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não repetidos (tratamentos regulares) são distribuidos nas parcelas que 

não foram alocadas pelos tratamentos comuns. De uma forma simples, a 

análise de delineamentos aumentados envolve a estimação de efeitos de 

bloco e erro experimental usando os tratamentos comuns. Os efeitos 

estimados de bloco são usados para ajustar os valores observados dos 

tratamentos regulares e o erro é usado para obter testes estatisticos 

válidos das diferenças entre tratamentos. As expressões dos estimadores 

e a análise de variância estão baseadas na análise intra-blocos. 

Federer (1956) apresenta expressões para realização da 

análise de variância do delineamento com controle local em uma direção, 

incluindo blocos completos como incompletos. Posteriormente, Federar et 

ai. (1975) expandiram a análise para casos com controle local em mais de 

uma direção. 

Federar (1961a, 1961b) mostrou que os tratamentos regulares 

podem ter diferentes números de repetições, tanto que dentro dos blocos, 

linhas e colunas o número destes tratamentos pode variar. Portanto, o 

tamanho do bloco não é rigido, o que confere maior facilidade de 

planejamento e condução. Em função desta flexibilidade no número de 

tratamentos regulares, a perda de alguns destes tratamentos não 

compromete a análise dos dados. 

Os delineamentos aumentados têm sido discutidos em termos 

de sua construção, eficiência, limitações, análises e disponibilidade no 

melhoramento de plantas (Federar, 1956, 1961a, 1961b; Federar & 

Raghavarao, 1975; Federer et ai., 1975 e Lin & Poushinsky, 1983, 

Bearzoti, 1994). Até pouco tempo atrás, o uso dos delineamentos 
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aumentados tinha sido limitado aparentemente pelas fórmulas complexas 

de cálculo apresentadas na literatura e pela ausência de adaptação para 

análise em computador (Scott & Milliken, 1993). Atualmente, estas 

limitações foram superadas, e Scott & Milliken (1993), apresentam a 

análise do delineamento em blocos completos casualizados aumentados 

utilizando o pacote estatf stico SAS. 

Qualquer delineamento padrão pode ser aumentado, contudo, 

as discussões sobre os delineamentos aumentados têm focalizado os 

blocos completos casualizados, devido ao fato, de que este delineamentos 

é muito utilizado no melhoramento de plantas. 

Lin & Poushinsky (1983, 1985), estudaram o problema do 

arranjo das parcelas com tratamentos comuns dentro dos blocos, e 

propuseram um delineamento aumentado modificado na estrutura de 

parcela subdividida, no qual os tratamentos comuns (testemunhas) são 

dispostos de maneira sistemática nas linhas e colunas, ao invés de 

aleatorizadas como propôs Federer (1956). Desta forma, buscou-se 

maximizar o ajustamento dos efeitos dos tratamentos regulares, 

removendo-se ao máximo os efeitos ambientais dos valores fenotfpicos. Os 

autores também propuseram três métodos de ajustamento: o primeiro com 

base apenas no controle local (Método 1) e os outros dois a partir da 

construção de um índice de fertilidade baseado nas observações dos 

tratamentos comuns com (Método2) ou sem regressão (Método3). O 

delineamento foi testado em algumas oportunidades (Lin et ai., 1983; 

Schaalje et ai., 1987, Lin & Voldeng, 1989; May et ai. 1989; May & Kozub, 
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1995), e os resultados indicaram a efetividade do Método 3 na redução da 

variância do erro em relação ao Método 1 . 

Com os recursos computacionais atuais, outras alternativas 

tornam-se disponiveis aos melhoristas, como os métodos de análise 

espacial de experimentos que em determinadas situações podem 

proporcionar resultados satisfatórios. Os métodos se baseiam na análise 

de vizinhança, ou seja, das parcelas adjacentes, visando o controle da 

heterogeneidade espacial. 

O método de Papadakis (1937) consiste em corrigir a 

produção de cada parcela pelo efeito médio do tratamento aplicado à 

parcela, e então, a média dos valores corrigidos das parcelas vizinhas é 

utilizada como uma covariável, seguindo-se com uma análise de 

covariância. O efeito procurado é o de eliminar parte das tendências 

existentes no solo, através do desempenho das parcelas vizinhas, 

consequentemente, diminuindo o erro experimental. Aspectos teóricos do 

método têm sido considerados principalmente por Atkinson (1969), Bartlett 

(1938 e 1978), Wilkinson et ai. (1983), Wilkinson (1984), Zimmerman & 

Harville (1991) e Brownie et ai. (1993) que mostraram em seus trabalhos 

que o método é aproximado, contudo, pode ser satisfatório quando o 

número de parcelas por bloco é grande. 

Pearce & Moore (1976) trabalhando com resultados de 

experimentos de culturas perenes de várias partes do mundo constataram 

a eficiência do método na redução do erro, principalmente para a cultura 

do chá. Porém, o mesmo sucesso não foi obtido com a cultura da macieira. 

A efetividade do método na redução do erro experimental tem sido 
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constatada em outras oportunidades (Pearce, 1980; Kempton & Howes, 

1981; kempton, 1982; Brownie et ai., 1993; Magnussen, 1993, Stroup et 

ai., 1994 e Clarke & Baker, 1996). 

Outro método, é o de médias móveis que foi utilizado no 

trabalho de Townley-Smith & Hurd (1973). Neste método a produção das 

parcelas é corrigida pela média dos valores das parcelas vizinhas e não 

pelo efeito de tratamento como no método de Papadakis. Uma dificuldade 

encontrada neste método é a determinação do número de parcelas 

vizinhas a serem utilizadas à direita e à esquerda para obtenção da média 

móvel e segundo Townley-Smith & Hurd (1973), este número varia de 

experimento para experimento e de local para local. O emprego do método 

das médias móveis tem sido estudado em algumas oportunidades (Mak et 

ai. 1978; Wright, 1978; Rosielle, 1980; Samra et ai., 1990, Diers et ai., 

1991 e Clarke et ai., 1994). 

Wilkinson et ai. (1983) a partir de dados simulados mostraram 

que o método de Papadakis é tendencioso e propuseram uma alternativa 

para análise de vizinhança denominada de método de blocos móveis, o 

qual consiste na correção de cada parcela pela média das parcelas 

vizinhas, sendo que o bloco caminha ou se move até o fim do experimento. 

O método de análise e eficiência do modelo, contudo, está associado a um 

balanceamento com relação aos vizinhos, exigindo assim, um 

delineamento sistemático ou semi-sistemático. 

Recentemente, tem havido grande interesse na análise 

espacial e vários métodos têm sido propostos: análise de variância 

exponencial ( Patterson & Hunter, 1983); 'least square smoothing' (Green 
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et ai., 1985), modelo em blocos incompletos e variância linear (Willians, 

1986), método de Besag-Kempton (Besag & Kempton, 1986), análise de 

Gleeson-Cullis (Gleeson & Cullis, 1987); método 'kriging' (Samra et ai., 

1990); método de Schwarzbach (Stroup et ai., 1994); método de ajuste 

local (Anoshenko, 1996). A maioria destes métodos foram desenvolvidos 

extrapolando-se os conceitos de séries temporais e geoestattstica para a 

experimentação agrtcola, os quais foram a base para construção dos 

modelos de tendência no solo e dos erros correlacionados entre as 

parcelas vizinhas que são as principais fontes de heterogeneidade 

espacial.· 

Segundo Zimmerman & Harville (1991), a maioria dos métodos 

de análise de vizinhança procuram remover os efeitos ambientais de forma 

indireta, ou seja, a partir do uso de covariáveis obtidas pela diferença ou 

pelos reslduos das parcelas vizinhas. Estes autores propuseram um 

método, onde os efeitos de tendência e as correlações entre os erros foram 

inclufdos diretamente no modelo, e utilizaram como método de estimação 

dos parâmetros, a máxima verossimilhança. Resultados promissores têm 

sido obtidos com este método, também denominado 'random field' 

(Zimmerman & Harville, 1991; Stroup et ai., 1994). 

Comparações entre os delineamentos clássicos e os métodos 

de análise espacial dos experimentos têm sido relatadas na literatura (Mak 

et ai., 1978; Rosielle, 1980; Patternson & Hunter, 1983; Samra et ai., 1990; 

Zimmerman & Harville, 1991; Ball et ai., 1993; Brownie et ai., 1993; 

Magnussen, 1993; Bearzoti, 1994; Clarke et ai., 1994; Stroup et ai., 1994; 

Helms et ai. 1995; Clarke & Baker, 1996). Mak et ai. (1978) comparando o 
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látice , testemunha intercalar e médias móveis, verificaram que os três 

métodos foram eficientes no controle do erro experimental; no entanto, 

ressaltam que nos casos onde há um grande número de materiais a serem 

avaliados, o ajuste pela covariância, utilizando médias móveis seria 

vantajoso em relação ao látice, pois, o tamanho do bloco se torna grande e 

menos sensfvel às mudanças de ambiente. 

Já Rosielle (1980) comparando os três métodos a partir de 

ensaios de trigo em sete locais, verificou que o delineamento em látice foi 

mais eficiente no controle do erro local que os demais métodos; no entanto, 

ele realça que a variância do erro experimental é relativamente sem 

importância quando comparada com a variância da interação genótipo x 

ambiente, pois, as diferenças entre os métodos que são evidentes em um 

local isolado, não o são na análise conjunta. Este aspecto também ficou 

evidente no trabalho de Helms et ai. (1995), avaliando 12 experimentos de 

soja em seis locais. 

De acordo com o trabalho de Patterson & Hunter (1983), o 

delineamento em látice se mostrou mais efetivo em relação aos blocos 

casualizados quando o número de variedades foi superior a 50, resultando 

em média numa redução de 30% nas variâncias das diferenças entre as 

produções das variedades de cereais. Eles ainda salietam o potencial dos 

métodos de vizinhança. 

Vivaldi (1990) avaliou três métodos de análise espacial de 

experimentos de campo, através do quadrado médio do erro, quadrado 

médio de tratamentos, valor de F e coeficiente de regressão, obtidos a 

partir da análise de experimentos simulados. Os resultados mostraram que 
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o método de Papadakis foi o mais eficiente na redução do erro

experimental, nas condições estudadas. Segundo o autor, os métodos de 

médias móveis e blocos móveis ainda necessitam de estudos 

suplementares, através da modificação dos pesos dados às parcelas ou 

pela obtenção do número de parcelas envolvidas na criação de covariáveis. 

Samra et ai. (1990) trabalhando com experimentos de trigo e 

aveia, verificaram que o método das médias movéis, com ou sem 

ponderação pela distância entre as parcelas adjacentes, foi ineficiente na 

redução do coeficiente de variação, enquanto o método de 'kriging' 

aumentou consideravelmente a precisão em todos os experimentos. 

Zimmerman & Harville (1991) a partir de um ensaio de 

uniformidade, compararam cinco procedimentos de análise de vizinhança, 

entre eles o método de Papadakis, com o 'random field' e constataram que 

este método forneceu estimativas mais apuradas dos contrastes entre 

tratamentos que os métodos de análise de vizinhança. 

Utilizando dados de seis experimentos com a cultura do trigo, 

instalados no delineamento em blocos ao acaso, Ball et ai. (1993) 

constataram que o conteúdo de carbono orgânico foi espacialmente 

correlacionado com um dos seis locais avaliados. Os autores definiram 

como residuos clássicos, os residuos da análise em blocos ao acaso, e de 

residuos não clássicos, os reslduos de um modelo de análise de 

vizinhança. No local onde o conteúdo de carbono orgânico foi 

espacialmente correlacionado, os residuos não clássicos também o foram. 

Neste local o método de análise de vizinhança reduziu de 57% a 78% o 

quadrado médio do erro em relação à análise de variância tradicional. Foi 
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constatado também, que a heterogeneidade espacial tem um efeito 

marcante nas estimativas dos componentes da variância, e estes autores 

sugerem que os melhoristas que usam o delineamento em blocos ao acaso, 

devam empregar os métodos de análise espacial, como ferramenta auxiliar 

na análise dos dados. 

Já Brownie et ai. (1993) fizeram uma revisão teórica sobre os 

métodos de análise espacial e os blocos completos casualizados, e 

salientam que existe confusão de terminologia entre os métodos, e que as 

propriedades e os méritos relativos de cada um deles, não são bem 

entendidos. Os métodos de análise espacial foram agrupados em três 

categorias: análise de tendências, análise de Papadakis e modelos de 

erros correlacionados. Os três métodos foram avaliados em relação ao 

blocos ao acaso, utilizando-se dados de onze experimentos de milho e um 

de soja. Os autores verificaram que a análise de tendência e os modelos de 

erros correlacionados, propocionaram melhoria significativa na precisão 

experimental em relação aos blocos casualizados, e intermediária, o 

método de Papadakis. Também é realçado, a dificuldade na escolha do 

método de análise espacial a ser utilizado. 

Bearzoti (1994) comparou o método das médias móveis com 

os delineamentos em látice e em blocos aumentados, a partir dos 

resultados da avaliação de dois experimentos de clones de batata, e 

constatou que nenhuma mudança expressiva ocorreu na precisão 

experimental, medida pelo coeficiente de variação, pelo uso de médias 

móveis, independente do delineamento empregado. No tocante, à 

comparação entre os delineamentos em látice e em blocos aumentados, o 
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autor constatou que ambos apresentaram coeficientes de variação e de 

herdabilidade que podem ser tidos como semelhantes, embora algumas 

discrepâncias tenham ocorrido. 

Por outro lado, Clarke et (1994) verificaram que o uso de 

médias móveis melhorou em 20% a precisão experimental em relação aos 

blocos completos, e em 24% o 'least squares smoothing' na avaliação de 

23 experimentos de trigo. 

Stroup et ai. (1994) compararam os quadrados médios do erro 

da análise de variância em blocos ao acaso com dois métodos de análise 

de vizinhança, um deles o método de Papadakis, valendo-se de 12 

experimentos de avaliação de cultivares de trigo. Na maioria dos 

experimentos, os métodos de análise de vizinhança reduziram o coeficiente 

de variação. Os autores também obtiveram as correlações de Pearson e de 

Spearman entre as médias ajustadas pelos métodos de vizinhança e as 

médias não ajustadas, e em 9 dos 12 experimentos as médias foram 

altamente correlacionadas, indicando que ambos procedimentos 

identificariam as mesmas linhagens superiores. 

A eficiência dos métodos de análise de vizinhança na redução 

do erro experimental em relação ao delineamento em blocos ao acaso, 

também ficou evidente no trabalho de Clarke & Baker (1996), avaliando 

experimentos de trigo e cevada. A partir da simulação de uma análise em 

blocos incompletos, os autores obtiveram resultados semelhantes aos da 

análise espacial em termos de precisão dos experimental, e concluem que 

ambas análises podem melhorar a eficiência dos experimentos de campo. 

Estes resultados são concordantes com os obtidos por Stroup & Mulitze 
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(1991 ), cujos autores salientam a existência de controvérsia entre o uso de 

análise espacial ou de delineamentos em blocos incompletos. 

O uso da análise espacial em experimentos florestais ainda é 

escassa, mas promissora (Magnussen,1990). Em estudo recente de 

simulação, Magnussen (1993) mostrou que a presença de autocorrelação 

espacial inflacionou as estimativas da variância entre familias, bem como, 

as estimativas da variância genética aditiva e da herdabilidade no sentido 

restrito a nfvel de individuo. 

Anekonda & Libby (1996) avaliaram o uso da análise de 

vizinhança em experimentos com clones de sequóia, cujas parcelas foram 

constituidas por uma única árvore. O ajustamento das médias pelos 

vizinhos proporcionou os seguintes resultados: a)mudanças na 

classificação dos clones; b) para os caracteres que apresentaram 

correlação entre as árvores vizinhas maior que O, 15, as estimativas da 

variância dentro de clones foi substancialmente reduzida; e as estimativas 

da variância entre clones aumentaram, bem como, as estimativas de 

herdabilidade no sentido amplo e do ganho esperado com a seleção. 



3. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi conduzido utilizando-se informações de 

experimentos distintos de progênies de feijão e de eucalipto, gentilmente 

cedidas pelo programa de melhoramento do feijoeiro do Departamento de 

Biologia da UFLA (Universidade Federal de Lavras ) e pelo programa de 

melhoramento genético do genêro Euca/yptus da ARACRUZ CELULOSE 

S.A. 

3.1. Material genético 

No caso do feijoeiro, o material utilizado para este estudo 

constituiu-se de 121 progênies S2 de um programa de seleção recorrente, 

cuja população básica foi obtida a partir do cruzamento entre 12 linhagens, 

todas com grãos tipo Carioca. Adicionalmente, foram incluldas duas 

testemunhas, Carioca e EMGOPA 201 -Ouro. O cultivar Carioca possue 

sementes cremes com estrias marrons e hábito de crescimento 

indeterminado, tipo Ili, guia longa e o EMGOPA 201 - Ouro apresenta 

sementes de cor creme, hábito de crescimento indeterminado, tipo 11, guia 

curta. 
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Para o eucalipto, o material avaliado foi composto por 121 

tratamentos, sendo 113 progênies de meios irmãos de Eucalyptus 

urophylla e oito clones . Adicionalmente, foram incluidas quatro 

testemunhas, sendo que duas provenientes de sementes de Eucalyptus 

urophy/la e Eucaliptus grandis, respectivamente e as demais foram 

constituldas por dois clones, um de Eucalyptus grandis e o outro de 

Eucalyptus alba. 

3. 2. Locais e condução

Os locais utilizados na implantação dos experimentos do 

feijoeiro foram: 

Lavras, MG - Área experimental do Departamento de Biologia da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), localizada na região 

Sul do estado de Minas Gerais, a 91 O metros de altitude, 21 º 

14' S de latitude e 45º 00' W de longitude. 

Lambari, MG - Estação experimental da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), localizada na região 

Sul do estado de Minas Gerais, a 845 metros de altitude, 21º

58' S de latitude e 45° 22' W de longitude. 

Patos de Minas, MG - Estação experimental da Empresa Agropecuária de 

Minas Gerais (EPAMIG), localizada na região do Alto São 
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Francisco, a 856 metros de altitude, 18º 35' S de latitude e 46º 

31' W de longitude. A partir daqui Patos de Minas será referida 

como Patos. 

Os experimentos foram instalados em fevereiro do ano de 

1994. Utilizou-se um látice simples 11 x 11, por local. Adicionalmente, as 

duas testemunhas foram alocadas a intervalos regulares de cinco em cinco 

parcelas em cada bloco. A parcela foi constitulda por duas linhas de dois 

metros colocando-se 15 sementes por metro linear. 

Como adubação utilizou-se o equivalente a 400 kg/ha da 

fórmula 4-14-8 na semeadura e 150 kg de sulfato de amõnio em cobertura, 

20 dias após a semeadura. Foram feitas irrigações e realizados os demais 

tratos culturais normais à cultura do feijoeiro. Foram obtidos os dados de 

produção de grãos em g/parcela. 

Já os experimentos de eucalipto foram instalados nos 

seguintes locais: 

São Mateus, ES - Área experimental da ARACRUZ CELULOSE S.A.,

localizada na região Norte do estado do Esplrito Santo, a 

23,50 metros de altitude, 18º 31 '05.58" S de latitude e 39º 47' 

36.33" W de longitude. 

Posto da Mata, BA - Área experimental da ARACRUZ CELULOSE S.A., 

localizada na região Sul do estado da Bahia, a 77,10 metros 
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de altitude, 17º 51' 48.65" S de latitude e 39º 46' 25.76" W de 

longitude. 

Os experimentos foram implantados em novembro do ano de 

1993. O delineamento utilizado foi um látice triplo 11 x 11, por local. 

Adicionalmente, em cada bloco foram colocadas aleatoriamente as quatro 

testemunhas. A parcela foi composta por uma linha de seis plantas no 

espaçamento 3 x 3 metros. A adubação utilizada foi de 1 00g de NPK da 

formulação 06-30-06 por cova no plantio. 

Em junho de 1995 e janeiro de 1996, portanto com a idade de 

19 e 26 meses, respectivamente, foram coletados os dados da 

circunferência à altura do peito (CAP) em cm, sendo que as análises 

estatlsticas foram realizadas a partir da média de parcelas. 

3. 3. Métodos empregados e critérios de avaliação

Utilizando-se o mesmo experimento, tanto para a cultura do 

feijoeiro como para a de eucalipto, foi possivel realizar as análises de 

variância, considerando-se várias estratégias de análises estatlsticas que 

serão descritas a seguir, separadamente. 

A - Blocos Incompletos - Látice 

Os dados relativos à produção de grãos (g/parcela) no caso do 

feijoeiro e à circunferência à altura do peito (cm/planta) para o eucalipto 
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foram submetidos a uma análise de variância (Tabela 1 e 2) , segundo o 

seguinte modelo estatlstico, considerando como fixo apenas a média: 

(1.1) 

onde: 

YiJk: valor observado na parcela experimental que recebeu a progênie i, no 

bloco k, na repetição j; 

µ: média geral; 

p1 : efeito da progênie i, sendo que para ambos os experimentos i = 

1,2, ... ,121; 

r1 : efeito da repetição j, sendo j =1,2 para os experimentos de feijão e j

=1,2,3 para os de eucalipto; 

bO>k: efeito do bloco k dentro da repetição j;

eiJk: erro experimental associado à observação YiJk• eiJk íl NID (O, cr2). 

A seguir, procedeu-se a análise de variância conjunta para os 

experimentos de feijão (Tabela 1), baseando-se no seguinte modelo 

estatlstico aleatório: 

onde: 

Y
IJ
ks: produção da progênie i, no bloco k, na repetição j; no local s: 

µ: média geral; 

p1 : efeito da progênie i, sendo i = 1, 2, ... , 121; 

15: efeito do local s, sendo s = 1, 2, 3; 

pl15: efeito da interação da progênie i com o local s; 

rJ<s>: efeito da repetição j dentro do local s; 

(1.2) 



bkJis): efeito do bloco k dentro da repetição j e do local s; 

eijks : efeito do erro efetivo médio; 
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No caso dos experimentos de eucalipto, a análise de variância 

conjunta (Tabela 2) foi realizada considerando-se os efeitos da média e de 

locais como fixos e os demais componentes aleatórios, seguindo-se o 

modelo estatistico apresentado no Item 1.2, sendo que neste caso Y1Jks é a 

medida da circunferência à altura do peito da progénie i no local s, sendo s 

= 1,2. 

A partir das análises de variância individuais e conjunta para 

ambas culturas, foram obtidas as estimativas de herdabilidade (h2) e de 

seus respectivos intervalos de confiança seguindo a metodologia de Knapp 

et ai (1985). Utilizando a simbologia apresentada nas Tabelas 1 e 2 ,  são 

mostradas a seguir as expressões para h2 e para os limites inferior (LI) e 

superior (LS) dos intervalos de confiança a 95% (1-cx.=0,05), com base nas 

análises individuais e conjunta, respectivamente: 

h2 = a, -
02 ( herdabilidade ao n ivel de médias de progênies por

a, 

local) (1.3) 

(1.4) 

onde: 
F

1
_a12:9'2,g1i : valor da distribuição de F para os graus de liberdade gl2 e gl1,

tal que a probabilidade de exceder este valor é de 1-a/2. 
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(1.5) 

onde: 
F a12:9'2,1J1i: valor da distribuição de F para os graus de liberdade gl2 e gl1, tal 

que a probabilidade de exceder este valor é de aJ2. 

h2 = Q4 - Qz (herdabilidade entre médias de progênies, para os três 
ª4 

locais, no caso feijoeiro e para dois locais no caso do 

eucalipto) (1.6) 

onde: 

Q2 é o quadrado médio da interação para os experimentos de feijão.sendo

z=5 ou o quadrado médio do erro para os experimentos de eucalipto, e 

neste caso z=6. 

LI = {1 -[( �:}F,--� n (1.7) 

onde: 
F

1
_a12:gi,.91�: valor da distribuição de F para os graus de liberdade giz e gI4, 

tal que a probabilidade de exceder este valor é de 1-a/2. 

(1.8) 

onde: 
F a12:giz,g'4: valor da distribuição de F para os graus de liberdade giz e gl4, tal 

que a probabilidade de exceder este valor é de aJ2. 
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Para os experimentos de eucalipto, nas expressões das 

estimativas de h2 e de seus respectivos intervalos de confiança, tanto nas 

análises individuais como na conjunta, foram utilizados os quadrados 

médios (01 e 04) considerando-se apenas as 113 progênies, logo, para 

estes casos, gl1 
= 112 e gl4= 112, respectivamente. 

B - Blocos Incompletos - Blocos Aumentados 

Utilizando-se os dados de cada repetição do experimento, foi 

posslvel realizar duas análises de variância distintas no caso do feijoeiro e 

três no caso do eucalipto no delineamento em blocos aumentados por 

local, cujo modelo estatlstico, considerando como fixos os efeitos da média 

e do tratamento comum (testemunha), foi: 

(1.9) 

onde: 

Yi1: valor observado na parcela do bloco j que recebeu o tratamento comum

i' ou o tratamento regular i dentro do bloco j; 

µ: média geral; 

t
i
,: efeito do tratamento comum (testemunha) i', sendo i' = 1,2 para os 

experimentos de feijão e i' = 1,2,3,4 para os de eucalipto; 

tO>i: efeito do tratamento regular (progênie) i dentro do bloco j, sendo i =

1,2, ... ,121 para ambos os experimentos; 

b1: efeito do bloco j, sendo j = 1, 2, ... ,25 para os experimentos de feijão e j

= 1,2, ... , 11 para os de eucalipto; 
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e 11: erro experimental associado à parcela do bloco j que recebeu ou o

tratamento comum i' ou o tratamento regular i dentro do bloco j, e11 n

NID (O , cr2). 

A análise de variância intrablocos só permite comparações 

entre tratamentos regulares do mesmo bloco. Assim, para se efetuarem as 

comparações entre progênies de blocos diferentes é necessário compor 

uma nova análise de variância, a partir das médias ajustadas de 

tratamentos regulares obtidas da análise de variância intrablocos (Tabelas 

1 e 2 ). 

Para realização desta análise com base nas médias ajustadas 

de tratamentos regulares, Ferreira citado por Barbosa(1996) desenvolveu 

um testador adequado, o qual foi denominado erro efetivo que é obtido pela 

seguinte expressão: 

r"""" n2 2"""" n2 b"""" n2 

[ 

b b b ] 

1 f 
,kJk LJk LJ k  

QME = 1+--+---+ k=I - k=I + k=I QME e r+t-1 t(r+t-1) tn
2 (r+t-1) tn(r+t-1) n2 (n+t-1) t 

onde: 

QMEe
: quadrado médio do erro efetivo; 

r: 

t: 

b: 

número de tratamentos regulares; 

número de tratamentos comuns; 

número de blocosi; 

número de tratamentos(regulares + comuns) no bloco k; 
b 

número total de parcelas, n = L nk ; 
k=1 

QMEt : quadrado médio do erro da análise intrablocos. 
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Posteriormente, foi realizada a análise de variância conjunta 

tanto para os experimentos de feijão como para os de eucalipto (Tabelas 1 
/ 

, 

e 2) da seguinte forma: foram aleatoriamente escolhidas uma das análises 

de variância de cada local, e utilizado como erro efetivo médio, a média 

dos erros efetivos das análises de variância escolhidas. Para esta análise, 

no caso dos experimentos de feijão, considerou-se o modelo aleatório 

apresentado a seguir: 

(1.1 O) 

onde:· 

Vis: produção da progênie i no local s; 

µ: média geral; 

p1 : efeito da progêliie i, sendo i = 1, 2, ... , 121; 

Is: efeito do local s, sendo s = 1, 2, 3; 

plis : efeito da interação da progênie i com o local s; 

e15 : efeito do erro efetivo médio. 

Para os experimentos de eucalipto, a análise conjunta foi feita 

considerando-se os efeitos da média e de locais como fixos e os demais 

componentes - como aleatórios, utilizando-se o modelo estatlstico 

apresentado no item 1.1 O, sendo que Yis é a medida da circunferência à 

altura dQ peito da progênie i no local s, sendo s = 1,2. 

As estimativas de herdabilidade e de seus respectivos 

intervalos de confiança foram calculadas utilizando as mesmas expressões 

apresentadas nos Itens 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 tanto para as análises 

individuais como para a conjunta, para os experimentos de ambas as 

culturas. 
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C - Blocos Completos - Blocos ao Acaso 

As análises de variância individuais para os experimentos de 

feijão e para os de eucalipto foram efetuadas a partir do modelo estatlstico 

aleatório apresentado a seguir: 

(1.11) 

onde: 

Y11 : valor observado na parcela experimental que recebeu a progênie i, 

no bloco j; 

µ : média geral; 

p1 : efeito da progênie i, sendo = 1,2, ... ,121 para ambos os 

experimentos; 

ri : efeito do bloco j, sendo j =1,2 para os experimentos de feijão e j = 

1,2,3 para os de eucalipto; 

e
11: erro experimental associado à observação YiJ• e1i n NID (O, 02).

A análise de variância conjunta para os experimentos de feijão 

foi realizada baseando-se no seguinte modelo estatlstico aleatório: 

onde: 

Y115: produção da progênie i no bloco j, no local s;

1,1: média geral; 

p1: efeito da progênie i, sendo i = 1, 2, ... , 121; 

(1.12) 
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5

: efeito do local s, sendo s = 1, 2, 3; 

plis: efeito da interação da progênie i com o local s; 

rJ<s>: efeito da repetição j dentro do local s; 

eiJs : efeito do erro experimental médio; 
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Já a análise de variância conjunta para os experimentos de 

eucalipto, foi feita considerando-se os efeitos da média e de locais como 

fixos e os demais componentes aleatórios, seguindo-se o modelo 

estatistico apresentado no Item 1 .12, onde YiJs é a medida da 

circunferência à altura do peito da progênie i no local s, sendo s = 1,2. 

Os esquemas das análises de variância individuais e conjunta 

para os experimentos de ambas as culturas, com as respectivas 

esperanças dos quadrados médios, podem ser visualizados nas Tabelas 1 
(_ 

e 2. 

Utilizando-se as expressões apresentadas nos Itens 1.3, 1.4,

1.5, 1.6, 1. 7 e 1.8 , foram obtidas as estimativas de herdabilidade e de 

seus respectivos intervalos de confiança para as análises individuais e 

conjunta. 

D. Testemunha Intercalar

Para avaliação desta metodologia considerou-se a disposição 

das parcelas no campo. No caso dos experimentos de feijão, as duas 

testemunhas, Carioca e Ouro, foram dispostas juntas a cada intervalo de 

cinco parcelas. Para se eliminar o efeito genético de cada testemunha, fez

se a média da produção entre elas a cada intervalo de cinco parcelas. A 
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partir destas médias das testemunhas construiu-se um lndice ambiental 

composto pela diferença de produtividade entre estas médias ponderada 

pela distância da parcela considerada em relação às testemunhas, como 

recomendam Baker & Mckenzie(1967). Para exemplificar a construção 

deste lndice ambiental, consideremos m parcelas quaisquer e suas 

testemunhas seguindo o esquema: 

··.A P1 P2 P3 P4 ·· · Pm 8. · · 

Por este esquema, o lndice ambiental (1) relativo à parcela 1, 

será obtido pela expressão: 

11 = [1/(m+1)] . (A - 8), ... , lm = [m/(m+1)] . (A - B) 

onde: 

A,B: produção média das testemunhas nas posições A e 8; 

p1 , . . .  , Pm
: parcela situada na posição 1, ... , m em relação à B; 

11, ••• , l
m

: lndice ambiental da parcela 1, ... ,m. 

Utilizando-se este lndice ambiental, testaram-se duas 

metodologias distintas, descritas a seguir: 

01. Análise de variância em blocos ao acaso com dados

de produção ajustados pela testemunha 

Neste caso, calculou-se a soma do valor observado de cada 

parcela com seu respectivo lndice ambiental. A seguir, procedeu-se uma 

análise de variância em blocos ao acaso por local, como descrito no Item 

C, usando-se os valores ajustados de cada parcela . 
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Posteriormente, realizou-se a análise conjunta e estimaram-se 

os parâmetros genéticos e fenotlpicos, como apresentado no Item C. 

02. Análise de covariância em blocos ao acaso

Usando-se o lndice ambiental como covariável, seguiu-se com 

uma análise de covariância em blocos ao acaso, fundamentada no seguinte 

modelo estatlstico: 

(1.13) 

onde: 

B: coeficiente de regressão linear entre a variável produtividade de grãos e 

a covariável Indica ambiental; 

l
ii: lndice ambiental da parcela que recebeu a progênie i no bloco j. 

Os demais termos já foram especificados em (1.11 ). 

Para os experimentos de eucalipto, as quatro testemunhas 

foram aleatoriamente dispostas em cada bloco. Levando-se em conta esta 

disposição e visando-se eliminar o efeito genético de cada testemunha, foi 

obtida a média da circunferência à altura do peito (CAP) entre as quatro 

testemunhas em cada bloco, e estes valores foram utilizados como indices 

ambientais. Assim, por exemplo, a média da CAP das testemunhas no 

bloco 1, foi usada como indice ambiental de cada parcela pertencente a 

este bloco. De forma análoga, foram obtidos os lndices ambientais das 

demais parcelas nos outros blocos ao longo do experimento. 

Usando-se este indice ambiental como covariável, procedeu

se uma análise de covariência em blocos ao acaso como descrita no Item 
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D.2. O modelo estatfstico utilizado é semelhante ao apresentado no Item

1.13, sendo que neste caso B é o coeficiente de regressão linear entre a 

variável circunferência à altura do peito e a covariável indice ambiental. 

A partir das médias ajustadas obtidas das análises de 

covariânica individuais tanto para os experimentos de feijão como para os 

de eucalipto, fez-se a análise de variância conjunta, baseando-se no 

modelo estatistico apresentado em (1.12). 

As estimativas de h2 e de seus respectivos intervalos de 

confiança foram obtidas pelas expressões apresentadas em 1 .3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1 . 7 e 1.8. 

Devido à disposição aleatória das testemunhas nos blocos, 

não foi posslvel testar o método apresentado no Item 01 para os 

experimentos de eucalipto. 

E. Método de Papadakis

Nesta metodologia, o valor de cada parcela é corrigido pelo 

efeito de tratamento. Assim, tanto para os experimentos de feijão como 

para os eucalipto, obtiveram-se um reslduo ambiental para cada parcela (i. 

j) da seguinte forma:

dij = Yii- Y i 

onde: 

di1: residuo ambiental da parcela que recebeu o tratamento i no bloco j;
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y
11: produção da parcela que recebeu o tratamento i no bloco j para os

experimentos de feijão ou medida da circunferência à altura do peito da 

parcela que recebeu o tratamento i no bloco j para os de eucalipto; 

y
i
: produção média do tratamento i para os experimentos de feijão ou 

circunferência à altura do peito média do tratamento i para os de 

eucalipto. 

A seguir para os experimentos de ambas as culturas, foi 

calculado para cada parcela (i,j) um residuo ambiental médio(<\) obtido a 

partir da média dos residuos ambientais das parcelas vizinhas da parcela 

(i,j) considerada, sendo que neste caso foram tomadas três à esquerda e 

três à direita, logo: 

Para casos de parcelas nas extremidades, utilizaram-se os 

valores dos residuos das parcelas imediatamente em frente ou atrás delas. 

Posteriormente, realizou-se uma análise de covariância em 

blocos ao acaso por local para os experimentos de ambas as culturas, 

utilizando-se como covariável os residuos médios de cada parcela. O 

modelo estatistico é semelhante àquele apresentado em (1.13). 

Da mesma forma, a análise de variância conjunta e as 

estimativas de h2 e s(h2) foram obtidas como apresentado em 1.12, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1. 7 e 1.8. 

F. Método das Médias Móveis
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Neste método, os valores observados de cada parcela (i,j) 

foram corrigidos pela média dos valores observados de seis parcelas 

vizinhas, três à esquerda e três à direita, a qual é definida como média 

móvel da referida parcela, tanto para os experimentos de feijão como para 

os de eucalipto. Para casos de parcelas nas extremidades, utilizaram-se os 

valores observados nas parcelas imediatamente em frente ou atrás delas. A 

média móvel de cada parcela foi usada como covariável, e seguiu-se com 

uma análise de covariância em blocos ao acaso para cada local. Procedeu

se com as demais análises como no método anterior. 

Para o eucalipto, os dados da CAP (cm/planta) obtidos aos 26 

meses de idade foram submetidos a uma análise de variância 

considerando as seguintes estratégias: em lática, em blocos aumentados e 

em blocos ao acaso, como descrito nos itens A, B e C. 

Um esquema geral da disposição dos experimentos de feijão e 

de eucalipto, pode ser visualizado na Figura 1 e na 2. 

3. 4. Comparações entre os métodos

Para ambas as culturas, os métodos descritos anteriormente 

foram comparados no tocante às suas respectivas estimativas de 

coeficiente de variação e de herdabilidade. Foi também calculado o 

coeficiente de correlação de Spearman entre as médias ajustadas de 
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progênies nos vários modelos de análise de variância e de covariància,

para verificar se ocorre concordância na classificação das progênies.

Além das estimativas de parâmetros genéticos e fenotlpicos e

do coeficiente de correlação de Spearman, na comparação dos diversos

métodos estattsticos, foram utilizados dois outros critérios. O primeiro

deles, proposto por Hamblin & Zimmermann (1986), diz respeito à

estimativa da eficiência de seleção em cada experimento, ou seja, a

proporção de progênies que cada tipo de metodologia estatlstica de

avaliação das progênies consegue identificar e que são coincidentes com

as progênies selecionadas no tipo tomado como padrão, que para este

caso foi o lática. A expressão que permite estimar essa eficiência de

seleção (ES) é:

onde:

ES (%)=(
A-D

). 100
8-0 

A : número de progênies selecionadas que foram coincidentes tanto na

metodologia estatlstica considerada como na metodologia padrão;

B número de progênies selecionadas que varia de acordo com a

intensidade de seleção utilizada;

D : número de progênies esperado por simples coincidência, unicamente

devida ao acaso, que é estimado da seguinte forma, Ferreira1 :

1Ferreira, D.F. (Universidade Federal de Lavras - UFLA) Comunicação pessoal,
1997.
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D= B!(N�B)! .f (B-i).C�_8
.C:-', sendo N o número total de progênies 

N. l=O 

avaliadas. O valor obtido por esta expressão equivale à intensidade de 

seleção aplicada às progênies selecionadas. 

A outra metodologia baseia-se no ranqueamento de 

experimentos e de progênies (Fasoulas, 1983). O uso desta técnica 

fundamenta-se na estimativa de dois lndices: o lndice de performance de 

progênies (P) e o Indica de diferenciação das metodologias estatfsticas 

(D). O lndice de performance é dado pela expressão P = 100 f / (n-1), 

onde n é o número total de progênies e f é o número de médias que uma 

determinada progênie supera estatisticamente, após a aplicação de um 

teste de médias. No presente trabalho, utilizou-se o teste Duncan para 

verificação das diferenças entre médias. A seu turno, o Indica de 

diferenciação é estimado pela expressão D= 200 . 2: f / n (n-1) e fornece o 

percentual de diferenças estatlsticas entre médias que o método estatlstico 

considerado consegue detectar. 
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Repetição 1 

Repetição li 

Figura 1. Disposição na área experimental dos experimentos de feijão, 

tendo por testemunhas as cultivares Carioca (C) e EMGOPA 201-
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Figura 2. Disposição na área experimental dos experimentos de eucalipto 

com as respectivas testemunhas T1, T2, T3 e T4. 



4.RESUL TADOS E DISCUSSÃO

O sucesso de um programa de melhoramento está 

intimamente ligado a avaliação de um grande número de progênies, 

principalmente nas etapas iniciais do programa, visando explorar com 

maior intensidade .a variabilidade genética disponivel. 

Dentro deste contexto, o melhorista se depara com alguns 

problemas, entre eles, a escolha do delineamento experimental que 

possibilite a avaliação de todas as progênies com a mesma precisão dentro 

dos recursos disponlveis quanto ao material genético, área experimental e 

mão-de-obra. 

No tocante a disponibilidade de material genético, é oportuno 

realçar que a limitação de sementes nas gerações iniciais é um fato 

comumente observado na maioria das espécies autógamas. No caso do 

feijoeiro, o número de sementes produzidas por uma planta é variável, 

porém, de um modo geral, está entre 30 e 50 sementes (Santos, 1984; 

Pereira Filho et ai., 1987). Assim sendo, a avaiiação de um grande número 

de progênies nas primeiras gerações em experimentos com repetições e 

nos delineamentos clássicos, como o blocos ao acaso e os blocos 
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incompletos (látice), mesmo utilizando-se parcelas pequenas, torna-se 

impraticável. 

Muitos melhoristas. em função deste fato, avaliam as 

populações sem conduzir ensaios com repetição nas gerações (F
3 e/ou F J. 

A seleção neste caso é visual. A eficiência deste processo é questionável 

para o caráter produção de grãos que apresenta via de regra, 

herdabilidade baixa (Nienhuis & Singh, 1988). Além do mais, tem sido 

verificado que a identificação das melhores familias para produtividade de 

grãos do feijoeiro por este método é de baixa eficiência, (Patino e Singh 

,1989 e Silva et ai., 1994). 

No caso do eucalipto, a quantidade de sementes normalmente 

não é fator limitante. Entretanto, dado o espaço flsico ocupado por 

individuo, mesmo utilizando poucas plantas por parcela, há restrição 

quanto ao número de progênies e/ou clones a serem avaliados em 

experimentos com repetições, devido à dimensão do experimento. Assim 

sendo, o número de progênies a serem avalidas tem ficado abaixo do 

desejado. 

Diante do exposto, os melhoristas têm buscado alternativas 

que contornem estes problemas. Uma delas seria o uso do delineamento 

em blocos aumentados, o qual permite a avaliação de um grande número 

de materiais exigindo menor trabalho e área experimental. Logo, é 

fundamental verificar a viabilidade do emprego deste delineamento nos 

programas de melhoramento. 

4.1 Avaliação das progênies do feijoeiro 
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Os resumos das análises de variância individuais para 

produção de grãos (g/parcela) para todas as estratégias de análise 

estatistica estudadas são apresentadas na Tabela 3. 

Observa-se que as estimativas dos quadrados médios do erro 

(QMErro) nos três locais variaram entre as diferentes estratégias de análise 

de variância estudadas. Destaca-se a estimativa do QMErro obtida da 

análise de variância em blocos ao acaso ajustado pela testemunha 

intercalar que foi de magnitude superior em relação às estimativas nas 

demais estratégias, sendo que isto ocorreu nos três locais. Verifica-se 

também que as estimativas do QMErro em Lavras foram de magnitude 

superior em relação às estimativas nos demais locais , sendo que o mesmo 

comportamento é observado para as estimativas das médias. No entanto, 

comparando-se as estimativas dos QMErro em Patos e Lambari, constata

se que em Patos os valores das estimativas foram inferiores, embora o 

mesmo não se verifique para as estimativas da média. Embora ocorram 

discrepâncias entre os valores das estimativas do QMErro, estas podem 

ser consideradas homogêneas utilizando-se o critério proposto por 

Pimentel Gomes (1990), ou seja, que o quociente entre o maior e o menor 

QMErro seja inferior a 7. 

O teste F foi significativo para o efeito de progênies em Lavras 

e Patos, para todas as estratégias de análise de variância, à exceção do 

delineamento em blocos aumentados (BA 1) em Lavras e do delineamento 

em blocos ao acaso ajustado pela testemunha intercalar em Patos (Tabela 

3), mostrando que apesar da baixa precisão experimental (Tabela 4) foi 

posstvel detectar diferenças entre as progênies indicando que existe 
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variabilidade entre os materiais avaliados e portanto, possibilidade de 

sucesso com a seleção. 

Merece ser destacado que o número de graus de liberdade do 

QMErro no delineamento em blocos aumentados é bem inferior às demais 

estratégias (Tabela 3) em função da restrição no número de testemunhas 

que podem ser utilizadas. É oportuno comentar que o número de graus de 

liberdade do QMErro aumentará à medida que se aumente o número de 

testemunhas (tratamentos comuns). Porém, isto é questionável, pois, 

dependerá do número de tratamentos regulares e do tamanho do bloco. 

Neste trabalho, o tamanho do bloco foi de sete parcelas, o que 

é um número relativamente pequeno. Como duas parcelas foram alocadas 

às testemunhas, isto já corresponde à 28,57% dos tratamentos do bloco. 

Assim, se o número de testemunhas for elevado, uma das vantagens do 

delineamento em blocos aumentados que é a redução da área experimental 

e do custo em relação aos delineamentos clássicos, seria inexistente. 

Em Lambari não se detectou diferenças significativas entre as 

progênies para todas as estratégias de análise de variância, às exceções 

do blocos aumentados (BA1 e BA2) e o do método da média móvel (Tabela 

3). É importante comentar sobre estes dois casos particulares, sendo que 

no caso da técnica da média móvel trata-se de um método de análise de 

vizinhança, e pelos resultados obtidos, observa-se que a sua utilização 

melhorou a precisão do delineamento em blocos ao acaso através da 

análise de covariãncia em 24% (Tabela 4), mostrando que a perda de um 

grau de liberdade no reslduo, para se estimar o coeficiente de regressão na 
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análise de covariância foi compensada pela redução em sua soma de 

quadrados (Tabela 3). 

É necessário salientar que no experimento em Lambari, houve 

uma grande incidência de doenças. Embora a incidência de patógeno.seja 

normalmente aleatória, mesmo assim, ela pode contribuir para redução da 

precisão experimental. Isto ocorre devido ao efeito das parcelas vizinhas. 

Marques Júnior et ai. (1996), mostrou que quando uma dada parcela tem 

. como vizinho um material muito suscetlvel ao patógeno, o seu desempenho 

pode ser alterado em função do potencial de inóculo a que ela é 

submetida. Isto levará a uma correlação entre os erros das parcelas 

vizinhas, o que contribui para diminuir a precisão experimental, como 

comentam Marques Júnior et ai. (1996). Nestas condições é provável que o 

uso de métodos de análise de vizinhança como o Papadakis (1937) e o da 

média móvel, possam melhorar a precisão experimental. Este fato, foi 

inclusive constatado neste trabalho e neste ambiente particular, pois, nos 

demais locais isto não foi verificado (Tabelas 3 e 4). 

No caso do delineamento em blocos aumentados, nota-se 

pelas estimativas do QMErro que os seus valores foram inferiores às 

estimativas obtidas pelas demais estratégias. Isto provavelmente ocorreu 

porque o erro foi estimado a partir das testemunhas, e o comportamento 

destas em relação às progênies no que diz respeito à incidência de 

doenças é bem marcante. Uma das testemunhas utilizadas a 'Carioca' que 

é suscetlvel à antracnose, enquanto que a outra, a 'EMGOPA 201-Ouro' é 

resistente (Mendonça, 1996), com comportamento bem previslvel e 

portanto, é pouco provável que o comportamento de ambas seja alterado 
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pelo material genético das parcelas vizinhas. Aliado a este fato, como as 

testemunhas foram repetidas 24 vezes em cada experimento (BA 1 e BA2) e 

o erro padrão da média é altamente influenciado pelo número de repetições

(Pimentel Gomes, 1990), isto deve ter atenuado o efeito da incidência de 

doenças na estimativa do erro. 

Vale acrescentar, que o objetivo primordial deste trabalho é 

atender aos anseios dos melhoristas e para estes o enfoque é sempre 

direcionado à melhoria do processo seletivo. Uma medida desta eficiência 

é a estimativa da precisão experimental dos ensaios em que as progênies 

foram avaliadas. Como estimativa da precisão experimental é normalmente 

utilizado o coeficiente de variação (CV). Pelos resultados apresentados na 

Tabela 4, verifica-se que as estimativas do CV foram elevadas para todas 

as estratégias de análise estatlstica, sendo que elas variaram de 20,94% 

para produção de grãos no delineamento em blocos aumentados (BA 1) a 

45,02% no delineamento em blocos ao acaso ajustado pela testemunha 

intercalar, ambas em Lambari, e tomando-se como exemplo as estimativas 

do CV para o delineamento em hitice, seus valores foram de 35,83%, 36,33 

e 25, 75% em Lavras, Lambari e Patos, respectivamente. 

Como se observa, estes valores são altos, indicando a baixa 

precisão destes experimentos e torna-se importante enfatizar que isto 

afetará a comparação entre as estratégias de análise estatlstica avaliadas 

neste trabalho. O CV destes experimentos foi de magnitude superior ao que 

normalmente é encontrado em experimentos com a cultura do feijoeiro. Em 

experimentos de avaliação de cultivares de feijão conduzidos nas décadas 

de setenta e oitenta no Sul de Minas Gerais, o CV médio foi de 24,6% 
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(Abreu et ai., 1993). Valor semelhante foi encontrado em levantamento 

realizado por Estefanel et ai. (1987), para experimentos conduzidos com o 

feijoeiro no sul do Brasil. No entanto, em ambos os casos trata-se de 

experimentos de avaliação de cultivares, e assim sendo o QMErro é 

composto apenas pela variação ambiental. Já no caso de avaliação de 

progênies, o QMErro apresenta além da variância ambiental entre parcelas, 

a variância fenotfpica dentro de parcelas, logo, é de se esperar que as 

estimativas do QMErro nestes casos sejam superiores, principalmente nas 

gerações iniciais. Este fato tem sido constatado na avaliação de progênies, 

nas primeiras gerações, para produção de grãos do feijoeiro em 

experimentos conduzidos no Sul de Minas, cujos CV's quase sempre foram 

elevados (Souza, 1993; Gonçalves, 1995 e Collicchio, 1995) 

Entre os fatores que provavelmente contribuiram para a baixa 

precisão destes experimentos, além da hetrogeneidade do solo, haja vista, 

que a área é intensamente utilizada em pesquisa, e deve apresentar 

manchas de fertilidade, devem ser incluidos a falta de uniformidade na 

distribuição de água durante a irrigação que é feita por aspersores, 

portanto levando a desuniformidade na presença de ventos (Pereira, 1993) 

e a ocorrência aleatória de doenças, particularmente em Lambari. No 

tocante ao tamanho das parcelas, vale acrescentar que Bertolucci (1990), 

comparando diferentes tamanhos de parcelas na avaliação de cultivares de 

feijoeiro, constatou que em termos de precisão, parcelas pequenas, como 

as utilizadas neste trabalho, duas linhas de dois metros, apresentaram 

desempenho semelhante às maiores parcelas normalmente utilizadas. 
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A eficiência do látice em relação ao blocos ao acaso foi inferior 

a 10% em Lavras e Patos (Tabela 3), e isto ocorreu, provavelmente porque 

as parcelas experimentais foram pequenas, cerca de 2m2, como já 

enfatizado, e assim, apesar do grande número de progênies, as repetições 

apresentaram uma dimensão tal, que possibilitou que eles não fossem 

heterogêneas, reduzindo a possfvel vantagem do látice. 

Na Tabela 5 são apresentadas as estimativas de herdabilidade 

entre médias de progênies e de seus respectivos intervalos de confiança 

da produção de grãos para as estratégias de análise variância estudadas 

para cada local. Percebe-se que as estimativas de h2 variaram amplamente 

entre os locais e entre as estratégias de análise de variância, destacando

se a variação acentuada entre as estimativas obtidas em lambari, sendo 

observado até estimativas negativas de h2 para o delineamento em blocos 

ao acaso ajustado pela testemunha intercalar. Nota-se que a amplitude 

entre as estimativas dos limites inferior e superior do intervalo de confiança 

de h2 foi grande, sendo que em alguns casos, o valor do limite inferior foi 

negativo, principalmente em Lambari. Estes resultados, são provavelmente 

o reflexo da baixa precisão dos experimentos.

Merece destaque as estimativas de h2 obtidas no delineamento 

em blocos aumentados, que ao contrário do esperado, foram de magnitude 

superior às estimativas nas demais estratégias de análise de variância, as 

quais utilizaram-se repetições, na maioria dos casos. Isto ocorreu, 

provavelmente, devido às subestimativas do QMErro obtidas neste 

delineamento, principalmente em Lambari, como já comentado 

anteriormente. 
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Na Tabela 6 é apresentado o resumo das análises de 

variância conjuntas para todas as estratégias avaliadas.Verifica-se que as 

estimativas do QMErro médio foram de magnitude semelhante para todas 

as estratégias, à exceção do delineamento em blocos ao acaso ajustado 

pela testemunha intercalar que apresentou uma estimativa de valor 

relativamente superior. 

Pode ser constatado que o teste F para o efeito de progênies 

foi altamente significativo (P � 0,01), exceto para o delineamento em blocos 

aumentados, indicando a existência de variabilidade no material avaliado 

(Tabela 6). No que se refere a interação progênies x locais, observa-se que 

esta foi significativa para os delineamentos em blocos aumentados e os 

métodos de Papadakis e das médias móveis, e nestes casos, a partir da 

decomposição da interação em parte simples e complexa utilizando-se a 

metodologia de Vencovsky (1987), verificou-se que a interação foi 

predominantemente do tipo complexa , indicando falta de correlação 

genética entre o desempenho médio das progênies nos três locais. 

Levando-se em conta os resultados obtidos a partir da análise 

conjunta, realizou-se a comparação entre as estratégias de análise 

estatlstica estudadas, com base na média dos locais, quanto à precisão 

dos experimentos e dos parâmetros genéticos e fenotlpicos, bem como, em 

relação à seleção das progênies em cada estratégia, mesmo para os 

delineamentos em que a interação progênies x locais foi significativa. 

Observa-se pela Tabela 6 que as estimativas dos coeficientes 

de variação foram elevadas e de magnitude semelhante para a maioria das 

estratégias de análise estatlstica estudadas. A maior discrepância foi 
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observada para o delineamento em blocos ao acaso ajustado pela 

testemunha cuja estimativa foi relativamente superior (CV=44%). As 

estratégias de análise variância que utilizaram o ajustamento com base na 

testemunha intercalar, mostraram-se incapazes de remover os efeitos 

ambientais visando melhorar a precisão experimental, tanto na análise 

conjunta como também constatado anteriormente nas análises individuais, 

sendo que o método de ajustamento antes da realização da análise de 

variância em blocos ao acaso (Test1) foi menos eficiente que o método da 

análise de covariâ.ncia (Test2). 

Com relação aos métodos de análise de vizinhança, a 

tendência geral encontrada nas análises individuais repetem-se aqui no 

tocante à precisão, com variações pequenas nos coeficientes de variação, 

apresentando uma redução que pode ser tida como razoável, cerca de 18% 

em relação ao blocos ao acaso e 13% em relação ao látice. 

Já a estimativa do CV para o delineamento em blocos 

aumentados foi de magnitude semelhante às estimativas obtidas para os 

delineamentos em látice e em blocos ao acaso (Tabela 6), embora o 

mesmo comportamento não tenha sido observado nas análises individuais 

(Tabela 3). 

As estimativas das herdabilidades com base na média de 

progênies da produção de grãos obtidas a partir das análises de variância 

conjuntas para os tipos de análise de variância estudadas podem ser 

observadas na Tabela 7. Verifica-se que as estimativas de herdabilidade 

foram semelhantes entre as estratégias estatlsticas em que se utilizaram 

repetições, sendo que nestes casos pode ser constatado que os valores 
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dos limites dos intervalos de confiança foram bem próximos. Estes 

resultados não são coincidentes com os resultados obtidos nas análises de 

variância individuais, sugerindo que apesar da interação progênies x locais 

não ter sido significativa na maioria das estratégias de análise de 

variância, sua participação na estimativa dos componentes de variância foi 

considerável, confirmando as observações feitas por Rosiele (1980) e 

Helms et ai. (1995), os quais verificaram que a diferença entre os métodos 

é evidente em um local isolado, não a é na análise de variância conjunta, 

devido à interação genótipos x ambientes. Contudo, os resultados obtidos 

neste trabalho são semelhantes aos valores relatados na literatura, 

principalmente as estimativas obtidas a partir da análise conjunta 

(Camacho et ai. 1975; Ramalho et ai. 1979a e b; Santos et ai. 1985; Singh 

et ai. 1990, Collichio, 1995 e Gonçalves, 1995). 

Para o delineamento em blocos aumentados, observa-se que o 

valor da estimativa de h2 é bem discrepante em relação aos valores obtidos 

nas análises individuais, sendo que parte desta diferença pode ser 

atribuida a interação progênies x locais. Constata-se também que para este 

delineamento não há concordância entre os valores das estimativas de 

herdabilidade e de seus respectivos intervalos de confiança em relação aos 

obtidos pelos demais métodos de análise estattstica, uma vez que para 

este método não se utilizou repetição. Assim sendo, para que a 

comparação entre as estimativas de herdabilidade não beneficiasse os 

métodos em que se usou repetições, obtiveram-se estimativas de 

herdabilidade ao ntvel de parcela(indivtduo) para cada estratégia 

utilizando-se as esperanças dos quadrados médios das análise de 
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variância conjunta para se estimar os componentes das variâncias 

genéticas _e ambientais da seguinte expressão: h:_
r
. = a; I (�+�,+a;), a 

qual foi denominada de herdabilidade padronizada. 

As estimativas das herdabilidades padronizadas e de seus 

respectivos intervalos de confiança estimados a partir da metodologia 

apresentada por Singh et ai. (1993),da produção de grãos para todas as 

estratégias de análise de variância estudadas são apresentadas na Tabela 

7. Observa-se que a estimativa da herdabilidade padronizada para o

delineamento em blocos aumentados em média foi 41 % inferior às 

estimativas obtidas pelas demais estratégias estatisticas, no entanto, as 

estimativas do limite inferior dos intervalos de confiança em todas as 

estratégias foi negativo, indicando a baixa precisão das estimativas de h2 

por este processo. 

Além dos parâmetros genéticos e fenotipicos, avaliou-se a 

eficiência de seleção de cada uma das estratégias de análise de variância 

em relação ao delineamento em látice, considerado neste trabalho como 

padrão, utilizando-se o coeficiente de correlação de Spearman, a 

metodologia de Hamblin & Zimmermann (1986) e os indices de 

performance de progênies e de diferenciação do experimento (Fasoulas, 

1983). 

Os coeficientes de correlação de Spearman entre as médias 

estimadas no látice e as médias estimadas nas demais estratégias de 

análise de variância estudadas estão apresentadas na Tabela 8. Estes 

resultados mostram que não houve grandes diferenças entre o látice e as 

demais estratégias de análise de variância, à exceção do delineamento em 
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blocos aumentados, pois neste caso, o grau de associação entre a 

classificação das progênies no látice e no delineamento em blocos 

aumentados foi apenas de 54%. 

Uma outra forma de avaliar a eficiência de seleção, como 

mencionado anteriormente, é através da expressão de Hamblin & 

Zimmermann (1986). Esta eficiência foi estimada considerando diferentes 

intensidades de seleção , 16% (seleção das 20 progênies superiores e 20 

inferiores), 33% (seleção das 40 progênies superiores) e 50% (seleção das 

60 progênies superiores) respectivamente, em relação ao látice. Os 

resultados obtidos estão apresentados na Tabela 9. Constata-se que houve 

uma boa concordância entre as estratégias de análise de variância em que 

se utilizaram repetições. Já para o delineamento em blocos aumentados, 

verifica-se que a eficiência de seleção foi menor que nos demais métodos. 

Estes resultados são concordantes com os resultados obtidos 

pela correlação de Spearman (Tabela 8) e provavelmente decorre do fato 

de as médias no delineamento em blocos aumentados serem estimadas a 

partir de uma só repetição, o que afeta o erro padrão das médias de 

progênies e consequentemente sua classificação. Assim sendo, estes 

resultados evidenciam que um número maior de repetições deve ser 

utilizado em fases mais avançadas de um programa de melhoramento, 

onde as diferenças entre progênies têm que ser testadas com maior rigor. 

Finalmente, uma outra forma de avaliar a eficiência das 

estratégias de análise de variância é através da capacidade discriminatória 

do material sob avaliação. Para isto empregou-se a metodologia de 
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Fasoulas (1983), a qual permitiu ranquear as progênies nas diferentes 

situações avaliadas. 

Os resultados da Tabela 10 apresentam o lndice de 

performance (P), o qual denota, em termos percentuais, o número de 

progênies que uma progênie i qualquer superou estatisticamente. Por 

exemplo, a progênie 3 superou estatisticamente 3,3% das progênies 

estudadas, no delineamento em látice. 

Considerando o delineamento em látice como padrão, verifica

se que as cinco melhores progênies são a 13, 108, 100, 40 e 29, as quais 

obtiveram indices de performance estimados em 59,2%, 58,3%, 32,5%, 

25% e 23.3%, ou seja, a progênie 13, por exemplo, conseguiu superar 

significativamente 59,2% das demais progênies avaliadas. Observando o 

índice de performance destas mesmas progênies nas outras estratégias de 

análise de variância, é possivel constatar que a progênie 29, por exemplo, 

obteve índices semelhantes para os delineamentos em blocos aumentados, 

blocos ao acaso e para a análise de covariância utilizando a testemunha 

intercalar (Test2). Já, a progênie 13 foi discriminada com intensidade 

semelhante em todas as estratégias, exceto para o delineamento em blocos 

aumentados. De um modo geral, verifica-se que o delineamento em blocos 

aumentados discriminou as melhores progênies com intensidade inferior 

em relação às demais estratégias. 

A Tabela 11 mostra o tndice de diferenciação verificado nas 

diferentes estratégias de análise de variância consideradas. Apesar da 

variação entre progênies ter sido significativa, percebe-se que o indice de 

diferenciação variou de 1,90 a 5,18%, sendo que em média apenas 4,46% 
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das diferenças estatlsticas entre médias das progênies conseguiram ser 

detectadas pelo método. A principio, poderia-se argumentar que isto 

ocorreu devido à falta de variabilidade do material avaliado, no entanto, as 

estimativas de herdabilidade foram de magnitude expressiva. Deve ser 

ressaltado, que a herdabilidade é um parâmetro influenciado pelos 

extremos, ao passo que o lndice de diferenciação depende de todos os 

pares de contrastes. Por outro lado, os baixos lndices de diferenciação 

obtidos, provavelmente ocorreram devido à a baixa precisão dos 

experimentos. 

Observa-se também, que o lndice de diferenciação do 

delineamento em blocos aumentados foi inferior ao obtido pelas demais 

estratégias (Tabela 11). Considerando este delineamento, dos 7260 pares 

de contrastes possiveis entre as 121 médias, apenas 1,9% destes foram 

significativos, ou seja 138 contrastes, enquanto que o látice conseguiu 

detectar diferenças significativas entre 363 pares de comparações 

(0=5,0%). Isto mostra que apesar dos baixos lndices de diferenciação do 

experimento, o látice e as demais estratégias foram mais eficientes que o 

delineamento em blocos aumentados na diferenciação entre as progênies. 

4.2 Avaliação das progênies de eucalipto 

-Aos 19 meses
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Os resumos das análises de variância individuais para 

circunferência à altura do peito (CAP) para todas as estratégias de análise 

estatlstica estudadas são apresentadas na Tabela 12. 

Verifica-se que as estimativas dos quadrados médios do erro 

(QMErro) nos dois locais foram de magnitude semelhante para todas as 

estratégias de análise de variância estudadas. Destacam-se as estimativas 

do QMErro obtidas das análises de variância em blocos aumentados em 

São Mateus (BA 1 e BA2) e em Posto da Mata (BA 1) e em blocos ao acaso 

em São Mateus, que foram relativamente superiores às estimativas obtidas 

pelas demais estratégias. 

Observa-se que para ambos locais detectou-se diferenças 

significativas entre as progênies de meios irmãos (P<0,01 ), para todas as 

estratégias de análise de variância, exceto para o delineamento em blocos 

aumentados, mostrando que há variabilidade entre os materiais avaliados. 

No caso do delineamento em blocos aumentados, o fato deste método não 

ter detectado diferença significativa entre as progênies deve-se em parte 

ao pequeno número de graus de liberdade do QMErro (Tabela 12). 

A precisão dos experimentos foi avaliada pelo coeficiente de 

variação (CV). Observa-se na Tabela 13 que as estimativas do CV variaram 

de 10,40 para CAP no delineamento em blocos aumentados (BA3) em 

Posto da Mata a 34,59 para o mesmo delineamento (BA2) em São Mateus. 

Verifica-se que as estimativas do CV obtidas em São Mateus foram bem 

superiores às obtidas em Posto da Mata para todas as estratégias de 

análise de variância, apresentando valores de magnitude superior ao que 

normalmente é relatado para experimentos de avaliação de progênies de 
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eucalipto. Em levantamento realizado por Castro (1992) o CV(%) médio do 

DAP (diâmetro à altura do peito) em experimentos de avaliação de 

progênies de meios irmãos de eucalipto foi de 9,31 %. Isto provavelmente 

ocorreu, porque a estimativa do CV é influenciada pela média (Pimentel 

Gomes, 1990). Assim, como as estimativas do QMErro foram homogêneas 

entre os dois locais e para todas as estratégias, a menor estimativa do CV 

observada em Posto da Mata pode ser atribulda ao melhor desempenho 

das progênies, ou seja, a maior média para CAP neste local. 

Constata-se pela Tabela 12 que a eficiência do látice em 

relação ao blocos ao acaso, foi de 45% em São Mateus, onde o CV foi 

elevado, indicando a existência de heterogeneidade dentro dos blocos e a 

eficácia do látice no controle da mesma. Já em Posto da Mata, a eficiência 

do látice foi de magnitude desprezlvel. 

As estimativas das herdabilidades entre médias de progênies 

e de seus respectivos intervalos de confiança da circunferência à altura do 

peito para todas as estratégias de análise de variância e para cada local 

são apresentadas na Tabela 14. Percebe-se que houve uma grande 

variação entre as estimativas de h2 obtidas em cada estratégia em ambos 

locais. Em São Mateus, por exemplo, as estimativas de h2 obtidas pelos 

delineamentos em blocos aumentados e em blocos ao acaso foram de 

magnitude inferior em relação aos demais métodos, destacando-se 

principalmente as estimativas negativas · dos limites inferiores dos 

respectivos intervalos de confiança nestes casos. 

Já em Posto da Mata, observa-se que as estimativas de h2 e 

de seus respectivos intervalos de confiança apresentaram valores bem 
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próximos, exceto para o delineamento em blocos aumentados. Isto 

provavelmente ocorreu devido à baixa eficiência do látice. Verifica-se que 

para o delineamento em blocos aumentados, as estimativas de h2 variaram 

amplamente, havendo até estimativa negativa de h2
, bem como dos limites 

inferiores dos respectivos intervalos de confiança. No que se refere a este 

delineamento, percebe-se que as estimativas de h2 e dos respectivos 

intervalos de confiança apresentaram valores discrepantes em ambos os 

locais em relação às estimativas obtidas pelas demais estratégias de 

análise de variância, e mesmo entre as estimativas obtidas em BA1, BA2 e 

BA3. Isto deve-se em parte ao fato de que as demais estratégias de análise 

de variância utilizaram repetições, o que determina uma variância 

fenotlpica menor. Além disso, no delineamento em blocos aumentados, 

parte das diferenças entre tratamentos está na soma de quadrados de 

blocos, por se tratar de uma análise de variância intrablocos, o que pode 

ter levado a menores estimativas de o!. 

Os resumos das análises de variância conjunta para CAP para 

todas as estratégias de análise de variância são apresentadas na Tabela 

15. Verifica-se que o Teste F foi altamente significativo (P<0,01) para o

efeito de progênies, indicando a possibilidade de sucesso com a seleção, 

para todas as estratégias, exceto para o delineamento em blocos 

aumentados, fato este também observado nas análises individuais. No 

tocante, a interação progênies x locais, constata-se que o desempenho das 

progênies não foi coincidente entre os locais pois a interação foi altamente 

significativa (P<0,01) para a maioria das estratégias de análise de 

variância. A decomposição da interação em parte simples e complexa foi 
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feita utilizando-se a metodologia de Vencovsky (1987) e verificou-se que a 

interação foi predominantemente do tipo complexa indicando a ausência de 

correlação genética entre o desempenho médio das progênies em São 

Mateus e Posto da Mata. 

Percebe-se pela Tabela 15 que as estimativas do CV foram de 

magnitude semelhante entre as estratégias de análise de variância, fato 

este também observado nas análises individuais (Tabela 12). Os valores 

das estimativas dos CV's foram intermediários aos valores obtidos em cada 

local, o que é esperado uma vez que as estimativas do QMErro foram de 

magnitude semelhante entre os locais, havendo diferença apenas entre a 

média das progênies em cada local. A melhoria na precisão pelo uso da 

testemunha intercalar (Test) e dos métodos de análise de vizinhança 

(Papadakis e Média Móvel) foi pequena, cerca de 9 e 12%, 

respectivamente. 

As estimativas das herdabilidades entre médias de progênies 

e de seus respectivos intervalos de confiança da circunferência à altura do 

peito (cm/planta) obtidas a partir das análises de variância conjuntas para 

todas as estratégias são apresentadas na Tabela 16. Observa-se que à 

exceção do delineamento em blocos aumentados as estimativas de h2 

obtidas foram de magnitude semelhante entre as estratégias e 

relativamente superiores às obtidas nas análises individuais. Os resultados 

obtidos neste trabalho são semelhantes aos valores encontrados por Pinto 

Júnior (1984) na avaliação de progênies de E. urophyl/a e são coerentes 

com os valores relatados em levantamento realizado por Castro (1992), 

envolvendo 43 resultados de avaliação de progênies de eucalipto de 
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diferentes espécies e idades, onde h2 ao nlvel de média de progênies para 

o diâmetro à altura do peito variou de 34 a 86%, com média de 62%.

Visando uma melhor comparação entre os métodos que 

utilizaram repetições e o delineamento em blocos aumentados, estimou-se 

a herdabilidade padronizada (h2 ao nlvel de parcela) para cada estratégia 

de análise de variância de modo análogo ao apresentado na avaliação de 

progênies do feijoeiro. Neste caso, como o modelo é misto, isto é, o efeito 

de locais é fixo e o de progênies é aleatório, e também, o método de 

obtenção dos componentes da variância utilizado foi o de Hicks (1973), 

não foi possfvel utilizar as expressões dos intervalos de confiança 

apresentados por Singh et ai. (1993); assim sendo, obteve-se os erros 
associados às estimativas de h;

adr
.. No entanto, na literatura não há 

expressões dos erros de h2 ao nlvel de parcela para este modelo 
especifico, portanto, foi desenvolvida a expressão para var(h;,c1r.> a partir da 

expressão da variância do quociente de duas variâncias (Kempthorne, 

1957) e adotou-se os mesmos procedimentos e simbologia apresentados 

por Vencovsky & Barriga (1992) na a obtenção da variância da 

herdabilidade ao nfvel de individuo. As expressões obtidas são mostradas 

a seguir: 

h2 - � padr. - if- + O: 
p 8 

h2 _ a(Q
4 - Os) 

padr. - aQ + bQ 4 6 

vâr(ii:..,.)= (;)'[o,(� - ô;J
2 

+D2(a� +bô;)
2

] ,sendo 



onde: 

04: quadrado médio de progênies; 

Q
6

: quadrado médio do erro; 

n1: número de graus de liberdade de Q4 

n
2

: número de graus de liberdade de 0
6

•
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As estimativas das herdabilidades padronizadas e de seus 

respectivos erros da circunferência à altura do peito são apresentadas na 

Tabela 16. Verifica-se que houve pequena variação entre as estimativas de 

h;adr. para todas as estratégias de análise de variância. No entanto, 

observa-se que a estimativa do erro da h;11c1r. para o delineamento em blocos 

aumentados foi elevada e superior a própria estimativa. Entretanto, deve 

ser realçado que as expressões das estimativas do erro são altamente 

influenciadas pelo número de graus de liberdade do erro e pelo número de 
repetições, portanto, isto deve ter contribuldo para a baixa precisão de h; •. 

neste delineamento, pois verifica-se que para as demais estratégias houve 

uma boa precisão. 

A comparação entre as estratégias de análise de variância em 

relação à precisão experimental, e aos parâmetros genéticos e fenotlpicos, 

bem como, os métodos de avaliação da eficiência de seleção foi realizada 

a partir das análises de variância individuais, pois a interação foi 

significativa. 



58 

Pela Tabela 13, verifica-se que as estimativas do CV foram de 

magnitude semelhante entre as estratégias de análise de variância nos 

dois locais, como realçado anteriormente. Observa-se que os métodos de 

análise de vizinhança (Papadakis e Média Móvel) e o método da 

testemunha intercalar proporcionaram uma melhoria quanto à precisão 

experimental de cerca de 25% e 21 % respectivamente, em relação ao 

blocos ao acaso, em São Mateus. Parte desta melhoria, se deve ao fato de 

que neste local houve heterogeneidade dentro dos blocos, o que pode ser 

confirmado pela alta eficiência do uso do látice neste local (Tabela 12). O 

mesmo comportamento não se observa em Posto da Mata, onde os valores 

das estimativas do CV foram bem próximos entre as estratégias de análise 

de variância e a eficiência do látice foi desprezlvel, portanto os métodos de 

análise de vizinhança, bem como o da testemunha intercalar não 

proporcionaram nenhuma melhoria no tocante à precisão experimental em 

relação ao delineamento em blocos ao acaso. 

No que se refere ao delineamento em blocos aumentados, 

observa-se que em média ele foi 11 % mais eficiente quanto à precisão 

experimental que o delineamento em blocos ao acaso em São Mateus e 

menos eficiente que o látice no mesmo local. Já em Posto da Mata a 

estimativa do CV em média foi semelhante aos demais métodos, devido a 

baixa eficiência do látice. 

Os coeficientes de correlação de Spearman entre as médias 

estimadas no látice e as médias estimadas nas demais estratégias de 

análise de variância em São Mateus e Posto da Mata estão apresentadas 

na Tabela 17. Verifica-se que houve uma alta concordância entre os 
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delineamentos, sendo que os menores coeficientes foram para o 

delineamento em blocos aumentados e mesmo neste caso, cerca de 63% 

em São Mateus e 70% em Posto da Mata das progênies selecionadas no 

látice seriam selecionadas neste delineamento. 

Finalmente, assim como comentado na avaliação das 

progênies do feijoeiro, comparou-se as estratégias de análise de variância 

no tocante à eficiência de seleção pelas metodologias de Hamblin & 

Zimmermann (1986) e Fasoulas (1983), cujos resultados podem ser 

visualizados nas Tabelas 18, 19, 20, 21 e 22. Observa-se que a eficiência 

de seleção no delineamento em blocos aumentados foi menor que nas 

demais estratégias embora a mesma tenha aumentado quando se utilizou 

intensidades de seleção mais brandas, i=33% (seleção das 40 progênies 

superiores) e i=49,6% (seleção das 60 progênies superiores), em ambos 

os locais (Tabelas 18 e 19). Para as demais estratégias, constata-se que 

houve uma boa concordância entre os resultados tanto em São Mateus 

como em Posto da Mata. Estes resultados são coerentes com os resultados 

obtidos pela correlação de Spearman. Fica aqui também evidente pelos 

resultados obtidos, que um maior número de repetições deve ser utilizado 

em fases mais avançadas de um programa de melhoramento, onde as 

diferenças entre as progênies têm que ser testadas com maior rigor, no 

entanto, nas etapas iniciais, onde se utiliza uma intensidade de seleção 

branda o delineamento em blocos aumentados demonstra ser uma 

alternativa viável neste aspecto, pois constata-se que com i=49,6% houve 

uma coincidência média de aproximadamente 55%, em ambos os locais. 
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A Tabela 20 mostra as estimativas dos indices de 

diferenciação de Fasoulas (1983) para todas as estratégias de análise de 

variância, onde fica evidente a pouca diferenciação dos materiais avaliados 

em ambos locais. Verifica-se que para o delineamento em blocos 

aumentados, o fndice de diferenciação foi de magnitude inferior àqueles 

obtidos nas demais estratégias, em ambos locais. Constata-se que em 

média, o indica de diferenciação para este delineamento foi de 1,4% em 

São Mateus, indicando que dos 7260 pares de contrastes possfveis 

envolvendo as 121 médias, apenas 102 foram significativos enquanto que 

o látice conseguiu detectar significancia em um número maior de

contrastes, isto é, 384. Em relação aos métodos de análise de vizinhança 

(médias móveis e Papadakis), observa-se que o látice detectou 142 

contrastes significativos a mais que a média dois métodos, neste local. Em 

São Mateus (Tabela 21) verifica-se que as cinco melhores progênies 

selecionadas pelo látice foram, respectivamente, 44, 39, 80, 7 e 15, cujos 

indices de performance foram relativamente próximos entre as estratégias 

avaliadas, exceto, para o delineamento em blocos aumentados, o qual na 

maioria dos casos apresentou índices bem inferiores para as referidas 

progênies. O mesmo comportamento se observa em Posto da Mata (Tabela 

22). Cabem aqui os mesmos comentários feitos na avaliação das progênies 

do feijoeiro com relação à herdabilidade. 

-Aos 26 meses
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A partir dos resultados obtidos, optou-se por analisar as 

seguintes estratégias aos 26 meses: látice, blocos aumentados e blocos 

completos casualizados. 

Os resumos das análises de variância individuais obtidos aos 

26 meses estão apresentados na Tabela 23. Constata-se o mesmo 

comportamento observado na avaliação aos 19 meses no que se refere às 

estimativas dos quadrados médios dos erros que foram de magnitude 

semelhante entre os locais e em relação ao teste F, que foi altamente 

significativo para o efeito de progênies para todas as estratégias de 

análise, exceto para o delineamento em blocos aumentados. 

Com relação à média da circunferência à altura do peito (CAP) 

verifica-se que proporcionalmente a média em São Mateus aumentou mais 

que em Posto da Mata, o que refletiu diretamente nas estimativas do 

coeficiente de variação (Tabela 24). Pode ser constatado que o CV(%) 

reduziu consideravelmente para todas as estratégias em São Mateus, cujas 

estimativas variaram de 16,88 a 27,16. Já em Posto da Mata, as 

estimativas do CV foram de magnitude semelhante às estimativas obtidas 

na avaliação aos 19 meses, e entre as estratégias de análise de variância. 

Verifica-se que a eficiência do látice em relação ao blocos ao 

acaso em São Mateus, reduziu de 45% (Tabela 12) para 24% (Tabela 23). 

As mudas de eucalipto, provenientes do viveiro, de uma mesma progênie, 

apresentam uma certa desuniformidade · no desenvolvimento. Esta 

desuniformidade contribui para maior heterogeneidade nos blocos, ou seja, 

diminuir a precisão. Com o tempo estas diferenças se dissipam, o que 

explica parte desta redução. 
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A heterogeneidade entre os blocos pode ser medida utilizandoQ 

se os CV's obtidos pelo delineamento em blocos aumentados (BA 1, BA2 e 

BA3), pois neste caso cada análise de variância foi feita utilizandoQse os 

dados de cada repetição. Observa-se que as estimativas dos CV's variaram 

entre si, sendo que BA2 foi de magnitude superior em relação às demais 

em ambas idades, e portanto, estes resultados corroboram com a alta 

eficiência do látice neste local. 

Já em Posto da Mata, não houve eficiência do látice, fato este 

também observado na avaliação aos 19 meses. Deve ser acrescentado, 

que neste local, as estimativas do CV(%) obtidas para o delineamento em 

blocos aumentados (BA 1, BA2 e BA3) foram de magnitude semelhante 

entre si, indicando homogeneidade entre os blocos. 

No tocante às estimativas de herdabilidade ao nivel de média 

de progênies, observa-se que os valores obtidos são concordantes com os 

obtidos aos 19 meses, exceto para o delineamento em blocos aumentados 

(Tabela 25). 

Os resultados da análise conjunta estão apresentados na 

Tabela 26. Constata-se pelos resultados obtidos que ocorreu o mesmo 

observado na avaliação aos 19 meses, merecendo destaque a estimativa 

do CV no delineamento em blocos aumentados, a qual foi de magnitude 

superior às demais estratégias. 

Com relação às estimativas de herdabilidade ao nível de 

médias de progênies e herdabilidades padronizadas obtidas a partir das 

análises de variância conjuntas, repetem-se aqui os resultados obtidos aos 

19 meses de idade (Tabela27). 
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Um outro enfoque a ser considerado é a classificação dos 

materiais genéticos quanto à seleção. Nas Tabelas 28, 29, 30, 31, 32 e 33 

podem ser visualizadas as estimativas dos coeficientes de correlação de 

Spearman, eficiência de seleção pelo método de Hamblin & Zimmermann 

(1986) e os indices de performance e diferenciação da metodologia de 

Fasoulas (1983), obtidas a partir das médias de progênies em cada local. 

Chama atenção os coeficientes de correlação de Spearman para o 

delineamento em blocos aumentados, cujas estimativas em média foram 

superiores a 0,65 em ambos locais, mostrando uma boa concordância com 

o delineamento em lática, fato este também constatado na avaliação aos 19

meses. 

No que se refere a eficiência de seleção, pode ser constatado 

pelas Tabelas 29 e 30, que repetem-se aqui os resultados obtidos aos 19 

meses. Estes resultados são coerentes com os resultados obtidos pela 

correlação de Spearman (Tabela 28). 

Nas Tabelas 31, 32 e 33 são apresentados os indices de 

diferenciação e de performance de Fasoulas (1983) para todas as 

estratégias avaliadas. Verifica-se que os indicas de diferenciação (Tabela 

31) foram baixos para todas as estratégias de análise de variância,

principalmente para o delineamento em blocos aumentados que mostrou-se 

menos eficiente que os demais na discriminação das progênies, em ambos 

locais. Estes resultados são concordantes com aqueles obtidos aos 19 

meses de idade. Merecem ser destacados os indicas de diferenciação 

obtidos pelo látice e pelos blocos casualizados, que foram de magnitude 
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superior àqueles encontrados aos 19 meses de idade em Posto da Mata 

(Tabela 31). 

4.3 Considerações gerais 

Os resultados obtidos para ambas culturas indicam que o 

delineamento em blocos aumentados é uma alternativa viável para a 

avaliação de um grande número de genótipos nas etapas iniciais dos 

programas de melhoramento, visando principalmente o descarte de 

materiais desde que sejam aplicadas intensidades de seleção brandas. 

Para melhor eficiência deste delineamento alguns aspectos 

têm que ser considerados, como a utilização de testemunhas adequadas 

que representem bem a variação ambiental da população segregante em 

estudo, procurando-se dentro do possível, utilizar alguns dos genótipos 

que estejam sendo avaliados, como realçado por Bearzoti, 1994. 

Outro aspecto a ser considerado, é em relação às estimativas 

de parâmetros genéticos obtidas pelo delineamento em blocos 

aumentados. Tomando-se como exemplo, as estimativas de herdabilidade 

obtidas para ambas culturas, o método mostrou-se deficiente, 

apresentando estimativas de baixa precisão. Este fato tem sido constatado 

em outras oportunidades (Bearzoti, 1994; Gomes, 1995). Como salientado 

por Bearzoti (1994), uma forma de melhorar a qualidade de suas 

estimativas seria a de, à semelhança dos blocos incompletos, recuperar a 
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informação interblocos. Ao que parece, nenhum trabalho ainda foi feito 

neste sentido. 

Depreende-se portanto, que o delineamento em blocos 

aumentados pode ser útil nas etapas iniciais de um programa de 

melhoramento de plantas, por permitir a avaliação de um grande número 

de genótipos, utilizando menor área e quantidade de insumos, conferindo 

maior facilidade de planejamento e condução, e sem ter a análise afetada 

pela perda de tratamentos regulares. Por outro lado, a menor precisão das 

estimativas, não chega a comprometer sua utilidade, nas fases para as 

quais é recomendado. 

No caso especifico do eucalipto, este método torna-se 

bastante útil na seleção clonal. As empresas normalmente têm um número 

elevado de clones para serem avaliados e nem sempre é fácil obter mudas 

de todos eles, para avaliação em experimentos com repetições. O 

delineamento em blocos aumentados poderia ser utilizado, pois exigiria um 

menor número de mudas por clone, uma vez que não requer repetições, 

havendo também redução na área experimental, possibilitando a avaliação 

de um grande número de clones. Vale acrescentar, que nesta etapa poderia 

ser utilizada a seleção precoce, o que contribuiria para redução do ciclo 

seletivo e que tem se mostrado eficiente em trabalhos conduzidos no Brasil 

(Rezende et ai., 1995). Os clones selecionados precocemente neste caso, 

utilizando-se uma intensidade de seleção branda, seriam avaliados em 

experimentos com repetições para a identificação mais rigorosa dos 

melhores, para posteriormente serem introduzidos no sistema produtivo. 
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Já para a cultura do feijoeiro, a avaliação da população 

segregante em experimentos com repetições nas gerações iniciais, torna

se diflcil principalmente devido a pouca disponibilidade de sementes. O 

uso do delineamento em blocos aumentados contornaria este problema, 

além de permitir a avaliação de um grande número de progênies. Há na 

literatura relatos que no melhoramento de plantas autógamas, não existe 

grande vantagem em se utilizar um número excessivamente grande de 

familias por cruzamento. Assim, é que Fouilloux & Bannerot (1988), a partir 

de estudos teóricos mostram que considerando 40 locos, por exemplo, a 

melhor linhagem obtida quando se avaliam 1000 familias irá acumular um 

número de alelos favoráveis semelhante ao que seria obtido avaliando-se 

100 ou até mesmo 50 familias por cruzamento. 

Este poderia ser um argumento contra à necessidade de usar 

os blocos aumentados para se avaliar um maior número de famílias, como 

foi enfatizado inúmeras vezes neste trabalho. Contudo, vale ressaltar que a 

observação dos autores é para um único cruzamento, e normalmente os 

melhoristas manuseiam várias populações segregantes de uma só vez. 

Evidentemente, há sempre necessidade de se avaliar um grande número 

de familias, especialmente nas etapas iniciais, como já mencionado. 

É preciso salientar entretanto, que os blocos aumentados não 

são a única opção dos melhoristas. Os métodos de análise espacial têm 

recebido nos últimos anos grande destaque (Bartlet, 1978; Wilkinson et ai., 

1983; Besag & Kempton, 1986; Samra et ai., 1990; Vivaldi, 1990; 

Zimmerman & Harville, 1991; Ball et ai., 1993; Brownie et ai., 1993; Stroup 

et ai., 1994; Helms et ai., 1995; Anoshenko, 1996; Clarke et ai., 1996). 
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Inúmeras comparações são relatadas na literatura, e em praticamente 

todas elas há vantagem no seu emprego, desde que o experimento tenha 

sido conduzido em blocos casualizados, evidentemente com repetições. 

Nesta circunstância, a sua utilização como um substituto aos blocos 

incompletos, especialmente os látices, ou até mesmo os blocos 

aumentados, é questionável. 

Neste trabalho foi constatado que os métodos de análise de 

vizinhança (Papadakis e médias móveis), se mostraram promissores na 

remoção de efeitos ambientais, com base na correlação entre parcelas 

adjacentes, quando se detectou heterogeneidade dentro dos blocos. Sendo 

que nestes casos, a melhoria na precisão experimental foi na maioria das 

vezes semelhante ao látice, mostrando que o controle local em linhas e/ou 

colunas foi tão efetivo quanto os métodos baseados na análise espacial. 

Estes resultados são concordantes com os apresentados por Clarke et ai., 

(1996) e Anoshenko, (1996). 

É importante realçar que com os recursos computacionais 

atuais, outras técnicas de análise de vizinhança devam ser estudadas, 

como o método de Wilkinson et al.(1983), o método de Green et ai. (1985), 

o método de ajuste local (Anoskenko, 1996) e até mesmo o modelo

proposto por Zimmerman & Harville (1991), que apresentam técnicas mais 

refinadas na detecção da heterogeneidade espacial. 

Torna-se necessário frisar, que os comentários aqui feitos são 

válidos para ambas culturas, contudo, cada uma apresenta particularidades 

em relação à precisão experimental. Por exemplo, no caso da cultura do 

feijoeiro, ocorre um erro que pode ser denominado de erro pós-colheita. Ele 
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ocorre devido ao manuseio do material após a colheita e é difícil de ser 

controlado. Uma vez colhidas as parcelas, as plantas são ensacadas ou 

amarradas e levadas aos galpões para completarem a seca. Diariamente, 

estas parcelas devem ser retiradas do saco e expostas ao sol. Durante esta 

operação sempre ocorrem algumas perdas de plantas e/ou vagens que são 

aleatórias e contribuem para aumentar o erro. Esta é uma das razões, pela 

qual a precisão dos experimentos com o feijoeiro, avaliadas pelo CV, é 

normalmente inferior a das outras espécies (Estefanel et ai., 1988). 

Em função deste aspecto comentado, procedimentos que 

visam controlar apenas a heterogeneidade do solo, possuem menor efeito 

para a melhoria da precisão experimental, com a cultura do feijoeiro. 

Contudo, o melhorista deve lançar mão de todas as ferramentas 

disponíveis para melhorar a precisão experimental e consequentemente, o 

processo seletivo, o que não invalida nenhum dos processos que foram 

avaliados. 
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5. CONCLUSÕES

1- Constatou-se a viabilidade do emprego do delineamento em blocos

aumentados para seleção de progênies, nas etapas iniciais dos programas 

de melhoramento genético desde que se aplique uma intensidade de 

seleção moderada. 

2- O delineamento em blocos aumentados não se mostrou apropriado para

a estimação de parâmetros genéticos e fenotipicos, devido à baixa 

precisão das estimativas. 

3- O uso de testemunha intercalar não proporcionou melhoria na precisão

experimental para os experimentos com a cultura do feijoeiro, porém para o 

eucalipto ela se mostrou vantajosa. 

4- Os métodos de análise de vizinhança, Papadakis (1937) e o das médias

móveis, mostraram-se eficientes no controle da heterogeneidade ambiental 

dentro dos blocos. A eficiência dos mesmos em relação aos parâmetros 

genéticos e fenotipicos avaliados, foi comparável à do látice. 
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Tabela 1. Esquema das análises de variância para produção de grãos do 

feijoeiro, utilizando totais de parcela. 

FV 

Progênies 

Erro1 

Locais (L) 

Progênies 

(P) 

P xL 

Erro médio2 

onde: 

GL 

Análises individuais 

QM E(QM)3

cl-+2� 

a2 

Análise conjunta 

E(QM)4

d- e d': variâncias do erro experimental das análises individuais e

conjunta; 

�
s 

: variância genética entre progênies no local s; 

a; : variância genética entre progênies independente de local; 

�1: variância da interação progênies por locais; 

1 e 2 
, para os delineamentos em látice e em blocos aumentados utilizou-se 

o erro efetivo e o erro efetivo médio, respectivamente.

3
, para os delineamentos em látice e em blocos ao acaso. 

4 , para o delineamento em blocos aumentados. 
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Tabela 2. Esquema das análises de variância para circunferência à altura 

do peito do eucalipto, utilizando média de parcela. 

FV 

Progênies 

Erro1

Locais (L) 

Progênies 

(P) 

Pxl 

Erro médio2

onde: 

GL 

Análises individuais 

QM E(QM)3 E(QM)4

a2 a2 

Análise conjunta 

a2-· +6o; a2· +20: 

a2 e a2·: variâncias do erro experimental das análises individuais e 

conjunta; 

O:s : variância genética entre progênies no local s; 

� : variância genética entre progênies independente de local; 

�': vaiiância da inteiação progênie=, por locais; 

1 e 2 
, para os delineamentos em látice e em blocos aumentados utilizou-se 

o erro efetivo e o erro efetivo médio, respectivamente.

3 
, para os delineamentos em látice e em blocos ao acaso. 

4 , para o delineamento em blocos aumentados. 
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Tabela 3. Resumo das análises de variância individuais ao nível de total de 

parcelas da produção de grãos (g/parcela) do feijoeiro. 

Delineamentos2 QMErro F para Progênies Média (g/parcela) 

GL 

Lavras Lambari Patos Lavras Lambari Patos Lavras Lambari 

Látice1 6630,8 4169,4 1951,7 1,55* 1,13 NS 1,95** 227,2 177,7 

(100) (100) (100) 

BA1 8162,6 1694,4 2248,5 1,38 NS 3,39** 1,92* 233,0 196,6 

(24) (24) (24) 

BA2 4759,5 2652,6 2804,B 2,54** 1,82* 2,62** 242,8 161,7 

(24) (24) (24) 

DBC 7024,1 4798,3 2061,9 1,43* 1,16 NS 1,81** 227,2 177,7 

(120) (120) (120) 

Test1 9581,2 6498,3 5449,3 1,44* 0,96 NS 0,97 NS 226,3 179, 1 

(120) (120) (120) 

Test2 7034, 1 4838,6 2058,9 1,43* 1, 13 NS 1,80** 227,2 177,7 

(119) (119) (119) 

Papadakis 5224,2 2954,9 1978,3 1,83** 1,32 NS 1,70** 227,2 177,7 

(119) (119) (119) 

Média móvel 5296,4 2783,7 1850,9 1,68 .... 1,42* 1,78** 227,2 177,7 

(119) (119) (119) 

1 Eficiência (%) 105,93 115,08 105,64 

2 -Análises de variância: Látice- em látice; BA 1 e BA2- em blocos aumentados utilizando os

dados das repetições 1 e 2, respectivamente; DBC- em blocos ao 

acaso; Test1- em blocos ao acaso ajustado pela testemunha intercalar. 

-Análises de covariância em blocos ao acaso: Test2- utilizando como covariável a testemunha

intercalar; Papadakis- utilizando o método de Papadakis(1937); Média 

móvel- utilizando como covariável a média móvel. 

* e** Teste F significativo ao nível de 1 e 5% de probabilidade, respectivamente.

Patos 

171,6 

175, 1 

149,2 

171,6 

171,9 

171,6 

171,6 

171,6 
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Tabela 4. Coeficientes de variação (CV%) da produção de grãos 

(g/parcela) do feijoeiro em todos os métodos estatisticos 

avaliados em Lavras, Lambari e Patos. 

Delineamentos* CV{%} 

Lavras Lambari Patos 

Látice 35,83 36,33 25,75 

BA1 38,78 20,94 27,07 

BA2 28,41 31,85 35,49 

DBC 36,88 38,98 26,47 

Test1 43,25 45,02 42,94 

Test2 36,91 39,14 26,45 

Papadakis 31,81 30,59 25,92 

Média móvel 32,03 29,69 25,08 

* -Análises de variância: Látice- em látice; BA1 e BA2- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1 e 2, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso; Test1- em 

blocos ao acaso ajustado pela testemunha intercalar. 

-Análises de covariância em blocos ao acaso: Test2- utilizando como

covariável a testemunha intercalar; Papadakis

utilizando o método de Papadakis(1937); Média móvel

utilizando como covariável a média móvel. 
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Tabela 5. Estimativas das herdabilidades e de seus respectivos intervalos 

de confiança (1-cx.=0,95) da produção de grãos do feijoeiro para 

todas as metodologias estatlsticas avaliadas em Lavras, Lambari 

e Patos. 

Delineamentos 

* 

Látice 

BA1 

BA 2 

DBC 

Lavras Lambari Patos 

h' (%) LI LS h' (%) LI LS h' (%) LI LS 

35,53 5,68 55,65 11,68 -29,22 39,24 48,67 24,90 64,68 

27,31 -46,09 58,69 70,51 40,73 83,24 48,00 -4,52 70,45 

60,58 20,76 77,60 45, 14 -10,26 68,83 61,88 23,38 78,34 

30, 12 5,52 51,22 13,58 -16,83 39,68 44,70 25,25 61,41 

Test1 30,52 6,08 51,51 -3,82 -40,36 27,53 -2,53 -38,61 28,43

Test2 30,34 o, 10 51,40 11,64 -26,69 38,37 44,44 20,33 61,24 

Papadakis 

Média móvel 

45,30 

40,64 

21,55 61,84 24, 16 

14,89 58,60 29,64 

-8,76

-0,90

47,09 41, 12 

50,92 43,92 

15,58 58,93 

19,59 60,88 

"'.-Análises de variância: Látice- em látice; BA1 e BA2- em blocos 

aumentados utilizando os dados das repetições 1 e 2, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso; Test1- em 

blocos ao acaso ajustado pela testemunha intercalar. 

-Análises de covariância em blocos ao acaso: Test2- utilizando como

covariável a testemunha intercalar; Papadakis

utilizando o método de Papadakis(1937); Média móvel

utilizando como covariável a média móvel. 
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Tabela 6. Resumo da análise de variância conjunta da produção de grãos 

(g/parcela) do feijoeiro para todos as estratégias estatlsticas 

estudadas. 

Delineamentos1 QMErro F (Prog.) F CV(%) Média 

Pxl 

Látice 4250,7 1,82** 1,15 NS 33,93 192,2 

BA. 4220,6 1,23 NS 1,76* 34,19 190,0 

DBC 4628,1 1,81** 1,10 NS 35,40 192,2 

Test1 7176,3 1,72** 0,95 NS 44,02 192,4 

Test2 4643,9 1,80** 1,11 NS 35,46 192,2 

Papadakis 3385,8 1,73** 1,37* 30,28 192,2 

Média móvel 3310,3 1,78** 1,34* 29,94 192,2 

1 BA : análise conjunta no delineamento em blocos aumentados utilizando as médias 

de progênies de BA 1 em Lavras, BA 1 em Lambari e BA2 em Patos. 

* e ** Teste F significativo ao nível de 1 e 5% de probabilidade, respectivamente. 



92 

Tabela 7. Estimativas das herdabilidades ao ntvel de média de progênies e 

das herdabilidades padronizadas (h;
actr

.> e de seus respectivos 

intervalos de confiança da produção de grãos(g/parcela) do 

feijoeiro obtidas a partir das análises de variância conjuntas para 

cada estratégia de análise estatlstica. 

Delineamentos1 h2 (%) LI LS h:11c1r.(%) LI LS 

Lática 45,08 25,64 60,09 12,80 -31,86 57,46 

BA. 18,98 -9,69 41, 12 7,24 -48,20 62,68 

DBC 44,82 25,31 59,91 12,40 -30,93 55,74 

Test1 42,09 21,60 57,92 10, 10 -28,97 50,07 

Test2 44,63 25,03 59,76 12,59 -31,23 56,01 

Papadakis 42,26 21,83 58,04 12,35 -35,46 60,17 

Média móvel 43,70 23,78 59,09 12,89 -34,71 60,49 

1 BA : análise conjunta no delineamento em blocos aumentados utilizando 

as médias de progênies de BA 1 em lavras, BA 1 em lambari e BA2 

em Patos. 
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Tabela 8. Coeficientes de correlação de Spearman entre as médias 

estimadas no látice e nas demais estratégias de análise de 

variância da produção de grãos do feijoeiro 

Delineamentos1

BA 

DBC 

Test1 

Test2 

Papadakis 

Média móvel 

Correlação de Spearman 

0,5440 

0,9792 

0,9807 

0,8431 

0,9311 

0,9221 

1 BA : análise conjunta no delineamento em blocos aumentados utilizando 

as médias de progênies de BA 1 em Lavras, BA 1 em Lambari e BA2 

em Patos. 
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Tabela 9. Eficiência de seleção estimada (%) em relação ao látice da 

produção de grãos do feijoeiro. 

Delineamentos1 Proporção selecionada(%) 

16,52 16,53 33,0 49,6 

BA 31,25 50,00 33,33 36,68 

DBC 81,25 75,00 88,89 86,67 

Test1 50,00 75,00 62,96 66,67 

Test2 87,50 81,25 85,18 86,67 

Papadakis 87,50 68,75 77,78 83,33 

Média móvel 81,25 68,75 66,67 80,00 

2 e 3 16 (%): seleção das 20 progênies inferiores e superiores, 
respectivamente. 
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Tabela 10. Índice de performance(%) de Fasoulas para todas as estratégias de análise de 
variância da erodu5:ão de grãos do feijoeiro. 

No Delineamento No Delineamento 

eroa. 2 3 4 5 6 7 er29. 2 3 4 5 6 7 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62 0,0 0,0 0,8 1,7 1,7 1,7 0,8 
2 0,0 0,0 3,3 0,0 2,5 6,7 5,8 63 0,0 0,0 3,3 0,0 2,5 1,7 4,2 
3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 0,0 0,0 3,3 0,0 2,5 3,3 1,7 
5 0,0 0,0 0,0 1,7 º·º 0,0 0,0 66 11,7 0,0 19,2 11,7 19,2 5,0 5,0 
6 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,8 67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,8 
9 3,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 70 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 71 0,0 3,3 0,0 1,7 0,0 1,7 1,7 
11 0,0 0,0 1,7 2,5 1,7 1,7 1,7 72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 59,2 0,0 59,2 39,2 60,0 45,0 37,5 74 0,0 1,7 0,0 2,5 0,0 0,0 0,8 
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 4,2 3,3 0,8 0,8 0,8 3,3 6,7 76 o.o 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,8 
16 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
17 0,0 0,0 0,0 1,7 0,8 2,5 8,3 78 11,7 2,5 9,2 2,5 9,2 10,8 17,5 
18 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 0,0 0,0 79 o.o 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 
19 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7 1,7 80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
20 6,7 0,0 3,3 5,0 3,3 1,7 1,7 81 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,8 1,7 
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 1,7 0,8 84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 85 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,8 
25 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,8 
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27 3,3 3,3 0,8 2,5 1,7 1,7 1,7 88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
29 23,3 24,2 25,8 19,2 27,5 40,0 42,5 90 11,7 1,7 6,7 2,5 6,7 5,8 4,2 
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
34 0,0 0,0 0,8 5,8 1,7 0,0 0,0 95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,8 
35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 97 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 10,0 0,0 5,8 5,8 5,0 14,2 27,5 
38 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,8 99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 32,5 9,2 32,5 27,5 31,7 3,3 4,2 
40 25,0 2,5 30,0 47,5 30,0 11,7 21,7 101 0,8 0,0 0,8 0,0 1,7 9,2 2,5 
41 0,0 0,0 19,2 0,0 º·º 0,0 0,0 102 15,8 0,0 9,2 4,2 9,2 29,2 28,7 
42 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 103 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,8 
43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 
45 0,0 0,0 2,5 13,3 1,7 1,7 0,8 106 o.o o.o 0,0 1,7 o.o 0,8 0,0 
46 0,0 0,0 2,5 o.o 2,5 0,0 0,8 107 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
47 11,7 5,0 0,0 7,5 20,0 4,2 5,8 108 58,3 23,3 45,0 37,5 45,8 45,0 37,5 
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 3,3 o.o 3,3 1,7 2,5 1,7 5,0 
49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,3 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,8 
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
54 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 115 0,0 0,0 nn 0,0 nn 0,0 nn 

-,- -·- -,-

55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 
56 0,0 0,0 0,0 0,0 º·º 0,0 0,0 117 0,8 12,5 2,5 10,8 2,5 1,7 3,3 
57 o.o 0,0 o.o 0,0 o.o 0,0 0,8 118 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
58 o.o 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119 0,8 o.o 0,8 7,5 0,0 1,7 3,3 
59 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
80 0,0 0,0 0,8 2,5 1,7 1,7 1,7 121 5,0 0,0 5,8 2,5 3,3 0,0 0,8 
61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Legenda - Delineamento: 1 - Látice, 2 - Blocos Aumentados, 3 - DBC, 4 - Test1, 5 - Test2, 6 - Papadakis, 
7 -Média móvel 
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Tabela 11. Índice de diferenciação (D) de Fasoulas para todas as 

estratégias de análise de variância da produção de grãos do 

feijoeiro. 

Delineamentos D{%} 

Látice 5,00 

BA 1,90 

DBC 4,97 

Test1 4,72 

Test2 4,97 

Papadakis 4,49 

Média móvel 5,18 

Média(%) 4,46 
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Tabela 12. Resumo das análises de variância individuais ao nlvel de média 

de parcelas da circunferência à altura do peito(cm/planta) do 

eucalipto aos 19 meses. 

Delineamentos2 QMErro (GL) F para Tratamento Média 

São Mateus Posto Mata São Mateus Posto Mata São Mateus Posto Mata 

Látice 1 7,939 8,650 1,80** 1,99** 10,59 24,59 

(210) {210)

BA 1 11,698 15,893 0,99NS 0,96NS 11,96 24,90 

(30) (30)

BA 2 13,303 9,051 0,80NS 1,65* 9,54 25,01 

(30) (30)

BA 3 6,391 8,239 1,16NS 1,31 NS 8,87 24,96 

(30) (30)

DBC 11,536 8,659 1,46** 1,99** 10,59 24,59 

(240) (240)

Test 7,830 8,670 1,75** 1,93** 10,59 24,58 

(239) (239)

Papadakis 7,530 8,653 1,48** 1,99** 10,59 24,59 

(239) (239)

Média móvel 7,229 8,689 1,55** 1,98** 10,59 24,59 

(239) (239)

1 Eficiência (%) 145,31 100,10 

2 -Análises de variância: Látice- em látice; BA1, BA2 e BA3- em blocos aumentados utilizando

os dados das repetições 1 , 2 e 3, r�spectivamente; DBC- em blocos ao 

acaso. 

-Análises de covariância em blocos ao acaso: Test- utilizando como covariável a testemunha

intercalar; Papadakis- utilizando o método de Papadakis(1937); Média 

móvel- utilizando como covariável a média móvel. 

* e ** Teste F significativo ao nível de 1 e 5% de probabilidade, respectivamente.
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Tabela 13. Coeficientes de variação (CV%) da circunferência à altura do 

peito (cm/planta) do eucalipto em todos os métodos estatiticos 

avaliados em São Mateus e Posto da Mata aos 19 meses. 

Delineamentos* CV(%) 

São Mateus Posto da Mata 

Látice 26,60 11,96 

BA1 25,87 14,48 

BA2 34,59 10,88 

BA3 25,79 10,40 

DBC 32,06 11,97 

Test 26,41 11,98 

Papadakis 25,90 11,96 

Média Móvel 25,38 11,99 

* -Análises de variância: Látice- em látice; BA1, BA2 e BA3- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1 , 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 

-Análises de covariância em blocos ao acaso: Test- utilizando como

covariável a testemunha intercalar; Papadakis

utilizando o método de Papadakis(1937); Média móvel

utiiizando como covariávei a média móvei. 



99 

Tabela 14. Estimativas das herdabilidades e de seus respectivos intervalos 

de confiança (1-a=0,95) da circunferência à altura do peito do 

eucalipto para todas as metodologias estatlsticas avaliadas em 

São Mateus e Posto da Mata aos 19 meses 

Delineamentos* São Mateus Posto da Mata 

h2 (%) LI LS h2 (%) LI LS 

Látice 42,37 20,83 58,73 43,15 21,91 59,29 

BA1 25,62 -39,23 56,22 -28,96 -141,39 24,09 

BA 2 8,39 -71,47 46,08 13,60 -61,72 49,14 

BA3 24,42 -41,47 55,51 1,27 -84,81 41,88 

DBC 26,15 -0.60 46,79 43,38 22,87 59,21 

Test 39,78 17,94 56,62 42,42 21,54 58,52 

Papadakis 29,02 3,28 48,87 43,42 22,91 59,24 

Média móvel 33,05 8,77 51,77 43,11 22,48 59,02 

* .-Análises de variância: Látice- em látice; BA 1, BA2 e BA3- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 

-Análises de covariância em blocos ao acaso: Test- utilizando como

covariável a testemunha intercalar; Papadakis-

11tili7�nrln n mõtorln ria Canad ... l.-ic/1 Q�7\• 11.AAdi ... mÓ"""'L 
..-•■•■-.,., l�'W 'V" 111....,• '--'-' �'--' 1 t' liiAnl�\ 1 ._,__, 1 /1 IYl'w" IY li Y'v'I-

utilizando como covariável a média móvel. 
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Tabela 15. Resumo da análise de variância conjunta da circunferência à 

altura do peito (cm/planta) do eucalipto em todos os métodos 

estatiticos avaliados aos 19 meses. 

Delineamentos1 QMErro F (Trat.) F CV(%) Média 

xL 

Látice 8,294 2,02'"' 1, 77.,.,, 16,37 17,59 

BA 11,177 1,27NS 1,02NS 19,26 17,36 

DBC 10,097 1,83** 1,55** 18,07 17,59 

Test 8,250 2, 10** 1,62** 16,33 17,59 

Papadakis 8,091 1,96** 1,54** 16, 17 17,59 

Média móvel 7,959 1,97** 1,60** 16,04 17,59 

' BA : análise conjunta no delineamento em blocos aumentados utilizando 

as médias de progênies de BA2 São Mateus e BA2 em Posto da 

Mata. 

"'e*"' Teste F significativo ao nlvel de 1 e 5% de probabilidade, 

respectivamente. 
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Tabela 16. Estimativas das herdabilidades ao nivel de média de progênies 

e de seus respectivos intervalos de confiança e das 

herdabilidades padronizadas (h2 padr.) e seus respectivos erros 

(EP) da circunferência à altura do peito (cm/planta) do 

eucalipto aos 19 meses obtidas a partir das análises de 

variância conjuntas para cada estratégia de análise estatlstica. 

Delineamentos* h2 (%) LI LS h2 padr.(%) EP 

Látice 46,73 26,82 61,85 12,76 3,91 

BA1
. 21,54 -46,86 53,82 12,07 13,94 

DBC 39,98 18,24 56,76 9,99 3,61 

Test 48,00 29,14 62,54 13,33 3,87 

Papadakis 44,41 24,26 59,96 11,75 3,75 

Média móvel 44,68 24,62 60,15 11,86 3,76 

1 BA : análise conjunta no delineamento em blocos aumentados utilizando 

as médias de progênies de BA2 São Mateus e BA2 em Posto da 

Mata. 
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Tabela 17. Coeficientes de correlação de Spearman entre as médias 

estimadas no látice e nas demais estratégias de análise de 

variância da circunferência à altura do peito do eucalipto aos 

19 meses. 

Delineamentos* 

BA1 

BA2 

BA3 

DBC 

Test 

Papadakis 

Média móvel 

Correlação de Spearman 

São Mateus Posto da Mata 

0,6568 0,7512 

0,6476 0,7036 

0,5790 0,6395 

0,8808 0,9994 

0,9556 0,9987 

0,9281 0,9964 

0,9168 0,9988 

* -Análises de variância: Látice- em látice; BA 1 , BA2 e BA3- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 

-Análises de covariância em blocos ao acaso: Test- utilizando como

covariável a testemunha intercalar; Papadakis

utilizando o método de Papadakis(1937); Média móvel

utilizando como covariável a média móvel. 
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Tabela 18. Eficiência de seleção estimada (%) em relação ao látice 

circunferência à altura do peito do eucalipto em São Mateus 

aos 19 meses. 

Delineamentos1 Proporção selecionada(%) 

16,52 16,53 33,0 49,6 

BA1 31,25 43,75 51,85 53,33 

BA2 25,00 37,50 51,85 56,67 

BA3 37,50 31,25 29,63 50,00 

DBC 75,00 75,00 70,37 73,33 

Test 81,25 81,25 77,78 86,67 

Papadakis 81,25 75,00 77,78 80,00 

Média móvel 81,25 68,75 77,78 80,00 

1 -Análises de variância: Látice- em látice; BA1, BA2 e BA3- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 

-Análises de covariância em blocos ao acaso: Test- utilizando como

covariável a testemunha intercalar; Papadakis

utilizando o método de Papadakis(1937); Média móvel

utilizando como covariável a média móvel. 

2 e 3 16 (%): seleção das 20 progênies inferiores e superiores, 
respectivamente. 
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Tabela 19. Eficiência de seleção estimada (%) em relação ao látice 

circunferência à altura do peito do eucalipto em Posto da Mata 

aos 19 meses. 

Delineamentos1 Proeor�ão selecionada{%} 

16,52 16,53 33,0 49,6 

BA1 56,25 37,50 59,26 63,33 

BA2 43,75 31,25 62,96 63,33 

BA3 50,00 37,50 48,14 46,67 

DBC 100,00 93,75 100,00 100,00 

Test 93,75 93,75 100,00 100,00 

Papadakis 93,75 87,50 100,00 96,67 

Média móvel 93,75 87,50 100,00 100,00 

1 -Análises de variância: Látice- em látice; BA1, BA2 e BA3- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 

-Análises de covariância em blocos ao acaso: Test- utilizando como

covariável a testemunha intercalar; Papadakis

utilizando o método de Papadakis(1937); Média móvel

utilizando como covariá.vel a média móvel. 

2 e 3 16 (%): seleção das 20 progênies inferiores e superiores, 
respectivamente. 
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Tabela 20. Índice de diferenciação (D) de Fasoulas para todas as 

estratégias de análise de variância da circunferência à altura do 

peito do eucalipto aos 19 meses. 

Delineamentos* 0(%) 

São Mateus Posto da Mata 

Látice 5,28 6,23 

BA1 1,06 1,27 

BA2 0,83 3,55 

BA3 2,30 3,11 

DBC 2,80 6,20 

Test 4,97 5,92 

Papadakis 3,10 6,22 

Média móvel 3,57 6,18 

Média (%) 2,99 4.83 

* -Análises de variância: Látice- em látice; BA1, BA2 e BA3- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 

-Análises de covariância em blocos ao acaso: Test- utilizando como

covariável a testemunha intercalar; Papadakis

utilizando o método de Papadakis(1937); Média móvel

utilizando como covariável a média móvel. 
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Tabela 21. Índice de performance(%) de Fasoulas para todas as estratégias de análise de variância

circunferência à altura do peito do eucalipto em São Mateus aos 19 meses. 

No Delineamento No Delineamento 
erog. 2 3 4 5 6 7 8 erog. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 4,2 0,0 0,0 0,0 5,0 2,5 1,7 2,5 63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,8 64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 4,2 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,8 
5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 17,5 1,7 0,0 8,3 7,5 9,2 11,7 16,7 68 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 6,7 1,7 0,0 1,7 0,8 9,2 5,8 13,3 
9 0,8 0,0 0,0 1,7 0,8 2,5 0,0 0,0 70 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 2,5 0,0 4,2 
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 4,2 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 4,2 5,0 
11 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 2,5 1,7 0,0 72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 4,2 0,8 0,8 0,0 15,0 4,2 9,2 10,0 74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 0,0 0,8 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 14,2 14,2 0,0 2,5 15,8 25,8 12,5 20,0 76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 4,2 1,7 0,0 0,0 0,8 2,5 0,0 0,8 78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 10,8 0,0 0,0 6,7 3,3 11,7 0,0 0,8 79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 19,2 0,8 0,0 49,2 11,7 25,8 9,2 13,3 
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
21 0,0 0,0 1,7 o.o 0,0 2,5 0,0 0,0 82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
22 7,5 1,7 0,0 0,0 3,3 9,2 8,3 8,3 83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23 2,5 0,8 0,0 0,0 0,8 2,5 0,0 0,0 84 7,5 6,7 0,0 0,0 0,8 2,5 9,2 2,5 
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 85 4,2 1,7 0,0 0,0 0,8 3,3 3,3 2,5 
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,5 0,0 0,8 87 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 2,5 0,0 2,5 
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 88 12,5 0,0 8,3 0,0 10,8 18,3 10,8 6,7 
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30 4,2 5,0 0,0 0,0 0,8 8,3 5,0 8,3 91 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
32 12,5 2,5 o.o 3,3 9,2 15,0 3,3 5,0 93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 4,2 1,7 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 
35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 1,7 3,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 
38 9,2 0,0 0,0 0,0 3,3 4,2 4,2 0,8 97 10,0 2,5 0,8 0,0 7,5 13,3 5,0 5,0 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99 o.o 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 20,8 7,5 0,0 2,5 9,2 15,0 23,3 24,2 100 6,7 0,8 0,8 0,0 0,8 9,2 1,7 2,5 
40 7,5 0,0 0,0 5,8 0,8 2,5 9,2 10,0 101 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,5 0,0 0,0 
41 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,8 102 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 3,3 2,5 
42 8,3 0,0 5,8 0,0 5,8 11,7 3,3 2,5 103 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
44 36,7 2,5 19,2 0,0 25,0 40,0 12,5 10,0 105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106 0,0 0,8 0,0 2,5 0,0 0,0 1,7 0,0 
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
47 6,7 0,0 0,8 0,0 0,8 2,5 7,5 4,2 108 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.8 
50 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.8 111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
51 8,7 0,0 0,0 1,7 0,8 0,0 1,7 2,5 112 1,7 0,0 0,0 10,8 0,8 2,5 1,7 2,5 
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
53 1,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 1,7 2,5 114 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
54 nn nn nn nn 0,0 0,0 ,. " 

0,0 115 0,0 0,0 O,Q 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 u,u u,u u,u u,u u,u 

55 12,5 0,0 8,3 0,0 10,8 8,3 4,2 5,0 116 0,0 0,0 o.o 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
56 4,2 0,0 1,7 0,0 0,8 2,5 0,0 0.8 117 8,3 0,0 0,0 17,5 0,0 4,2 3,3 5,0 
57 0,0 o.o 0,0 o.o 0,0 0,0 º·º o.o 118 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 
58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0.8 119 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 13,3 2,5 0,0 0,0 0,8 3,3 5,8 5,0 121 o.o 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Legenda - Delineamento: 1 - Látice, 2 - BA 1, 3 - BA2, 4 - BA3, 5 - DBC, 6 - Test, 7 - Papadakis, 
8 -Média móvel 
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Tabela 22. Índice de performance(%) de Fasoulas para todas as estratégias de análise de variância 

circunferência à altura do peito do eucalipto em Posto da Mata aos 19 meses. 

No Delineamento No Delineamento 
erog. 1 2 3 4 5 6 7 8 erog. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 o.o o.o 0,8 0,8 o.o o.o o.o o.o 62 21,7 1,7 0,8 9,2 19,2 20,8 20,8 20,0 
2 0,8 o.o 0,8 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 63 0,8 o.o 19,2 o.o 0,8 o.o o.o 0,8 
3 o.o o.o 0,8 0,8 o.o o.o º·º o.o 64 o.o 0,0 o.o 0,8 o.o o.o o.o 0,0 
4 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 65 o.o 0,0 0,8 o.o 0,0 o.o o.o 0,0 
5 0,8 o.o 3,3 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 66 0,0 o.o 0,8 1,7 o.o o.o 0,0 o.o
6 0,0 o.o 0,8 1,7 o.o o.o 0,0 0,0 67 15,8 1;7 16,7 4,2 15,8 12,5 16,7 15,8 
7 o.o 0,0 o.o 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 68 10,0 0,0 3,3 0,8 10,0 10,0 9,2 10,0 
8 15,8 0,0 6,7 10,0 16,7 12,5 14,2 16,7 69 0,0 o.o 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 8,3 4,2 0,8 0,8 6,7 10,0 9,2 6,7 70 4,2 0,0 0,8 9,2 4,2 5,0 4,2 4,2 
10 0,8 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 71 0,8 0,0 2,5 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 
11 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 o.o 0,8 0,8 72 o.o 0,0 0,8 0,0 0,0 o.o o.o o.o 
12 o.o o.o 3,3 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 73 4,2 0,0 0,8 o.o 4,2 5,0 4,2 4,2 
13 2,5 0,0 3,3 1,7 2,5 2,5 0,8 1,7 74 5,0 0,0 19,2 4,2 5,0 5,0 5,0 o.o 
14 o.o o.o 0,8 1,7 o.o o.o o.o 0,0 75 o.o o.o o.o 1,7 0,0 o.o o.o o.o
15 52,5 16,7 3,3 10,0 51,7 49,2 47,5 50,0 76 o.o o.o 0,8 o.o 0,0 o.o o.o o.o
16 o.o 0,0 0,8 o.o o.o o.o º·º o.o 77 o.o o.o 0,8 o.o o.o o.o 0,0 0,0
17 o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o º·º o.o 78 15,8 2,5 13,3 1,7 16,7 12,5 22,5 16,7 
18 o.o 0,0 0,0 1,7 o.o o.o 0,0 0,0 79 o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 0,0
19 0,0 0,0 º·º o.o 0,0 o.o º·º o.o 80 12,5 1,7 0,8 6,7 12,5 12,5 11,7 11,7 
20 0,0 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 o.o 0,0 81 0,8 0,0 0,8 3,3 0,8 0,8 0,8 0,8 
21 29,2 3,3 5,8 5,0 27,5 25,0 26,7 27,5 82 4,2 1,7 0,8 0,8 4,2 5,0 5,0 5,0 
22 0,8 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 83 o.o o.o 0,8 o.o 0,0 0,0 o.o 0,0 
23 0,8 0,0 3,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 84 2,5 0,0 0,8 0,8 2,5 2,5 3,3 2,5 
24 0,0 0,0 o.o 3,3 0,0 o.o o.o 0,0 85 14,2 0,0 15,0 1,7 14,2 12,5 18,3 16,7 
25 0,8 o.o 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 86 0,8 o.o 0,0 3,3 0,8 0,8 0,8 0,8 
26 0,8 0,0 5,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 87 0,8 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
27 16,7 4,2 16,7 0,8 16,7 12,5 12,5 15,8 88 4,2 o.o 3,3 66,7 4,2 5,0 5,0 4,2 
28 0,8 o.o 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 89 5,0 o.o 22,5 6,7 5,0 5,0 5,0 5,0 
29 o.o o.o 0,8 o.o o.o º·º º·º º·º 90 0,0 o.o 0,0 0,0 o.o o.o o.o 0,0 
30 0,8 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 91 0,0 º·º 0,8 o.o o.o o.o 0,0 0,0 
31 o.o 0,0 º ·º o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 92 o.o o.o 0,8 0,8 0,0 o.o o.o 0,0
32 1,7 o.o 0,8 7,5 1,7 0,8 0,8 1,7 93 0,8 o.o 4,2 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 
33 0,8 º ·º 0,8 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 94 0,0 0,0 0,8 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 
34 0,0 0,0 0,8 o.o 0,0 0,0 º·º 0,0 95 o.o 0,0 0,0 o.o 0,0 o.o o.o 0,0
35 0,8 0,0 0,8 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 96 0,8 0,0 0,8 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 
36 0,8 2,5 º ·º 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 97 0,0 0,0 0,0 0,8 o.o 0,0 o.o 0,0 
37 0,8 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 98 o.o o.o 0,8 o.o o.o 0,0 o.o o.o
38 0,8 0,0 5,8 º ·º 0,8 0,8 0,8 0,8 99 8,3 º·º 3,3 1,7 9,2 9,2 9,2 10,0 
39 0,8 o.o 0,8 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 100 10,0 3,3 7,5 3,3 12,0 10,0 10,0 10,0 
40 0,8 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 101 0,0 1,7 o.o 0,8 o.o º·º 0,0 o.o
41 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 o.o o.o 102 0,8 o.o 2,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
42 0,8 0,0 1,7 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 103 2,5 0,0 6,7 1,7 2,5 2,5 3,3 2,5 
43 5,0 3,3 1,7 0,8 5,0 5,0 5,0 5,0 104 o.o o.o 0,8 0,0 0,0 o.o o.o 0,0
44 10,0 3,3 13,3 1,7 10,0 10,0 10,0 10,0 105 2,5 3,3 0,8 1,7 2,5 2,5 3,3 2,5 
45 0,0 o.o 1,7 0,8 o.o o.o º·º o.o 106 0,8 0,0 0,8 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 
46 o.o 0,0 0,8 o.o o.o o.o o.o o.o 107 0,8 3,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
47 o.o o.o º ·º o.o 0,0 o.o o.o o.o 108 5,0 0,8 0,8 1,7 5,0 5,8 5,0 5,0 
48 0,0 o.o o.o 1,7 o.o o.o º·º 0,0 109 4,2 10,0 0,8 0,8 4,2 5,0 5,0 4,2 
49 0,0 o.o 0,8 o.o o.o 0,0 o.o o.o 110 o.o 3,3 0,8 o.o 0,8 o.o 0,8 0,8 
50 o.o º·º 0,8 o.o o.o o.o o.o 0,0 111 0,8 o.o 3,3 3,3 0,8 0,8 0,8 0,8 
51 o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o 112 o.o o.o 0,8 o.o o.o 0,0 o.o o.o
52 0,0 o.o 16,7 0,0 o.o o.o o.o o.o 113 2,5 0,0 0,8 o.o 4,2 5,0 4,2 4,2
53 0,0 o.o 0,0 o.o 0,0 o.o º·º 0,0 114 0,0 0,0 0,8 o.o 0,0 0,0 o.o 0,0
54 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 115 0,0 o.o 0,8 o.o 0,0 o.o o.o 0,0
55 0,8 0,0 6,7 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 116 0,8 o.o 0,8 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 
56 o.o 0,0 0,8 0,8 o.o o.o º·º o.o 117 0,0 0,0 o.o 0,8 0,0 o.o 0,0 0,0
57 5,0 3,3 0,8 0,8 5,0 5,0 4,2 4,2 118 o.o 0,0 0,8 o.o 0,0 0,0 0,0 o.o 
58 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 o.o o.o 119 0,0 0,0 0,0 0,8 o.o o.o 0,0 o.o 
59 50,0 2,5 7,5 27,5 48,3 46,7 46,7 47,5 120 0,8 o.o 3,3 o.o 0,8 0,8 0,8 0,8 
60 o.o 0,0 0,8 0,8 o.o o.o 0,8 o.o 121 0,0 0,0 0,8 0,0 o.o o.o o.o 0,0 
61 o.o 0,0 0,0 0,0 o.o o.o º·º o.o

Legenda- Delineamento: 1- Látice, 2- BA1, 3- BA2, 4- BA3, 5- DBC, 6- Test, 7 - Papadakis, 
8 -Média móvel 
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Tabela 23. Resumo das análises de variância individuais ao nível de média 

de parcelas da circunferência à altura do peito(cm/planta) do 

eucalipto aos 26 meses. 

Delineamento2 QMErro (GL) F para Tratamento Média 

São Mateus Posto Mata São Mateus Posto Mata São Mateus Posto Mata 

Látice 1 13,510 14,248 2, 12** 2,58** 21,77 31,90 

(210) (210)

BA 1 16,936 24,923 1,25NS 1, 11 NS 22,75 32,69 

(30) (30)

BA 2 31,824 18,924 0,58NS 1,56NS 20,77 33,14 

(30) (30)

BA 3 18,181 13,869 0,94NS 1,42NS 20,03 32,76 

(30) (30)

DBC 16,741 14,248 1,75** 2,57** 21,77 31,90 

(240) (240)

1 Eficiência (%) 123,92 100,00 

2 -Análises de variância: Látice- em látice; BA1, BA2 e BA3- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 

*e** Teste F significativo ao nivel de 1 e 5% de probabilidade,

iespectivamente. 
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Tabela 24. Coeficientes de variação (CV%) da circunferência à altura do 

peito (cm/planta) do eucalipto aos 26 meses em todos os 

métodos estatlsticos avaliados em São Mateus e Posto da 

Mata. 

Delineamento* CV(%) 

São Mateus Posto da Mata 

Látice 16,88 11,83 

BA1 18,09 15,27 

BA2 27,16 13,13 

BA3 21,29 11,37 

DBC 18,80 11,83 

* -Análises de variância: Látice- em látice; BA1, BA2 e BA3- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 
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Tabela 25. Estimativas das herdabilidades e de seus respectivos intervalos 

de confiança (1-a.=0,95) da circunferência à altura do peito do 

eucalipto aos 26 meses para todas as metodologias 

estatisticas avaliadas em São Mateus e Posto da Mata. 

Delineamento* São Mateus Posto da Mata 

h2 (%) LI LS h2 (%) LI LS 

Látice 52,06 34,54 65,38 52,50 35,14 65,69 

BA1 19,63 -50,01 52,44 -0,20 -87,02 40,70 

BA 2 -74,87 -226,37 -3,48 28,50 -33,45 57,69 

BA3 -3,18 -92,57 38,95 15,65 -57,42 50,09 

DBC 40,13 18,95 56,49 52,50 35,69 65,48 

* .-Análises de variância: Látice- em látice; BA 1, BA2 e BA3- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 



111 

Tabela 26. Resumo da análise de variância conjunta da circunferência à 

altura do peito do eucalipto aos 26 meses para todos as 

métodos estatisticos estudados. 

Delineamento1 

Látice 

BA 

DBC 

QMErro 

13,88 

25,37 

15,49 

F (Trat.) 

2,39**

1,06NS 

2,24**

F 

xL 

2,32**

0,83NS 

2,02** 

CV(%) 

13,88 

18,71 

14,67 

Média 

26,83 

26,92 

26,83 

1 BA : análise conjunta no delineamento em blocos aumentados utilizando 

as médias de progênies de BA2 São Mateus e BA2 em Posto da 

Mata. 

* e** Teste F significativo ao nivel de 1 e 5% de probabilidade,

respectivamente. 
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Tabela 27. Estimativas das herdabilidades ao nivel de média de progênies 

e e seus respectivos intervalos de confiança e das 

herdabilidades padronizadas( e seus respectivos erros (EP) da 

circunferência à altura do peito do eucalipto aos 26 meses 

obtidas a partir das análises de variância conjuntas para cada 

estratégia de análise estatistica. 

Delineamento1 

Látice 

BA. 

DBC 

h2 (%) 

52,63 

2,83 

48,44 

LI 

35,32 

-81,36

30,20

LS 

65,79 

42,50 

62,53 

h2 padr. 

15,62 

1,43 

13,54 

EP 

4, 11 

14,14 

3,88 

1 BA : análise conjunta no delineamento em blocos aumentados utilizando 

as médias de progênies de BA2 São Mateus e BA2 em Posto da 

Mata. 
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Tabela 28. Coeficientes de correlação de Spearman entre as médias 

estimadas no látice e nas demais estratégias de análise de 

variância circunferência à altura do peito do eucalipto aos 26 

meses. 

Delineamentos* 

BA1 

BA2 

BA3 

DBC 

Correlação de Spearman 

São Mateus Posto da Mata 

0,6674 0,7719 

0,6149 0,7457 

0,6050 0,6344 

0,9354 0,9999 

* -Análises de variância: BA1, BA2 e BA3- em blocos aumentados

utilizando os dados das repetições 1 , 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 
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Tabela 29. Eficiência de seleção estimada (%) em relação ao látice da 

circunferência à altura do peito do eucalipto em São Mateus 

aos 26 meses. 

Delineamentos1 Proporção selecionada(%) 

16,52 16,53 33,0 49,6 

BA1 50,00 50,00 44,44 46,67 

BA2 25,00 31,25 44,44 46,67 

BA3 50,00 43,75 22,22 40,00 

DBC 75,00 68,75 74,07 80,00 

1 -Análises de variância: BA 1, BA2 e BA3- em blocos aumentados

utilizando os dados das repetições 1 , 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 

2 e 3 16 (%): seleção das 20 progênies inferiores e superiores, 

respectivamente. 
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Tabela 30. Eficiência de seleção estimada (%) em relação ao látice da 

circunferência à altura do peito do eucalipto em Posto da Mata 

aos 26 meses. 

Delineamentos1 Proporção selecionada(%) 

16,52 16,53 33,0 49,6 

BA1 62,50 18,75 37,04 46,67 

BA2 56,25 50,00 62,96 63,33 

BA3 50,00 25,00 59,26 46,67 

DBC 100,00 100,00 77,78 80,00 

1 -Análises de variância: BA 1, BA2 e BA3- em blocos aumentados

utilizando os dados das repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 

2 
e 

3 16 (%): seleção das 20 progênies inferiores e superiores, 

respectivamente. 
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Tabela 31. Índice de diferenciação (D) de Fasoulas para todas as 

estratégias de análise de variância da circunferência à altura do 

peito do eucalipto aos 26 meses. 

Delineamentos* D(%) 

São Mateus Posto da Mata 

Látice 4,21 9,48 

BA1 2,26 1,82 

BA2 0,29 3,94 

BA3 1,09 4,27 

DBC 3,14 9,42 

Média(%) 2,62 5,79 

* -Análises de variância: Lática- em látice; BA1, BA2 e BA3- em blocos

aumentados utilizando os dados das repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente; DBC- em blocos ao acaso. 
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Tabela 32. Índice de performance {%) de Fasoulas para todas as estratégias de análise de variância 
da circunferência à altura do peito do eucalipto em São Mateus aos 26 meses. 

No Delineamento No Delineamento 

e!:ºS· 2 3 4 5 erog. 2 3 4 5 

1 6,7 0,0 0,8 0,0 6,7 62 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 0,8 o.o 0,0 0,0 0,8 63 0,8 o.o 0,0 0,0 0,8 
3 5,8 0,8 o.o o.o 4,2 64 0,8 1,7 0,0 0,0 0,8 
4 0,8 0,0 0,0 o.o 0,8 65 5,8 2,5 o.o 0,0 0,8 
5 5,0 o.o 0,0 0,0 2,5 66 2,5 1,7 0,0 0,0 0,8 
6 6,7 o.o 0,0 7,5 5,0 67 0,0 o.o o.o 0,0 0,0 
7 13,3 5,8 0,0 0,0 6,7 68 6,7 8,3 0,0 0,0 6,7 
8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 69 9,2 5,8 0,0 0,8 5,0 
9 5,8 o.o o.o 0,0 2,5 10 6,1 1,7 0,8 4,2 3,3 
10 0,8 o.o 0,0 o.o 0,8 71 6,7 0,0 0,0 3,3 0,8 
11 9,2 1,7 0,0 o.o 6,7 72 o.o o.o o.o o.o 0,0 
12 0,8 o.o 0,0 0,0 0,8 73 0,8 1,7 o.o 0,0 0,8 
13 6,7 0,0 0,8 0,0 13,3 74 0,0 0,0 o.o 0,0 o.o
14 2,5 0,0 o.o o.o 0,8 75 o.o 2,5 0,0 o.o o.o
15 11,7 10,8 0,0 0,0 17,5 76 2,5 0,0 o.o 0,8 0,8
16 2,5 4,2 0,0 0,0 2,5 77 o.o 0,0 0,0 o.o o.o
17 2,5 0,8 0,0 0,0 1,7 78 1,7 1,7 0,0 o.o 0,8
18 6,7 0,0 0,8 0,0 5,0 79 o.o o.o 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 80 5,8 1,7 0,0 0,0 5,0
20 0,0 0,0 o.o 0,0 o.o 81 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0
21 2,5 0,0 0,8 0,0 0,8 82 2,5 o.o 0,0 o.o 0,8
22 5,0 o.o 0,8 o.o 4,2 83 0,8 o.o 0,0 o.o 0,0
23 2,5 1,7 0,0 0,0 0,8 84 6,7 5,0 o.o 0,0 3,3
24 2,5 0,0 0,0 o.o 4,2 85 6,7 5,8 0,0 0,0 6,7
25 1,7 0,0 0,0 º·º 0,8 86 o.o o.o 0,0 o.o 0,0
26 0,8 o.o 0,0 0,0 0,8 87 5,8 1,7 0,0 o.o 5,0
27 5,0 0,0 o.o o.o 2,5 88 6,7 1,7 0,8 o.o 5,0
28 5,0 1,7 0,0 0,0 2,5 89 0,8 3,3 0,0 0,0 0,8
29 0,8 1,7 0,0 0,0 0,8 90 0,0 0,0 º·º 0,0 0,0
30 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 91 0,8 o.o o.o 0,0 0,0
31 0,8 0,0 0,0 o.o 0,8 92 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 
32 6,7 2,5 o.o 0,0 5,0 93 0,8 0,0 o.o o.o 0,8
33 0,8 0,8 0,0 o.o 0,8 94 0,8 2,5 0,0 o.o 0,8
34 2,5 2,5 0,0 0,0 0,8 95 6,7 2,5 0,8 0,0 0,8
35 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 96 8,3 8,3 o.o 0,0 6,7
36 12,5 1,7 0,8 0,0 9,2 97 6,1 5,8 o.o o.o 5,0
37 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 98 0,8 2,5 0,0 o.o 0,8
38 2,5 2,5 0,0 o.o 0,8 99 0,8 o.o 0,0 o.o 0,8
39 14,2 10,0 0,0 0,0 10,0 100 10,8 6,7 0,8 o.o 6,1
40 25,0 12,5 0,0 5,8 12,5 101 5,8 2,5 0,0 0,8 5,0
41 2,5 1,7 0,0 0,0 0,8 102 38,3 2,5 0,8 23,3 20,0
42 11,7 2,5 1,7 0,0 12,5 103 0,8 o.o o.o o.o 0,8
43 0,8 o.o 0,0 0,0 0,8 104 o.o o.o o.o 0,0 o.o
44 29,2 8,3 1,7 0,0 23,3 105 2,5 5,8 o.o 0,0 0,8
45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106 2,5 5,8 0,0 0,8 0,8
46 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 107 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
47 6,7 0,0 0,8 o.o 2,5 108 3,3 0,0 0,0 0,0 0,8
48 0,8 0,0 o.o 0,0 0,8 109 0,8 1,7 0,0 0,0 0,8
49 0,8 0,0 o.o 0,0 0,8 110 0,8 5,8 0,0 o.o 0,8
50 2,5 0,0 0,0 0,0 0,8 111 1,7 1,7 0,0 7,5 0,8
51 6,7 0,0 0,0 nn 'li 'li 112 ").I; nn nn 'li 'li ').I; 

v,v 
... , ... .. ,v v,v v,v ... , .. .. , ..

52 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 113 0,8 6,7 0,0 0,0 0,8 
53 5,8 0,8 0,0 0,0 4,2 114 0,8 o.o 0,8 0,0 0,8 
54 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 115 2,5 o.o 0,0 0,0 0,8 
55 5,8 o.o 0,8 0,0 3,3 118 0,8 o.o 0,0 0,0 0,0 
58 5,0 0,8 0,8 0,0 0,8 117 11,7 2,5 o.o 8,7 1,7 
57 0,8 o.o 0,0 0,0 0,8 118 0,8 0,0 o.o 0,0 0,0 
58 5,8 0,0 0,8 0,0 0,8 119 5,0 5,8 o.o o.o 0,8 
59 0,8 o.o o.o o.o 0,0 120 5,8 o.o 0,0 o.o 0,8 
60 10,0 5,8 0,0 0,0 5,0 121 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 
81 0,8 0,0 o.o 0,0 0,0 

Legenda - Delineamento: 1 - Látice, 2 - BA 1, 3 - BA2, 4 - BA3, 5 - DBC. 
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Tabela 33. Índice de performance (%) de Fasoulas para todas as estratégias de análise de variância 
da circunferência à altura do peito do eucalipto em Posto da Mata. 

No Delineamento No Delineamento 
erog. 2 3 4 5 erog. 2 3 4 5 

1 o.o o.o 0,8 o.o o.o 62 21,7 0,0 0,8 13,3 21,7 
2 o.o o.o o.o o.o o.o 63 1,7 1,7 28,3 o.o 1,7 
3 o.o o.o 0,8 o.o o.o 64 º·º o.o o.o o.o 0,0 
4 o.o o.o 0,8 o.o o.o 65 o.o o.o 0,8 o.o 0,0 
5 0,8 o.o 0,8 o.o 0,8 66 o.o o.o 0,8 o.o 0,0 
6 o.o o.o o.o o.o o.o 67 6,7 o.o 2,5 o.o 6,7 
7 o.o o.o o.o o.o o.o 68 32,5 2.5 4,2 0,0 31,7 
8 24,2 0,0 8,3 36,7 22,5 69 o.o o.o 0,0 o.o o.o
9 1,7 4,2 o.o º·º 1,7 70 3,3 o.o 0,8 13,3 2,5
10 0,0 o.o o.o 0,0 0,0 71 0,8 0,0 0,8 o.o 0,8 
11 o.o 0,0 0,8 o.o 0,0 72 o.o o.o o.o o.o 0,0
12 o.o 0,0 0,8 o.o 0,0 73 10,8 0,0 3,3 o.o 10,8
13 0,8 o.o 0,8 0,0 0,8 74 47,5 0,0 22,5 13,3 47,5
14 o.o o.o o.o 0,0 o.o 75 o.o o.o 0,0 o;o 0,0 
15 68,3 25,8 6,7 45,8 68,3 76 º·º o.o o.o o.o 0,0 
16 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 77 o.o o.o 11,7 0,0 0,0 
17 º·º o.o 0,0 0,0 o.o 78 77,5 7,5 50,0 8,3 77,5
18 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 79 0,8 o.o o.o o.o 0,8
19 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 80 18,3 0,8 0,8 3,3 18,3 
20 0,0 o.o 0,0 o.o 0,0 81 1,7 o.o 0,8 4,2 1,7 
21 47,5 5,0 7,5 13,3 47,5 82 3,3 o.o 0,8 o.o 3,3
22 0,8 o.o 0,8 0,0 0,8 83 o.o o.o 0,8 o.o 0,0 
23 0,8 0,0 2,5 0,0 0,8 84 0,8 o.o 0,8 o.o 0,8 
24 º·º 0,0 0,0 o.o o.o 85 33,3 o.o 16,7 0,8 33,3
25 0,8 o.o 0,8 o.o 0,8 86 o.o o.o o.o 4,2 0,0 
26 1,7 0,0 10,0 0,0 1,7 87 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 
27 7,5 1,7 1,7 0,0 7,5 88 1,7 0,0 0,8 42,5 1,7
28 6,7 º·º 0,8 0,0 6,7 89 1,7 o.o 16,7 º·º 1,7
29 0,0 º·º º·º º·º 0,0 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30 1,7 1,7 0,8 o.o 1,7 91 o.o 0,0 0,8 o.o o.o
31 o.o o.o o.o o.o o.o 92 o.o o.o o.o o.o 0,0 
32 1,7 o.o 0,8 5,0 1,7 93 20,8 0,8 7,5 o.o 20,8 
33 o.o 0,0 0,8 o.o o.o 94 o.o o.o 0,0 o.o o.o
34 o.o 0,0 0,8 0,0 0,0 95 0,0 0,0 o.o o.o o.o
35 0,8 o.o 0,8 2,5 0,8 96 o.o o.o 0,8 o.o o.o
36 10,8 5,0 o.o 8,3 10,8 97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 o.o o.o 0,8 o.o 0,0 98 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0
38 o.o o.o 1,7 o.o o.o 99 1,7 o.o 0,8 o.o 1,7 
39 º·º 0,0 0,0 o.o o.o 100 5,0 1,7 5,8 0,8 5,0
40 o.o 0,0 o.o o.o o.o 101 o.o o.o º·º 0,0 o.o
41 o.o o.o o.o 0,0 o.o 102 o.o o.o 0,8 o.o o.o
42 1,7 o.o 0,8 o.o 1,7 103 9,2 o.o 10,0 5,0 8,3 
43 13,3 2,5 1,7 o.o 13,3 104 o.o o.o 0,8 o.o 0,0 
44 . 10,8 5,0 6,7 0,0 10,8 105 7,5 1,7 0,8 5,0 7,5 
45 o.o 0,0 0,8 0,0 o.o 106 0,0 0,0 0,8 o.o o.o
46 o.o o.o o.o 0,0 o.o 107 6,7 5,8 0,8 0,0 6,7
47 0,0 0,0 o.o o.o o.o 108 38,3 5,0 0,8 4,2 38,3
48 o.o 0,0 0,0 0,0 o.o 109 15,8 23,3 0,8 0,0 15,8
49 o.o o.o 0,8 º·º o.o 110 º·º o.o o.o o.o o.o
50 o.o o.o o.o o.o o.o 111 1,7 o.o 0,8 8,3 1,7
51 º·º o.o o.o 0,0 o.o 112 o.o o.o o.o o.o o.o
52 o.o o.o 6,7 o.o o.o 113 15,0 4,2 0,8 o.o 15,0 
53 o.o o.o 0,0 o.o o.o 114 o.o o.o 0,8 o.o o.o
54 0,0 o.o 0,8 o.o o.o 115 o.o o.o o.o o.o o.o
55 0,8 o.o 5,0 o.o 0,8 116 o.o o.o 0,8 o.o o.o
56 o.o o.o 0,8 0,0 o.o 117 o.o o.o o.o o.o 0,0
57 5,8 0,8 0,8 4,2 5,8 118 o.o o.o o.o o.o o.o
58 o.o 0,0 o.o o.o o.o 119 o.o º·º o.o o.o 0,0
59 50,0 4,2 5,8 17,5 50,0 120 o.o o.o 0,8 o.o o.o
60 o.o o.o o.o o.o o.o 121 o.o o.o o.o o.o o.o
61 0,0 º·º º·º º·º º·º

Legenda - Delineamento: 1 - Látice, 2 - BA 1, 3 - BA2, 4 - BA3, 5 - DBC. 
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Apêndice 1. Médias da produção de grãos (g/parcela) do feijoeiro das 

progênies obtidas a partir da análise de variância conjunta no 

delineamento em látice. 

Progênie Média Progênie Média Progênie Média 

1 186,64 42 155,62 83 141,67 
2 232,30 43 146,52 84 175,39 
3 166,87 44 145,46 85 207,01 
4 166,76 45 215,41 86 223,69 
5 176,67 46 216,90 87 145,43 

6 211,26 47 249,80 88 121,03 
7 208,32 48 187,19 89 196,26 
8 129,10 49 192, 11 90 249,42 
9 232,45 50 205,03 91 203,98 

10 141,68 51 158,75 92 138,87 
11 224,79 52 176,20 93 169,62 

12 215,62 53 132,05 94 172,54 
13 303,77 54 128,78 95 188,76 

14 126,67 55 186,05 96 152,88 
15 234,06 56 188,09 97 195,40 
16 183,14 57 191,25 98 245,47 
17 222,73 58 174,98 99 196,07 

18 162,29 59 172,37 100 278,14 
19 207,24 60 224,79 101 226,30 
20 239,75 61 177,71 102 255,86 
21 171,49 62 218,10 103 209,09 
22 152,09 63 221,38 104 174,84 
23 195,78 64 190,56 105 225,26 
24 183, 11 65 223,13 106 211,48 
25 132,67 66 249,57 107 168,93 
26 175,89 67 198,73 108 300,61 
27 232,48 68 126,89 109 232,35 
28 194,57 69 211 ,45 110 155,45 
29 266,62 70 185,51 111 171,38 
30 179,07 71 224,59 112 221,20 
31 164,09 72 175,84 113 204,93 
32 186,66 73 139,56 114 134,82 
33 153,09 74 206,18 115 138,91 
34 223,98 75 176,20 11A 1 AA t1'2 

1 IV 1vu,v\J 

35 217,97 76 185,43 117 228,05 
36 211,70 77 196,87 118 148,00 
37 177,43 78 249,55 119 229,68 
38 186,51 79 152,71 120 153,92 
39 150,27 80 205,61 121 235,35 
40 271,49 81 216,33 
41 126,44 82 154,58 
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Apêndice 2. Médias da circunferência à altura do peito (cm/planta) do 

eucalipto aos 19 meses das progênies obtidas a partir da 

análise de variância conjunta no delineamento em látice. 

Progênie Média Progênie Média Progênie Média 

1 17,41 42 19,66 83 16,56 
2 19,20 43 18,39 84 19,82 
3 17,63 44 21,84 85 20,42 
4 18,10 45 14,53 86 15,05 
5 18,75 46 15,47 87 17,91 
6 17,16 47 17,79 88 20,44 
7 16,20 48 16,21 89 18,31 
8 17,98 49 16,92 90 15,34 
9 19,69 50 16,85 91 14,72 

10 17,30 51 17,17 92 15,49 
11 18,55 52 16,78 93 17,84 
12 16,98 53 17,16 94 17,28 
13 19,56 54 14,35 95 17,75 
14 17,32 55 20,05 96 17,98 
15 22,41 56 17,49 97 18,62 
16 17,31 57 18,61 98 15,68 
17 16,92 58 17,00 99 18,08 
18 16,86 59 19,06 100 20,33 
19 13,67 60 18,95 101 17,52 
20 15,09 61 15,99 102 18,44 
21 20,14 62 19,10 103 17,88 
22 19,09 63 17,04 104 14,93 
23 18,54 64 15,04 105 18,53 
24 16,55 65 17,36 106 18,34 
25 17,05 66 16,77 107 17,56 
26 18,77 67 17,21 108 17,98 
27 20,02 68 19,03 109 18,17 
28 18,30 69 17,04 110 17,21 
29 16,98 70 19,37 111 16,86 
30 19,05 71 19,15 112 17,38 
31 15,10 72 14,75 113 18,64 
32 20,10 73 18,43 114 16,04 
33 16,41 74 16,58 115 16,42 
34 16,53 75 14,77 116 17,14 
35 17,41 76 16,27 117 17,86 
36 19,24 77 14,48 118 16,97 
37 16,24 "70 ""º ri.o .... " .Aô nn 

'º 10,�0 11� 10,..::0 

38 18,04 79 13,71 120 17,50 
39 20,21 80 21,47 121 16,49 
40 18,92 81 17,18 
41 17,38 82 18,37 



122 

Apêndice 3. Médias da circunferência à altura do peito (cm/planta) do 

eucalipto aos 26 meses das progênies obtidas a partir da 

análise de variância conjunta no delineamento em látice. 

Progênie Média Progênie Média Progênie Média 

1 27,64 42 30,18 83 25,44 
2 26,54 43 27,81 84 28,59 
3 27,41 44 32,01 85 31,34 
4 26,28 45 22,02 86 21,14 
5 27,73 46 24,23 87 27,41 
6 26,50 47 26,32 88 28,99 
7 25,15 48 23,93 89 27,26 
8 28,27 49 25,25 90 22,77 
9 29,09 50 24,95 91 24,63 
10 25,96 51 26,46 92 24,56 
11 27,52 52 25,29 93 29,09 
12 25,30 53 25,94 94 26,08 
13 28,28 54 22,74 95 26,74 
14 25,79 55 28,43 96 27,44 
15 33,56 56 26,17 97 27,57 
16 26,33 57 27,54 98 24,90 
17 25,63 58 26,04 99 27,80 
18 24,94 59 29,10 100 30,50 
19 21,56 60 27,96 101 27,28 
20 22,67 61 24,44 102 29,97 
21 30,69 62 28,31 103 27,87 
22 27,91 63 27,95 104 24,10 
23 27,76 64 24,12 105 29,37 
24 25,54 65 25,35 106 27,17 
25 27,10 66 25,84 107 27,50 
26 27,03 67 26,37 108 30,71 
27 29,47 68 31,08 109 28,20 
28 29,46 69 26,69 110 25,24 
29 25,68 70 29,85 111 27,91 
30 28,07 71 28,65 112 25,71 
31 25,11 72 22,25 113 28,79 
32 28,92 73 28,42 114 23,89 
33 25,72 74 27,27 115 24,77 
34 25,81 75 22,52 116 25,66 
35 26,70 76 26,27 117 27,03 
36 31,07 77 22,90 118 23,82 
37 25,05 78 32,08 119 25,61 
38 27,06 79 23,78 120 27,15 
39 29,10 80 �n '>'- 1'>1 -,i:;, ..,,. 

"'....,,�"" , .... , '-""1'--r 

40 29,52 81 26,06 
41 25,59 82 28,59 




