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RESUMO 

 

MONTES, R. F. Espacialização da adaptabilidade produtiva para recomendação 

varietal de cana-de-açúcar. 2018. 81 f. Dissertação (Mestrado em Genética e 

Melhoramento de plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2018.
1
  

 

Um fenômeno biológico recorrente em programas de melhoramento genético 

de plantas, inclusive em cana-de-açúcar, é a instabilidade da performance produtiva de 

genótipos, quando cultivados em diferentes ambientes; ou seja, a “interação de genótipos 

com ambientes” (interação GE). Diversas abordagens estatísticas para a investigação deste 

fenômeno têm sido desenvolvidas, baseadas principalmente em regressão linear ou não-

linear, análise multivariada e estatísticas não-paramétricas. Contudo, abordagens que 

permitam investigações e entendimentos espacializados da interação GE ainda são 

escassas. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi identificar fatores ambientais 

passíveis de espacialização e preponderantes na interação GE em cana-de-açúcar e, com 

ênfase em caracteres relacionados à produção de colmos e de açúcar, construir mapas 

temáticos da adaptabilidade produtiva de genótipos desenvolvidos para cultivo no Estado 

de Goiás. Para isso, utilizaram-se dados fenotípicos provenientes de ensaios finais da rede 

experimental do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar vinculado à 

Universidade Federal de Goiás (PMGCA/UFG), integrante da Rede Interuniversitária para 

o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (Ridesa), conduzidos no ano agrícola 

2011/2012, nesta região. As variáveis resposta consideradas foram: tonelada de colmos por 

hectare (TCH), açúcar total recuperável (ATR) e tonelada de açúcar recuperável por 

hectare (TATR). Os ambientes experimentais foram caracterizados por 31 variáveis, 

obtidas de estações meteorológicas, análises físicas de solo e produtos de sensoriamento 

remoto. Os dados dessas variáveis foram tomados em relação a quatro fases do 

desenvolvimento da cultura: brotação (F1), perfilhamento (F2), crescimento (F3) e 

maturação (F4). A variação entre genótipos, a presença da interação GE e sua magnitude 

foram quantificadas por meio de análises de variância por experimento (análise individual) 

e para o grupo de experimentos (análise conjunta). Os fatores ambientais relacionados à 

interação GE foram identificados por regressão linear simples, em ciclos sucessivos, via 

procedimento stepwise. Foram também obtidas estimativas da sensibilidade diferencial dos 

genótipos frente a esses fatores – coeficientes de regressão genotípicos. Os mapas 

temáticos foram, então, produzidos a partir destes coeficientes e da distribuição espacial 

das variáveis ambientais com maiores efeitos sobre a interação GE. Com isso, 

confirmamos a importância do entendimento destas relações funcionais e a necessidade de 

se aprofundar na identificação de tais fatores em cana-de-açúcar, visto que esse efeito, em 

média, foi responsável por explicar 16% da variação dos dados; quando considerados 

conjuntamente os efeitos principais (genótipo e ambiente) e da interação GE. Concluímos 

que diferentes variáveis ambientais afetam, desigualmente, cada caráter sob avaliação. As 

variáveis que mais contribuíram para a interação GE, considerando-se o caráter TCH nessa 

região, foram: teor de areia no solo, temperatura média na fase F1, temperatura mínima na 

fase F4, precipitação pluviométrica total durante todo o ciclo da cultura e precipitação 

pluvial acumulada na fase F4. Para ATR, foram temperatura mínima na fase F4 e 

precipitação pluviométrica na fase F4; e, para TATR, o teor de areia no solo, a temperatura 

mínima na fase F4 e a temperatura média na fase F3. Para TCH e TATR, destacaram-se os 

clones RB034045 e RB034130 e a cultivar testemunha RB867515, com desempenhos 
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favoráveis em praticamente toda a região de inferência. Quanto à eficiência no acúmulo de 

açúcar (ATR), sobressaíram-se nesse sentido os clones RB034067 e RB034128. 

Corroboraram-se, ainda, estudos anteriores de que a abordagem espacial da interação GE, a 

partir da regionalização da adaptabilidade produtiva na forma de mapas temáticos, destaca-

se como ferramenta simples, intuitiva e bastante informativa para estudos desse tipo em 

cana-de-açúcar. 
 

 

Palavras-chave: cana-de-açúcar, interação genótipo x ambiente, adaptabilidade, 

estabilidade, SIG. 



 

 

ABSTRACT 

 

MONTES, R. F. Spatialization of yield adaptability for varietal recommendation of 

sugarcane. 2017. 81 f. Dissertação (Master in Genetics and Plant Breeding) – Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.
2
  

 

A recurrent biological phenomenon in plant breeding programs, including 

sugarcane, is the instability of the genotypic performances when the genotypes are 

cultivated in different environments; that is, the genotype by environment interaction (GE 

interaction). Several statistical approaches to investigate this phenomenon have been 

developed, mainly based on linear or non-linear regression, multivariate analysis and non-

parametric statistics. However, approaches that allow for spatialized investigations and 

understandings of GE interaction are still rare. The present study was designed to identify 

environmental factors that can be spatialized and are preponderant in the GE interaction in 

sugarcane, and to construct yield adaptability thematic maps of genotypes developed for 

growing in Goiás State, Brazil. For this purpose, we used phenotypic data from final trials 

of the sugarcane breeding program of Universidade Federal de Goiás (PMGCA/UFG), part 

of an inter-university network for development of sugarcane industry in the country, 

Ridesa, conducted in the growing season 2011/2012 in this region. The response variables 

considered were ton of cane (stalks) per hectare (TCH), total recoverable sugar (ATR) and 

yield recoverable sugar (TATR). Experimental environments were characterized by 31 

variables, obtained from meteorological stations, physical soil analysis and remote sensing 

products. The data of these variables were taken in relation to four crop development 

stages: budding (F1), tillering (F2), growing (F3) and ripening (F4). The variation among 

genotypes, the presence of GE interaction and its magnitude were quantified using 

analyzes of variance for each experiment (individual analysis) and for the group of all 

experiments (joint analysis). Environmental factors related to GE interaction were 

identified by simple linear regression, in successive cycles, through a stepwise procedure. 

Estimates of the differential sensitivity of genotypes to these factors (genotypic regression 

coefficients) were also obtained. The thematic maps were produced using these 

coefficients and the spatial distribution of the environmental variables with the higher 

effects on the GE interaction. Therefore, we confirmed the importance of understanding 

these functional relations, and the need to deepen the identification of these factors in 

sugarcane; since such effects, on average, were responsible for explaining 16% of the data 

variation, when taken account together the main effects (genotype and environment) and 

GE interaction. We conclude that different environmental variables affect, unequally, each 

trait under evaluation. The variables that most contributed to the GE interaction in this 

region, concerning TCH, were: sand content in the soil, mean temperature in phase F1, 

minimum temperature in phase F4, total rainfall throughout the crop cycle and 

accumulated rainfall in the F4 phase. For ATR, the more important variables were 

minimum temperature and accumulated rainfall in the F4 phase; and for TATR, soil sand 

content, minimum temperature in phase F4 and average temperature in phase F3. For TCH 

and TATR, the clones RB034045 and RB034130 and the check cultivar RB867515 were 

highlighted because showed favorable performances in almost whole inference region. 

Regarding the sugar accumulation efficiency (ATR), clones RB034067 and RB034128 

were prominent in theses proprieties. We did also corroborate previous studies showing 

that the spatial approach of GE interaction, via regionalization of the yield adaptability as 

                                                           
2 Advisor: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA – UFG. 



 

 

thematic maps, stands out as a simple, intuitive and very informative tool for such studies 

in sugarcane. 

 

 

Keywords: sugarcane, genotype-by-environment interaction, adaptability, stability, GIS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cultivo de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) no Estado de Goiás contempla 

ampla variabilidade de condições edafoclimáticas. Esta amplitude de condições ambientais 

nos plantios comerciais do estado, entretanto, tende a aumentar; uma vez que Goiás 

apresenta a maior área (acima de 10 milhões de hectares) classificada com aptidão alta a 

média para a expansão da cultura no Brasil. Ressalta-se que esta estimativa não computa 

áreas com cobertura vegetal nativa e de proteção ambiental (Embrapa, 2009). Nos últimos 

doze anos essa aptidão pode ser confirmada pelo aumento médio de 8,3% ao ano, na área 

de cultivo do estado, atualmente ranqueada como a segunda maior no país (Conab, 2017).  

Nesse contexto, a recomendação adequada de novas cultivares torna-se fator 

decisivo para a expansão da cultura em novas áreas, bem como para o aumento da 

eficiência produtiva em Goiás. Entretanto, os programas de melhoramento genético, em 

geral, enfrentam incertezas na recomendação de seus novos genótipos, assim como os 

produtores apresentam dificuldades na correta alocação desses genótipos. Tal fato decorre, 

principalmente, das diferentes respostas de cada genótipo aos estímulos da variação 

ambiental; fenômeno biológico conhecido como “interação de genótipos com ambientes”, 

normalmente denotado apenas como interação GE. Assim, sob a presença desta interação, 

há inconsistência no ordenamento de um grupo de genótipos quando submetido a 

diferentes condições ambientais. Mas, a interação GE não deve ser considerada apenas 

como um problema a ser superado; pois, interações positivas, associadas com 

características previsíveis do ambiente, oferecem oportunidades reais de ganhos em 

eficiência produtiva, haja vista as possibilidades de se capitalizar adaptabilidades 

específicas (Duarte & Vencovsky, 1999; Chaves, 2001). 

Diversas abordagens estatísticas têm sido desenvolvidas (ou melhoradas) 

objetivando-se melhor entendimento desse fenômeno (interação GE), baseadas, 

principalmente, em regressão linear, regressão não-linear, análise multivariada e 

estatísticas não-paramétricas. Contudo, para o aproveitamento de potencias interações 

positivas associadas a características previsíveis do ambiente, necessitam-se de 

entendimentos no que tange aos fatores ambientais preponderantes na manifestação do 
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fenômeno. Ainda, evidencia-se como necessária a adoção de abordagens que permitam a 

investigação espacializada do comportamento genotípico ao longo de uma ampla região 

alvo, levando-se em consideração, principalmente, a variação espacial dos fatores 

ambientais importantes na manifestação da interação GE; abordagem esta ainda pouco 

difundida e objeto deste estudo.  

O acesso a informações relacionadas a fatores ambientais marcantes na 

modulação do comportamento genotípico e o estudo espacializado da interação GE têm 

permitido: identificar fatores ambientais determinantes na interação GE; agregar conceitos 

de adaptabilidade/estabilidade sob a forma de representação cartográfica da adaptabilidade 

genotípica; inferir sobre o comportamento genotípico para locais não amostrados; 

aumentar o refinamento e a eficiência do processo de recomendação de cultivares; 

complementar abordagens tradicionais de estudo desse fenômeno, as quais não levam em 

consideração sua distribuição espacial; ter como produto final mapas intuitivos e de fácil 

interpretação (Van Eeuwijk et al., 1996; Martins, 2004; Annicchiarico et al., 2006; 

Cardoso Júnior, 2013; Sá, 2013; Costa Neto, 2017). Estes estudos têm demonstrado o 

potencial dessa abordagem em auxiliar a definição de prioridades no contexto dos 

programas de melhoramento.  

Nesse sentido, os objetivos deste trabalho foram identificar variáveis 

ambientais relevantes para se determinar a interação GE em cana-de-açúcar, nas condições 

de cultivo predominantes no Estado de Goiás, e produzir inferência espacial da 

adaptabilidade produtiva para a cultura, mediante elaboração de mapas temáticos do 

comportamento de clones e variedades comerciais com potencial de cultivo na região. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 GENERALIDADES SOBRE A CANA-DE-AÇÚCAR 

 

A cana-de-açúcar é uma monocotiledônea, alógama, semi-perene (quando em 

cultivo extensivo), pertencente à família Poaceae e ao gênero Saccharum. É uma espécie 

que apresenta metabolismo C4 de elevada eficiência fotossintética e alta adaptação a 

climas tropicais e subtropicais (Figura 1) (Zhou & Gwata, 2015). As cultivares modernas 

constituem-se de híbridos interespecíficos poliploides, com constantes aneuploidias, de 

modo que seu número de cromossomos varia de 100 a 130 (Grivet et al., 1996). Estes 

autores citam, ainda, que os primeiros clones domesticados foram originários da Nova 

Guiné e Índia. No Brasil, a espécie foi introduzida quase na mesma época de sua 

colonização por Portugal, assim, a cultura completa mais de quinhentos anos de história 

(Barbosa, 2014). 

 
Figura 1. Regiões tropicas e subtropicais em que predominam o cultivo de cana-de-açúcar 

(destaque em vermelho), abrangendo as latitudes de 35º Norte à 35º Sul.  

 

No que tange às cultivares, nas últimas quatro décadas, o melhoramento 

genético da cana-de-açúcar tem exercido papel fundamental para o desenvolvimento do 

setor sucroenergético, com a contínua disponibilização de novos materiais, cada vez mais 
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bem adaptados as diversas condições ambientais. Landell & Silva (2004) destacam que a 

importância do melhoramento foi evidenciada a partir de 1880, devido à susceptibilidade 

da cultura a doenças como sereh, gomose e, posteriormente, mosaico no principal genótipo 

cultivado naquela época. Resumidamente, atribui-se ao melhoramento genético da cultura 

um incremento aproximado de 23,4 kg de açúcar total recuperável (ATR) por tonelada de 

cana; o que equivale a cerca de 2,6 toneladas de ATR por hectare ou 10,25 toneladas de 

colmos de cana por hectare, considerando-se, aproximadamente, 35 anos de pesquisa em 

melhoramento genético (Daros et al., 2015). 

 Com relação à fenologia da cultura, habitualmente divide-se em cinco 

estágios: brotação, perfilhamento, crescimento, maturação e florescimento (Casagrande & 

Vasconcelos, 2010). Destes, dois estágios intermediários (perfilhamento e crescimento) são 

responsáveis por determinar de 70% a 80% do rendimento final da cultura (Almeida et al., 

2008). Sob uma perspectiva puramente botânica, Bonnett (2014) adota dez estágios 

(enumerados de 0 a 9) para a descrição do ciclo da cana-de-açúcar; contudo, os estágios 

compreendidos de 5 a 9 englobam, unicamente, as fases relacionadas ao florescimento. 

Keating et al. (1999) também dividem em cinco as fases fenológicas da cana-de-açúcar. 

Neste caso, entretanto, a duração das fases é definida pelo somatório das temperaturas 

médias diárias menos a temperatura base da cultura (soma termal).  

Dentre essas fases fenológicas, o florescimento tem duas implicações 

importantes para a cultura. Em plantios comerciais, a emissão de inflorescência configura-

se como uma caraterística altamente indesejada, visto que, normalmente, atrelado ao 

florescimento ocorre o processo denominado “isoporização”. Isto porque o processo de 

formação das flores provoca, frequentemente, a drenagem de açúcar acumulado nos 

entrenós, comprometendo a eficiência do processo produtivo (Caputo et al., 2007; Silva 

Neto et al., 2011). Visto de outro modo, o florescimento permite a reprodução sexuada 

desta espécie, mecanismo que permite ampliar a variabilidade genética, matéria prima para 

os programas de melhoramento genético. Mais detalhes sobre fatores ambientais 

relacionados ao florescimento em cana-de-açúcar são disponíveis em Araldi et al. (2010). 

Alguns autores resumem o ciclo de crescimento/desenvolvimento da cana-de-

açúcar sob a forma sigmoidal, em três etapas principais: fase inicial de crescimento lento 

(estabelecimento da cultura), fase de crescimento rápido e fase final de crescimento lento 

(maturação) (Machado et al., 1982; Oliveira et al., 2005; Almeida et al., 2008). A duração 

destas fases, entretanto, está altamente relacionada aos genótipos e, também, às condições 
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climáticas do ambiente de cultivo. Assim, Machado et al. (1982), estudando duas cultivares 

(NA56-79 e CB14-41), definiram estas fases quanto ao acúmulo de massa seca total com 

as seguintes durações: fase 1, do plantio a 200 dias após o plantio (DAP); fase 2 entre 200 

e 400 DAP, na qual 75% de toda a massa seca foi acumulada; fase 3 de 400 a 500 DAP, 

quando se acumularam 11% da fitomassa total. Oliveira (2004), estudando as cultivares 

RB72454, RB855113 e RB855536, definiu uma fase de intenso perfilhamento até os 231 

DAP, uma segunda fase de intenso acúmulo de massa seca entre 231 e 377 DAP, e a 

terceira fase de 377 aos 497 DAP. Em síntese, observa-se que o ciclo da cultura pode ser 

entendido como um período para o seu estabelecimento (brotação/perfilhamento), outro 

para o desenvolvimento (estabelecimento da cultura e acúmulo de fitomassa) e o período 

final relacionado à maturação. E, ainda, presume-se que diferentes fatores ambientais 

afetam diferentemente estes estágios fenológicos. 

A temperatura, por exemplo, afeta desigualmente os diferentes estágios 

fenológicos da cultura (Bonnett, 2014). Mas não há consenso na literatura quanto à sua 

temperatura base (menor temperatura abaixo da qual o desenvolvimento é nulo), a qual 

varia de 8ºC a 21ºC (Aude, 1993; Keating et al., 1999; Almeida et al., 2008; Bonnett, 

2014; Araújo et al., 2017). Já a temperatura ideal para o desenvolvimento da cultura é 

relativamente consensual, em torno de 30ºC, justificando-se o predomínio do seu cultivo 

em regiões tropicais e subtropicais. 

Com relação à precipitação pluviométrica, 1.500 mm a 2.000 mm por ano são 

tidos como faixa ideal para a cultura (Doorenbos & Kassam, 1979). Mas, precipitações em 

torno de 1.000 mm bem distribuídos ao longo do ano também podem garantir 

produtividades satisfatórias (Inman-Bamber & Smith, 2005; Almeida et al., 2008). 

Entretanto, pluviosidades dentro do ideal não implicam, necessariamente, em adequada 

disponibilidade de água às plantas, uma vez que tal disponibilidade está relacionada a 

aspectos de composição, estruturação e manejo dos solos (Prado, 2005). Lembrando-se, 

ainda, que o ambiente como um todo deve ser levado em consideração na garantia de 

produtividades satisfatórias. Assim, a “lei do mínimo”, preconizada por Justus Von Liebig, 

trazida ao nosso contexto de produtividades satisfatórias, enuncia que a produtividade 

ficará limitada por fatores (edáficos, climáticos, bióticos e manejo) deficitários, mesmo que 

todos os outros fatores sejam atendidos. 

Binbol et al. (2006), na Nigéria, estudando a influência de fatores ambientais 

(pluviosidade, umidade relativa do ar, evaporação, velocidade do vento e temperaturas 
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máxima e mínima), sobre a produtividade de colmos, nas fases fenológicas de brotação, 

perfilhamento, desenvolvimento e maturação, identificaram que a evaporação durante o 

desenvolvimento e a temperatura mínima na germinação foram os fatores que mais 

contribuíram para as produtividades finais (68%). Já no Brasil, Dias et al. (1999) 

constataram que fatores relacionados ao solo (variáveis edáficas) apresentaram maiores 

correlações com as produtividades, principalmente o teor de cálcio na camada 

subsuperficial, do que variáveis climáticas. Isso exemplifica que diferentes fatores 

ambientais afetam diferentemente as fases fenológicas da cultura em condições distintas. 

E, também, quando diferentes ambientes são considerados (ex: locais), diferentes fatores 

nesses ambientes podem desempenhar papéis substanciais na manifestação do caráter em 

questão. 

Ressalta-se ainda que, em geral, quando um gradiente ambiental é considerado 

e, principalmente, diferentes genótipos (constituições genéticas) são levados em 

consideração, o ambiente tende a afetar diferentemente a expressão fenotípica de cada 

genótipo. Neste caso, o ambiente tende a deslocar o comportamento fenotípico, em 

direções e sentidos diferentes conforme o genótipo; manifestação esta do fenômeno 

biológico conhecido como interação de genótipos com ambientes. 

 

2.2 INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTE (GE) 

 

2.2.1 Conceitos básicos  

 

Programas de melhoramento genético de plantas conduzem, rotineiramente, 

ensaios multiambientais
3
, em que um conjunto de genótipos é avaliado em diferentes 

ambientes (ex: locais, anos etc.). Um fenômeno recorrente nesses ensaios é a 

inconsistência da performance produtiva (ou de qualquer outro caráter quantitativo) 

apresentada pelos genótipos ao longo dos ambientes; fenômeno denominado como 

“interação de genótipos com ambientes”, denotado simplesmente por interação GE. Assim, 

sob a presença desta interação, normalmente há inconsistência no ordenamento de um 

grupo de genótipos quando submetido a diferentes condições ambientais. Logo, o melhor 

genótipo em um dado ambiente pode não ser o mesmo em outro ambiente (Chaves, 2001).  

                                                           
3 Neste texto ensaios finais (FE) tem o mesmo sentido de ensaios multiambientais, o primeiro termo também será usado 

pelo seu uso constante em programas de melhoramento genético da cana-de-açúcar. 
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Se este fenômeno for de grande intensidade implicando em alterações no 

ordenamento dos genótipos ao longo dos ambientes, é denominado de interação cruzada 

(qualitativa); em contraste, a interação simples (quantitativa) implica em variações 

fenotípicas entre genótipos, ao longo de ambientes, sobretudo em magnitude (Chaves, 

2001; Kang et al., 2004). Visto que o ambiente pode influenciar diferentemente os 

genótipos, a interação GE não deve ser considerada apenas como um problema a ser 

superado; pois, interações positivas, associadas com características previsíveis do 

ambiente, oferecem oportunidades reais de ganhos em rendimento (Duarte & Vencovsky, 

1999; Chaves, 2001). Ressaltando que características previsíveis do ambiente referem-se, 

por exemplo, a aspectos relacionados ao solo, manejo, altitude, coordenadas geográficas 

(latitude/longitude) etc.; enquanto características imprevisíveis do ambiente estão 

relacionadas principalmente às flutuações climáticas.  

Várias abordagens estatísticas foram desenvolvidas e/ou estão sendo 

aprimoradas para o estudo da interação GE. A análise de variância (ANOVA), 

desenvolvida por R. A. Fisher em 1924, permite quantificar a magnitude dos efeitos 

principais e da interação GE, embora não caracterize o efeito da interação em si (Chaves, 

2001; Kang et al., 2004; Elias et al., 2016). Assim, o teste F (de Snedecor) do efeito da 

interação informa apenas, com razoável grau de confiança, que o efeito dessa interação não 

é nulo (Chaves, 2001). Logo, estudos de adaptabilidade e estabilidade fenotípica tornam-se 

necessários. Entendendo-se adaptabilidade fenotípica como a capacidade de resposta 

fisiológica de um genótipo a um fator externo (ambiental) (Carvalho, 2015); ou, ainda, 

como uma medida de plasticidade relativa (expressão de um fenótipo por determinado 

genótipo numa dada condição ambiental) (Leon, et al., 2016); e a estabilidade pode ser 

resumida à constância do comportamento genotípico frente a esta variação ambiental 

(Bastos et al., 2007).  

No que tange aos estudos específicos de adaptabilidade e estabilidade também 

têm sido desenvolvidos diferentes métodos, baseados, principalmente, em regressão linear, 

regressão não-linear, análise multivariada e estatísticas não-paramétricas (Finlay & 

Wilkinson, 1963; Eberhart & Russell, 1966; Kang & Gauch, 1996; Chaves, 2001; Kang et 

al., 2004; Bastos et al., 2007; Elias et al., 2016). Uma das abordagens mais simples e 

informativa é baseada em técnicas de regressão linear simples (Finlay & Wilkinson, 1963; 

Eberhart & Russell, 1966). Por estas abordagens a variação de um caráter quantitativo (ex: 

produtividade) é regredida em relação a um índice ambiental. Para Finlay & Wilkinson 
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(1963), o índice ambiental é definido como a média de todos os genótipos em um dado 

ambiente, enquanto Eberhart & Russell (1966) definiram-no como o desvio da média de 

todos os genótipos em um ambiente em relação à média geral. Este método particiona o 

efeito da interação GE em uma porção linear (variância da interação GE explicada pelas 

regressões) e outra porção não-linear (resíduo, parte não explicada pelas regressões) ou, em 

outras palavras, na falta de ajuste do modelo (Kang et al., 2004). 

Pela proposta de Eberhart & Russell (1966), a escolha do melhor genótipo leva 

em considerção a média geral, o coeficiente de regressão linear (  i) (define a 

adaptabilidade fenotípica) e a variância dos desvios da regressão (define a estabilidade). 

Assim, um genótipo ideal seria de elevada média, coeficiente de regressão próximo à 

unidade e com variânica dos desvios da regressão nula. Os autores deixaram claro a 

necessidade da utilização de um indíce ambiental independente dos tratamentos avaliados 

(ex: precipitação pluviométrica, temperatura, solo etc.); porém, visto as incapacidades da 

época isto não foi possível. Tal fato, entretanto, não reduziu a simplicidade e o poder 

informativo de sua proposta para o estudo da adaptabilidade e estabilidade de genótipos. 

Métodos de regressão que utilizam indíces ambientais determinados a partir 

dos próprios valores fenotípicos, embora tentem congregar em uma única medida a 

variação ambiental (caracterização de um local e/ou ano), impossibilitam identificar fatores 

ambientais preponderantes na manifestão da interação GE. Sob esta persperctiva Van 

Eeuwijk et al. (1996) apresentaram uma revisão dos métodos baseados em regressão, 

utilizando-se de tabela de dupla entrada, a fim de incorporar variáveis auxiliares no intuito 

de contribuir para o entendimento da questão. Estas variáveis podem estar associadas tanto 

aos genótipos quanto aos ambientes. Assim, uma vez disponível esse tipo de informação, 

as variáveis podem ter os seus efeitos investigados sobre a interação GE. Logo, o ambiente 

de avaliação dos genótipos passa a ser desmembrado nos seus constituintes, por exemplo, 

temperatura, pluviosidade, umidade relativa do ar, como variáveis (ou covariáveis) 

quantitativas associadas aos ambientes. Mais informações sobre isto, com aspectos práticos 

e exemplificações, são disponíveis em Van Eeuwijk et al. (1996) e Chaves (2001). 

Observa-se que um entendimento dos fatores responsáveis pela interação GE 

pode auxiliar no estabelecimento dos objetivos de programas de melhoramento, definição 

da recomendação de genótipos dentro de uma região alvo, formulação de um ideótipo e na 

identificação de condições ideais para a realização dos testes finais (ensaios multi-

ambientais) (Yan & Hunt, 2001; Ramburan et al., 2011; Costa Neto, 2017). Contudo, nesta 
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perspectiva, deve ser priorizado procedimentos que permita identificar e quantificar os 

efeitos individuais de fatores ambientais sobre a manifestação da interação GE.  

 

2.2.2 Fatores ambientais associados à interação GE 

 

Oliveira et al. (2006), sob a temática de investigar variáveis auxiliares 

genotípicas e ambientais preponderantes na manifestação da interação GE, constataram 

que a variável altitude foi a que apresentou maior contribuição (23%) para as somas de 

quadrados da interação GE (SQ(GE)) em soja. Assim, indicaram que o efeito linear desta 

variável sobre a interação deve ser incluído no modelo de resposta fenotípica. Outros 35% 

de SQ(GE) tiveram sua variação explicada principalmente por variáveis genotípicas 

relacionadas a incidência de doenças na cultura. Conclui-se, então, que estas variáveis são 

efetivas em explicar uma porção importante (58%) das respostas diferenciais apresentadas 

pelos genótipos frente aos ambientes de cultivo; e também, que outros fatores ambientais 

não investigados no estudo possuem efeitos relevantes na performance genotípica, haja 

vista 42% da SQ(GE) não ter sido explicada pelas variáveis estudadas. 

Por esta mesma perspectiva, também em soja, Cardoso Júnior (2013) 

investigou o efeito de variáveis como altitude, coordenadas geográficas (longitude/latitude) 

e precipitação pluvial sobre a interação GE em produtividade de grãos. Concluindo que 

altitude, longitude e precipitação acumulada do plantio a maturação foram as variáveis 

com maiores efeitos significativos; juntas explicaram 45% da variação associada à 

interação GE. Também conclui que estas variáveis devem ser utilizadas na modelagem das 

respostas genotípicas ao longo da região de estudo e que outros fatores ambientais devem 

ser incluídos em estudos posteriores, haja vista a multiplicidade de fatores que afetam a 

manifestação desse caráter quantitativo, e a grande porção da interação GE não captada 

pelas variáveis consideradas no seu estudo. 

Sob um enfoque multivariado, Ramburan et al. (2012) investigaram fatores 

ambientais (edafoclimáticos) determinantes na interação GE em cana-de-açúcar, em 

regiões de sequeiro da África do Sul. Estes autores caracterizaram os ambientes 

experimentais a partir de estações meteorológicas, quanto às seguintes variáveis climáticas: 

precipitação pluvial diária, soma térmica diária (adotaram temperatura base 10ºC), 

radiação solar média diária, evapotranspiração e um índice de estresse de água (calculado a 

partir da água disponível no solo e outras varáveis baseadas num modelo de crescimento, 
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Canesim). Estas variáveis ambientais foram trabalhadas em duas fases, antes do 

fechamento da entrelinha e depois deste momento. Concluíram que a disponibilidade de 

água na fase pós fechamento das entrelinhas contribui para a maximização da expressão do 

caráter TCH; já para o caráter ATR, a elevada disponibilidade de água nesta fase contribui 

para a sua minimização. Argumentaram que a disponibilidade de água na “fase final” (pós 

fechamento das entrelinhas) reestimula o desenvolvimento vegetativo, implicando em 

consumo de açúcar anteriormente armazenado nos entrenós. 

A possibilidade de incorporar variáveis ambientais quantitativas nos modelos 

de estudo da interação GE e a disponibilidade de ferramentas para mensuração destas 

variáveis, pontualmente e, também, com distribuição espacial ampla (para toda uma região 

de interesse), tem permitido o desenvolvimento de uma nova perspectiva no estudo desse 

fenômeno. Tal abordagem possibilita estudo espacializado da interação GE, tendo como 

produto final mapas temáticos referentes às respostas diferenciais dos genótipos à variação 

dos fatores ambientais preponderantes na manifestação desta interação (Martins, 2004; 

Cardoso Júnior, 2013; Costa Neto, 2017). 

 

2.2.3 Estudo da interação GE por abordagem espacial 

 

A abordagem para estudo espacializado da interação GE, utilizando-se 

covariáveis ambientais quantitativas, pode ser simplificada nos seguintes passos: 1) 

caracterização ambiental dos pontos experimentais quanto a fatores quantitativos 

(temperatura, precipitação pluvial etc.) com potenciais efeitos sobre a interação GE; 2) 

determinação das sensibilidades genotípicas diferenciais quanto a esses fatores e seleção 

das variáveis ambientais com efeitos preponderantes sobre a interação GE; 3) obtenção 

regionalizada das variáveis ambientais selecionadas no passo anterior, para uma ampla 

região de interesse; 4) espacializar o comportamento diferencial dos genótipos com auxílio 

de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), abrangendo toda a região de estudo. 

Antes de se abordar essa temática de estudo da interação GE, algumas 

definições de alguns termos amplamente utilizados neste trabalho fazem-se necessárias. O 

estudo espacializado de dados geográficos
4
, resumidamente, implica em representar o 

mundo real em um ambiente computacional, não se esquecendo de preservar e distorcer 

                                                           
4 Dados geográficos ou georreferenciados são dados cuja dimensão espacial está associada à sua localização na superfície 

da Terra num determinado tempo. 
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minimamente tal representação (Câmara & Monteiro, 2001). Assim, utilizaram-se aqui 

dois modelos principais de representação de dados geográficos em ambiente 

computacional: vetorial e matricial. No modelo vetorial, as entidades do mundo real podem 

ser representadas como pontos, linhas e polígonos, em que a posição de cada objeto é 

definida por sua localização no espaço, de acordo com algum sistema de coordenadas; 

enquanto no modelo matricial (ou raster) as entidades estão associadas a grupos de células, 

normalmente de mesmo valor (Câmara & Monteiro, 2001). Tais modelos são 

exemplificados na Figura 2. 

 

 
Figura 2. Modelos de representação computacional de dados geográficos: a) modelo 

matricial; b) modelo vetorial (polígono); c) modelo vetorial (pontos). 

 

A representação matricial (raster) na Figura 2, corresponde às estimativas de 

precipitação pluviométrica obtidas de normais climatológicas (Fick & Hijmans, 2017). 

Assim, a imagem é composta por mais de 500 mil pixels (menor elemento da imagem) e 

cada pixel é representado por uma cor, a qual está relacionada com a estimativa de 

precipitação pluviométrica naquele ponto. Neste caso, a imagem possui uma resolução 

espacial de aproximadamente 1 km; em outras palavras, para cada 1 km
2 

de toda área 

referente à região, neste caso o Estado de Goiás, há uma estimativa de pluviosidade. Neste 

sentido, as ferramentas computacionais para tratamento de dados geográficos constituem-

se nos chamados Sistemas de Informação Geográfica (SIG) (Câmara & Monteiro, 2001); 
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ferramentas estas que permitem análises espaciais complexas e, também, integração de 

dados espaciais e não-espaciais de diversas fontes (Câmara & Monteiro, 2001). 

A interface da modelagem da interação GE utilizando-se de implementações e 

facilidades fornecidas por SIG, a fim de incluir informações de variáveis ambientais 

regionalizadas, pode auxiliar e simplificar o entendimento desse fenômeno (Martins, 2004; 

Annicchiarico et al., 2006; Cardoso Júnior, 2013; Costa Neto, 2017). A simplificação 

refere-se à produção de mapas que representam a variação espacial da interação, os quais 

podem ser definidos como um modelo simplificado da realidade, em que a informação 

geográfica é apresentada de forma espacializada e em escala (Barbosa, 1997). 

Diante desse cenário, Martins (2004) propôs a abordagem que integra a 

investigação de variáveis com efeitos significativos sobre a interação GE, bem como a 

espacialização da sensibilidade diferencial dos genótipos, ao longo da região estudada. 

Para isso, congregou, em uma única estatística denominada de adaptabilidade produtiva 

(Adis), o somatório das respostas diferenciais do genótipo i às variáveis ambientais 

relevantes na interação GE, acrescidos da média geral e do efeito genotípico, para cada 

pixel das variáveis ambientais selecionadas. Como produto final são produzidos mapas de 

predição da produtividade dos genótipos na região de inferência.  

Em abordagem semelhante, Cardoso Júnior (2013) também produziu mapas de 

adaptabilidade genotípica para estudo de interação GE em soja. Contudo, não introduziu no 

cômputo da estatística Adis a média do genótipo i, a fim de produzir apenas mapas de 

adaptabilidade produtiva, e não, propriamente, de predição das produtividades. Costa Neto 

(2017) questionou o uso do termo ‘adaptabilidade produtiva’, preferindo a denominação 

‘adaptação genotípica regionalizada’. Argumenta que esta contempla o estudo da 

estabilidade (constância de classes de Adis apresentadas por um genótipo) e adaptabilidade 

(capacidade de resposta à variação ambiental representada pela variação nas classes de 

Adis). Ainda assim, no presente trabalho optou-se pela utilização do termo original 

‘adaptabilidade produtiva’. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Utilizaram-se dados fenotípicos provenientes da rede de ensaios finais – Fase 

Experimental (FE), Série 2003
5
, conduzidos no Programa de Melhoramento Genético da 

Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiás – PMGCA/UFG, vinculado à Rede 

Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético – Ridesa. Estes são 

referentes ao ano agrícola 2011/2012 e dez locais de experimentação no Estado de Goiás 

(Tabela 1). A distribuição geográfica dos experimentos está representada na Figura 3. Os 

dados de produtividade de colmos e açúcar utilizados são referentes ao ciclo de cana-planta 

(primeira colheita); exceto aqueles do ensaio realizado em Inhumas (UCA), 

correspondente a cana-soca (segunda colheita). Daqui em diante, neste texto, os ambientes 

serão referidos por seus códigos apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Informações geográficas das localidades de condução dos ensaios finais, Série 

2003
1
, do PMGCA/UFG

2
, no Estado de Goiás e ano agrícola 2011/2012. 

Local 
  

Código 
  Época   

Longitude
3
 Latitude

3
  

    Plantio   Colheita   

Mineiros   EMV   23/02/11   16/09/12   -53,00 

 

-17,73 

 
Caçu   ERC   10/03/11   11/07/12   -51,00 

 

-18,80 

 
Quirinópolis   UBV   11/02/11   09/08/12   -50,49 

, 

-18,69 

 
Inhumas   UCA   13/05/11   30/06/12   -49,55 

 

-16,26 

 
Rubiataba    UCR   17/03/11   30/05/12   -49,62 

 

-15,11 

 
Goianésia   UGA   15/07/11   22/08/12   -49,07 

 

-15,15 

 
Goianésia   UJM   13/05/11   05/07/12   -48,93 

 

-15,28 

 
Aporé   UNA   10/03/11   10/09/12   -51,98 

 

-18,93 

 
Porteirão   UTB   30/06/11   04/09/12   -50,01 

 

-17,48 

 
Quirinópolis   USF   15/04/11   18/06/12   -50,14 

 

-18,60 

 

1 Série 2003: Ano que ocorreu as hibridações dos genótipos avaliados (tratamentos); 2 PMGCA/UFG: Programa de 

Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiás; 3 Longitude e latitude em coordenadas 

decimais.  

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, 

com quatro repetições e, aproximadamente, trinta tratamentos (genótipos) por ensaio. 

Considerando-se todos os ensaios, foram avaliados quarenta e cinco genótipos. As parcelas 

                                                           
5 Ano de realização das hibridações dos genótipos (tratamentos) em avaliação nos ensaios finais do Programa de 

Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiás – PMGCA/UFG. 
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foram constituídas por dois sulcos de 20 m, espaçados 1,5 m um do outro, excetuando-se o 

ensaio de Inhumas (UCA), em que as parcelas foram de cinco sulcos de 8 m, com o mesmo 

espaçamento. Outras informações a respeito da condução dos experimentos podem ser 

acessadas em Sá (2013), que também trabalhou com este conjunto de dados.  

 

3.2 VARIÁVEIS RESPOSTAS E ANÁLISES PRELIMINARES  

 

Embora inúmeros caracteres tenham sido avaliados nos experimentos, neste 

estudo utilizou-se a avaliação fenotípica de: toneladas de cana por hectare – TCH; açúcar 

total recuperável – ATR, em kg.t
-1

 de cana-de-açúcar; e toneladas de açúcar total 

recuperável por hectare – TATR. Os dados de TCH foram obtidos a partir da pesagem das 

parcelas no campo. Já para a obtenção da variável resposta ATR, cada parcela foi 

amostrada por um feixe de dez colmos, analisados nos laboratórios das unidades (usinas) 

em que os experimentos foram conduzidos. Enquanto TATR configura-se como produto 

direto entre as variáveis TCH e ATR.  

Para cada ensaio e caráter, foram realizadas análises individuais de variância, 

conforme o seguinte modelo fixo:                  (1), em que:     é o valor 

observado do caráter na parcela que recebeu o genótipo i (i = 1, 2, ... , g), no bloco k (k = 1, 

2, ... , r);   é a média geral do experimento;    é o efeito do bloco k;    é o efeito do clone 

ou genótipo i;     é o erro experimental ou resíduo associado à observação    , assumido 

independente e    ~N      . Posteriormente, obtiveram-se as médias ajustadas dos 

tratamentos (genótipos) para efeitos de desbalanceamento dentro de experimento, 

decorrentes de parcelas perdidas. 

A fim de avaliar a precisão experimental adotou-se a estimativa da acurácia 

seletiva (    ) (Resende & Duarte, 2007), dada por:          
 

  
 , em que    é o valor 

do teste F (de Snedecor) para genótipos. Os valores de      variam de zero a um, com 

       quando     . Como indicativo de boa qualidade experimental adotou-se 

        , conforme preconizam esses autores. 

Na sequência, realizou-se à análise de grupo de experimentos, em que certas 

especificidades devem ser destacadas: utilizaram-se 26 genótipos (Tabela 2), dentre os 45 

avaliados; somente genótipos avaliados em oito ou mais locais foram mantidos na análise 

de interação GE, totalizando 24 clones e duas cultivares testemunhas – isto foi feito para 
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garantir uma matriz de interação GE           com menor número possível de células 

faltantes e, também, para manter considerável número de genótipos para os processos de 

estimação de maior interesse; para os caracteres ATR e TATR, o ajuste dos modelos 

envolveu apenas nove ambientes, devido à impossibilidade de se recuperar os dados de 

ATR e TATR para o experimento realizado em Goianésia (UJM). A região de estudo e os 

genótipos, entretanto, foram mantidos em comum para todos os caracteres. 

 

Tabela 2. Relação dos genótipos da Série 2003
1
 do PMGCA/UFG

2
, utilizados neste 

estudo, avaliados no ano agrícola 2011/2012. 
Nº Genótipos Nº Genótipos Nº Genótipos Nº Genótipos 
1 RB034004 8 RB034068 15 RB034116 22 RB034130 
2 RB034021 9 RB034070 16 RB034117 23 RB034131 
3 RB034038 10 RB034109 17 RB034120 24 RB034132 
4 RB034041 11 RB034110 18 RB034122 25 RB867515

3
 

5 RB034044 12 RB034111 19 RB034125 26 SP81-3250
3
 

6 RB034045 13 RB034113 20 RB034127 - 
7 RB034067 14 RB034114 21 RB034128 - 

1 Série 2003: Ano que ocorreu as hibridações dos genótipos avaliados (tratamentos); 2 PMGCA/UFG: Programa de 

Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiás; 3 RB867515 e SP81-3250: testemunhas 

utilizadas nos experimentos. 

 

A homogeneidade de variâncias residuais entre os experimentos foi checada, 

para cada caráter (TCH, ATR e TATR), pelo critério prático proposto por Pimentel Gomes 

(2009, p. 141); isto é, considerando-se a razão entre a maior e a menor variância do erro 

(obtidos das análises individuais) inferior a sete. Atendido este critério, realizaram-se as 

análises conjuntas de variância, por caráter, de acordo com o modelo a seguir (também 

assumido como fixo):                           (2), em que:      é a resposta média 

do genótipo i ao ambiente j;   é a média geral dos experimentos;    é o efeito do genótipo i 

(i = 1, 2, ... , g);    é o efeito do ambiente j (j = 1, 2, ... , a);        é o efeito fixo da 

interação do genótipo i com o ambiente j;      é o erro experimental médio, assumido 

independente e identicamente distribuído,           
  .  

O ajuste do modelo (2) por quadrados mínimos ordinários, sob as restrições 

            e            para cada j, pode ser dado por:              ;          

    ;                            ; em que:     ,      e      são, respectivamente, as médias do 

genótipo i, do ambiente j e geral. A análise conjunta efetuada com base nas médias exige 

uma estimativa à parte da variância residual média (
        

  
), assumida comum a todos 

experimentos; em que                                            e    é a média 

harmônica dos números de repetições dos ensaios, dada por              , sendo a o 
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número de ensaios (ambientes) e    o número de repetições em cada ensaio, o qual pode ser 

obtido também por média harmônica (Duarte & Vencovsky, 1999; Chaves, 2001).  

Nessas análises utilizou-se, em especial, o ambiente computacional R (R Core 

Team, 2017). Tendo sido usados, sobretudo, os pacotes stat, para o ajuste dos modelos e o 

pacote doBy (Højsgaar & Halekoh, 2016), no cálculo das médias ajustadas (least-squares 

means). Daí em diante foram utilizados ainda os seguintes pacotes: dismo (Hijmans et al., 

2017); sp (Bivand et al., 2013); rgeos (Bivand & Rundel, 2017); rasterVis (Lamigueiro & 

Hijmans, 2016); ggplot2 (Wickham, 2009); geosphere (Hijmans, 2016a); rgdal (Bivand et 

al., 2017); raster (Hijmans, 2016b). A referência antecipada de todos os pacotes utilizados 

busca apenas facilitar a sua listagem. Assim, ao longo deste texto serão chamados apenas 

por seus códigos em itálico.  

 

3.3 BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS 

 

3.3.1 Delimitação da região de estudo e caracterização ambiental  

  

Este estudo teve como região de inferência a área destacada em azul e 

vermelho mostrada na Figura 3, correspondente a 153 municípios de Goiás, em que 

predomina o cultivo da cana-de-açúcar no Estado. Este polígono (região de inferência) foi 

obtido a partir da malha municipal do ano de 2015, referente ao Estado de Goiás, 

disponibilizado em formato shapefile (.shp) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017). A partir desta base cartográfica, projetaram-se circunferências de 

raio de 100 km, com origem em cada ponto experimental (Tabela 1). Esta projeção (100 

km) justificou-se pelas seguintes razões: conter quase todas as estações meteorológicas 

utilizadas para a caracterização ambiental neste estudo (item 3.3.2); contemplar a maioria 

dos municípios produtores e potenciais produtores de cana-de-açúcar no Estado (Embrapa, 

2009); e como tentativa de inferir o comportamento genotípico para regiões não muito 

distantes dos locais de condução dos experimentos. Posteriormente, os municípios contidos 

dentro destas projeções e, também, aqueles limítrofes com pelo menos um ponto referente 

aos limites das projeções das circunferências foram selecionados para a composição do 

polígono final (Figura 3). Para isso, utilizaram-se os pacotes dismo, sp, rgeos, raster, rgdal 

e ggplot2 do R (R Core Team, 2017). 
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Figura 3. Polígono de referência utilizado no estudo, em que a região de inferência para 

análise espacial compreendeu a soma das regiões em azul e vermelho, 

totalizando 153 municípios do Estado de Goiás. O polígono em vermelho 

representa a união das regiões formadas por um raio de 100 km a partir de cada 

ponto experimental, excluindo as regiões não pertencentes ao Estado. EMV: 

ETH Bioenergia, unidade Morro Vermelho (Mineiros – GO); ERC: ETH 

Bioenergia, unidade Rio Claro (Caçu – GO); UBV: Usina Boa Vista 

(Quirinópolis – GO); UCA: Usina Centroálcool (Inhumas – GO); UCR: Usina 

Cooper Rubi (Rubiataba – GO); UGA: Usina Goianésia (Goianésia – GO); 

UJM: Usina Jalles Machado (Goianésia – GO); UNA: Usina Nardini (Aporé – 

GO); USF: Usina São Francisco (Quirinópolis – GO); e UTB: Tropical 

Bioenergia (Porteirão – GO). 

 

 

Para a caracterização dos ambientes na região de inferência, incluindo os locais 

onde os experimentos foram conduzidos, utilizaram-se: dados pontuais, provenientes de 

estações meteorológicas convencionais e plataformas de coleta de dados (PCD); e dados 

com cobertura total da região em estudo (rasters), incluindo imagens espaciais referentes a 

normais climatológicas (séries históricas) e, também, imagens espaciais (produtos diretos 

de imagens satelitárias) com estimativas das variáveis ambientais referentes aos meses em 

que os clones foram avaliados em campo.  
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3.3.2 Estações meteorológicas e plataformas de coleta de dados 

 

A fim de caracterizar os ambientes quanto a variáveis climatológicas, foram 

levantados dados mensais de precipitação pluviométrica acumulada e de temperaturas 

mínima, média e máxima, no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

(BDMEP) do Instituo Nacional de Meteorologia (INMET, 2017), e no Sistema Integrado 

de Dados Ambientais (Sinda) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2017). 

Para a seleção das estações meteorológicas utilizadas no estudo, optou-se por aquelas mais 

próximas de cada experimento (Tabela 3). Para isso, fez-se um levantamento da 

localização de todas as estações do Sinda e BDMEP (Figura 4), e a partir de suas 

coordenadas geográficas e dos pontos experimentais, definiram-se as mais próximas. 

Levou-se em consideração também a disponibilidade de dados climatológicos de janeiro de 

2011 a dezembro de 2012. Para isso, utilizou-se o pacote geosphere do R. 

 

 

Tabela 3. Lista de estações meteorológicas e plataformas de coleta de dados utilizadas 

para levantamento de dados mensais de temperaturas (média, máxima e mínima) 

e precipitação pluvial, associados aos ensaios da Série 2003
1
 do PMGCA/UFG

2
. 

Experimentos
3
 Estação

4
 

Coordenadas
5
 

Distância (km)
6
 Fontes

7
 

Longitude Latitude 

EMV Mineiros/GO -52,61 -17,46 51,90 Sinda 

ERC Paranaíba/MS -51,18 -19,75 106,38 BDMEP 

UBV Capinópolis/MG -49,55 -17,71 146,49 BDMEP 

UCA Anicuns/GO -49,96 -16,46 48,48 Sinda 

UCR Ceres/GO -49,60 -15,34 25,94 Sinda 

UGA Ceres/GO -49,60 -15,34 60,58 Sinda 

UJM Pirinópolis/GO -48,96 -15,85 62,75 BDMEP 

UNA Paranaíba/MS -51,18 -19,75 123,18 BDMEP 

UTB Vicentinopolis/GO  -49,79 -17,71 34,45 Sinda 

USF Capinópolis/GO  -49,55 -17,71 116,55 BDMEP 
1 Série 2003: Ano que ocorreu as hibridações dos genótipos (tratamentos); 2 PMGCA/UFG: Programa de Melhoramento 

Genético da Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiá; 3 EMV: ETH Bioenergia, unidade Morro Vermelho 

(Mineiros – GO); ERC: ETH Bioenergia, unidade Rio Claro (Caçu – GO); UBV: Usina Boa Vista (Quirinópolis – GO); 

UCA: Usina Centroálcool (Inhumas – GO); UCR: Usina Cooper Rubi (Rubiataba – GO); UGA: Usina Goianésia 

(Goianésia – GO); UJM: Usina Jalles Machado (Goianésia – GO); UNA: Usina Nardini (Aporé – GO); USF: Usina São 

Francisco (Quirinópolis – GO); e UTB: Tropical Bioenergia (Porteirão – GO); 4 Municípios em que estão as estações 

escolhidas; 5 Coordenadas decimais das estações meteorológicas; 6 Distâncias aproximadas dos ensaios às respectivas 

estações; 7 Sinda: Sistema Integrado de Dados Ambientais; BDMEP: Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa. 
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Figura 4. Mapa com a distribuição geográfica de todas as estações meteorológicas 

convencionais (BDMEP), estações de coleta de dados (Sinda), estações 

selecionadas para caracterização ambiental e pontos experimentais. 

 

 

3.3.3 Imagens satelitárias e normais climatológicas  

 

Foram obtidas imagens (rasters) com as estimativas de precipitação 

pluviométrica mensal (mm), com resolução espacial de aproximadamente 30 km, e de 

temperatura da superfície terrestre (ºC) durante o período diurno, com resolução temporal 

de oito dias e resolução espacial de 1 km, para todo o Brasil. Estas imagens são 

disponibilizadas pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento – 

Lapig, da Universidade Federal de Goiás. Dados em formato matricial (rasters) e vetoriais 
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(shapefile) estão disponíveis neste laboratório por meio de uma plataforma de pesquisa, 

com acesso de forma simples e amigável (Lapig, 2017). 

Resumidamente, as estimativas de precipitação pluviométrica são produtos 

associados ao satélite TRMM (Torpical Rainfall Measuring Mission), que estão 

disponíveis em <https://pmm.nasa.gov/data-access>. Mais informações a respeito deste 

satélite, dos produtos associados e processos de obtenção das estimativas meteorológicas 

de interesse estão disponíveis em Kummerow & Barnes (1998). A temperatura da 

superfície terrestre é um produto associado ao sensor Modis (Moderate Resolution 

Imaging), a bordo do satélite Terra, cujas informações podem ser acessadas em Justice et 

al. (2002), Wan et al. (2002) e Latorre et al. (2003). Descrições breves e didáticas a 

respeito destes e outros satélites em atividade, entre outros produtos e diversas aplicações, 

encontram-se disponíveis online em: <www.cnpm.embrapa.br/projetos/sat>. 

No caso da variável ambiental relacionada à precipitação pluviométrica, optou-

se pelos dados disponibilizados pelo Lapig/UFG, visto o tratamento prévio dado às 

imagens, por pessoal qualificado, e pela facilidade de sua obtenção. Assim, procedeu-se o 

download destas imagens em formato (TIF), para o período de janeiro de 2011 a dezembro 

de 2012. Estas imagens estão disponíveis em: <http://maps.lapig.iesa.ufg.br/lapig.html>. 

Totalizaram-se 24 imagens de precipitação pluviométrica e 90 imagens de temperatura da 

superfície terrestre, haja vista a resolução temporal de oito dias para esta variável. A fim de 

simplificar o número de imagens referentes à temperatura, procedeu-se a soma de todas as 

imagens referentes a um dado mês. Desse modo, as quatros imagens referentes a um mês 

foram simplificadas pela soma em uma única imagem. 

Ainda, foram obtidas imagens com estimativas mensais referentes às normais 

climatológicas das seguintes variáveis ambientais: temperaturas média, máxima, mínima e 

precipitação pluvial acumulada. Estas são disponíveis em <www.worldclim.org> (Fick & 

Hijmans, 2017), com resolução espacial de aproximadamente 1 km (30 segundos). A 

Organização Meteorológica Mundial (OMM) define Normais Climatológicas como 

“valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme, 

compreendendo, no mínimo, três décadas consecutivas”. Obteve-se ainda um arquivo 

raster para altitude (modelo digital de elevação), a partir de produto da Missão SRTM 

(Shuttle Rada Topography Mission), disponível em: <http://srtm.csi.cgiar.org>. O 

aplicativo R permite fazer o download direto destas imagens utilizando-se a função 

getData, do pacote raster. Também uma imagem espacial relativa ao teor (%) de areia nos 
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solos do Brasil foi obtida da Biblioteca Geoespacial administrada pela Embrapa Meio 

Ambiente; disponível em: <www.geo.cnpma.embrapa.br>.  

De posse dos arquivos raster associados às variáveis de interesse e arquivos 

vetoriais (shapefile), estes foram reprojetados para o mesmo sistema de referência de 

coordenadas, fornecendo uma forma padronizada de representar os dados geográficos. 

Todas as imagens foram, então, recortadas com base na região de inferência do estudo 

(Figura 3). Para isso foram utilizados os pacotes raster, sp, e rgdal do R. 

 

3.4 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS COM POSSÍVEIS EFEITOS 

SOBRE A INTERAÇÃO GE  

 

A partir das datas de plantio e colheita de cada ensaio (Tabela 1), dividiu-se o 

ciclo da cultura em quatro: Fase 1, Fase 2, Fase 3 e Fase 4. Optou-se por essa designação 

visto a grande diferença de ciclos (plantio à colheita) apresentados nos diferentes 

ambientes, em que as datas de plantio variaram de fevereiro a julho, e a colheita de maio a 

setembro. Assim, a Fase 1 constituiu os dois primeiros meses do ciclo em questão; a Fase 4 

representou os dois últimos meses deste ciclo; e entre, a Fase 2 e a Fase 3 dividiram 

similarmente os meses restantes. Caso o número de meses restantes fosse ímpar a Fase 3 

sempre acomodou um mês a mais. Tomando-se como exemplo o local Rubiataba (UCR), 

em que o mês de plantio foi março de 2011 e o de colheita, maio de 2012, as fases ficaram 

assim divididas: Fase 1 – março e abril de 2011; Fase 2 – maio, junho, julho, agosto e 

setembro de 2011; Fase 3 – outubro, novembro e dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro e 

março de 2012; e Fase 4 – abril e maio de 2012.  

No geral, os experimentos ficaram em campo entre abril de 2011 e julho de 

2012; de modo que, em média, as Fase 1, 2, 3 e 4 corresponderam, respectivamente, aos 

períodos de abril e maio de 2011; junho a novembro de 2011; dezembro de 2011 a maio de 

2012; e junho e julho de 2012. Estas fases podem ser também entendidas como: Fase 1 – 

estabelecimento da cultura, brotação e início do perfilhamento; Fases 2 e 3 – intenso 

perfilhamento e crescimento da cultura (acúmulo de biomassa); e Fase 4 – final da 

maturação. Assim, tentamos aproximá-las aos estágios de desenvolvimento da cana-de-

açúcar propostos por Casagrande & Vasconcelos (2010), a saber: brotação, perfilhamento, 

crescimento e maturação. Adotou-se esta estratégia com o objetivo de não penalizar os 

genótipos quanto às suas sensibilidades às variáveis ambientais. 
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Diante disso, dois conjuntos de variáveis com possíveis efeitos sobre a 

interação GE foram obtidos e utilizados. O primeiro foi referente às variáveis obtidas de 

estações meteorológicas e plataformas de dados – PCD (item 3.3.2), a saber: precipitações 

pluviométricas nas Fases 1, 2, 3 e 4 – somatório das precipitações referentes aos meses de 

cada fase; e temperaturas média, mínima e máxima nas Fases 1, 2, 3 e 4 – neste caso 

referente à média dos meses correspondentes a cada fase e, também, estas variáveis 

acumuladas do plantio à colheita. O segundo conjunto de variáveis foi composto por 

estimavas obtidas a partir dos próprios arquivos raster (item 3.3.3). O uso destas duas 

fontes de dados se justificou pela ausência de dados ambientais obtidos nos próprios 

experimentos. 

No caso do segundo conjunto de dados, de posse das coordenadas geográficas 

dos experimentos e das imagens digitais, tais estimativas foram obtidas para cada 

experimento a partir da função extract implementada no pacote raster do R, gerando as 

seguintes variáveis: precipitação pluvial e temperatura da superfície terrestre acumuladas 

(somatório da variável ambiental do plantio à colheita) e, também, estas variáveis 

acumuladas nas Fases 1, 2, 3 e 4 (somatório da variável referente aos meses das fases). 

Para precipitação pluvial, a obtenção das estimativas foi feita diretamente nas imagens, 

sem qualquer tratamento prévio. Já para temperatura da superfície terrestre, a estimação 

passou por tratamento prévio, visto a grande quantidade de dados faltantes na composição 

da imagem. Desse modo, caso os pixels referentes às coordenadas geográficas de alguns 

experimentos não apresentasse os valores das estimativas em questão, esses eram 

reamostrados em ciclos, obtendo-se uma estimativa para os valores dos pixels faltantes 

com base nos pixels vizinhos. A cada ciclo, o algoritmo “completava” a imagem apenas 

com os valores faltantes, a partir da média de, no máximo, oito pixels vizinhos, deixando-

se inalteradas as estimativas existentes. Assim, os ciclos eram repetidos até que o pixel de 

mesma localização apresentasse uma estimativa para a variável em questão. 

O conjunto de variáveis ambientais com possíveis efeitos sobre a interação GE 

foi, ainda, composto pelas coordenadas geográficas longitude/latitude e altitude, obtidas 

por GPS (Global Positioning System) e pelo teor de areia no solo, expresso em 

porcentagem, resultante de análises físicas de solo provenientes de estudo anterior (Sá, 

2013). Assim, um total de 31 variáveis ambientais foram utilizadas, a fim de investigar 

seus efeitos sobre a interação GE em cana-de-açúcar, no Estado de Goiás. Os dados 

relativos a estas variáveis nos locais experimentais são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Variáveis ambientais utilizadas para caracterizar os ambientes em que foram conduzidos os ensaios finais da Série 2003
1
, do PMGCA/UFG

2
, no 

ano agrícola 2011/2012. 

Código3  
Variáveis ambientais4      

Z1 Z2 Z3  Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30 Z31 

EMV -53 -18 810 2343 588 579 1170 7 22 22 21 24 19 16 17 17 28 29 28 32 70 2478 643 501 1269 65 156 894 719 289 2058 

ERC -51 -19 476 1652 657 196 599 199 25 23 26 21 21 17 21 16 30 31 32 27 81 2121 574 331 1147 70 172 720 639 221 1752 

UBV -50 -19 518 2058 720 266 1001 71 24 23 24 21 21 18 20 16 30 31 30 29 83 2145 707 339 1096 3 180 790 761 236 1967 

UCA -50 -16 860 1078 16 329 715 18 21 24 24 22 15 17 19 15 33 34 33 33 30 1956 28 567 1303 58 221 586 485 227 1519 

UCR -50 -15 610 1543 102 198 1181 63 24 24 24 24 17 15 20 18 34 35 33 34 44 1957 356 28 1478 95 170 678 490 197 1535 

UGA -49 -15 734 1429 0 994 432 4 23 25 24 23 13 19 18 13 35 33 34 34 24 1509 0 1064 444 1 286 449 512 267 1513 

UJM -49 -15 606 1643 8 452 1137 45 21 24 23 22 14 18 19 17 31 32 30 30 56 1563 20 439 1064 40 225 568 505 231 1530 

UNA -52 -19 562 1653 657 253 742 2 25 24 25 22 21 17 20 15 30 31 31 29 86 2116 608 385 1049 73 178 804 776 271 2028 

USF -50 -19 444 1267 58 208 926 75 22 23 24 22 18 17 20 18 30 31 31 29 51 1370 56 261 937 115 230 637 575 204 1646 

UTB -50 -17 492 1051 1 796 254 0 25 25 25 24 18 20 19 17 34 33 33 33 22 1592 53 663 875 0 239 623 657 305 1825 

1 Série 2003: Ano que ocorreu as hibridações dos genótipos(tratamentos); 2 PMGCA/UFG: Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiás; 3 EMV: ETH Bioenergia, 

unidade Morro Vermelho (Mineiros – GO); ERC: ETH Bioenergia, unidade Rio Claro (Caçu – GO); UBV: Usina Boa Vista (Quirinópolis – GO); UCA: Usina Centroálcool (Inhumas – GO); UCR: Usina 

Cooper Rubi (Rubiataba – GO); UGA: Usina Goianésia (Goianésia – GO); UJM: Usina Jalles Machado (Goianésia – GO); UNA: Usina Nardini (Aporé – GO); USF: Usina São Francisco (Quirinópolis – GO); 

e UTB: Tropical Bioenergia (Porteirão – GO). 4 Váriáveis ambientais arredondadas por motivo estético: Z1 – longitude; Z2 – latitude; Z3 – altitude; Z4 – precipitação pluvial (mm) total estimada a partir das 

estações meteorológicas; Z5 – precipitação pluviométrica (mm) acumulada na Fase 1 estimada a partir das estações meteorológicas; Z6 – precipitação pluviométrica (mm) acumulada na Fase 2 estimada a 

partir das estações meteorológicas; Z7 – precipitação pluvial (mm) acumulada na Fase 3 estimada a partir das estações meteorológicas; Z8 – precipitação pluviométrica (mm) acumulada na Fase 4 estimada a 

partir das estações meteorológicas; Z9 – temperatura média (ºC) na Fase 1 estimada a partir das estações meteorológicas; Z10 – temperatura média (ºC) na Fase 2 estimada a partir das estações meteorológicas; 

Z11 – temperatura média (ºC) na Fase 3 , estimada a partir das estações meteorológicas; Z12 – temperatura média (ºC) na Fase 4 estimada a partir das estações meteorológicas; Z13 – média da temperatura 

mínima (ºC) na Fase 1 estimada a partir das estações meteorológicas; Z14 – média da temperatura mínima (ºC) na Fase 2 estimada a partir das estações meteorológicas; Z15 – média da temperatura mínima 

(ºC) na Fase 3 , estimada a partir das estações meteorológicas; Z16 – média da temperatura mínima (ºC) na Fase 4 estimada a partir das estações meteorológicas; Z17 – média da temperatura máxima (ºC) na 

Fase 1 estimada a partir das estações meteorológicas; Z18 – média da temperatura máxima (ºC) na Fase 2 estimada a partir das estações meteorológicas; Z19 – média da temperatura máxima (ºC) na Fase 3 , 

estimada a partir das estações meteorológicas; Z20 – média da temperatura máxima (ºC) na Fase 4 estimada a partir das estações meteorológicas; Z21 – % de areia na camada 0-40 cm, estimada a partir de 

análises físicas de solo; Z22 – precipitação pluvial acumulada (mm) no ciclo obtida a partir de imagens; Z23 – precipitação pluviométrica acumulada (mm) na Fase 1 obtida a partir de arquivos raster; Z24 – 

precipitação pluviométrica acumulada (mm) na Fase 2 obtida a partir de arquivos raster; Z25 – precipitação pluvial acumulada (mm) na Fase 3 obtida a partir de arquivos raster; Z26 – precipitação pluvial 

acumulada (mm) na Fase 4 obtida a partir de arquivos raster; Z27 – temperatura acumulada (ºC) na Fase 1 obtida a partir de rasters; Z28 – temperatura acumulada (ºC) na Fase 2 obtida a partir de rasters; Z29 

– temperatura acumulada (ºC) na Fase 3 obtida a partir de rasters; Z30 – temperatura acumulada (ºC) na Fase 4 obtida a partir de rasters; Z31 – temperatura acumulada (ºC) no ciclo obtida a partir de rasters. 
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3.5 SELEÇÃO DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS RELACIONADAS À INTERAÇÃO 

GE 

 

A fim de investigar os efeitos das covariáveis (variáveis) ambientais, de 

natureza quantitativa, sobre a interação GE, utilizaram-se sucessivas análises de regressão 

linear simples, via procedimento “stepwise”. Em cada ciclo de análises, realizou-se uma 

regressão linear simples da matriz de interação GE em função das variáveis ambientais, 

descritas no item 3.3 (Tabela 4). Na regressão adotou-se cada linha dessa matriz (“a” 

valores de       do genótipo i) como variável dependente, e os valores de cada variável 

ambiental nos “a” ambientes avaliados como variável independente. 

 A cada ciclo a soma de quadrados da interação GE, SQ(GE), associada (g-1)(a-

1) graus de liberdade, é particionada em: efeito linear de cada variável ambiental (SQz), 

associada a g-1 graus de liberdade, e resíduo da regressão linear, representando a porção da 

variação não explicada pela variável ambiental em questão, associada a (g-1)(a-2) graus de 

liberdade. Dessa forma, as variáveis ambientais são incluídas sucessivamente no seguinte 

modelo:                      
 
               (3), em que: além dos termos já 

definidos,     representa o coeficiente de regressão que mede a resposta diferencial 

(sensibilidade “linear”) do genótipo i à variável ambiental    (h = 1, 2, ... , H), descrita por 

seus desvios            
 , estimado por                           

 
 ; em que 

        é o efeito residual da interação GE após remoção do efeito linear de    , dado por 

                      . A contribuição de cada variável para a soma de quadrados da 

interação GE é dada por:          
 

     
 

                
 

      
 

 . 

Em cada ciclo estimam-se, então, as contribuições de cada variável ambiental 

para a soma de quadrados da interação GE, separadamente. A variável com a maior 

contribuição significativa (p<0,05) para SQ(GE) é incluída no modelo (3), e o termo        é 

remodelado como                       , representando a interação GE descontada do 

efeito linear da variável selecionada (maior SQ  ) naquele ciclo de análise. O valor do 

teste F (de Snedecor) para a regressão de cada variável é obtido dividindo-se o quadrado 

médio desta fonte de variação pelo quadrado médio do erro da análise conjunta com base 

em médias. Martins (2004) apresenta um esquema para análise conjunta de variância com 

desdobramentos sucessivos das somas de quadrados da interação em efeitos lineares de 

variáveis ambientais. Os ciclos são repetidos até que nenhuma variável ambiental tenha 

mais participação significativa (p>0,05) nos resíduos das sucessivas matrizes de interação 
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GE residuais e/ou quando um máximo de (a-1) ciclos é atingido, em razão da limitação de 

graus de liberdade. Este procedimento foi realizado utilizando-se as variáveis ambientais 

apresentadas na Tabela 4. Chaves (2001) explica e exemplifica de maneira acessível este 

procedimento no estudo da interação GE. A inclusão de outros tipos de informação 

quantitativa e/ou qualitativas quanto a genótipos e/ou ambientes pode ser buscada em Van 

Eeuwijk et al. (1996).  

 

3.6 ANÁLISE ESPACIAL DA INTERAÇÃO GE 

 

3.6.1 Mapas temáticos da adaptabilidade produtiva 

 

Identificadas as variáveis ambientais com contribuição significativa para os 

efeitos da interação GE, nos caracteres TCH, ATR e TATR, realizou-se a espacialização da 

adaptabilidade segundo a estatística:                   
 
    (Martins, 2004; Cardoso 

Júnior, 2013; Sá, 2013); em que     é o efeito genotípico referente ao ajuste do modelo (2); 

     é o coeficiente de regressão linear do genótipo i associado à variável ambiental h, com 

h = 1, 2 , ... , v variáveis selecionadas (item 3.5);     é o valor assumido pela variável 

ambiental h na posição s (pixel) da região em estudo, descrita por seus desvios     

        
 , em que   

  é a média referente a todos os pixels que compõem a imagem 

(raster) da variável ambiental selecionada na região de inferência.  

Resumidamente, os passos para a espacialização da adaptabilidade (    ) 

foram: i) identificação das variáveis ambientais com maior contribuição significativa para 

a soma de quadrados da interação GE (p<0,05); ii) obtenção dos coeficientes de regressão 

dos genótipos, associados às variáveis ambientais selecionadas (     , e do efeito genotípico 

médio; iii) cálculo e espacialização da estatística     , em que, quando essa variável 

ambiental selecionada esteve associada a dados de estações meteorológicas, isto se deu a 

partir das respectivas normais climatológicas (Fick & Hijmans, 2017), e quando essa 

variável foi referente às estimativas de arquivos rasters, utilizaram-se estes próprios dados.  

Com a finalidade de confeccionar um mapa de adaptabilidade produtiva de 

referência para cada caráter, espacializou-se ainda a adaptabilidade produtiva de um 

genótipo tido como “teoricamente ideal”. Este ideótipo foi caracterizado pela maior média 

genotípica em cada ambiente, seja para TCH, ATR ou TATR. Assim, selecionadas as 

variáveis ambientais com maior contribuição para a interação GE, estas foram utilizadas 
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para especializar também a adaptabilidade produtiva do “genótipo ideal”. Ressalta-se que 

estes dados não foram levados em consideração para estimar os efeitos genotípicos, 

ambientais e da interação GE, nem para a seleção das variáveis ambientais preponderantes 

na manifestação da interação GE de cada caráter. 

Uma consideração ainda deve ser feita a respeito da aplicação da estatística 

     referente ao número de pixels de cada imagem, no cálculo da adaptabilidade 

produtiva. O fato de a base de dados geográficos, em específico os dados matriciais 

(rasters) ter sido obtida de diferentes fontes, Lapig, WorldClim, Embrapa e SRTM, 

implicou em diferentes tamanhos (número de pixels) e sistemas de referência (datum). 

Assim, quando os arquivos rasters utilizados na espacialização de      diferiam de 

tamanho, a sua utilização tornou-se possível a partir de reamostragem de pixels, pela 

função resample (método bilinear) do pacote raster; uma vez que a implementação da 

álgebra de mapas exige que os arquivos raster tenham o mesmo número de pixels e datum.  

Uma breve rotina computacional para implementação dessa etapa, em 

linguagem R (script), está descrita no Apêndice A. Esta é ilustrada com dados fenotípicos 

médios dispostos em uma tabela de dupla entrada (linhas referentes a genótipos e colunas 

representando os ambientes) e dados da caracterização ambiental numa tabela com os 

locais (ambientes) nas linhas e respectivas longitude, latitude e altitude nas colunas. Assim 

é possível: a) estimar os efeitos genotípicos (  i) e da interação GE [(   )ij] pelo método de 

quadrados mínimos ordinários; b) identificar a contribuição da longitude, latitude e altitude 

para a soma de quadrados da interação GE; c) estimar e espacializar a adaptabilidade 

produtiva referente às sensibilidades genotípicas a estas variáveis ambientais; d) produzir 

mapas temáticos de adaptabilidade produtiva; e) obter mapas temáticos referentes aos 

genótipos vencedores (item 3.6.2). 

 

3.6.2 Mapa de genótipos vencedores 

 

Pela abordagem aqui adotada, a informação de todos os mapas produzidos 

conforme o item 3.6.1 pode, ainda, ser resumida em uma única representação temática, 

denominada “quem vence onde” (Costa Neto, 2017); ou simplesmente “mapa de genótipos 

vencedores”. Esta representação sintetiza os genótipos que apresentaram maior estimativa 

da estatística     , pixel a pixel, levando-se em consideração todos os genótipos 

analisados. Como resultado final, obtém-se um mapa com a distribuição espacial dos 
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genótipos com as maiores estimativas desta estatística para todo o conjunto dos genótipos 

estudados; identificando-se, assim, os genótipos que tiveram os efeitos positivos da 

interação GE capitalizados em suas adaptabilidades aos ambientes específicos da região. 

No presente estudo, para os caracteres TCH e TATR, este mapa também foi produzido não 

se levando em consideração a adaptabilidade produtiva da cultivar testemunha RB867515, 

que apresentou superioridade em praticamente toda a região de inferência. Ressalta-se, 

também, que o genótipo tido como ideal não foi levado em consideração nesta abordagem. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISES PRELIMINARES  

 

4.1.1 Análises individuais 

 

As análises de variâncias individuais referente à variável produtividade de 

colmos (TCH), em t.ha
-1

, de cada ambiente, encontram-se na Tabela 5. O experimento 

conduzido em Mineiros (EMV) foi o que apresentou maior média (145,2 t.ha
-1

), entretanto, 

destaca-se que este também foi o que compreendeu o maior ciclo, de aproximadamente 19 

meses (Tabela 1). Por outro lado, o experimento referente ao local Aporé (UNA) 

apresentou a menor média para esse caráter (65,5 t.ha
-1

), com o segundo maior ciclo entre 

os experimentos (aproximadamente 18 meses). Estes ambientes, segundo a categorização 

de “ambientes de produção” para cana-de-açúcar proposta por Prado (2005), levando-se 

em consideração a produtividade de colmos, seriam enquadrados como ambientes A1 

(EMV) e E2 (UNA), respectivamente. Estas classes referentes à produtividade foram 

definidas pelo autor com base em observações pedológicas de centenas de ensaios no 

âmbito do Programa Cana do Instituo Agronômico de Campinas – IAC, e as observações 

de produtividades nas usinas conveniadas com esse programa.  

Ainda em relação à produtividade (TCH) referente aos dez ambientes, foi 

evidenciado pelo teste F das análises individuais de variância (Tabela 5), efeito 

significativo de genótipos (p<0,05) em oito ambientes (80%). Os experimentos avaliados 

em Rubiataba (UCR) e Porteirão (UTB) não foram efetivos em captar diferenças entre 

genótipos; revelaram efeito de genótipos não significativo (p>0,05). Na média, os 

experimentos apresentaram alta precisão, levando-se em consideração a acurácia seletiva 

obtida (      = 0,77) e as faixas de classificação estabelecidas por Resende & Duarte (2007). 

Esta estatística acomoda, simultaneamente, o coeficiente de variação experimental, o 

número de repetições e a variância genética inerente aos tratamentos, justificando sua 

maior adequabilidade como medida de precisão experimental. Assim, tem sido considerada 
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como parâmetro de precisão em experimentos de cana-de-açúcar (Cargnelutti Filho et al., 

2012). 

 

Tabela 5. Análises individuais de variância para o caráter produtividade de colmos de 

cana-de-açúcar – TCH (t.ha
-1

), coeficiente de variação experimental (CV%), 

acurácia seletiva (      e média ambiental (    ). 

Locais
1
 FV GL QM  F p-valor CV%            

EMV 
Bloco 3 1914,90 3,12 0,0302 - - - 

Genótipo 29 2359,73 3,84 <0,0001 17,06 0,86 145,24 

Erro 87 614,08 - - - - - 

ERC 
Bloco 3 276,30 1,46 0,2319 - - - 

Genótipo 29 1180,27 6,22 <0,0001 16,81 0,92 81,90 

Erro 87 189,63 - - - - - 

UBV 

Bloco 3 947,70 3,95 0,0108 - - - 

Genótipo 29 2127,40 8,87 <0,0001 17,79 0,94 87,06 

Erro 87 239,80 - - - - - 

UCA 

Bloco 3 51,89 0,53 0,6613 - - - 
Genótipo 28 647,43 6,64 <0,0001 9,31 0,92 106,03 

Erro 84 97,47 - - - - - 

UCR 
Bloco 3 356,71 1,26 0,2929 - - - 

Genótipo 29 265,03 0,94 0,5643 14,36 0,00 117,12 

Erro 85 282,85 - - - - - 

UGA 
Bloco 3 8,86 0,06 0,9809 - - - 

Genótipo 29 831,42 5,56 <0,0001 10,93 0,91 111,85 

Erro 87 149,42 - - - - - 

UJM 

Bloco 3 660,18 4,03 0,0099 - - - 

Genótipo 28 1885,89 11,51 <0,0001 11,40 0,96 113,19 

Erro 84 163,87 - - - - - 

UNA 

Bloco 3 197,81 1,10 0,3554 - - - 

Genótipo 29 1780,20 9,86 <0,0001 20,19 0,95 65,54 

Erro 86 180,53 - - - - - 

UTB 
Bloco 3 995,28 2,99 0,0364 - - - 

Genótipo 27 405,96 1,22 0,2485 24,31 0,43 74,99 

Erro 71 332,34 - - - - - 

USF 
Bloco 3 1642,79 10,10 <0,0001 - - - 

Genótipo 29 622,33 3,83 <0,0001 14,36 0,86 88,78 

Erro 67 162,59 - -        -         -      - 
1 EMV: ETH Bioenergia, unidade Morro Vermelho (Mineiros – GO); ERC: ETH Bioenergia, unidade Rio Claro (Caçu – 

GO); UBV: Usina Boa Vista (Quirinópolis – GO); UCA: Usina Centroálcool (Inhumas – GO); UCR: Usina Cooper 

Rubi (Rubiataba – GO); UGA: Usina Goianésia (Goianésia – GO); UJM: Usina Jalles Machado (Goianésia – GO); 

UNA: Usina Nardini (Aporé – GO); USF: Usina São Francisco (Quirinópolis – GO); e UTB: Tropical Bioenergia 

(Porteirão – GO). 

 

Com relação ao caráter ATR (kg de açúcares t
-1

 de cana), apenas 44% dos 

experimentos apresentaram efetividade em discriminar os genótipos avaliados (p<0,05); ou 

seja, quatro experimentos (USF – Quirinópolis; UTB – Porteirão; UNA – Aporé; UCR – 

Rubiataba) de um total de nove (Tabela 6). Vale lembrar que para este caráter não foi 

possível recuperar os dados do experimento conduzido em Goianésia (UJM). Os 
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experimentos com maior e menor média foram, respectivamente, UGA (Goianésia) e EMV 

(Mineiros), com médias de 168,9 e 122,5 (kg.t
-1

 de cana).  

 

Tabela 6. Análises individuais de variância para o caráter ATR (kg.t
-1

 de cana), coeficiente 

de variação experimental (CV%), acurácia seletiva (    ) e média ambiental (    ). 

Unidade FV GL SQ QM  F p-valor CV%           

EMV 

Bloco 3 211,65 70,55 0,62 0,6017 - - - 

Genótipo  29 3454,58 119,12 1,05 0,4128 8,71 0,22 122,15 

Erro 87 9843,75 113,15  - - - - - 

ERC 

Bloco 3 523,07 174,36 1,97 0,1249 - - - 

Genótipo  29 2409,14 83,07 0,94 0,5639 7,27 0,00 129,46 

Erro 87 7711,43 88,64 -  - - - - 

UBV 

Bloco 3 591,27 197,09 1,70 0,1729 - - - 

Genótipo  29 3951,43 136,26 1,18 0,2792 8,32 0,39 129,32 

Erro 79 9136,28 115,65  -  - - - - 

UCA 
Bloco 3 942,79 314,26 1,84 0,1460 - - - 

Genótipo  28 3992,81 142,60 0,84 0,6984 9,23 0,00 141,57 

Erro 84 14341,14 170,73  - - - - - 

UCR 

Bloco 3 95,37 31,79 0,51 0,6746 - - - 

Genótipo  29 7333,34 252,87 4,08 <0,0001 6,06 0,87 130,02 

Erro 85 5270,47 62,01  -  - - - - 

UGA 

Bloco 3 825,84 275,28 1,86 0,1427 - - - 

Genótipo  29 3775,28 130,18 0,88 0,6433 7,20 0,00 168,93 

Erro 85 12588,00 148,09 -  - - - - 

UNA 

Bloco 3 316,78 105,59 1,13 0,3416 - - - 

Genótipo  29 8134,54 280,50 3,00 <0,0001 6,26 0,82 154,45 

Erro 83 7753,52 93,42    -  - - - - 

UTB 
Bloco 3 756,57 252,19 4,97 0,0035 - - - 

Genótipo  27 3782,74 140,10 2,76 <0,0001 4,53 0,80 157,41 

Erro 71 3606,01 50,79 -  - - - - 

USF 

Bloco 3 4109,13 1369,71 10,82 <0,0001 - - - 

Genótipo  29 8652,34 298,36 2,36 <0,0001 8,57 0,76 131,35 

Erro 87 11017,68 126,64  - - - - - 
1 EMV: ETH Bioenergia, unidade Morro Vermelho (Mineiros – GO); ERC: ETH Bioenergia, unidade Rio Claro (Caçu – 

GO); UBV: Usina Boa Vista (Quirinópolis – GO); UCA: Usina Centroálcool (Inhumas – GO); UCR: Usina Cooper 

Rubi (Rubiataba – GO); UGA: Usina Goianésia (Goianésia – GO); UJM: Usina Jalles Machado (Goianésia – GO); 

UNA: Usina Nardini (Aporé – GO); USF: Usina São Francisco (Quirinópolis – GO); e UTB: Tropical Bioenergia 

(Porteirão – GO). 

 

 

Para ATR, a precisão experimental média, avaliada pela acurácia seletiva, 

classificou-se como baixa (      = 0,43), segundo as classes estabelecidas por Resende & 

Duarte (2007). Embora isto não tenha ocorrido em todas as análises, especula-se que alelos 

favoráveis para conteúdo de açúcar nas variedades atuais estejam relativamente fixados 

(Jackson, 2005), implicando em estreita amplitude de expressão fenotípica e em reduzidos 

coeficientes de determinação genotípicos; isto é, comportamento médio semelhante entre 
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os genótipos. Por conseguinte, isto pode ter contribuído para a baixa eficiência de alguns 

experimentos em discriminar os clones avaliados. 

Com relação ao caráter TATR, função direta dos caracteres ATR e TCH 

(     
         

    
), o valor médio observado foi de 13,59 t.ha

-1
 (Tabela 7). As duas 

maiores médias foram obtidas em Goianésia (UGA) e Mineiros (EMV), com 18,62 t.ha
-1

 e 

17,86 t.ha
-1

, respectivamente. Lembrando-se que UGA resultou na maior média quanto ao 

caráter ATR (Tabela 6) e a terceira maior média para TCH (Tabela 5), enquanto EMV 

apresentou a maior média para TCH e a menor para ATR. Nota-se, portanto, que o caráter 

TATR é influenciado principalmente pela produtividade de colmos (TCH). 

 

Tabela 7. Análises individuais de variância para o caráter TATR (t.ha
-1

), coeficiente de 

variação experimental (CV%), acurácia seletiva (      e média ambiental (    ). 

Unidade FV GL QM  F p-valor CV%            

EMV 

Bloco 3 28,19 2,51 0,0643 - - - 

Genótipo  29 39,12 3,48 <0,0001 18,92 0,84 17,86 

Erro 87 11,25 - -  - - - 

ERC 

Bloco 3 9,88 2,81 0,0444 - - - 

Genótipo  29 22,02 6,25 <0,0001 17,69 0,92 10,23 

Erro 87 3,52 - -  - - - 

UBV 

Bloco 3 25,69 6,08 0,0009 - - - 

Genótipo  29 36,39 8,61 <0,0001 18,05 0,94 11,21 

Erro 79 4,23 - -  - - - 

UCA 

Bloco 3 5,28 1,12 0,3468 - - - 

Genótipo  28 17,02 3,60 <0,0001 14,45 0,85 15,14 

Erro 84 4,73 -  - - - - 

UCR 

Bloco 3 7,07 1,30 0,2803 - - - 

Genótipo  29 5,38 0,99 0,4967 15,35 0,00 15,26 

Erro 85 5,45 - - - - - 

UGA 

Bloco 3 3,56 0,52 0,6686 - - - 

Genótipo  29 20,34 2,98 <0,0001 13,81 0,82 18,62 

Erro 84 6,82 -  - - - - 

UNA 

Bloco 3 5,34 1,27 0,2887 - - - 

Genótipo  29 47,56 11,36 <0,0001 19,86 0,95 10,43 

Erro 83 4,19 - -  - - - 

UTB 

Bloco 3 20,26 2,32 0,0826 - - - 

Genótipo  27 9,84 1,13 0,3363 25,09 0,34 11,94 

Erro 71 8,73 - - - - - 

USF 

Bloco 3 51,59 15,81 <0,0001 - - - 

Genótipo  29 11,57 3,55 <0,0001 15,72 0,85 11,66 

Erro 67 3,26 - - - - - 
1 EMV: ETH Bioenergia, unidade Morro Vermelho (Mineiros – GO); ERC: ETH Bioenergia, unidade Rio Claro (Caçu – 

GO); UBV: Usina Boa Vista (Quirinópolis – GO); UCA: Usina Centroálcool (Inhumas – GO); UCR: Usina Cooper 

Rubi (Rubiataba – GO); UGA: Usina Goianésia (Goianésia – GO); UNA: Usina Nardini (Aporé – GO); USF: Usina São 

Francisco (Quirinópolis – GO); e UTB: Tropical Bioenergia (Porteirão – GO). 
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Para esse caráter (TATR) aproximadamente 78% dos experimentos foram 

efetivos na diferenciação de genótipos (p<0,05), exceto UCR (Rubiataba) e UTB 

(Porteirão). Resultados estes concordantes com os obtidos para TCH (Tabela 5). Na média, 

a precisão experimental foi alta (      = 0,72), superior ao valor mínimo sugerido por 

Resende & Duarte (2007), que recomendam a busca de acurácias superiores a 0,7. Sá 

(2013) estende um pouco mais a discussão acerca dos caracteres TCH, ATR e TATR neste 

grupo de experimentos, uma vez que utilizou este mesmo conjunto de dados para avaliar a 

influência de fatores edafoclimáticos na determinação da magnitude da interação GE em 

cana-de-açúcar. 

 

4.1.2 Análises conjuntas 

 

As razões entre maior e menor quadrados médios residuais (análises 

individuais), para os caracteres TCH, ATR e TATR, foram sempre inferiores a sete; limite 

máximo preconizado por Pimentel Gomes (2009, p. 141), para possibilitar uma análise 

conjunta de variância válida. Isto permitiu testar os efeitos no modelo de análise de 

variância sem qualquer ajuste nos graus de liberdade.  

Todas as fontes de variação referentes aos caracteres estudados foram 

altamente significativas (p<0,01) (Tabela 8). Como geralmente observado, as diferenças 

entre ambientes foram responsáveis pela maior porção da variação total nos dados. Para os 

respectivos caracteres (TCH, ATR e TATR), a porção de variação referente aos ambientes 

correspondeu a 66%, 80,5% e 63,5% da variação total (associada a genótipos, ambientes e 

interação GE). Esses resultados são decorrentes do fato de os clones avaliados nos ensaios 

multiambientais constituírem os melhores genótipos de fases anteriores do processo 

seletivo, apresentando pequena variação de comportamento entre si. Enquanto os 

ambientes utilizados para os ensaios são tomados buscando amostrar, ao máximo, a 

variação ambiental existente na região alvo dos programas de melhoramento genético.  

O efeito de interação GE, aqui representado pela interação “genótipos x 

locais”, foi menor que o efeito principal de genótipos para o caráter TCH, em que as 

porções de variação referente aos efeitos de genótipos e da interação GE corresponderam, 

respectivamente, a 17,3% e 16,9% da variação total. Diferentemente, Ramburan et al. 

(2012), estudando uma série de experimentos de cana-de-açúcar (2000-2007), na África do 

Sul, constataram que o efeito da interação GE em TCH foi sempre responsável pela maior 
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porção da variação nos dados, quando comparados aos efeitos principais de genótipos. 

Resultados concordantes a estes também foram obtidos por Bastos et al. (2007) e Antunes 

et al. (2016), em estudo da adaptabilidade e estabilidade em cana-de-açúcar no Brasil. 

Em síntese, observa-se que o efeito de interação GE é determinante na 

expressão fenotípica da produtividade de colmos e, por conseguinte, afeta o 

comportamento genotípico, não podendo ser negligenciado. Assim, justifica-se não apenas 

considerar os efeitos da interação GE no melhoramento de plantas, mas, também, buscar 

compreendê-los melhor a fim de aproveitar os seus efeitos positivos; e, desse modo, 

controlar seus fatores causais, como subsídio para a tomada de decisões e alocação de 

recursos nos programas de melhoramento (Van Euwijk et al., 1996; Duarte & Vencovsky, 

1999; Chaves, 2001; Martins, 2004; Ramburan et al., 2012; Cardoso Júnior, 2013; Sá, 

2013; Costa Neto, 2017). 

 

Tabela 8. Análises conjuntas de variância, em nível de médias, para os caracteres 

toneladas de colmos por hectare – TCH (t.ha
-1

), açúcar total recuperável – ATR 

(kg.t
-1

 de cana) e toneladas de açúcar total recuperável – TATR (t.ha
-1

), num 

conjunto de ensaios finais de avaliação de clones de cana-de-açúcar do 

PMGCA/UFG
1
 referente à Série 2003

2
, no Estado de Goiás. 

Caráter FV GL QM F p-valor 

TCH 

Genótipo (G) 25 1391,30 22,13 <0,0001 

Ambiente (E) 9 14743,46 234,46 <0,0001 

Interação GE 201 169,12 2,69 <0,0001 

Erro médio / r 825 62,88 -  - 

ATR 

Genótipo (G) 25 214,06 7,60 <0,0001 

Ambiente (E) 8 6839,68 242,88 <0,0001 

Interação GE 176 45,14 1,60 <0,0001 

Erro médio / r 748 28,16 -  - 

TATR 

Genótipo (G) 25 23,36 15,08 <0,0001 

Ambiente (E) 8 266,76 172,24 <0,0001 

Interação GE 176 3,68 2,38 <0,0001 

Erro médio / r 727 1,55 -  - 
1 PMGCA/UFG: Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiás; Série 

2003: ano em que ocorreu as hibridações para geração dos genótipos (tratamentos) avaliados. 

 

Ressalva-se que a significância pelo teste F (de Snedecor) revela, apenas, que a 

variância dos efeitos da interação GE não é nula (Chaves, 2001). Visto isto, estudos mais 

detalhados tornam-se necessários, a fim de melhor entender a manifestação do fenômeno; 

e, se possível, com abordagens que permitam investigar e mensurar a contribuição de 

fatores ambientais determinantes desta manifestação (Van Euwijk et al., 1996; 

Annichiarico et al., 2006; Martins, 2004; Ramburan et al., 2012; Cardoso Júnior, 2013; Sá, 
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2013; Costa Neto, 2017). Isso abre perspectivas para a sua exploração regionalizada via 

espacialização da adaptabilidade produtiva, tal como realizou-se neste estudo e em outros 

(Martins, 2004; Cardoso Júnior, 2013; Costa Neto, 2017). Por isso, a partir daqui serão 

discutidos os efeitos das variáveis ambientais preponderantes na manifestação da interação 

GE em cana-de-açúcar, com ênfase nos caracteres TCH, ATR e TATR, objetivando-se 

melhor entendimento das normas de reação dos genótipos avaliados a alguns fatores 

ambientais registrados na região de inferência. 

 

4.2 INTERAÇÃO GE NA PRODUTIVIDADE DE COLMOS (TCH) 

 

4.2.1 Variáveis ambientais relacionadas à interação GE 

 

No primeiro ciclo de análises de regressão, implementado para investigar os 

efeitos das variáveis ambientais sobre a interação GE no caráter TCH, apenas as variáveis 

temperatura na Fase 4 (de arquivos raster) e precipitação pluviométrica na Fase 4 (de 

estações meteorológicas) não apresentaram efeitos significativos (p>0,05) (Tabela 9). A 

variável teor (%) de areia no solo foi a que mais contribuiu para a soma de quadrados da 

interação GE original, explicando 34% da variação analisada e indicando que seu efeito 

linear deve ser incluído na modelagem de resposta fenotípica (Yij). 

No segundo ciclo de análises (sobre a matriz de interação residual – matriz 

original menos os efeitos lineares do teor de areia), onze variáveis ambientais apresentaram 

efeitos significativos (p<0,05) (Tabela 9). A temperatura média na Fase 1 (estimada a 

partir de estações meteorológicas) foi a variável com maior contribuição para a soma de 

quadrados dessa interação, explicando 14% da variação analisada (Tabela 9). Houve 

redução do número de variáveis ambientais com efeito significativo (p<0,05) sobre a 

interação GE, do primeiro para o segundo ciclo de análises. Ao remover o efeito linear do 

teor de areia no solo, o efeito de algumas variáveis relacionadas à temperatura e à 

precipitação pluviométrica também foram removidos. A relação destas variáveis climáticas 

com a variável pedológica provavelmente esteja associada ao processo de formação dos 

solos; em que o clima é um dos fatores que exerce papel fundamental (Oliveira, 2005). 

As temperaturas médias na Fase 1, abrangendo principalmente o período de 

brotação da cultura, utilizadas para a caracterização ambiental, variaram de 20,7ºC a 

24,7ºC. Tais temperaturas encontram-se dentro do intervalo tido como ideal para o estádio 
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de brotação da cultura – 20ºC a 30ºC, segundo Aude (1993). Esta autora também cita que a 

temperatura mínima para a emergência da cana-de-açúcar está por volta de 12ºC. No 

presente estudo, as temperaturas mínimas mensais nessa fase variaram de 12,7ºC a 20,7ºC. 

Quanto às temperaturas limiares inferiores, que causam paralisação de emergência, 

crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar, há divergência na literatura; tais 

informações  variam entre 10ºC e 21ºC (Brunini, 2010; Araújo et al., 2017). 

 

Tabela 9. Porcentagens da soma de quadrados da interação GE e significâncias do teste F 

(de Snedecor), para os efeitos lineares das variáveis ambientais sobre a matriz 

de interação original, referente ao caráter TCH (t.ha
-1

), em cinco ciclos de 

regressões lineares, via procedimento stepwise. 

Variáveis ambientais
1
 Origem

2
 

Ciclos 
1º 2º 3º 4º 5º 

Teor de areia no solo (%) R 33,98 
**

 -   -   -   -   

Temperatura média F1 E 11,77 
**

 13,83 
**

 -   -   -   

Temperatura mínima F4 E 13,12 
**

 11,03 
**

 10,07 
**

 -   -   

Precipitação Total R 24,04 
**

 4,64 
ns

 6,65 
ns

 6,24 
ns

 -   

Precipitação F4 R 9,20 
**

 7,93 
*
 7,86 

*
 5,80 

ns
 6,00 

ns
 

Precipitação F4 E 5,60 
ns

 4,28 
ns

 4,23 
ns

 3,32 
ns

 3,75 
ns

 

Longitude R 24,44 
**

 4,01 
ns

 5,39 
ns

 4,60 
ns

 2,79 
ns

 

Latitude R 21,75 
**

 5,00 
ns

 3,67 
ns

 3,62 
ns

 4,88 
ns

 

Altitude R 9,46 
**

 9,57 
**

 4,86 
ns

 3,79 
ns

 1,85 
ns

 

Precipitação total E 27,42 
**

 4,31 
ns

 4,77 
ns

 4,37 
ns

 2,12 
ns

 

Precipitação F1 E 31,27 
**

 1,19 
**

 2,11 
ns

 2,03 
ns

 1,46 
ns

 

Precipitação F2 E 14,59 
**

 4,50 
ns

 4,56 
ns

 2,83 
ns

 3,65 
ns

 

Precipitação F3 E 19,40 
**

 10,76 
**

 6,01 
ns

 2,14 
ns

 1,73 
ns

 

Temperatura média F2 E 27,52 
**

 2,82 
ns

 2,78 
ns

 1,67 
ns

 2,00 
ns

 

Temperatura média F3 E 12,82 
**

 12,53 
**

 3,23 
ns

 2,79 
ns

 1,52 
ns

 

Temperatura média F4 E 13,08 
**

 8,21 
*
 7,34 

*
 4,95 

ns
 4,41 

ns
 

Temperatura mínima F1 E 24,30 
**

 2,81 
ns

 1,90 
ns

 1,12 
ns

 1,77 
ns

 

Temperatura mínima F2 E 16,03 
**

 7,99 
*
 8,28 

*
 4,37 

ns
 2,92 

ns
 

Temperatura mínima F3 E 8,24 
*
 9,12 

**
 3,67 

ns
 3,46 

ns
 2,71 

ns
 

Temperatura máxima F1 E 32,79 
**

 4,85 
ns

 2,86 
ns

 2,13 
ns

 2,37 
ns

 

Temperatura máxima F2 E 28,50 
**

 3,54 
ns

 4,01 
ns

 3,51 
ns

 3,91 
ns

 

Temperatura máxima F3 E 32,00 
**

 7,34 
*
 3,42 

ns
 1,82 

ns
 1,32 

ns
 

Temperatura máxima F4 E 20,48 
**

 2,89 
ns

 2,92 
ns

 3,38 
ns

 4,13 
ns

 

Precipitação F1 R 28,42 
**

 1,38 
ns

 2,80 
ns

 2,57 
ns

 0,73 
ns

 

Precipitação F2 R 14,22 
**

 6,90 
ns

 7,30 
*
 1,66 

ns
 2,07 

ns
 

Precipitação F3 R 16,70 
**

 10,21 
**

 9,48 
**

 4,88 
ns

 1,99 
ns

 

Temperatura da superfície F1 R 26,58 
*
 4,36 

ns
 6,53 

ns
 3,52 

ns
 0,39 

ns
 

Temperatura da superfície F2 

Temperatura da superfície F3 

R 29,91 
**

 2,68 
ns

 4,60 
ns

 3,01 
ns

 0,82 
ns

 

R 24,05 
**

 2,55 
ns

 2,83 
ns

 2,55 
ns

 2,65 
ns

 

Temperatura da superfície F4 R 5,59 
ns

 5,19 
ns

 6,21 
ns

 4,81 
ns

 4,07 
ns

 

Temperatura da superfície 

total  

R 24,12 
**

 2,40 
ns

 3,85 
ns

 3,33 
ns

 2,37 
ns

 
* e **: valores significativos a 5% ou 1% de probabilidade, respectivamente; e ns: valores não significativos a 5%; 1 F1, F2, F3 e F4: 
correspondem respectivamente a Fase1, Fase 2, Fase 3, Fase 4; 2 procedência dos dados das variáveis ambientais: R – imagens de 

satélites (arquivo raster); E – estações meteorológicas. 

 

Para o ciclo seguinte de análises (terceiro), seis variáveis apresentaram efeitos 

significativos (p<0,05) sobre a matriz GE residual, removidos os efeitos lineares daquelas 
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mais explicativas nos ciclos anteriores. Neste caso, a temperatura mínima na Fase 4 foi a 

variável com maior contribuição para soma de quadrados dessa matriz (Tabela 9). 

Observa-se que, em todos os ciclos, removidos os efeitos da variável com maior 

contribuição para a soma de quadrados da interação, os resíduos ainda continuaram 

altamente significativos (p<0,01) (Tabela 10). Assim, não havendo limitações quantos aos 

graus de liberdade (GL) desse resíduo (interação GE sem o efeito linear da variável 

explicativa com maior contribuição para SQ(GE)) e sob disponibilidade de variáveis 

ambientais, os ciclos de análises devem ser continuados. 

No quarto e quinto ciclos nenhuma variável apresentou mais efeito 

significativo (p>0,05) sobre a matriz residual de interação (Tabela 9). Lembrando-se que a 

matriz de interação utilizada teve os efeitos lineares das variáveis com maiores 

contribuições para a interação GE, referentes aos ciclos anteriores, removidos. Por 

exemplo, para o quinto ciclo utilizou-se a matriz de interação GE residual removendo-se, 

também, os efeitos da precipitação pluviométrica total (pluviosidade acumulada em todo o 

ciclo da cultura, obtida diretamente de arquivos raster); visto o seu maior efeito para a 

soma de quadrados da matriz residual no quarto ciclo. 

 

Tabela 10. Análise conjunta de variância de dados de produtividade em toneladas de 

colmos de cana-de-açúcar por hectare – TCH (t.ha
-1

), com desdobramento do 

efeito da interação GE pelo método de regressão linear simples, via 

procedimento stepwise, para genótipos de cana-de-açúcar, em fase 

experimental (Série 2003
1
) do PMGCA/UFG

2
. 

FV GL SQ QM F p-valor %SQ
6
 

Interação genótipo x ambiente (GE) 201 33992,30 169,11 2,69 <0,0001 100 

 Teor de areia no solo (%)
3 
  25 11550,66 462,03 7,35 <0,0001 33,98 

 Resíduo 1  176 22441,64 127,51 2,03 <0,0001 - 

  Temperatura média F1 (Est.)
4
   25 4701,81 188,07 2,99 <0,0001 13,83 

  Resíduo 2   151 17739,82 117,48 1,87 <0,0001 - 

   Temperatura mínima F4 (Est.)    25 3424,67 136,99 2,18 <0,0008 10,07 

   Resíduo 3    126 14315,16 113,61 1,81 <0,0001 - 

    Precipitação Total (Rast.)
5
     25 2122,06 84,88 1,35 0,1183 6,24 

    Resíduo 4     101 12193,09 120,72 1,92 <0,0001 - 

     Precipitação Fase 4 (Rast.)      25 2040,73 81,63 1,30 0,1503 6,00 

     Resíduo 5      76 10152,36 133,58 2,12 <0,0001 - 

Resíduo médio / r 825 51878,95 62,88 - - - 
1 Série referente ao ano em que ocorreu as hibridações para geração dos genótipos (tratamentos) avaliados; 2 Programa de Melhoramento 

Genético da Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiás; 3 Teor de areia médio, em porcentagem, na camada de 0-40 cm do 
solo, obtido por análise físico-química de solos; 4 Variáveis mensuradas em estações meteorológicas; 5 Variáveis estimadas em arquivos 

raster; 6 Porcentagens da variação captada pela variável ambiental, em relação a SQ(GE) original. 

 

Salienta-se que as precipitações pluviométricas acumuladas ao longo do ciclo 

da cultura, obtidas diretamente de arquivos raster, variaram de 1.369 mm a 2.478 mm 
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(Tabela 4). Apenas o experimento conduzido em Quirinópolis (USF), caracterizado por 

acúmulo de 1.369 mm em todo o ciclo, não se encontrou na faixa de pluviosidade ideal 

para a cana-de-açúcar – 1.500 a 2.000 mm por ano (Doorenbos & Kassam, 1979). Mas, de 

acordo com Inman-Bamber & Smith (2005), precipitações anuais a partir de 1.000 mm, 

desde que bem distribuídas, podem proporcionar condições para a maximização da 

produtividade. Essa boa distribuição, entretanto, é difícil de ocorrer em condições do 

Cerrado. Ressalta-se, ainda, que apenas pluviosidades ideais não garantem performances 

produtivas satisfatórias. As condições de solo também devem favorecer a disponibilização 

de água para a cultura, como mostrado por Prado (2005); assim como inúmeros fatores 

edáficos relacionados à produtividade, por exemplo, quantidades ideais de nutrientes 

(nitrogênio, fósforo, potássio etc.), pH ideal para a cultura, ausência de barreiras físicas ao 

desenvolvimento radicular (ex. compactação), entre outros. 

Um resumo do desdobramento sequencial da análise da interação GE em 

efeitos lineares associados às variáveis ambientais estudadas, via procedimento stepwise, 

encontra-se na Tabela 10. Neste estudo, as variáveis ambientais com efeito significativo 

(p<0,05) sobre interação GE para o caráter TCH foram responsáveis por explicar 58% da 

soma de quadrados desta interação. Apesar disso, para seu estudo via abordagem espacial 

utilizaram-se todas as variáveis ambientais listadas na Tabela 10, que, juntas, explicaram 

70% da SQ(GE) original. Isto se deu, principalmente, pela disponibilidade das estimativas 

das variáveis ambientais para toda a região de inferência e, também, pelo esforço no intuito 

de agregar a informação do comportamento diferencial dos genótipos aos fatores 

ambientais, nos mapas de recomendação varietal. 

A significância do Resíduo 5 na Tabela 10 indica que uma porção relevante e 

não casual associada à SQ(GE) ainda permaneceu não explicada. Em outras palavras, outros 

fatores ambientais não levados em consideração neste estudo (ex. radiação solar, umidade 

relativa do ar, velocidade do vento etc.) possuem efeitos preponderantes sobre a interação 

GE. Isso pode decorrer também de a caracterização ambiental não ter sido realizada in situ, 

subestimando e/ou superestimando os efeitos das variáveis ambientais sobre a interação.  

Oliveira et al. (2006), em estudo similar sobre o efeito de variáveis ambientais 

e genotípicas na interação GE em soja, observaram que a altitude foi a variável com maior 

significância (p<0,01) sobre a interação. Removido o efeito linear dessa variável, variáveis 

relacionadas à temperatura e à precipitação pluviométrica também tiveram seus efeitos 
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removidos, evidenciando a correlação destas variáveis com a altitude. Cardoso Júnior 

(2013), utilizando-se a mesma abordagem, também em soja, observou que as variáveis 

altitude, longitude e precipitação pluvial (do plantio à maturação) explicaram 44% da 

SQ(GE) original. Costa Neto (2017, p. 36) apresenta uma síntese de extensa revisão da 

literatura, sobre a contribuição de diversos fatores ambientais para a SQ(GE), considerando-

se diversas culturas e caracteres. Em resumo, nota-se a efetividade de determinados fatores 

ambientais captarem elevada variação da SQ(GE); em outras palavras, observa-se ação 

preponderante de certos fatores sobre o comportamento diferencial de genótipos em 

diferentes espécies cultivadas.  

 

4.2.2 Estudo espacial da interação GE  

 

A fim de facilitar a percepção do comportamento diferencial dos genótipos 

frente à variação ambiental, por meio da espacialização da adaptabilidade produtiva 

(                  
 
    , foram produzidos mapas temáticos para os caracteres 

estudados (TCH, ATR e TATR). Estes mapas foram compostos por seis classes de 

adaptabilidade; uma classe com valores negativos da estatística     , representada pela cor 

vermelha (desempenhos indesejáveis), e cinco classes sucessivas de intervalos iguais 

compreendendo os valores positivos desta estatística (desempenhos desejáveis). Estas 

foram representadas pelas seguintes cores (em ordem crescente dos valores de     ): 

amarelo (“ouro”), verde, ciano (“verde-água”), azul e roxo. Assim, amarelo e verde 

representaram adaptabilidades praticamente nulas, e cores do ciano ao roxo, passando pelo 

azul, adaptabilidades cada vez mais desejáveis. Logo, os mapas temáticos proporcionaram 

facilidade na identificação de genótipos com adaptabilidades produtivas favoráveis, 

representadas por maiores extensões de classes desejáveis, bem como de genótipos mais 

estáveis agronomicamente, com o predomínio de cores únicas nos mapas, excetuando o 

vermelho; isto é, genótipos com performance mais constante ao longo da região de estudo. 

Na Tabela 11 encontram-se as médias e classificação dos genótipos referente 

aos três caracteres. Para TCH, os três melhores genótipos, na média, foram 

respectivamente: RB867515 (126,7 t.ha
-1

), RB034130 (121,24 t.ha
-1

) e RB034045 (121,08 

t.ha
-1

). O primeiro deles, a cultivar testemunha RB867515, venceu em cinco experimentos 

(EMV – Mineiros, ERC – Caçu, UBV – Quirinópolis, UJM – Goianésia, UNA – Aporé), 

dos dez avaliados; RB034045 venceu em apenas um experimento (USF – Quirinópolis). A 
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superioridade média da testemunha RB867515 também foi constatada em outros estudos 

de adaptabilidade e estabilidade, referentes a TCH (Fernandes Júnior et al., 2013) e TPH – 

tonelada de pol% por hectare (Verissimo et al., 2012; Paula et al., 2014). Destaca-se, 

também, que o cultivo desta variedade representou 26% e 31% da área cultivada com cana-

de-açúcar no Brasil e no Estado de Goiás, respectivamente, no ano de 2012 (Chapola et al., 

2013), não deixando dúvidas quanto ao seu excelente potencial produtivo. 

 

Tabela 11. Média dos genótipos (clones) referentes aos caracteres toneladas de colmos por 

hectare – TCH (t.ha
-1

), açúcar total recuperável – ATR (kg.t
-1

 de cana) e 

toneladas de açúcar total recuperável – TATR (t.ha
-1

). 
Genótipos

1
 TCH

2
 Ordem ATR

3
 Ordem TATR

3
 Ordem 

RB867515 126,72 1 143,45 6 17,46 1 
RB034130 121,24 2 134,97 23 16,12 3 
RB034045 121,08 3 136,43 21 16,00 4 
SP81-3250 113,94 4 145,01 3 16,14 2 
RB034131 111,40 5 132,82 24 14,35 7 
RB034116 109,44 6 141,39 8 14,71 6 
RB034113 104,43 7 138,28 17 14,22 9 
RB034128 102,89 8 151,72 1 14,94 5 
RB034070 102,81 9 137,80 19 13,96 11 
RB034125 101,55 10 135,69 22 13,28 15 
RB034117 101,38 11 141,88 7 14,29 8 
RB034114 100,87 12 144,37 4 14,19 10 
RB034041 99,45 13 140,72 10 13,78 13 
RB034111 96,65 14 139,43 13 13,26 16 
RB034044 96,07 15 138,73 15 13,59 14 
RB034120 94,00 16 139,41 14 12,71 17 
RB034021 93,31 17 144,10 5 13,92 12 
RB034038 92,29 18 131,33 26 11,71 24 
RB034004 92,24 19 138,31 16 12,16 19 
RB034110 91,82 20 138,01 18 12,10 20 
RB034132 91,35 21 140,09 12 12,61 18 
RB034109 89,61 22 137,62 20 11,95 21 
RB034068 88,64 23 140,41 11 11,91 22 
RB034122 87,44 24 132,73 25 11,82 23 
RB034127 84,59 25 141,03 9 11,67 25 
RB034067 79,64 26 150,89 2 11,59 26 

Média 99,80   139,87   13,63   
1 Genótipos ranqueados pela variável TCH; 2 média envolvendo 10 locais; 3 média envolvendo 9 locais. 

 

Recapitulando, a espacialização da adaptabilidade produtiva (    ) para o 

caráter TCH (Figura 5) foi realizada levando-se em conta as variáveis ambientais: teor de 

areia no solo, com dados obtidos de análise física do solo e espacialização referente ao 

raster teor de areia (%) (Embrapa, 2017); temperatura média na fase F1 e temperatura 

mínima na fase F4, ambas a partir de dados de estações meteorológicas e espacialização 

utilizando-se normais climatológicas (Fick & Hijmans, 2017); e precipitações 

pluviométricas total e acumulada na fase F4, com dados e espacialização a partir de 

arquivos raster (Lapig, 2017).  
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Figura 5. Mapas temáticos de espacialização da adaptabilidade produtiva [gi +(GE)ij], em t.ha

-1
, de 26 genótipos de cana-de-açúcar avaliados 

no âmbito do PMGCA/UFG e um genótipo de referência (Ideal), ano agrícola 2011/2012, com base nas sensibilidades genotípicas 

(    ) às variáveis ambientais: teor (%) de areia no solo , temperatura (ºC) média na fase F1, temperatura mínima (ºC) na fase F4, 

precipitação pluviométrica (mm) total e precipitação pluvial (mm) na fase F4; responsáveis por explicar 70,13% da SQ(GE) total. 
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Como esperado, um mosaico de cores entre e dentro de mapas, ou seja, entre e 

dentro de genótipos, foi observado (Figura 5). Isso representa a sensibilidade diferencial 

dos genótipos frente à variação ambiental. Neste caso, o ambiente foi representado por 

apenas uma porção de seus fatores constituintes; isto é, variáveis ambientais com 

contribuição significativa (mais preponderantes entre aquelas avaliadas) para a interação 

GE (Tabela 10).  

A análise visual da Figura 5 revela, tipicamente, comportamentos genotípicos 

diferenciados. Em geral, excetuando-se os clones RB034045 e RB034130, o desempenho 

adaptativo dos genótipos da Série 03/PMGCA–UFG à região de inferência não se mostrou 

satisfatório; haja vista a predominância das cores vermelho e amarelo na maior parte dos 

mapas. Por outro lado, observa-se ampla adaptabilidade produtiva da cultivar testemunha 

RB867515 em toda a região alvo, caracterizada pela predominância de valores positivos 

(cores azul e verde) para as predições de      no respectivo mapa. Assim, o 

comportamento que mais se aproximou ao do genótipo hipotético, teoricamente ideal, foi 

exatamente o desta cultivar (RB867515). A adaptabilidade desta cultivar foi capitalizada, 

principalmente, para a região Sul do Estado de Goiás, com predomínio da classe de cor 

azul em seu mapa. Este pode ser visualizado com maior detalhamento (ex. com indicação 

de municípios) no Apêndice B. 

Desconsiderando-se as testemunhas RB867515 e SP81-3250, apenas os clones 

RB034045, RB034130, RB034116 e RB034131 apresentaram comportamentos adaptativos 

desejáveis em TCH; isto é representado pela ausência ou pela presença mínima da cor 

vermelha em seus mapas. Observa-se maior adaptabilidade de RB034045 e RB014130 

para as regiões sul/sudeste do Estado, representadas pela classe de cor azul (Figura 5). Os 

genótipos RB034116 e RB034131 apresentam-se com elevada estabilidade, visto o 

predomínio, em seus mapas, de praticamente uma única classe de cor amarela, ao longo de 

toda região. Isso indica que o comportamento fenotípico desses genótipos, no que tange à 

estatística     , oscila menos frente às variações dos fatores ambientais selecionados 

(Tabela 10) e objeto da presente espacialização. Também revelaram adaptabilidades quase 

nulas (predomínio de classes em cores amarela e verde). Os demais genótipos, com médias 

produtivas relativamente baixas (Tabela 11) e predomínio da cor vermelha em seus mapas, 

não mereceram destaque na presente discussão. 
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Com a utilização dessa abordagem destaca-se a possibilidade de considerações 

a respeito das adaptações específicas de genótipos para possíveis recomendações 

particularizadas, e, também, a de identificar genótipos mais estáveis para recomendações 

generalizadas; além da facilidade de percepção das diferenças no comportamento 

genotípico e consideração da distribuição espacial das variáveis ambientais determinantes 

da interação GE na respectiva espécie cultivada (Martins, 2004; Annicchiarico, 2006; 

Cardoso Júnior, 2013; Costa Neto, 2017).  

A Figura 6 representa uma síntese da representação cartográfica anterior, 

destacando-se os genótipos que tiveram maiores estimativas de adaptabilidade (    ), em 

cada ponto estimado (pixel); temática esta denominada de “quem vence onde” (Costa Neto, 

2017). Neste mapa, os genótipos representados obtiveram maior adaptabilidade produtiva 

para uma área nunca inferior a 5%, considerando toda a região de estudo. Genótipos com 

maiores estimativas de      para uma região menor que 5% foram contabilizados na classe 

“Outros”. Dessa forma, quando se considera todos os genótipos, as porcentagens de 

superioridade quanto às estimativas de adaptabilidade produtiva na região estudada ficaram 

assim divididas: RB867515, com 78%; RB034130, com 14%; RB034045, com 7%; e 

outros genótipos com apenas 1% de      superiores para TCH (Figura 6a).  

 

 
Figura 6. Mapas temáticos representando os genótipos vencedores e suas regiões de 

abrangência, no Estado de Goiás (dados da safra 2011/2012): a) considerando a 

cultivar testemunha RB867515; b) não considerando esta cultivar. 
 

 

Levando-se em consideração todos os genótipos, exceto a cultivar testemunha 

RB867515, os clones RB034130 e RB034045 venceram em praticamente 100% da região 

estudada (Figura 6b). A superioridade destes genótipos em relação aos demais, quanto à 

adaptabilidade para o caráter TCH, ficou, portanto, bem demonstrada. Ressalva, também, a 

a) b) 
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estabilidade destes genótipos, no que tange a constância de classes desejáveis de 

adaptabilidade (    >0), ao longo de toda a região de inferência (Figura 5). 

Conclui-se, para a região de abrangência do estudo e levando-se em 

consideração o caráter TCH, que a variedade RB867515 é a que tem potencial produtivo 

mais capitalizado pelas variáveis ambientais consideradas, seguida dos clones RB034045 e 

RB034130. Embora o foco deste trabalho não seja propriamente a recomendação varietal, 

haja vista a ausência de informações sobre outros caracteres essenciais (ex. reação a 

doenças limitantes, época de maturação dos materiais e seu respectivo posicionamento para 

início, meio ou final de safra), além do fato de se ter avaliado dados de uma única safra, 

somente em cana-planta, as evidências aqui reunidas contribuem bastante para a tomada de 

decisão nesse processo. Vale rememorar que, em 2000, a região canavieira australiana foi 

severamente acometida pela ferrugem alaranjada, que afetou, em especial, a cultivar Q124, 

amplamente cultivada naquela região (acima de 50%) (Margarey et al., 2001); e, danos de 

até 40% na produtividade de colmos foram ali contabilizados (Chapola, 2013). Tal 

acontecimento evidencia a necessidade de diversificação varietal ao longo de uma ampla 

região de cultivo, a fim de evitar prejuízos como esses.  

Nesse contexto, se em avaliações posteriores os clones RB034045 e RB034130 

revelarem consistência nos seus comportamentos adaptativos, ao longo dos cortes, 

associada a características favoráveis em outros aspectos agronômicos, tais genótipos 

confirmam-se como alternativas potenciais de recomendação para o cultivo na região 

produtora de cana-de-açúcar no Estado de Goiás. 

 

 

4.3 INTERAÇÃO GE NO ACÚMULO TOTAL DE AÇÚCAR (ATR) 

 

4.3.1 Variáveis ambientais relacionadas à interação GE 

 

Com relação ao comportamento diferencial dos genótipos frente à variação 

ambiental para o caráter ATR, no primeiro ciclo de análises de regressão, apenas 15% das 

variáveis estudadas apresentaram efeito significativo (p<0,05) sobre a interação GE 

(Tabela 12). A temperatura mínima na fase F4 foi a variável com maior participação para a 

soma de quadrados da interação GE original, explicando 21% da variação referente a 

SQ(GE). No segundo e terceiro ciclos nenhuma variável apresentou efeito significativo 

(p>0,05) sobre a matriz de interação residual. Estes resultados sugerem que: i) os genótipos 
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não apresentam sensibilidades diferenciais frente à variação de boa parte das variáveis 

escolhidas para caracterizar os ambientes deste estudo, as quais representam uma pequena 

porção dos múltiplos fatores constituintes dos ambientes (Chaves, 2001); ou ii) os alelos 

relacionados ao caráter ATR podem estar relativamente fixados nas variedades comerciais 

(Jackson, 2005), as quais, utilizadas em hibridações, contribuem para um comportamento 

relativamente uniforme dos genótipos ao longo dos ambientes. 

 

Tabela 12. Porcentagens da soma de quadrados SQ(GE) e significâncias do teste F (de 

Snedecor) para os efeitos lineares das variáveis ambientais sobre a matriz de 

interação GE original, referente ao caráter açúcar total recuperável (ATR), 

expresso em (kg.t
-1

 de cana), em três ciclos de regressões lineares, 

procedimento stepwise. 

Variáveis ambientais
1
 Origem

2
 Ciclos 

1º       2º 3º  

Temperatura mínima F4 E   21,05  
**

 - 
 
 - 

 
 

Precipitação total E   10,76  
ns

   11,26  
ns

 - 
 
 

Precipitação F4 E     8,12  
ns

   11,57  
ns

 9,29 
ns

 

Longitude R   11,06  
ns

   10,07  
ns

 5,50 
ns

 

Latitude R   10,26  
ns

     8,64  
ns

 8,60 
ns

 

Altitude R   11,62  
ns

     8,70  
ns

 8,01 
ns

 

Precipitação F1 E     7,82  
ns

     7,23  
ns

 3,11 
ns

 

Precipitação F2 E   14,59  
*
     7,77  

ns
 8,19 

ns
 

Precipitação F3 E   13,82  
*
     6,20  

ns
 2,66 

ns
 

Teor de areia no solo (%) R     8,22  
ns

     7,43  
ns

 5,24 
ns

 

Temperatura média F1 E     9,44  
ns

     8,64  
ns

 8,64 
ns

 

Temperatura média F2 E   10,39  
ns

     7,82  
ns

 2,28 
ns

 

Temperatura média F3 E     9,29  
ns

     8,48  
ns

 3,54 
ns

 

Temperatura média F4 E   11,11  
ns

     6,46  
ns

 6,72 
ns

 

Temperatura mínima F1 E   10,14  
ns

     6,33  
ns

 6,11 
ns

 

Temperatura mínima F2 E   13,01  
ns

     6,27  
ns

 4,94 
ns

 

Temperatura mínima F3 E   11,76  
ns

     9,08  
ns

 6,37 
ns

 

Temperatura máxima F1 E   10,53  
ns

     8,97  
ns

 6,31 
ns

 

Temperatura máxima F2 E     8,62  
ns

     9,02  
ns

 3,71 
ns

 

Temperatura máxima F3 E   11,73  
ns

     8,10  
ns

 3,25 
ns

 

Temperatura máxima F4 E     7,09  
ns

     7,02  
ns

 7,67 
ns

 

Precipitação total R     8,98  
ns

     8,55  
ns

 3,53 
ns

 

Precipitação F1 R     7,92  
ns

     7,04  
ns

 2,23 
ns

 

Precipitação F2 R   17,14  
**

     4,94  
ns

 5,41 
ns

 

Precipitação F3 R   12,10  
ns

     5,41  
ns

 5,69 
ns

 

Precipitação F4 R   19,48  
**

     8,80  
ns

 7,80 
ns

 

Temperatura da superfície F1 R     9,40  
ns

     4,91  
ns

 3,10 
ns

 

Temperatura da superfície F2 R   11,44  
ns

     7,46  
ns

 3,79 
ns

 

Temperatura da superfície F3 R   12,32  
ns

   11,08 
ns

 7,95 
ns

 

Temperatura da superfície F4 R   12,63  
ns

 9,88 
ns

 7,28 
ns

 

Temperatura da superfície total  R   12,22  
ns

 10,90 
ns

 6,57 
ns

 
* e **: valores significativos a 5% ou 1% de probabilidade, respectivamente; e ns: valores não significativos a 5%; 1 F1, 

F2, F3 e F4: correspondem respectivamente à Fase1, Fase 2, Fase 3, Fase 4; 2 procedências dos dados das variáveis 

ambientais: R – imagens de satélites (arquivo raster); E – estações meteorológicas. 
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A hipótese levantada por Jackson (2005), de alelos relacionados ao conteúdo 

de açúcar estarem relativamente fixados nas atuais cultivares de cana-de-açúcar, pode ser 

corroborada tendo-se em mente o processo de nobilização da cana-de-açúcar, que 

correspondeu a uma série de retrocruzamentos utilizando-se Saccharum officinarum como 

genitor recorrente; isto resultou na maior parte dos híbridos interespecíficos cultivados em 

cana-de-açúcar (Lima et al., 2002). A finalidade desses retrocruzamentos foi resgatar as 

características gerais de industrialização de S. officinarum, principalmente teor de açúcar, e 

resolver problemas de susceptibilidade às principais doenças e de adaptabilidade (Daniels 

& Roach, 1987; Lima et al., 2002). Contudo, como poucas cultivares participaram dos 

cruzamentos iniciais, tal fato pode ter contribuído para certa uniformização das cultivares 

modernas no que se refere ao conteúdo de açúcar.  

Um fato a ser destacado nestes resultados é que, mesmo tendo sido altamente 

significativo (p<0,01) o efeito da interação GE para este caráter (Tabela 8), apenas 45% 

dos experimentos apresentaram-se com precisão experimental desejável (         ; e, 

nenhum daqueles com acurácias seletivas indesejáveis (          tiveram seus valores 

descartados. Nesse contexto, as variáveis ambientais utilizadas para explicar os efeitos da 

interação GE em ATR foram temperatura mínima na fase F4 e precipitação pluviométrica 

na fase F4. Juntas explicaram de 32% da variação associada à interação GE para este 

caráter. Contudo, a interação GE residual continuou altamente significativa (p<0,01), 

mesmo após a remoção dos efeitos das três variáveis com maior contribuição (Tabela 13). 

Isso mostra que, possivelmente, outras variáveis que não tiveram seus efeitos aqui 

avaliados tenham contribuição importante para o comportamento diferencial destes 

genótipos; por exemplo, manejo e fertilidade química dos solos.  

Comparando-se os resultados para TCH e ATR, depreende-se que fatores 

ambientais determinantes da interação GE, bem como as sensibilidades genotípicas a tais 

fatores, são particulares para cada caráter em estudo. Resultados assim também foram 

encontrados por Joshi et al. (2010), que, estudando o efeito de variáveis ambientais sobre a 

produtividade e o teor de micronutrientes (zinco e ferro) em trigo, observaram explicações 

de variáveis ambientais diferindo de um caráter para outro; a saber, umidade relativa do ar, 

temperatura máxima e temperatura mínima se relacionaram mais ao caráter produtividade; 

mas, para o caráter teor de zinco nos grãos, as três variáveis com maior contribuição para a 

variação dos dados foram, respectivamente, temperatura mínima, teor de zinco no solo e 
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umidade relativa do ar. De modo semelhante, Sá (2013), analisando o mesmo conjunto de 

dados utilizado no presente estudo, identificou diferentes variáveis ambientais 

preponderantes na manifestação da interação GE para caracteres distintos. Além dos 

caracteres aqui estudados, a autora avaliou também o teor de fibra no colmo. 

 

Tabela 13. Análise conjunta de variância para dados de açúcar total recuperável – ATR 

(kg.t
-1

 de cana-de-açúcar), com desdobramento dos efeitos da interação GE 

pelo método de regressão linear simples, via procedimento stepwise, para 

genótipos de cana-de-açúcar, em fase experimental (Série 2003
1
) do 

PMGCA/UFG
2
. 

FV GL SQ  QM F p-valor %SQ
4
 

Interação genótipo x ambiente 

(GE) 

176  7945,21 45,14 1,60    

<0,0001 

 - 

  Temperatura mínima F4 (Est.)
3
     25  1672,64 66,91 2,38      0,0002  21,05 

  Resíduo 1 151  6272,57 41,54 1,48      0,0006   - 

    Precipitação Total (Est.)   25    894,97 39,41 1,40      0,0935  11,26 

    Resíduo 2 126  5377,60 41,96 1,49      0,0010   - 

     Precipitação F4 (Est.)   25    738,37 30,71 1,09      0,3466  9,29 

     Resíduo 3 101  4639,24 44,75 1,59      0,0005   - 

Resíduo médio / r 748 21064,18 28,16  - -    -  
1 Série referente ao ano em que ocorreu as hibridações para geração dos genótipos (tratamentos) avaliados; 2 Programa de 

Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiás; 3 Variáveis mensuradas em estações 

meteorológicas; 4 Porcentagens da variação captada pela variável ambiental, em relação a SQ(GE) original. 

 

 

Considerando-se as características da cultura de cana-de-açúcar, era mesmo de 

se esperar que diferentes fatores ambientais modulassem diferentemente a interação GE em 

caracteres como TCH e ATR. Como sintetizado por Caputo et al. (2008), o clima ideal 

para essa cultura é aquele com duas estações distintas, uma quente e úmida, do 

perfilhamento ao final do desenvolvimento, seguida de outra fria e seca, para promover a 

maturação e consequente acúmulo de sacarose nos colmos. Assim, nota-se a associação do 

caráter TCH a condições favoráveis de desenvolvimento vegetativo e a necessidade de 

fatores estressantes para o acúmulo total de açúcar (ATR). 

 

 

4.3.2 Estudo espacial da interação GE 

 

A Figura 7 apresenta os mapas de adaptabilidade produtiva dos genótipos para 

o caráter ATR. A confecção destes mapas levou em conta os coeficientes de regressão 

genotípicos associados às variáveis temperatura mínima na fase F4 e precipitação 

pluviométrica acumulada na fase F4, ambas baseadas em dados oriundos de estações 
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meteorológicas. A espacialização da adaptabilidade se deu a partir de normais 

climatológicas (Fick & Hijmans, 2017), referentes às variáveis com maior contribuição 

para a soma de quadrados da interação GE (Tabela 13). 

Os três genótipos mais eficientes, na média, quanto ao acúmulo de açúcar 

expresso em ATR, foram: RB034128, RB034067 e SP81-3250, nesta ordem (Tabela 11). 

Os dois primeiros foram os que mais se aproximaram do “genótipo ideal” hipoteticamente 

estabelecido (Figura 7), revelando interação favorável com os ambientes amostrados. 

Tomando-se a cultivar testemunha RB867515, que obteve a maior média para o caráter 

TCH, em ATR esta foi classificada apenas na sexta posição (Tabela 11). Similarmente, os 

genótipos RB034130 e RB034045, classificados em segundo e terceiro para TCH, 

apresentaram classificações aquém do desejado em ATR, correspondendo apenas às 23ª e 

24ª posições dentre os 26 genótipos avaliados. 

Outra vez, considerando-se os três melhores genótipos classificados em TCH, 

RB867515, RB034045 e RB034130 (Figura 6), observa-se que as variáveis ambientais 

selecionadas para explicar a interação GE no caráter ATR (Tabela 13) não contribuíram 

com efeitos positivos para a estatística     . Este resultado, associado às baixas médias 

destes genótipos para ATR, é indicativo de suas menores eficiências no acúmulo de açúcar, 

em comparação aos demais genótipos deste estudo. O termo “indicativo” faz-se importante 

pelo fato de que os resultados aqui obtidos carecem de outras informações específicas, por 

exemplo, no que tange à avaliação do comportamento destes genótipos repetidos no tempo. 

Lavorenti & Matsuoka (2001) sustentam que o estudo do desempenho de genótipos de 

cana-de-açúcar requer esse tipo de avaliação, pois, a espécie tem a característica de 

semiperenidade como fator complicador, em que, adotada uma cultivar por um agricultor, 

esta terá que ser cultivada por vários anos. Logo, para recomendações mais precisas, 

impreterivelmente, necessita-se de avaliações ao longo dos anos. 

Os genótipos com melhor adaptabilidade para este caráter (ATR), considerando 

as variáveis selecionadas (Tabela 13), foram RB034128 e RB034067; com classes de 

adaptabilidade variando, predominantemente, do ciano ao roxo em seus mapas (Figura 7). 

O clone RB034116 também se mostrou estável em praticamente toda a região de 

inferência; pois exibiu uma única classe de cor; embora com adaptabilidades quase nulas 

(predomínio da cor amarela), assim como manifestou em TCH (Figura 5). Isso indica que o 

clone mostra-se pouco sensível à influência ambiental nos caracteres ATR e TCH. 
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Figura 7. Mapas temáticos de espacialização da adaptabilidade produtiva [gi +(GE)ij], para o caráter ATR, em kg.t

-1
 de cana-de-açúcar, de 26 

genótipos de cana-de-açúcar avaliados no âmbito do PMGCA/UFG e um genótipo de referência (Ideal), ano agrícola 2011/2012, 

com base nas sensibilidades genotípicas (    ) às variáveis ambientais: temperatura mínima (ºC) na fase F4 e precipitação 

pluviométrica (mm) na fase F4; responsáveis por explicar 32% da SQ(GE) total. 
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 A cultivar testemunha RB867515 apresentou comportamento uniforme e 

adaptabilidades também predominantemente nulas em ATR. Já os genótipos RB034045 e 

RB034130 apresentaram adaptações indesejadas, exibindo exclusivamente a classe de cor 

vermelha (Figura 7). Assim, estes genótipos não conseguiram capitalizar o efeito ambiental 

em favor da eficiência no acúmulo de açúcar, expressa pelo caráter ATR.  

Com a simplificação das informações da Figura 7 no mapa de genótipos 

vencedores (Figura 8), observa-se nitidamente a superioridade dos genótipos RB034128 e 

RB034067. As porções da região de estudo em que estes genótipos venceram 

representaram, respectivamente, 64% e 35% da região de inferência, de modo que eles 

praticamente cobriram toda a região. 

 
Figura 8. Mapas temáticos representando os genótipos vencedores (maiores estimativas de 

     considerando todos os genótipos avaliados, inclusive a cultivar testemunha 

RB867515), para o caráter açúcar total recuperável (kg.t
-1

 de cana-de-açúcar), no 

Estado de Goiás, safra 2011/2012. 

 

 

Quando se compara o comportamento genotípico referente aos caracteres TCH 

e ATR, observa-se que os melhores clones para um caráter não foram os mesmos para o 

outro. Assim, genótipos com adaptabilidades desejáveis (predomínio de classes positivas 
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de     ) para o caráter TCH foram RB867515, RB034045 e RB034130, apresentando-se 

aquém da média geral para o caráter ATR (Tabela 11) e, também, demonstraram 

ineficiência no acúmulo de açúcar em praticamente toda região de inferência (Figura 8). 

Ainda, na média, a região em estudo capitalizou pouco o caráter ATR (baixo predomínio 

de classes de      em azul e roxa) em praticamente todos os genótipos avaliados (Figura 

7). Para explicar tais resultados podemos lançar mão das seguintes hipóteses (Jackson, 

2005; Dal-Bianco et al., 2012): i) tem-se atribuído maiores esforços para a seleção de 

genótipos com maiores produtividades de colmos (TCH), em detrimento ao conteúdo de 

açúcar (ATR); ii) alelos favoráveis relacionados ao conteúdo de açúcar podem estar 

fixados nas cultivares atuais; e iii) os genes que contribuem para o aumento do conteúdo de 

açúcar podem estar atuando no sentido de reduzir a expressão do caráter TCH. 

 

 

4.4 INTERAÇÃO GE PARA PRODUTIVIDADE DE AÇÚCAR (TATR) 

 

4.4.1 Variáveis ambientais relacionadas à interação GE 

 

As contribuições, em porcentagens, das variáveis ambientais levadas em 

consideração neste estudo, para a soma de quadrados da interação GE (SQ(GE)) no caráter 

TATR estão apresentadas na Tabela 14. Nota-se que as porcentagens destas variáveis com 

efeito significativo (p<0,05) sobre a interação GE, nos três primeiros ciclos de análises, 

foram 88%, 28%, 8%; no quarto ciclo nenhuma variável mais apresentou efeito 

significativo sobre a interação GE. No primeiro ciclo, a variável com maior contribuição 

para a SQ(GE) foi teor (%) de areia no solo, com 35,4%. Esta variável foi também a que 

mais contribuiu para a SQ(GE) referente ao caráter TCH (Tabela 10), indicando que deve ter 

seu efeito linear incluído na descrição geral das respostas fenotípicas tanto para TCH, 

quanto para TATR. Muito disso decorre do fato de TATR ser uma combinação linear de 

TCH, o que implica na preservação de suas propriedades comuns. 

No segundo ciclo de análises, a variável temperatura mínima na fase F4 

revelou a maior contribuição para soma de quadrados da matriz de interação GE residual 

(obtida após remoção do efeito linear do teor de areia no solo). Essa variável também foi a 

que teve maior contribuição para a interação GE em ATR (Tabela 13). Curiosamente, 
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notam-se contribuições semelhantes desta variável para SQ(GE), do primeiro para o segundo 

ciclos; cerca de 15% (Tabela 14).  

 

Tabela 14. Porcentagens da soma de quadrados SQ(GE) e significâncias do teste F (de 

Snedecor) para os efeitos lineares de variáveis ambientais sobre a matriz de 

interação GE original, referentes ao caráter toneladas de açúcar total 

recuperável – TATR (t ha
-1

), em quatro ciclos de regressões lineares, via 

procedimento stepwise. 

Variáveis ambientais
1
 Origem

2
 Ciclos 

1º 2º 3º 4º 

Teor de areia no solo (%) R 35,38 
**

 -  
  -  

 
   -  

 
 

Temperatura mínima F4 E 15,66 
**

 14,45 
**

  -    
 
   -  

 
 

Temperatura média F3 E 10,50 
*
 10,42 

*
   9,73  

*
   -    

 
 

Latitude R 24,50 
**

 3,44 
ns

   4,68  
ns

   4,79  
ns

 

Longitude R 29,46 
**

 4,74 
ns

   4,29  
ns

   1,63  
ns

 

Altitude R 9,76 
*
 10,57 

*
   9,30  

*
   3,23  

ns
 

Precipitação total E 25,80 
**

 4,47 
ns

   4,69  
ns

   2,18  
ns

 

Precipitação F1 E 35,05 
**

 0,80 
ns

   1,41  
ns

   1,30  
ns

 

Precipitação F2 E 17,62 
**

 6,39 
ns

   3,62  
ns

   2,50  
ns

 

Precipitação F3 E 19,05 
**

 9,13 
*
   4,11  

ns
   2,51  

ns
 

Precipitação F4 E 6,53 
ns

 6,85 
ns

   6,05  
ns

   3,80  
ns

 

Temperatura média F1 E 8,90 
ns

 9,77 
*
   9,57  

*
   3,07  

ns
 

Temperatura média F2 E 26,58 
**

 4,18 
ns

   2,75  
ns

   1,07  
ns

 

Temperatura média F4 E 16,65 
**

 9,90 
*
   5,96  

ns
   4,15  

ns
 

Temperatura mínima F1 E 27,70 
**

 1,76 
ns

   1,57  
ns

   1,45  
ns

 

Temperatura mínima F2 E 19,35 
**

 10,59 
*
   4,98  

ns
   4,57  

ns
 

Temperatura mínima F3 E 8,74 
ns

 9,26 
*
   8,85  

ns
   0,74  

ns
 

Temperatura máxima F1 E 31,11 
**

 4,31 
ns

   4,14  
ns

   2,47  
ns

 

Temperatura máxima F2 E 27,78 
**

 4,36 
ns

   4,19  
ns

   3,33  
ns

 

Temperatura máxima F3 E 29,48 
**

 5,46 
ns

   4,27  
ns

   0,89  
ns

 

Temperatura máxima F4 E 20,95 
**

 3,50 
ns

   4,74  
ns

   3,81  
ns

 

Precipitação F1 R 32,39 
**

 1,26 
ns

   1,67  
ns

   1,51  
ns

 

Precipitação F2 R 17,66 
**

 10,23 
*
   2,70  

ns
   2,04  

ns
 

Precipitação F3 R 17,31 
**

 10,99 
**

   4,84  
ns

   4,45  
ns

 

Precipitação F4 R 12,02 
**

 9,86 
*
   4,90  

ns
   4,66  

ns
 

Precipitação total R 27,57 
**

 5,96 
ns

   5,54  
ns

   3,03  
ns

 

Temperatura da superfície F1 R 27,95 
**

 5,23 
ns

   2,18  
ns

   1,90  
ns

 

Temperatura da superfície F2 R 32,70 
**

 3,50 
ns

   2,17  
ns

   0,83  
ns

 

Temperatura da superfície F3 R 27,89 
**

 2,24 
ns

   3,11  
ns

   3,07  
ns

 

Temperatura da superfície F4 R 8,01 
ns

 6,95 
ns

   5,02  
ns

   2,97  
ns

 

Temperatura da superfície Total R 28,08 
**

 2,81 
ns

   3,34  
ns

   2,35  
ns

 
* e **: valores significativos a 5% ou 1% de probabilidade, respectivamente; e ns: valores não significativos a 5%; 1 F1, F2, F3 e F4: 

correspondem respectivamente a Fase1, Fase 2, Fase 3, Fase 4; 2 procedências dos dados das variáveis ambientais: R – imagens de 

satélites (arquivo raster); E – estações meteorológicas. 

 

Isso demonstra a relativa independência entre as variáveis temperatura mínima 

do ar (neste caso na fase F4 – maturação da cultura) e o conteúdo de areia no solo, cujo 
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efeito linear fora removido no primeiro ciclo de análise. O mesmo não acontece com as 

variáveis relacionadas à temperatura máxima e à precipitação pluviométrica, cujas 

contribuições para SQ(GE) no primeiro ciclo são “altas” (acima de 20%); mas, removendo-

se o efeito linear do teor de areia no solo, estas tiveram os seus efeitos praticamente 

removidos (Tabela 14). Reitera-se, portanto, a associação entre os efeitos destas variáveis 

com aqueles produzidos pelo conteúdo de areia no solo. 

No terceiro ciclo, removidos os efeitos lineares das variáveis referentes aos 

ciclos anteriores, a variável temperatura média na fase F3 foi a de maior contribuição 

(9,7%) para SQ(GE) residual. Ainda, mostrando-se significantes (p<0,05) as contribuições 

de altitude (9,3%) e temperatura média na fase F1 (9,6%). Isto, porém, não se manteve ao 

remover o efeito linear da temperatura na fase F3. 

Já no quarto ciclo de análises nenhuma variável mais apresentou efeito 

significativo sobre a matriz de interação residual (p>0,05). Assim, as variáveis teor de 

areia, temperatura mínima na fase F4 e temperatura média na fase F3 foram responsáveis 

por explicar 59,5% da soma de quadrados da interação GE original (Tabela 15). Tais 

variáveis também foram utilizadas para a espacialização da adaptabilidade produtiva para o 

caráter TATR.  

 

Tabela 15. Análise conjunta de variância de dados de produtividade em toneladas de 

açúcar total recuperável por hectare – TATR (t.ha
-1

), com desdobramentos dos 

efeitos da interação GE pelo método de regressão linear simples, via 

procedimento stepwise, para genótipos de cana-de-açúcar, em fase 

experimental (Série 2003
1
) do PMGCA/UFG

2
. 

FV GL SQ  QM F p-valor %SQ
5
 

Interação genótipo x ambiente (GE) 176 647,61 3,68 2,69  <0,0001   - 

  Teor de areia no solo (%)
3
   25 229,12 9,16 5,92  <0,0001  35,4 

  Resíduo 1 151 418,49 2,77 1,79  <0,0001   - 

    Temperatura mínima F4 (Est.)
4
   25 93,57 3,74 2,42   0,0001  14,4 

    Resíduo 2 126 324,93 2,58 1,67  <0,0001   - 

      Temperatura média F3 (Est.)   25 63,02 2,52 1,63   0,0277  9,7 

      Resíduo 3 101 261,91 2,59 1,67   0,0001   - 

        Latitude   25 31,03 1,24 0,80   0,7429  4,8 

        Resíduo 4   76 230,88 3,04 1,96  <0,0001   - 

Resíduo médio / r 727 1125,94 1,55  - - - 
1 Série referente ao ano em que ocorreu as hibridações para geração dos genótipos (tratamentos) avaliados; 2 Programa de Melhoramento 

Genético da Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiás; 3 Teor de areia médio, em porcentagem, na camada de 0-40 cm do 

solo, obtido por análise físico-química de solos; 4 Variáveis mensuradas em estações meteorológicas; 5 Porcentagens da variação 
captada pela variável ambiental, em relação a SQ(GE) original. 

 

Ressalva-se, entretanto, que o conjunto de variáveis utilizadas no presente 

estudo não conseguiu explicar os 40% restantes da SQ(GE), resíduo este que se manteve 
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altamente significativo (p<0,001). Isso indica a necessidade de melhor caracterização 

ambiental e/ou de inclusão de mais variáveis quantitativas ou qualitativas, relacionadas a 

genótipos e ambientes, para implementação desse tipo de estudo. 

 

 

4.4.2 Estudo espacial da interação GE 

 

 

 

No geral, os genótipos RB867515, SP81-3250, RB034130 e RB034045 

apresentaram características mais desejáveis referentes à espacialização da adaptabilidade 

produtiva para o caráter TATR. Isto é evidenciado pela ausência de classes indesejáveis 

(cor vermelha) nos seus respectivos mapas temáticos (Figura 9). Estes genótipos 

apresentaram médias para esse caráter nas posições primeira, segunda, terceira e quarta, 

respectivamente (Tabela 11). Os genótipos RB034116, RB034117, RB034128 e 

RB034131 também apresentaram, praticamente, apenas estimativas positivas de 

adaptabilidade (Figura 9). Ainda, pode-se afirmar em relação a este caráter, que a cultivar 

testemunha RB867515 apresentou a melhor adaptabilidade para a região alvo deste estudo, 

sendo um dos poucos genótipos cujo comportamento aproximou-se daquele de referência 

teoricamente ideal. Também, elevadas estabilidades foram apresentadas pelos genótipos 

RB034045, RB034131, RB034116, RB034117 e RB034128; caracterizados por mapas de 

cores homogêneas. Contudo, essa estabilidade demonstrou-se de pouca utilidade 

agronômica, haja vista o predomínio da classe de cor amarela ou, quando muito, porções 

em cor verde, ao longo da região de inferência. 

Na representação de “quem vence onde” (mapa de genótipos vencedores), 

também para TATR observa-se nítida superioridade da cultivar RB867515, em relação aos 

demais genótipos sob avaliação (Figura 10). Considerando-se todos os genótipos, esta 

cultivar venceu em 86% da região em estudo (Figura 10a). Quando se desconsiderou este 

genótipo, os genótipos vencedores menores, com suas respectivas porcentagens de 

superioridade foram: SP81-3250 (38%); RB034045 (32%); RB034130 (15%); RB034128 

(9%); outros genótipos somados venceram em uma região inferior a 5% (Figura 10b).  
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Figura 9. Mapas temáticos de espacialização da adaptabilidade produtiva em toneladas de açúcar total recuperável por hectare – TATR (t.ha

-

1
), [gi + (GE)ij], de 26 genótipos de cana-de-açúcar avaliados no âmbito do PMGCA/UFG e um genótipo de referência (Ideal), ano 

agrícola 2011/2012, com base nas sensibilidades genotípicas (    ) às variáveis ambientais: teor de areia no solo (%), temperatura 

mínima (ºC) na fase F4 e temperatura média (ºC) na fase F3; responsáveis por explicar 59,5% da SQ(GE) total. 
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Figura 10. Mapas temáticos representando os genótipos vencedores (maiores estimativas 

de     ), referente à produtividade em toneladas de açúcar total recuperável 

por hectare – TATR (t ha
-1

), no Estado de Goiás, safra 2011/2012: a) 

considerando a cultivar testemunha RB867515; b) não considerando esta 

cultivar.  

 

 

É interessante observar que os clones RB034045, RB034130 e RB034131 

revelaram sempre adaptabilidades positivas para o caráter TCH (Figura 5), ainda que 

relativamente baixas (predomínio das cores amarela e verde em seus mapas). Contudo, 

para o caráter ATR apresentaram desempenhos adaptativos bastante desfavoráveis (Figura 

7). Isso demonstra associação inversa entre as adaptabilidades genotípicas para os dois 

caracteres (TCH e ATR), podendo indicar, também, certa ineficiência na seleção para o 

acúmulo de açúcar, em detrimento da produtividade de colmos. Por outro lado, quando o 

caráter TATR foi considerado, tais genótipos voltaram a apresentar comportamentos 

adaptativos desejáveis, revelando a grande contribuição do caráter TCH para a produção de 

açúcar por unidade de área (TATR). Dal-Bianco et al. (2012) também sustentam que o 

aumento da produção de açúcar por hectare está relacionada, principalmente, aos ganhos 

proporcionados pelo aumento da produtividade de colmos. 

Em síntese, visto que TATR é uma combinação linear dos caracteres ATR e 

TCH, sintetizando a produtividade de matéria prima (açúcar) para a indústria 

sucroenergética, conclui-se que os clones RB034045 e RB034128 mostram bom potencial 

para cultivo em Goiás, assim como a cultivar RB867515 confirma o seu excelente 

desempenho para essa região de inferência. Por outro lado, reitera-se que neste estudo não 

a) b) 
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foram levados em consideração caracteres como resistência a doenças, entre outros (ex. 

posicionamento da cultivar em relação à sua precocidade), que são essenciais para a 

recomendação varietal em cana-de-açúcar. A avaliação de doenças como carvão, ferrugens 

marrom e alaranjada, escaldadura e mosaico, por exemplo, mostra-se imprescindível na 

seleção genotípica, uma vez que o manejo de doenças nessa cultura se dá, quase 

exclusivamente, pela via da resistência genética. Ademais, uma só avaliação em cana-

planta, por apenas uma safra, também representa limitação importante às aplicações das 

inferências aqui produzidas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

i) A abordagem espacial para regionalização das manifestações fenotípicas da 

interação GE, no que tange ao comportamento adaptativo de genótipos ao longo de 

uma região contínua, mostra-se como ferramenta altamente informativa e de fácil 

interpretação para apoiar o processo de avaliação e recomendação de cultivares em 

cana-de-açúcar.  

ii) A relação entre os efeitos genotípicos, ambientais e de interação GE na expressão 

fenotípica dos caracteres TCH, ATR e TATR é próxima de 1:5:1, demonstrando a 

importância do seu estudo e, também, da busca de fatores ambientais 

preponderantes a sua manifestação. 

iii) As variáveis que mais contribuíram para a interação GE nos diferentes caracteres  

são: em TCH – teor de areia no solo, temperatura média na fase de brotação, 

temperatura mínima na fase de maturação e precipitação pluviométrica acumulada 

na maturação e durante todo o ciclo da cultura; em ATR – temperatura mínima e 

precipitação pluviométrica na fase de maturação; e em TATR – teor de areia, 

temperatura mínima na maturação e temperatura média na fase de crescimento.  

iv) As variáveis ambientais selecionadas neste estudo e listadas no item “iii” são 

capazes de explicar, em média, 70%, 30% e 60% da variação nos efeitos da 

interação GE para TCH, ATR e TATR, respectivamente. 

v) Os clones RB034045 e RB034130 e a cultivar testemunha RB867515 destacam-se 

em produtividade de colmos e açúcar (TCH e TATR), com desempenhos 

adaptativos favoráveis em praticamente toda a região de inferência; já os clones 

RB034067 e RB034128 sobressaem pela eficiência no acúmulo de açúcar (ATR). 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A. Rotina computacional (script) básica para análise e espacialização da 

interação “genótipo x ambiente” envolvendo longitude, latitude e altitude 

como variáveis ambientais. 

######################################################################### 

#ESTUDO ESPACILIZADO DA INTERÇÃO “GENÓTIPO X AMBIENTE” 

#a) Montando um banco de dados (Long, Lat e Alt) espacializados - formato matricial 

(Raster) e de dados vetoriais (shapefile)   

#b) Estimação dos efeitos: genotípicos e da interação GE (Quadrados mínimos ordinários)         

#c) Regressão linear simples, procedimento stepwise.                                                              

#d) Espacialização da estatística da adaptabilidade produtiva (ADis)                                            

#e) Produção dos mapas temáticos da adaptabilidade produtiva                                                   

#f) Confecção de mapas referente aos “genótipos vencedores”      

#Modo de usar: 

#1º Entrar apenas com a tabela de dupla entrada referente às médias do caráter #(genótipos 

dispostos nas linhas e locais nas colunas), item (b) carregar no objeto tabela_med; 

#2º Entrar com a tabela referente aos locais disposto em linhas e longitude, latitude e 

altitude dispostos nas colunas, IMPORTANTÍSSIMO que a ordem dos locais(linhas) seja 

a transposta dos locais da tabela de médias 

######################################################################### 

 

setwd("ATRIBUIR UM DIRETÓRIO") # Atribuir um diretório  

 

pkg <- c("rgdal", "raster", "sp", "rasterVis", "rgeos") # Carregando os pacotes necessários 

sapply(pkg, require, character.only = T) 

 

####################a) Base de Dados #################### 

### Obtenção de uma pequena base de dados ### 

#------------------------------------------------------# 

 

# Obtendo a malha municipal de Goiás (Fonte: IBGE 2015) 

temp <- tempfile() 

tempdir <- tempdir() 

 

# Baixando o shapefile (malha digital do Estado de Goiás - Mesorregiões) 

download.file("ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malh

as_municipais/municipio_2015/UFs/GO/go_mesorregioes.zip",temp, mode="wb") 

unzip(temp, exdir = tempdir ) # Descompactando o download 

go.shp <- readOGR(tempdir, "52MEE250GC_SIR") # Atribuido o shape ao objeto 

(go.shp) 

unlink(temp) # Removendo arquivo 

 

go.shp #Informações do shapefile 

plot(go.shp) # Plontando 

 

#--------------------------------------------------------# 

# Obtendo altitude (Fonte:http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/listImages.asp) 
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srtm1 <- getData('SRTM', lat = -17, lon = -52) # Download das 4 cartas(layers) de altitude 

(resolução espacial 90mx90m) que cobrem todo o estado de Goiás 

srtm2 <- getData('SRTM', lat = -17, lon = -47) # Pode demorar em função da internet 

srtm3 <- getData('SRTM', lat = -12, lon = -52) 

srtm4 <- getData('SRTM', lat = -12, lon = -47) 

 

go.alt <- mosaic(srtm1, srtm2, srtm3, srtm4, #Construindo um mosaico (união dos 4 srtm), 

cobrindo todo Estado de Goiás. 

                 fun = "mean") # Caso pixels se sobreponham, faz-se a média deles. 

go.alt  

projection(go.alt) <- crs(go.shp) # Reprojetando a altitude para a mesma projeção de 

go.shp 

 

#Para facilitar a exemplificação e aumentar a eficiência do processo. 

go.alt <- aggregate(go.alt, fact = 20, fun = mean) # Agregando os valores de 20 pixels na 

vertical e 20 na horizontal em um único - Aumentar a rapidez das operações subsequentes 

go.alt # Contudo a imagem possui mais de 300 mil pixels 

 

go.alt <- crop(go.alt, go.shp) # Cortando o raster altitude (go.alt) em função dos limites de 

go.shp. Faz um corte retangular  

go.alt <- mask(go.alt, go.shp) # Delimitando a altitude com os limites de de go.shp. 

(DEMORADO, EM FUNÇÂO DO TAMANHO DO RASTER E CAPACIDADE 

COMPUTACIONAL) 

 

plot(go.shp) 

plot(go.alt, add = TRUE) 

 

writeRaster(go.alt, "goias_altitude.tif", format = "GTiff") # salvando o raster altitude final 

no diretório definido na primeira linha deste script 

 

#--------------------------------------------------------# 

# Construção dos layers: LATITUDE E LONGITUDE [Com base em todas as 

coordenadas (long;lat) dos pixels de go.alt] 

go.frame <- rasterToPoints(go.alt) 

go.lat <- data.frame(long = go.frame[,1], lat = go.frame[,2], latitude = go.frame[,2]) 

#Latitude referente às coordenadas dos pixels do raster altitude 

go.long <- data.frame(long = go.frame[,1], lat = go.frame[,2], longitude = go.frame[,1]) 

#Longitude referente às coordenadas dos pixels do raster altitude 

 

# Montando o Raster Latitude # 

coordinates(go.lat)=~long+lat # Atribuindo coordenadas espacials para criar um "Objeto 

espacial" 

proj4string(go.lat)=crs(go.shp) # Atribuindo o sistem de coordenada do go.shp 

gridded(go.lat) <- TRUE 

go.lat <- raster(go.lat) #Rasterizando 

 

# Montando o Raster Longitude # 

coordinates(go.long)=~long+lat  

proj4string(go.long)=crs(go.shp) 
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gridded(go.long) <- TRUE 

go.long <- raster(go.long) 

 

e <- stack(go.alt, go.lat, go.long) # Agrupando os raster em um único objeto. Possível 

apenas com raster de mesmo tamanho. 

# Rasters de tamanhos diferentes ver função "resample" 

 

plot(e) #Plotando os três rasters 

 

e <- e - cellStats(e, mean) # Centralizando os raster. Subtraindo o valor de cada pixel da 

média do raster em questão 

cellStats(e, sum) #Checando. A soma de todos os pixels tem que dar zero 

 

####b) Estimação dos efeitos: genotípicos e da interação "genótipo x ambiente" #### 

 

# Resolução pelo Método de quadrados mínimos ordinários # 

#------------------------------------------------------# 

tabela_med <- read.csv("CARREGAR", header = TRUE, sep = ";", dec = ".", row.names = 

1, na.strings = "") #Carregar tabela de dupla entrada; genótipos linhas, locais colunas. 

tabela_med 

 

ga <- apply(tabela_med, 2, #Obtenção da matriz (ge) por quadrados mínimos. Acomoda 

desbalanceamento (ignora a presença de dados faltantes) 

            function(x) x - mean(x, na.rm = TRUE) - rowMeans(tabela_med, na.rm = TRUE) + 

mean(as.matrix(tabela_med), na.rm = TRUE)) 

ga 

 

gi <- data.frame(gi = apply(tabela_med, 1, #Obtenção dos efeitos genotípicos (gi) 

                    function(x) mean(x, na.rm = TRUE) - mean(as.matrix(tabela_med), na.rm = 

TRUE)),  

           row.names = row.names(tabela_med)) 

 

var.amb <- read.csv("CARREGAR", header = TRUE, sep = ";", dec = ".", row.names = 1) 

#Carregar as variáveis ambientais(long, lat, alt), locais nas linhas e variáveis nas colunas 

var.amb 

 

var.mean <- apply(var.amb, 2, function(x) x - mean(x)) #Centralizando as covariáveis 

colSums(var.mean) #Checando, a soma das variáveis ambientais tem que ser 0 

 

rm(var.amb) 

  

####c) Regressão linear simples, procedimento stepwise ##### 

 

## Ciclo 1 ## 

c1 <- t(apply(ga, 1, function(x) apply(var.mean, 2, function(y) anova(lm(x ~ y))[1 ,2]))) 

#Obtenção da soma de quadrados(SQ) de cada variável ambiental 

data.frame(Soma_de_Quadrados = colSums(c1)) #SQ referente a cada covariável 
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#Obtendo os coeficientes de regressão (bi) para cada genótipo referente à variável com 

maior efeito sobre a interação GE  

coef1 <-  apply(ga, 1, function(x) coef(lm(x~var.mean[ , which.max(colSums(c1))]))[2])  

coef1 # Neste exemplo os (bi) são referentes a variável longitude que teve maior 

contribuição para SQge 

 

## Remoção do efeito linear da variável com maior contribuição para a SQ(ge) no ciclo 1  

ga.res1 <-  t(apply(ga, 1, function(x) residuals(lm(x~var.mean[ , 

which.max(colSums(c1))], na.action = na.exclude))))  

ga.res1 

 

rm(ga, c1) 

 

## Ciclo 2 ## 

c2 <- t(apply(ga.res1, 1, function(x) apply(var.mean, 2, function(y) anova(lm(x~y))[1,2]))) 

#Obtenção da soma de quadrados(SQ) de cada variável ambiental 

data.frame(Soma_de_Quadrados = round(colSums(c2), 2)) #SQ referente a cada 

covariável, a covariavel selecionada no ciclo 1 deve apresetar SQ = 0 

 

#Obtendo os coeficientes de regressão (bi) para cada genótipo referente à variável com 

maior efeito sobre a interaçõa residual 

coef2 <-  apply(ga.res1, 1, function(x) coef(lm(x~var.mean[ , 

which.max(colSums(c2))]))[2])  

coef2 # Neste exemplo os (bi) são referentes a variável altitude que teve maior 

contribuição para SQge 

 

## Remoção do efeito linear da variável com maior contribuição para a SQ(ge)' no ciclo 2  

ga.res2 <-  t(apply(ga.res1, 1, function(x) residuals(lm(x~var.mean[ , 

which.max(colSums(c2))], na.action = na.exclude))))  

ga.res2 

 

rm(ga.res1, c2) 

 

## Ciclo 3 ## 

c3 <- t(apply(ga.res2, 1, function(x) apply(var.mean, 2, function(y) anova(lm(x~y))[1,2]))) 

#Obtenção da soma de quadrados(SQ) de cada variável ambiental 

data.frame(Soma_de_Quadrados = round(colSums(c3)),2) #SQ referente a cada covariável 

 

#Obtendo os coeficientes de regressão (bi) para cada genótipo referente à variável com 

maior efeito sobre a interaçõa GE'  

coef3 <-  apply(ga.res2, 1, function(x) coef(lm(x ~ var.mean[ , 

which.max(colSums(c3))]))[2])  

coef3 # Neste exemplo os (bi) são referentes a variável latitude que teve maior 

contribuição para SQge 

 

## Remoção do efeito linear da variável com maior contribuição para a SQ(ge) no ciclo 3 

ga.res3 <-  t(apply(ga.res2, 1, function(x) residuals(lm(x~var.mean[ , 

which.max(colSums(c3))], na.action = na.exclude))))  
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sum(ga.res3^2, na.rm = TRUE) #Soma de quadrados  da matriz de interação GE residual 

removidos os efeitos de latitude, longitude e altitude 

 

coef.genotipos <- data.frame(coef2, coef3, coef1) # Importante: a ordem dos coeficientes 

(bi) tem que seguir a mesma ordem do agrupamento dos raster (referente ao objeto "e") 

e 

coef.genotipos 

 

####d) Espacialização da estatística ADis #### 

 

# Neste exemplo utiliza-se as sensibilidades quanto a longitude, latitude e altitude 

independente da significância das SQz 

adis <- calc(e, function(x,y) apply(coef.genotipos, 1, function(y) sum(x*y))) # Cálculo 

parcial de ADis, não entra o efeito de genótipo. (DEMORADO) 

adis <- adis + gi$gi # Somando o efeito de genótipo para cada pixel (Adis = gi + somatório 

de bi*zj) 

 

writeRaster(adij, filename=names(adij), bylayer=TRUE,format="GTiff") #Salvando os 

mapas no diretório  

 

#Destaca-se que (ADis) calculada por este script irá diferir da (ADis) calculada utilizando 

apenas os valores das variáveis ambientais, 

# porque as variáveis ambientais são centradas utilizando-se a média de todos os pixels da 

imagem e no cálculo pontual de ADis utiliza-se apenas as variáveis referentes aos 

experimentos 

# Mas isso não compromete o objetivo do trabalho. Mas inferências sobre toda região deve 

ser cuidadosamente analisada. 

 

####e) Produção dos mapas temáticos da adaptabilidade produtiva #### 

 

cores <- colorRampPalette(c("red1", "gold", "green2", "cyan2", "blue1", "blue4", 

"darkviolet")) # Atribuindo cores as classes de adaptabilidae 

p.strip <- list(cex = 0.7, lines = 1, col = "black") # Formatação do nomes dos mapas 

legenda <- c(round(min(minValue(adis)), 1),  round(seq(0, max(maxValue(adis)), len = 6), 

1)) #Número de classes da legenda dos mapas 

 

# Plotando todos os mapas de adaptabilidade conjuntamente (DEMORADO) 

levelplot(adis, col.regions=cores, at=legenda, 

          colorkey = list(at = legenda, labels = list(labels = legenda, at = legenda)), 

          par.strip.text=p.strip, scales=list(x=list(cex=0.5), y=list(cex=0.5)))+ 

  layer(sp.polygons(go.shp)) 

 

####f) Genótipo Vencedor #### 

 

genotipos <- rasterToPoints(adis) 

genotipos <- data.frame(genotipos) 

head(genotipos) 

 

#Genótipos com os maiores efeitos de interação GE pixel a pixel 
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vencedores <- apply(genotipos, 1, function(x) colnames(genotipos)[which.max(x)]) 

 

#proporção dos genótipos com maiores efeitos de GE 

round(prop.table(table(vencedores)),4) 

 

### Montando raster com genotipos vencedores 

genotipos.vencedores <- data.frame(cbind(genotipos[,c(1,2)] #Coordenaas do raster 

                                         , vencedores)) # coluna referentes aos genótipos vencedores pixel 

a pixel 

 

#Construindo o Mapa temático dos genótipos vencedores 

coordinates(genotipos.vencedores)=~x+y 

proj4string(genotipos.vencedores)<- crs(go.shp) 

gridded(genotipos.vencedores)<-T 

genotipos.vencedores <- raster(genotipos.vencedores) 

 

#plotando os genótipos vencedores 

levelplot(genotipos.vencedores) + layer(sp.polygons(go.shp)) 
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Apêndice B. Mapa temático de espacialização da adaptabilidade produtiva (t.ha
-1

) da 

cultivar testemunha RB867515 aos ambientes de cultivo de cana-de-açúcar 

no Estado de Goiás, estimada com base nas variáveis ambientais: teor (%) de 

areia no solo, temperatura (ºC) média na fase F1, temperatura mínima (ºC) na 

fase F4, precipitação pluviométrica (mm) total e precipitação pluvial (mm) 

na fase F4. Os munícipios cujos limites estão destacados com linha em cor 

laranja correspondem aos locais de experimentação: 1 – Quirinópolis; 2 – 

Aporé; 3 – Caçu; 4 – Goianésia; 5 – Rubiataba; 6 – Mineiros; 7 – Porteirão; 8 

– Inhumas. 

 


