
 

 

 

Orientador: 

Prof. João Batista Duarte 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE AGRONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E 
MELHORAMENTO DE PLANTAS 

INTEGRANDO COVARIÁVEIS AMBIENTAIS E MAPAS 
TEMÁTICOS NA ANÁLISE DA INTERAÇÃO  

“GENÓTIPO x AMBIENTE” EM ARROZ 
DE TERRAS ALTAS 

 
  

 

GERMANO MARTINS FERREIRA COSTA NETO 

 
 

Agosto – 2017 
 

 

 

Goiânia - GO 
Brasil 

 

 



 

 



 

 

GERMANO MARTINS FERREIRA COSTA NETO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTEGRANDO COVARIÁVEIS AMBIENTAIS E MAPAS TEMÁTICOS 

 NA ANÁLISE DA INTERAÇÃO “GENÓTIPO x AMBIENTE”  

EM ARROZ DE TERRAS ALTAS  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Genética e Melhoramento de 

Plantas, da Universidade Federal de Goiás, como 

requisito parcial à obtenção do título de Mestre em 

Genética e Melhoramento de Plantas. 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. João Batista Duarte 

 

Coorientadores: 

Dr. Adriano Pereira de Castro 

Dr. Alexandre Bryan Heinemann 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, GO – Brasil  

2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 
 

À toda minha família: 

Minha mãe Dara, minha avó Célia e ao meu avô Germano (in memoriam); 

Minha esposa Mariana e ao meu filho Augusto. 

 

 

 

Ao povo brasileiro: 

Que por meio dos impostos financiou minha formação acadêmica. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ninguém deve nada a ninguém. Você deve a você mesmo [...]. 

 

Não se trata de saber bater forte. Se trata de você aguentar apanhar e continuar lutando. O 

quanto você é capaz de apanhar e continuar seguindo em frente. É assim que se vence. 

 

- Rocky Balboa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Não importa quem eu sou por dentro. É o que faço que me define. 

 

- Batman / Bruce Wayne 

  



8 

 

8 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pelo dom da vida que proporciona oportunidade de crescimento intelectual e moral. 

À minha família, pelo apoio durante minha busca pelo aprimoramento profissional. À minha 

querida mamãe Dara, por ensinar-me desde cedo o valor e o prazer do estudo. A minha vovó Célia, 

pelas orações que me clarearam a mente. À minha amada esposa Mariana, pela compreensão, 

companheirismo e amor. Ao meu filho Augusto, por me ajudar a enxergar o essencial na busca pelo 

crescimento pessoal. Aos queridos José Alessandro e Luciana, por sempre acreditarem no meu 

potencial. 

Ao orientador e amigo prof. João Batista Duarte, por sua atenção, conselhos, paciência e 

exemplo de profissionalismo e dedicação para com a Ciência. Ao coorientador Adriano Pereira de 

Castro, pela experiência em transmitir uma visão clara, objetiva e direta sobre a realidade científica 

e prática a ser abordada. Agradeço também ao segundo coorientador, Alexandre Bryan Heinemann, 

pela amizade, apoio e por sempre investir na minha formação científica, desde a graduação. Muito 

obrigado. 

À Universidade Federal de Goiás (UFG) e ao Programa de Pós-Graduação em Genética e 

Melhoramento de Plantas (PGMP-UFG), em especial aos professores: João Batista Duarte, Patrícia 

Guimarães dos Santos Melo, Lázaro José Chaves, Sérgio Tadeu Sibov e Alexandre Siqueira Guedes 

Coelho, pela contribuição decisiva na minha formação acadêmica como geneticista e melhorista de 

plantas. Também a todos os funcionários do PGMP, em especial à Jessica Almeida. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pela concessão 

da bolsa de estudos durante o mestrado. 

À Embrapa Arroz & Feijão, fundamental na minha formação profissional, pela receptividade 

e apoio no desenvolvimento da dissertação de mestrado. Além disso, por todo investimento, 

financeiro e intelectual, em minha formação científica, desde quando iniciei meu estágio na 

graduação, com a equipe de Agrofisiologia, e na pós-graduação, junto ao Programa Nacional de 

Melhoramento de Arroz (MelhorArroz). 

Aos Amigos que sempre apoiaram e colocaram fé no meu trabalho, muito obrigado. Feliz é 

aquele que tem muitos amigos; por esse motivo, eu seria incapaz de citar todos aqui nesta seção de 

agradecimentos. Contudo, em especial, é impossível não citar meus irmãos de coração que sempre 

me apoiaram: Rodrigo, Pedro, Kaio, Masao, Francisco, Elliot, Felipe e Luís. Muito obrigado! 

Aos amigos do Núcleo de Estudos em Genética e Melhoramento (EuGeM), pelo apoio, 

carinho e por compartilharmos momentos de descontração e crescimento pessoal e profissional. 

 

Muito Obrigado!  

 



 

 

SUMÁRIO 
 
 

RESUMO .................................................................................................................................. 11 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 13 

 
1   INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 15 

 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................... 18 

2.1       INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTE (GE) ...................................................... 18 

2.1.1    Importância nos programas de melhoramento genético ........................................ 18 

2.1.2    Oportunidades e desafios para o melhoramento do arroz de terras altas ............. 21 

2.2       FATORES DETERMINANTES DA ADAPTAÇÃO FENOTÍPICA ........................... 24 

2.2.1    Descrição ecofisiológica do conceito de ambiente ................................................... 24 

2.2.2    Norma de reação e valor adaptativo ....................................................................... 25 

2.2.3    Ambiente em genética e melhoramento de plantas ................................................ 27 

2.3       AVALIAÇÃO GENOTÍPICA E DIAGNÓSTICO DA INTERAÇÃO GE .................. 28 

2.3.1    Modelagem estatística em ensaios multiambientais ............................................... 28 

2.3.2    Modelos empíricos baseados na média fenotípica .................................................. 30 

2.3.3    Modelos analíticos baseados em informações ambientais ...................................... 35 

 
3   MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................................... 43 

3.1      ENSAIOS MULTIAMBIENTAIS .............................................................................. 43 

3.2      MODELAGEM DA INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTE ................................ 45 

3.3      RECOMENDAÇÃO GENOTÍPICA BASEADA NA MATRIZ GGE ......................... 47 

3.3.1    Interpretação da matriz GGE: visão geral ............................................................. 47 

3.3.2    Média harmônica dos valores genotípicos (MHVG) .............................................. 48 

3.3.3    Análise GGE biplot via regressão para locais (SREG) ........................................... 49 

3.3.4    Regressão via quadrados mínimos parciais e covariáveis ambientais ................... 50 

3.4       PREDIÇÃO ESPACIAL E ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS ................... 54 

3.5       FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS ................................................................... 56 

 
4   RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................. 58 

4.1       INTERAÇÃO GENÓTIPOS X LOCAIS DENTRO DE ANOS ................................. 58 

4.1.1    Relação entre efeito genético (G) e de interação genótipo x ambiente (GE) .......... 58 

4.1.2    Predominância de interações GE de natureza complexa ....................................... 60 

4.2       MÉTODOS EMPÍRICOS PARA SELEÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE 

GENÓTIPOS ............................................................................................................ 61 



 

 

10 

 

4.2.1    Classificação com base na média genotípica via MHVG ....................................... 61 

4.2.2     Análise GGE biplot via regressão para locais (SREG) .......................................... 63 

4.3        SELEÇÃO GENOTÍPICA ORIENTADA POR COVARIÁVEIS AMBIENTAIS ...... 68 

4.3.1     Calibração e validação cruzada dos modelos GGE-PLS ....................................... 68 

4.3.2     Interpretação ecofisiológica da interação GE via PLS e variáveis regionalizadas 71 

4.3.3     Seleção para adaptação ampla com base no valor genotípico médio .................... 75 

4.3.4     Interpretação gráfica para recomendação de cultivares e avaliação de 

ambientes ................................................................................................................. 77 

4.4        REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DA ATUAÇÃO DO PROGRAMA DE 

MELHORAMENTO GENÉTICO ............................................................................. 82 

4.4.1     Adaptação regionalizada: nova visão sobre a estabilidade e adaptabilidade ....... 82 

4.4.2     Distribuição espacial dos genótipos vencedores..................................................... 88 

4.4.3     Eficiência do programa de melhoramento na seleção de genótipos adaptados à 

região alvo ............................................................................................................... 91 

4.5        PERSPECTIVAS PARA USO DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS ............................... 93 

 
5            CONCLUSÕES ............................................................................................................ 96 

 
6           REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 98 

 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 109 

 

 

 

 

 
 



11 

 

RESUMO 

 
COSTA NETO, G. M. F. Integrando covariáveis ambientais e mapas temáticos na 

análise da interação “genótipo x ambiente” em arroz de terras altas. 2017. 125 f. 

Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 20171. 

  

 A avaliação genotípica em ensaios multiambientais é fundamental para 

interpretar a interação de genótipos com ambientes (GE) e identificar materiais com alto 

valor de cultivo e uso (VCU). As informações oriundas desses ensaios podem ser analisadas 

sob a perspectiva empírica, baseada no valor fenotípico observado “in situ”, e/ou analítica, 

que incorpora informações ambientais na avaliação empírica. Para programas de 

melhoramento voltados para extensas e heterogêneas regiões alvo, como o arroz de terras 

altas no Brasil, o uso de métodos analíticos pode significar avanços no direcionamento de 

esforços para avaliação, seleção e recomendação de cultivares. O objetivo deste trabalho foi 

integrar o uso de covariáveis ambientais na avaliação de materiais-elite em ensaios de VCU 

em arroz de terras altas no Brasil. Dados experimentais de rendimento de grãos foram 

obtidos de vinte e oito ensaios de VCU do Programa de Melhoramento de Arroz da Embrapa, 

conduzidos no biênio 2012-2014, em sete estados da região Centro-Norte do Brasil, 

envolvendo trinta linhagens-elite e quatro cultivares comerciais (testemunhas). Devido ao 

desbalanceamento de genótipos e locais não replicados entre anos, a predição das médias 

genotípicas foi realizada por meio da abordagem de modelos mistos, via procedimento 

REML/BLUP, admitindo-se efeitos ambientais (E) fixos e genéticos (G) e de interação GE 

aleatórios. Padrões de adaptação genotípica nos efeitos G+GE (matriz GGE) foram 

analisados pelo procedimento de regressão por quadrados mínimos parciais (PLS, do inglês 

partial least squares), usando oito covariáveis ambientais dentro de cada ano de avaliação. 

Constatou-se que a adaptação genotípica, em determinado ambiente, pode ser decomposta 

no valor genotípico médio (VGM) mais o valor adaptativo (VA); este obtido pela interação 

ecofisiológica entre genótipo e as respectivas covariáveis ambientais. A obtenção das 

covariáveis ambientais e a modelagem do valor adaptativo foram automatizados, via 

sistemas de informação geográfica (GIS, do inglês geographic information systems), em um 

método denominado GGE-GIS. As estimativas de VA foram interpretadas por meio de três 

mapas temáticos: (i) mapa de adaptação genotípica para diagnóstico da 

estabilidade/adaptabilidade; (ii) mapa de regionalização da recomendação de cultivares, 

identificando o genótipo vencedor dentro de determinadas regiões ou megambientes e; (iii) 

mapa para avaliação da eficiência regional do programa de melhoramento, indicando a 

superioridade das linhagens em relação às cultivares comerciais. A regressão PLS baseada 

em covariáveis ambientais, foi capaz de captar até 92,7% da variância presente na matriz 

GGE, dos quais 55% caracterizam-se como padrões de adaptação genotípica. Na predição 

do valor adaptativo, o modelo resultou num erro preditivo médio de até 186 kg.ha-1, com 

90% de acurácia. A consistência do modelo e sua capacidade de predizer o valor adaptativo 

na região alvo foram avaliadas por validação cruzada via jackknife (n=1000). Baixo erro 

preditivo (290 kg.ha-1) e alta acurácia (70%) foram observadas, demonstrando o potencial 

de aplicação do modelo para inferência do valor adaptativo dos genótipos. O método GGE-

GIS também foi avaliado quanto à sua capacidade de identificar genótipos adaptados e 

produtivos. Para isso, foi comparado com métodos empíricos, como a análise GGE-biplot, 

                                                 
1 Orientador: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA-UFG. 

Coorientadores: Dr. Adriano Pereira de Castro, Dr. Alexandre Bryan Heinemann. Embrapa Arroz e Feijão. 
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via modelo SREG2 (do inglês, sites regression, com dois componentes principais), e a média 

harmônica dos valores genotípicos (MHVG). Com MHVG, a correlação de classificações 

de médias genotípicas foi de 97% e 99% para os anos de 2012-2013 e 2013-2014, 

respectivamente. Com a análise GGE-biplot, que captou 61% da matriz GGE (versus 92,7% 

da regressão PLS), a concordância na seleção dos melhores genótipos foi elevada. O método 

GGE-GIS, entretanto, foi vantajoso, pois permitiu a interpretação ecofisiológica da 

adaptação genotípica, além da melhor discriminação genotípica e identificação de 

megambientes. Entre as covariáveis ambientais avaliadas, a temperatura média do ar 

mostrou ser o fator ambiental mais decisivo na adaptação do arroz de terras altas no Brasil. 

Em regiões próximas a sede do programa de melhoramento (Goiás), foi possível selecionar 

genótipos até 40% superiores às testemunhas. Em regiões com elevadas temperaturas e 

baixas altitudes, como Maranhão, Piauí e Norte do Mato Grosso, a superioridade dos 

genótipos variou de 0% a 5%, indicando regiões prioritárias para direcionamento de esforços 

do programa de melhoramento. Concluímos que método proposto (GGE-GIS) integra, numa 

abordagem cartográfica simples e intuitiva, análise de adaptabilidade/estabilidade para 

diagnóstico em recomendação de cultivares, bem como ferramentas para “ambientipagem” 

(do inglês envirotyping), que permitem identificar padrões ambientais de importância 

logística não facilmente caracterizados por outras abordagens. Há potencial de aplicação 

deste método como principal ferramenta para avaliação genotípica em ensaios 

multiambientais de arroz de terras altas. A eficácia de sua aplicação, entretanto, depende do 

atendimento a requisitos como: (1) disponibilidade de ensaios multiambientais em diferentes 

locais da região-alvo; (2) disponibilidade de informações sobre covariáveis ambientais 

regionalizadas; (3) as covariáveis ambientais devem representar fatores de importância 

ecofisiológica para o desempenho do cultivo; (4) a calibração e validação do modelo deve 

apresentar elevada acurácia e baixo erro preditivo. 

 

Palavras-chave: adaptabilidade; estabilidade; regressão analítica; REML/BLUP; fatores 

ambientais; VCU  
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ABSTRACT 

 
COSTA NETO, G.M.F. Integrating environmental covariates and thematic maps into 

genotype by environment interaction analysis in upland rice. 2017. 125 p. Dissertation 

(Master in Genetics and Plant Breeding) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 20172. 

 

 The genotypic assessment in multi-environmental trials is essential to interpret 

genotype by environment interactions (GE), identifying genotypes with high value for 

cropping. Data from these trials can be analyzed by empirical approach based on just 

phenotypic value observed “in situ”, and/or by analytical approach based on phenotype and 

environmental information. For breeding programs which have as target extensive and 

environmentally heterogeneous regions, such as upland rice in Brazil, the use of analytical 

methods can provide advances for cultivar assessment, selection and recommendation. Here, 

we aimed to integrate the use of environmental covariates into genotypic evaluation in 

variety trials in upland rice in Brazil. Experimental data of grain yield (kg ha-1) were obtained 

from twenty-eight upland rice breeding program VCU trials conducted by Embrapa, at 2012-

2014, in seven states in the North and Midwest Brazil. The trials were composed by thirty 

experimental lines and four check cultivars. Due to the unbalance of genotypes and locations 

not replicated across years, the genotype mean prediction was performed using the 

REML/BLUP procedure into a mixed model, assuming fixed environmental effects (E) and 

random genetic (G) and interaction GE effects. Adaptive genotypic patterns in G+GE effects 

(matrix GGE), were analyzed by partial least squares regression (PLS), using eight 

environmental covariates within each year of assessment. It was observed that the genotypic 

value in a given environment can be decomposed into a mean genotypic value (MGV) plus 

the adaptive value (AV), obtained by the interaction between each genotype and its 

ecophysiological responses to environmental covariates. With the use of geographic 

information systems (GIS), we developed a method, here called GGE-GIS, to collect data of 

environmental covariates and fitting the adaptive values for spatial inference. The AV 

estimates were interpreted through three thematic maps: (i) genotypic adaptation map for 

diagnosis of stability/adaptability; (ii) winner genotype map for regionalized cultivar 

recommendation; (iii) regional breeding program efficiency map, indicating the superiority 

of the elite-lines in relation to check cultivars. The PLS regression based on environmental 

covariates was able to capture up to 92.7% of the variance in the GGE matrix, of which 55% 

are characterized as patters of genotypic adaptation. On the adaptive value prediction, the 

model outputted a mean squared error of up to 186 kg ha-1, with 90% accuracy. Model 

consistency and its ability to predict the adaptive value in the target region were assessed by 

cross-validation via jacknife (n = 1000). Low predictive error (290 kg ha-1) and high 

accuracy (70%) were observed, demonstrating the potential of using the model for 

predictions of adaptive value of genotypes. The GGE-GIS method was also assessed to 

identify high yielder adapted genotypes. For this, it was compared to empirical methods such 

as the sites regression (SREG2), based on GGE-biplot analysis and the harmonic mean of 

the genotypic values (MHVG). With MHVG method, the rank correlation of genotypic 

means was 97% to 99% for the years of 2012-2013 and 2013-2014, respectively. With GGE 

biplot analysis, which captured 61% of GGE matrix variation (versus 92.7% for PLS 

regression), the agreement in selection of the most yielding genotypes was also high. Despite 

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

Co-advsor: Dr. Adriano Pereira de Castro, Dr. Alexandre Bryan Heinemann. Embrapa Rice & Beans. 
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this, the GGE-GIS showed advantageous because provided the ecophysiological 

interpretation of genotypic adaptation, as well as better genotypic discrimination and mega-

environments identification. Among the environmental covariates assessed, it was observed 

that the average air temperature was the most important environmental factor for upland rice 

adaptation in Brazil. In regions near the breeding program nursery (Goiás, lower 

temperatures and higher elevations), it was possible to select genotypes up to 40% higher 

than those commercial-checks. In areas with high temperatures and low elevations (e.g., 

Maranhão, Piauí and northern Mato Grosso), the elite-lines superiority ranged from 0% to 

5%, indicating priority areas for targeting breeding efforts. We concluded that the proposed 

method (GGE-GIS) integrates, in a simple and intuitive cartographic approach, 

adaptability/stability analysis for diagnosis in recommendation of cultivars, as well as 

envirotyping tools that identify important logistic environmental patterns not easily 

characterized by other approaches. There is potential for application of this method as a 

primary tool for genotypic evaluation in upland rice variety trials. The effectiveness of its 

application, however, depends on the customer service requirements such as: (1) availability 

of multi-environmental trials in different locations of the target region; (2) availability of 

information on environmental covariates regionalized; (3) the environmental covariates 

should represent ecophysiological importance factors for crop performance; (4) the 

calibration and validation of the model is to present high accuracy and low predictive error. 

 

 

Key-words: adaptability; stability; analytical regression; REML/BLUP; environmental 

factors; VCU. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

Ensaios multiambientais são úteis para avaliação de genótipos (ou práticas 

culturais), visando orientar esforços na difusão de tecnologia agropecuária (Vargas et al., 

1999; Ortiz et al., 2007). Quando dois ou mais fatores estão envolvidos nestas avaliações, as 

respostas diferenciais de cada genótipo frente às variações ambientais podem ser 

compreendidas como um efeito não aditivo denominado interação “genótipo × ambiente” 

(GE). Esse efeito gera implicações logísticas sobre a avaliação de genótipos, podendo 

inflacionar estimativas de valor fenotípico, limitar ganhos de seleção e dificultar a 

recomendação de cultivares. Contudo, também denota a oportunidade de selecionar 

genótipos adaptados e produtivos para condições ambientais específicas. Diante dessas 

incertezas, estatísticas são utilizadas para diagnosticar a interação GE, visando identificar 

padrões agronômicos úteis para capitalizar esforços e orientar a tomada de decisão. 

A identificação dos fatores causais da interação GE e a quantificação destes 

sobre a variação residual não explicada pelos efeitos principais são elementos chave para o 

entendimento da adaptação fenotípica (Charmet et al., 1993). A interpretação desse 

fenômeno pode ser realizada sob as perspectivas empírica, a partir do valor fenotípico 

observado in situ, e/ou analítica, fundamentada em informações adicionais, tais como 

variáveis ambientais ou efeito de caracteres secundários (Richards, 1982). Historicamente, 

a perspectiva empírica tem sido priorizada pelos pesquisadores devido a limitações como 

processamento computacional, dificuldade de obtenção de informações ambientais e a 

paradigmas relacionados à compreensão do que seja “ambiente” (Xu, 2016). Contudo, essas 

dificuldades já não mais justificam o desuso de métodos analíticos. Ademais, há outro 

paradigma em buscar um método único, simples e que use poucas informações para tomada 

decisão. 

Métodos analíticos possibilitam ampla gama de inferências úteis à tomada de 

decisão em programas de melhoramento, tais como: i) identificação de fatores ambientais e 

genotípicos determinantes da interação GE (e.g, Vargas et al., 2006; Josh et al., 2010; 

Ramburan et al., 2011; Sá, 2014; Carvalho, 2015); ii) aumento da acurácia na predição do 

valor genético (e.g., Shukla, 1972; Piepho et al., 1998); iii) adaptabilidade e estabilidade 
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contempladas em função de fatores climáticos, edáficos, bióticos, localização geográfica e 

manejo cultural (e.g., Verhulst et al, 2011; Ramburan et al., 2012; Ramburan, 2014); iv) 

perspectiva de avaliação genotípica integrada a sistemas de informação geográfica (SIG), 

otimizando o processo de recomendação por meio de interface simplificada e dinâmica, 

baseada em mapas (e.g., Martins, 2004; Annicchiarico et al., 2006; Cardoso Junior, 2013); 

v) identificação indireta de cultivares passíveis de utilização como genitores em programas 

de melhoramento para estresses bióticos e abióticos (e.g., Voltas et al., 1999a, 1999b; 

Reynolds et al., 2002; Voltas et al., 2005, Ortiz et al., 2007); entre outras aplicações, como o 

estudo da interação entre QTL (quantitative trait loci) e ambientes. 

O início do uso de regressões analíticas (RA) para avaliação genotípica pode ser 

atribuído aos trabalhos de Freeman & Perkins (1971), Hardwick & Wood (1972), Perkins 

(1972) e Freeman & Crisp (1979). Estes autores fundamentam suas propostas em discussões 

anteriores (Eberhart & Russell, 1966; Perkins & Jinkins, 1968), visando elaborar índices 

ambientais independentes da média fenotípica e biologicamente informativos. Contudo, 

avanços consideráveis no desenvolvimento desses métodos foram dados por Denis (1980) e 

Aastveit & Martens (1986), com a consolidação da regressão fatorial e da regressão por 

quadrados mínimos parciais, respectivamente. Deste então, é notória a contribuição da 

abordagem RA em diversas culturas agrícolas como: milho (Magari et al., 1997; Epinat Le-

Signor et al., 2001; Romay et al., 2010); soja (Martins, 2003; Oliveira et al; 2006; Cardoso 

Junior, 2014); trigo (Voltas et al., 1999a, 1999b; Voltas et al., 2005; Bashir et al., 2010; Joshi 

et al., 2010; Verhlust et al., 2011; Heslot et al., 2014); cana-de-açúcar (Ramburan et al., 2011; 

Ramburan et al., 2012; Sá, 2013); e espécies olerícolas (Baril et al., 1995; Ortiz et al., 2007, 

Nunes et al., 2011).  

Tais abordagens ainda são pouco utilizadas no Brasil, sobretudo em cultivos cuja 

região alvo é tão extensa e heterogênea quanto a do arroz de terras altas (Oryza sativa L.). 

Há enorme potencial para uso de RA em arroz de terras altas, pois, em média, a relação entre 

efeitos genéticos (G), ambientais (E) e de interação GE é aproximadamente 1:4:2 (Figura 1., 

seção 2.1.2). Colombari Filho et al. (2013) observaram relação próxima a 1:10:6 em trinta 

anos de ensaios multilocais na região Centro-Norte do Brasil. Entre os componentes da 

interação GE, apenas a interação tripla entre genótipo x local x ano (GLA) é quase 4.5 vezes 

superior aos efeitos genéticos (G), o que acentua as incertezas na recomendação de 

cultivares, quando apenas médias fenotípicas são utilizadas. Na expectativa de selecionar 

indivíduos com alto rendimento e adaptação, isto é, capazes de capitalizar efeitos genéticos 
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(G) sob diversas situações de interação GE [(G + GE) > G], são necessários métodos capazes 

de lidar com a alta instabilidade ambiental, discriminando possíveis respostas genético-

adaptativas de resíduos experimentais. Nesse sentido, duas frentes de trabalho devem ser 

abertas: i) uso de RA para entendimento dos fatores causais da interação GE; e ii) busca por 

um método que otimize a avaliação de genótipos e facilite a recomendação de cultivares. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar e propor novas abordagens analíticas para 

estudo da interação GE em arroz de terras altas. Para isso, usamos modelos mistos para ajuste 

dos efeitos genéticos, predição de médias genotípicas e obtenção de componentes de 

variância úteis no entendimento da natureza da interação GE. Em seguida, métodos 

analíticos baseados em covariáveis ambientais foram utilizados para identificar padrões 

ecofisiológicos, buscando-se seleção e recomendação de genótipos adaptados e produtivos. 

Por fim, ferramentas SIG foram integradas no diagnóstico de recomendação, possibilitando 

inferência espacial da adaptação fenotípica por meio de mapas temáticos. Esta abordagem 

possibilitou orientar estratégias para o programa de melhoramento, visando capitalizar 

efeitos da interação GE no desempenho do arroz de terras altas na região Centro-Norte do 

Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTE (GE) 

 

2.1.1 Importância nos programas de melhoramento genético 

 

A interação genótipo × ambiente (GE) é um fenômeno universal entre os seres 

vivos. É decorrente da interação multifatorial e não-aditiva entre genótipo (conjunto de 

genes) e o meio no qual se encontra (conjunto de fatores ambientais). Assim, pode ser 

interpretada biometricamente como a diferença entre os valores fenotípicos (conjunto de 

respostas observadas), ambientais e genotípicos (Comstock & Moll, 1963; Allard & 

Bradshaw, 1964). Por esse motivo, constitui um fenômeno estatístico-biológico de grande 

importância no processo de melhoramento genético de plantas, pois desde a seleção de 

linhagens até a estimação do valor de cultivo e uso (VCU), para fins de recomendação de 

cultivares, a interação GE dificulta a interpretação do fenótipo observado e subsequentes 

inferências sobre o valor genético (Duarte & Vencovsky, 1999). 

O primeiro relato dos problemas da interação GE é atribuído a Fisher & 

Mackenzie (1923), ao identificarem a interação entre níveis de adubação (ambientes) e 

clones de batata (Solanum tuberosum L.), como uma fonte de variação não-aditiva (Crossa 

& Cornelius, 2002). Até aquele momento, os biometricistas acreditavam que os efeitos 

ambientais e genotípicos atuavam de modo independente e linear na expressão do fenótipo, 

conforme proposto pelo geneticista e botânico experimental Wilhelm L. Johannsen (1857–

1927), em 1909.  Desse modo, o valor fenotípico (P) era explicado pela adição dos efeitos 

genético (G) e ambiental (E); ou seja, P = G + E. Este é considerado o primeiro princípio da 

genética biométrica (Mather & Jinks, 1971; Vencovsky & Barriga, 1992). Entretanto, essa 

função linear geralmente explica até 80% da variação de P, nos quais, em média, 70% estão 

associados a E e 10% a G. Logo, pelo menos 20% dessa variação são devido ao efeito de 

interação (GE) (Gauch et al., 1996). 

Desde então, diferentes abordagens estatísticas da interação GE foram propostas. 

A terminologia ‘interação GE’ foi utilizada pela primeira vez por Lancelot Hogben, em 1932 

(Rauw & Gomes-Raya, 2015). Seis anos depois, Yates & Cochran (1938) avaliaram o 
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desdobramento da soma de quadrados dos efeitos de ambiente e de interação GE, 

introduzindo o emprego da análise de covariância entre interação e ambiente. Williams 

(1952) introduziu o uso da análise de componentes principais (ACP), proposta por Karl 

Pearson no início do século XX, em experimentos fatoriais. Cochran & Cox (1957) 

fundamentaram as bases da análise conjunta da variância, em ensaios multiambientais (do 

inglês, mult-environment trials – MET), como estratégia para quantificar a magnitude da 

não-aditividade sobre a expressão fenotípica; por muito tempo, interpretada como a 

magnitude da interação GE. 

Os estudos em MET permitem identificar os padrões de interação dentro da 

população de ambientes-alvo do programa de melhoramento genético (do inglês, target 

population of environments – TPE) (Comstock, 1977). Para tal, o arranjo mínimo dos fatores 

de tratamento (genótipos x ambientes) é 2𝗑2, entretanto, sua atuação é melhor modelada 

usando o arranjo de 2𝗑5 e pelo menos seis repetições por ensaio (Allard & Bradshaw, 1964; 

Talbot, 1997; Resende & Duarte, 2007). Devido aos altos custos relacionados ao processo 

de avaliação em MET, os programas de melhoramento, em média, utilizam quatro repetições 

por ensaio, os quais são conduzidos em multilocais. Essa estratégia visa captar o máximo da 

variabilidade espacial da TPE usando o mínimo de repetições necessárias para estimativa do 

erro experimental. Deste modo, após a avaliação das linhagens-elite e cultivares, o processo 

de recomendação de genótipos para TPE pode ser garantido com elevada margem de 

segurança, o que é fundamental para a aceitação das cultivares pelos produtores agrícolas. 

A avaliação genotípica em ensaios multiambientais revelou outra dificuldade 

logística relacionada a diferentes tipos de interação GE. Robertson (1959) identificou dois 

tipos de interação GE, denominados “interação simples” (non-crossover ou quantitativa) e 

“interação complexa” (crossover ou qualitativa). A interação simples consiste na variação 

quantitativa das respostas fenotípicas entre os genótipos dentro de ambientes. Portanto, a 

interpretação das respostas fenotípicas em qualquer ambiente acarretará na mesma 

classificação dos genótipos (Kang, 1997). Já a interação complexa refere-se à variação 

qualitativa entre as respostas fenotípicas dos diferentes genótipos através dos ambientes. 

Nesse sentido, é um problema para o melhoramento de plantas, embora seja também uma 

oportunidade de evidenciar a plasticidade fenotípica de certos materiais, bem como seus 

ambientes de adaptação (Baker, 1990; Eisemann et al., 1990; Shafi & Price, 1998; Wade et 

al., 1999; Chaves, 2001). 
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Existem três modos de lidar com a interação GE em um programa de 

melhoramento genético: (1) ignorar os efeitos, considerando as médias fenotípicas como o 

valor genético do material (P → G); (2) evitar os efeitos (GE → 0), utilizando medidas de 

estratificação de mega-ambientes, zoneamento agroecológico, caracterização dos padrões 

ambientais e fazendo seleção direcionada para ambientes específicos (e.g., Horner & Frey, 

1957; Ceccarelli et al., 1991; Chenu, 2014; Heinemann et al., 2015); (3) explorar os efeitos 

(G+GE > G), diferenciando, por exemplo, os genótipos com adaptação ampla e os de 

adaptação específica, via estudos de adaptabilidade/estabilidade (e.g., Finlay & Wilkinson, 

1963; Wricke, 1965; Eberhart & Russell, 1966; Kempton, 1984; Zobel et al., 1988; 

Annicchiarico, 2002, Yan et al, 2007; Garbuglio & Ferreira, 2015). Ademais, é possível 

explorar os efeitos da interação GE com base em fatores ambientais ou caracteres 

secundários (e.g., Freeman, 1971; Voltas et al., 1999a;1999b; Voltas et al., 2005; Ortiz et al., 

2007; Joshi et al., 2010; Malosetti et al., 2013). 

A estratégia (1) não é muito vantajosa, pois atrasa o progresso genético. Isto 

decorre da interferência errática do componente de variação GE sobre a média fenotípica em 

caracteres quantitativos, implicando em redução da correlação genotípica entre os 

ambientes. Assim, ganhos genéticos seriam ambiente-específico (Chenu et al., 2011; Tardieu 

& Hammer, 2012). Ademais, ignorar a interação GE dificulta a seleção e recomendação de 

cultivares com desempenho estável (Duarte & Vencovsky, 1999). Genótipos cujo 

desempenho é satisfatório em determinado ambiente poderão exibir comportamento inferior 

em outras condições ambientais, isto é, a interação poderá inflacionar as estimativas do valor 

genético. Cabe, então, ao melhorista, conduzir experimentos em MET visando quantificar a 

magnitude da interação e identificar padrões predominantes na região alvo do trabalho. 

 As estratégias (2) e (3) têm sido as mais utilizadas pelos melhoristas genéticos 

por inúmeros motivos, entre os quais: busca de cultivares com elevada produtividade 

potencial e ampla adaptação aos mais variados ambientes; redução de tempo e recursos no 

processo de melhoramento genético; vantagem mercadológica, pela instalação e condução 

de ensaios em propriedades situadas dentro da região alvo (TPE), para fins de demonstração 

da superioridade agronômica da nova cultivar. Ademais, é economicamente vantajosa para 

o melhorista, o produtor de sementes e também para o produtor rural. 
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2.1.2 Oportunidades e desafios para o melhoramento do arroz de terras altas 

 

Entre os sistemas de produção do arroz no Brasil, destacam-se, em quantidade 

de área cultivada, os sistemas irrigado e de terras altas. O primeiro refere-se ao cultivo em 

ambiente irrigado por inundação controlada e intermitente. Este sistema é responsável pela 

maior parcela da produção desta cultura em decorrência, principalmente, da ótima 

suplementação hídrica. Já o sistema de terras altas, que ocupa 65% das áreas destinadas ao 

arroz no país (1,56 milhões de hectares), apesar da menor produtividade média (3,2 t.ha-1, 

sob condições experimentais, contra 6,0 t.ha-1 do sistema irrigado), é viável com custos 56% 

menores que o sistema irrigado (Colombari Filho et al., 2013; Conab, 2014; Agrianual, 

2014). Ademais, o arroz é considerado uma cultura com alta capacidade de adaptação, 

possibilitando seu cultivo em ambientes marginais ou limitantes (Pinheiro et al., 2006); ou, 

ainda, integrado a sistemas de rotação de culturas de verão, sob condições de plantio 

convencional ou direto (Nascente et al., 2011). 

No Brasil, o principal programa de melhoramento de arroz de terras altas é 

conduzido pela Embrapa Arroz e Feijão, e foi recentemente denominado MelhorArroz. Sua 

principal população de ambientes-alvo (TPE) consiste na região Centro-Norte do país, com 

ênfase nos Estados de Tocantins, Mato Grosso, Rondônia e, mais recentemente, Maranhão, 

Pará e Piauí. O ganho genético médio para produção de grãos, redução no tempo de 

florescimento e na altura de plantas, num período de 26 anos (1984 – 2011), correspondeu, 

respectivamente, a: 19,1 kg ha-1 ano-1 (total: cerca de 500 kg ha-1); 0,25 dias ano-1 (total: 6,35 

dias); e 0,52 cm ano-1 (total: 13 cm) (Breseghello et al., 2011). O atual germoplasma-elite é 

constituído por materiais com alta qualidade de grãos, bom desempenho agronômico em 

termos de adaptação e estabilidade do rendimento, assim como para caracteres relacionados 

a resiliência (robustez a condições desfavoráveis), como o stay-green (Colombari Filho et 

al., 2013).  

Apesar desse desenvolvimento, ainda há dificuldade de se recomendar genótipos 

para uma extensa e heterogênea TPE, agregando diversos padrões climáticos, biomas (e.g., 

Cerrado, Amazônia), latitudes (5°N - 20°S) e altitudes (0 m – 1300 m). Em extensas regiões 

sob condições tropicais, já se observaram dificuldades em lidar com as interações genótipos 

× locais (GL) e genótipos × locais × anos (GLA), para fins de seleção de materiais com 

adaptação ampla (Soares et al., 1999; Atroch et al., 2000; Balestre et al., 2010; Breseghello 

et al., 2011; Bueno et al., 2012; Santos et al., 2012; Reginato-Neto et al., 2013). Também 
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para condições marginais ou propensas à seca (Heinemann et al., 2011; Heinemann et al., 

2015). O impacto desse efeito na seleção e recomendação de cultivares tem sido relacionado 

como uma das causas da redução na área plantada com arroz de terras altas, nos últimos 15 

anos (Ferreira, 2010). 

Para lidar com o desafio de selecionar genótipos adaptados e produtivos sob 

condições ambientais tão heterogêneas, o uso de avaliações genotípicas em vários ambientes 

(multiambientes) é uma pratica adotada no Programa MelhorArroz3. Primeiramente, há o 

processo de seleção das melhores famílias (em geração F2:4) oriundas de cruzamento 

biparental entre materiais do germoplasma-elite; a saber, do programa de seleção recorrente, 

usando também materiais-elite de outras instituições ou linhagens-elite selecionadas como 

genitores. Esse material constitui os tratamentos experimentais da primeira avaliação em 

multiambientes (quatro a seis locais distintos no Estado de Goiás, também contando com 

apoio de parceiros no Estado de Minas Gerais), denominada ensaios de rendimento de 

famílias (ERF). Dentro das melhores famílias, selecionam-se as melhores linhagens que são 

direcionadas para o ensaio de observação de linhagens (EOL), no viveiro do programa de 

melhoramento, em Santo Antônio de Goiás (apenas um ambiente).  

As linhagens com melhor desempenho são colhidas para compor o ensaio 

preliminar de rendimento (EP), conduzido também em quatro a seis ambientes dos Estados 

de Goiás e Mato Grosso. Os melhores genótipos em EP são selecionados para compor os 

ensaios regionais de rendimento (ER), em multiambientes (pelo menos seis locais ou épocas 

de plantio em Goiás e Mato Grosso). Finalmente, os materiais que conseguiram manter 

comportamento desejável em todos esses ensaios são direcionados para o primeiro ano de 

ensaios finais, para avaliação do valor de cultivo e uso (VCU), em cerca de vinte ambientes. 

Os ensaios de VCU são conduzidos em, pelo menos, dois locais de cada estado 

da região Centro-Norte do Brasil (Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará, Piauí, 

Maranhão e Amazonas), principal TPE do arroz de terras altas. Estes ensaios são compostos, 

em média, por quatro cultivares testemunha e vinte linhagens elite, das quais 50% são 

oriundas de ER e 50% estão em seu segundo ano de VCU. Deste modo, totalizam vinte e 

quatro tratamentos genéticos por ensaio (local ou época de plantio), dos quais geralmente 

apresentam elevado desempenho para a maioria dos caracteres de interesse agronômico. 

                                                 
3 Comunicação verbal: Dr. Adriano Pereira de Castro (Embrapa Arroz e Feijão), Líder do Programa Nacional 

de Melhoramento do Arroz de Terras Altas – MelhorArroz. 
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O ensaio de VCU representa uma oportunidade de identificar materiais 

adaptados e produtivos, com elevado potencial agronômico. Em geral, os materiais que 

compõem esses ensaios têm três destinos: i) descarte por instabilidade ou ocorrência de 

alguma característica indesejável (e.g., acamamento); ii) seleção como linhagem-elite com 

potencial para se tornar nova cultivar; iii) seleção como genitor para compor o germoplasma-

elite utilizado nos programas de desenvolvimento de cultivares. 

No contexto de ensaios finais de programas de melhoramento de plantas 

autógamas, como o arroz de terras altas, e como os tratamentos genéticos destes ensaios são 

linhagens elite em estágio avançado (elevada homozigose), efeitos de dominância 

determinantes da adaptação genotípica possuem baixa contribuição sobre a variância 

fenotípica (Annicchiarico, 2002; Chenu, 2015). Ao contrário, os efeitos ambientais são os 

principais determinantes da expressão fenotípica e da adaptação dos genótipos. Para a cultura 

do arroz de terras altas, em média, foi observado que a relação de contribuição dos efeitos 

G:E:GE é próxima a 1:4:2 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Contribuição percentual dos efeitos genotípicos (%G), ambientais (%E) e da interação 

genótipo x ambiente (%GE) sobre a soma de quadrados total obtidas de ensaios 

multiambientais em arroz de terras altas na Índia (Acuña et al., 2008; Sangodele et al., 

2013; Bose et al., 2015), Nigéria (Nassir & Ariyo, 2011), Estados Unidos (Samonte et 

al., 2005), Panamá (Camargo-Buitrago et al., 2011), Colômbia (Molina, 2007; Molina et 

al., 2009) e Brasil (Santos et al.,2012; Reginato-Neto et al., 2013). 
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Apesar de consistir em valores médios, isto é indício da necessidade de 

compreender melhor as causas ambientais determinantes da expressão fenotípica nessa 

cultura, haja vista que a variação fenotípica não é explicada apenas por efeitos genéticos. 

Nesse sentido, estratégias focadas na compreensão das causas ambientais, em conjunto com 

a avaliação genotípica, podem oferecer novas oportunidades de seleção de genótipos mais 

adaptados e produtivos.  

 

2.2 FATORES DETERMINANTES DA ADAPTAÇÃO FENOTÍPICA 

 

2.2.1 Descrição ecofisiológica do conceito de ambiente 

 

Os processos de crescimento, desenvolvimento e reprodução vegetal são 

direcionados pelo ambiente (Billings, 1952). Nesse contexto, é possível definir o termo 

ambiente como o conjunto de todos os fatores intra e extra-celulares que condicionam a 

expressão gênica (Vencovksy & Barriga, 1992). Essa atuação é desuniforme e inconsistente 

e varia conforme o estágio de desenvolvimento do organismo – atuação holocênica (Taylor, 

1934; Allee & Park, 1939).  

As relações ambiente-fenótipo são mais bem compreendidas quando o ambiente 

é detalhado em fatores ambientais. Sob a ótica da ecologia e da fitogeografia, Billings (1952) 

classifica os fatores ambientais, conforme sua atuação biofísica, em cinco grupos primários: 

climáticos, edáficos, píricos, geográficos e bióticos. Tisdale et al. (1993) descrevem o 

ambiente sob a ótica do sistema solo-planta-atmosfera, considerando a capacidade 

fisiológica, particular de cada genótipo, em responder a atuação dos fatores do meio. Para 

estes autores, três grupos principais de fatores podem ser elucidados: climáticos (e.g. 

precipitação, temperatura do ar, umidade relativa e ventos), edáficos (e.g. material de 

origem, estrutura, textura, profundidade, temperatura, potencial hidrogeniônico) e 

biológicos (e.g. constituição gênica dos materiais, eficiência no uso de recursos ambientais, 

e competição da cultura com pragas, patógenos e plantas invasoras).  

Para o melhoramento genético de plantas, os fatores ambientais podem ser 

classificados conforme sua previsibilidade de ocorrência no meio. Os fatores ambientais 

previsíveis (fixos ou repetíveis) são aqueles de natureza determinística, tais como o tipo de 

solo e a posição geográfica. Já os imprevisíveis (aleatórios ou não repetíveis) constituem as 

variações sazonais, em intensidade e frequência, dos fatores de propriedade estocástica 

(Allard & Bradshaw, 1964; Tisdale et al., 1993; Mirzawan et al., 1994). Tais definições são 
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fundamentais para desenvolver um diagnóstico mais acurado sobre a adaptação fenotípica 

de genótipos avaliados em ampla gama de ambientes, indicando possíveis causas ambientais 

relacionadas à sua instabilidade. 

A definição do conceito fixo/aleatório depende da forma como a variável é 

amostrada dentro do ambiente. Por exemplo, a variável temperatura do ar é um fator 

climático, cujo efeito é aleatório quando amostrada in situ em escala diária dentro da safra 

agrícola; mas é de efeito fixo quando contemplada em termos de normais climatológicas 

(série climática de pelo menos trinta anos). No processo de recomendação genotípica, por 

exemplo, variações entre locais podem ser assumidas como fixas quando contempladas em 

termos de normais climatológicas regionais. Já variações aleatórias entre locais podem ser 

úteis para amostrar a população de ambientes-alvo (TPE) do programa de melhoramento. 

Ambos os conceitos são úteis para desenvolver a ambientipagem (traduzido do inglês, 

envirotyping) de determinado fator ambiental, ou o ambiótipo (traduzido do inglês, 

envirotype) dentro da TPE. 

 

2.2.2 Norma de reação e valor adaptativo 

 

A influência do ambiente sobre o fenótipo foi amplamente reconhecida a partir 

do trabalho de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), no campo da Zoologia5. Segundo ele, as 

variações ambientais forçariam os organismos a expressarem características que lhes 

confeririam adaptação e sobrevivência. Anos mais tarde, Charles Darwin (1809-1882)6 

demonstrou que tais modificações fenotípicas são consequências do processo de evolução e 

adaptação em nível populacional. Portanto, é possível compreender que a relevância dos 

fatores ambientais sobre o desempenho individual reside em como, quando e quanto estes 

fatores podem limitar a expressão do potencial genotípico. Para populações, os fenótipos 

superiores decorrentes desse processo são considerados ‘adaptados’ e sobrevivem ao meio.  

Em nível individual, a relevância de um único fator para restringir a expressão 

fenotípica pode ser contemplada pelo enunciado da “Lei do Mínimo”, baseada no trabalho 

de nutrição mineral em plantas, de Justus Von Liebig (1803-1873): “When a multiplicity of 

factors is present and only one is near the limits of toleration, this one factor will be 

controlling one”; ou seja, sob multiplicidade de fatores, aquele mais próximo do limite da 

tolerância será o fator limitante (Liebig, 1843, citado por Taylor, 1934). Shelford (1911), 

                                                 
5 Pulicado no livro Philosophie Zoologique (1809) 
6 Publicado no livro On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859). 
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citado por Taylor (1934), relaciona esse conceito à capacidade adaptativa das espécies 

vegetais. Sob esta ótica, a adaptação fenotípica é contemplada como limites genéticos de 

tolerância ambiental.  

Dentro dos limites da tolerância, o genótipo possui determinada flexibilidade 

fenotípica (Nicoglou, 2015). Essa flexibilidade permite a sobrevivência do indivíduo na 

ocasião em que os fatores do ambiente forem limitantes. A relação entre fatores ambientais 

e limites genéticos das espécies vegetais integram os preceitos da “Lei da Tolerância”. 

Dentro de determinado nível de variação ambiental, os indivíduos são capazes de ‘ajustar’ 

ou ‘aclimatizar’ suas respostas fenotípicas. Tal comportamento foi denominado por Nilsson-

Ehle, em 1914, como plasticidade (plasticitet) (Rauw & Gomez-Raya, 2015). 

Os determinantes genéticos desse fenômeno são associados a efeitos de 

pleiotropia, dada a sensibilidade diferencial entre as interações de alelos e fatores ambientais 

limitantes (DeWitt et al., 1998; Pigliucci, 2005). Assim, essas respostas diferenciais entre 

propriedades hereditárias sob certas condições ambientais condicionam a expressão de 

ampla gama de fenótipos. Isso constitui os fenômenos biológicos denominados norma de 

reação (do alemão, reaktionsnorm = curva de padrão de resposta) (Woltereck, 1909; Raw & 

Gomez-Raya, 2015), interação “genótipo x ambiente” (Hogben, 1932) e plasticidade 

fenotípica (Bradshaw, 1965).  

A plasticidade fenotípica é contemplada pela atuação holocênica sobre a 

expressão de estruturas morfológicas (e.g., mudanças permanentes nos órgãos vegetativos) 

e fisiológicas (e.g., alterações metabólicas reversíveis) (Bradshaw, 1965; Sánchez-Alvarado 

& Yamanaka, 2014). Nesse sentido, surgem também interações epistáticas (e.g., alocação de 

biomassa entre órgãos de armazenamento e componentes de rendimento). Em termos de 

adaptação fenotípica, isso contempla o fenômeno denominado plasticidade de 

desenvolvimento (Forsman, 2014; Nicoglou, 2015) ou canalização (Waddington, 1953). 

Clausen et al. (1958)7 avaliaram a importância dessas propriedades genético-

adaptativas na diferenciação fenotípica, cultivando clones de uma planta da espécie Achillea 

em três ambientes distintos, na California-EUA. Entre outros fatores ambientais ocorrentes 

nos ambientes, o mais diferencial era a altitude. O primeiro ambiente era localizado ao nível 

do mar (0m de altitude), o segundo a 1400 m e o terceiro a 3000 m. Em cada local, diferentes 

                                                 
7 Clausen et al. (1958). Experimental studies on the nature of species. III. Environmental responses of climatic races of 

Achillea. Carnegie Institution of Washington Publication 581. 
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fenótipos foram expressos, demonstrando que o mesmo genótipo reage de formas diferentes 

conforme a mudança ambiental.  

 

2.2.3 Ambiente em genética e melhoramento de plantas 

 

Dentro da logística dos programas de melhoramento, a avaliação das respostas 

fenotípicas adquire maior complexidade. Os ensaios multiambientais contemplam ampla 

gama de altitudes, temperaturas médias do ar, distribuições de radiação solar, efeitos bióticos 

local-específico (e.g., raças locais de determinado patógeno), condições edáficas etc. Essa 

complexidade é refletida e assimilada estatisticamente pelos componentes do efeito 

genotípico (G) e de interação genótipo × ambiente (GE); isto é, em como cada genótipo 

responde ao gradiente ambiental. Os efeitos deste gradiente são captados pelo componente 

de variância associado ao efeito ambiental (E). Em nível de experimentos, isto corresponde 

às variações microambientais associadas ao resíduo ou erro experimental. 

Sob o ponto de vista biológico, a contribuição do ambiente na variação fenotípica 

(P) pode ser expressa pela relação: P = G + E + GE + T, em que E + T compreende o 

ambiótipo (do inglês, envirotype); ou seja, a atuação ambiental holocênica (E) e particular 

sobre cada genótipo em determinado intervalo de tempo (T) (Xu, 2016). Portanto, fenótipos 

amostrados em ensaios de melhoramento constituem amostras da população de possíveis 

fenótipos resultantes das variações espaço-temporais do ambiente, que atuam sobre 

determinado genótipo. 

Nesse sentido, o resultado entre o sinergismo e o efeito compensatório das 

relações ambiótipo-fenótipo reflete a norma de reação genotípica através de diferentes 

condições ambientais. É possível observar que o fenótipo será resultante de respostas 

dinâmicas, como plasticidade ou adaptabilidade, e respostas estáticas como a canalização ou 

estabilidade (Dobzhansky & Levene, 1955; Mariotti et al., 1976). Em modelos biométricos 

tais componentes são captados pelos efeitos G + GE, ou seja, os determinantes genéticos da 

adaptação fenotípica; em que G corresponde ao efeito genético livre de atuação ambiental, 

e GE as respostas genéticas diferenciais para cada ambiente. 

A decomposição observacional da variância fenotípica em ensaios 

multiambientais é aplicada para avaliar tais propriedades genético-adaptativas e selecionar 

genótipos adaptados e produtivos. Contudo, em geral, o ambiente passou a ser tratado apenas 

como um local (L), época de plantio (S), ano (A), suas combinações (L×S, L×A, L×S×A) 
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ou efeitos fixos dentro de estratos ou regiões (Smith et al., 2014). Em síntese, como um 

resíduo experimental (P - G = E) que não interessa ao pesquisador.  

De modo análogo, a interação GE é o resíduo não aditivo da análise conjunta da 

variância (P - G - E = GE). Assim, temos um processo unidirecional, que denota a ordem de 

importância da atuação do melhorista em: G > GE > E; isto é, na procura por genótipos com 

elevada média e alta estabilidade. Contudo, há autores que defendem que essa atuação 

deveria considerar diretamente outra ordem de atuação: E > GE > G (Federer & Scully, 1993; 

Chenu, 2014); ou seja, primeiramente entender a população de ambientes-alvo do programa 

de melhoramento (e.g., conjunto específico de locais compreendendo o nível tecnológico de 

cultivo, práticas de manejo cultural, condições edafoclimáticas e atuação de agentes 

bióticos), para, então, direcionar esforços na seleção dos genótipos capazes de capitalizar os 

efeitos de interação GE.  

A compreensão dos padrões ambientais é determinante para entender a 

previsibilidade dos padrões estático e não-estático da interação GE. O padrão é estático 

quando é condicionado por fatores ambientais previsíveis (e.g., tipo de solo) e não-estático 

quando é condicionado por fatores ambientais imprevisíveis (e.g., distribuição 

pluviométrica). Desse modo, é possível estratificar a população de ambientes-alvo em 

grupos de ambientes parcialmente homogêneos (Cooper et al., 2014; Zheng et al., 2015), ou 

dissecar a interação GE em respostas genotípicas aplicáveis ao entendimento da adaptação 

fenotípica (Annicchiarico, 2002; Annicchiarico et al., 2006; Ranburam et al., 2011; 

Ranburam et al., 2012; Malosseti et al., 2013). 

 

2.3 AVALIAÇÃO GENOTÍPICA E DIAGNÓSTICO DA INTERAÇÃO GE 

 

2.3.1 Modelagem estatística em ensaios multiambientais 

 

Ensaios multiambientais são úteis para avaliação de genótipos (ou práticas 

culturais), visando obter informações para orientar esforços na difusão de tecnologia 

agropecuária (Vargas et al., 1999; Ortiz et al., 2007). Em melhoramento de plantas, estes 

ensaios são geralmente analisados em duas etapas. A primeira consiste em análises 

individuais, visando averiguar a possibilidade de seleção de tipos divergentes superiores; 

isto é, se há variância genética entre os tratamentos avaliados. Nessa análise, também é 

possível verificar a qualidade experimental. Os ensaios que possuem esses méritos integram 
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a segunda etapa da análise, que consiste na avaliação conjunta da variância (joint analysis). 

A equação geral dessa análise normalmente é descrita como: 

 
ij i j ij ijY g e ge                                                                 (1) 

em que: 
ijY  é a média fenotípica do i-ésimo genótipo (i = 1, 2, ..., p) no j-ésimo ambiente (j 

= 1, 2, ..., q); μ é a média geral dos ensaios; ig  é o efeito genotípico i; 
je é o  efeito ambiental 

j; 
ijge  é a interação do genótipo i com o ambiente j; 

ij é o erro experimental médio associado 

à resposta do i-ésimo genótipo no j-ésimo ambiente, assumido independente, homocedástico 

e normalmente distribuído – i.d.d. ∩ N(0,𝜎2). É possível conceber Y como uma matriz ou 

tabela ‘de dupla entrada’ (eq. 2), contendo estimativas de médias fenotípicas ( ˆ
ijY ) para o 

genótipo i (i = 1,2,...,p) no ambiente j (j = 1,2,...,q): 

11 1

1

ˆ ˆ

ˆ ˆ

 
 
      
 
 
 

 

q

pqp

Y Y

Y Y

pq pq p q q p pq(1 μ) (1 E )+ (1 G )+GEY                    (2) 

em que: 
pq

M = (1 μ)  é a média geral dos ensaios; 
p q

E = (1 E )  é a matriz de efeitos 

ambientais;  
q p

G = (1 G )  é a matriz de efeitos genotípicos; 
pq

GE = GE  é a matriz de 

efeitos de interação “genótipo × ambiente” (todas matrizes de dimensão p × q). Tal modelo 

é baseado na equação geral da genética quantitativa, P = G + E+ GE, que no contexto da 

análise de ensaios multiambientais pode ser reescrita matricialmente como Y = M + E + G 

+ GE. Desse modo, fica explícito afirmar que avaliações genotípicas em ensaios 

multiambientais possibilitam: (1) analisar o desempenho dos materiais por meio da média 

estimada para o caráter avaliado; (2) avaliar padrões de interação GE e como estes implicam 

no diagnóstico de recomendação de cultivares; e (3) modelar efeitos ambientais, 

discriminando ambientes ótimos dos medíocres. 

As médias em cada linha da matriz Y representam uma amostra da população de 

valores fenotípicos que cada genótipo pode expressar, ou seja, sua norma de reação. A partir 

dessa matriz, é possível interpretar padrões estatísticos e biológicos úteis para orientar a 

recomendação de cultivares. Estes padrões consistem na análise da natureza da interação GE 

(simples/complexa) e nas estatísticas de adaptabilidade e estabilidade para seleção de 

genótipos. Os padrões de interação podem ser quantificados por correlações genéticas entre 

ambientes (Robertson, 1959; Cockerham, 1963), ou analisados graficamente (Yan, 2001). Já 

as estatísticas de adaptabilidade e estabilidade são construídas sob diferentes conceitos 
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genéticos e ferramentas estatísticas. Estas, de modo geral, são empregadas para compreender 

a magnitude dos efeitos presentes em GE, que estão sob controle de efeitos genéticos (G) 

na expressão fenotípica de Y. 

 

2.3.2 Modelos empíricos baseados na média fenotípica 

 

As primeiras abordagens para avaliação da adaptabilidade e estabilidade 

buscaram particionar a matriz GE em componentes univariados (Plaisted & Peterson, 1959; 

Wricke, 1962), ou modelar a plasticidade fenotípica usando índices ambientais (Yates & 

Cochran, 1938; Finlay & Wilkinson, 1963; Eberhart & Russell, 1966; Perkins & Jinks, 

1968). O preceito de tais métodos é o de que Y seja decorrente de respostas lineares 

genotípicas e os efeitos ambientais sejam decorrentes de causas controláveis e/ou não 

controláveis. Assim, assume-se que é possível modelar uma relação de causalidade entre 

respostas genotípicas (M+G+GE) e a variação ambiental (E). Desse modo, utiliza-se como 

gradiente ou índice de qualidade do ambiente o efeito ambiental (E) associado ao caráter 

avaliado. A relação de causalidade pode, então, ser reescrita a partir da equação (1):  

ij i i j ijY g b I                                                                            (3) 

em que:   i ig Y é a média genotípica ou intercepto de um modelo de regressão linear 

simples; 
i jb I  é o produto entre o coeficiente de adaptação do genótipo i e o índice ambiental 

para o ambiente j; 
ij  é o desvio em relação ao ajuste da reta da regressão (Finlay & 

Wilkinson,1963). Considerando a eq. 2, esse índice é obtido pela diferença entre a média 

ambiental e a média geral dos ambientes, isto é,
. ..j jI Y Y   ou E = Y - (M + G + GE).  Estes 

autores interpretaram o coeficiente de regressão bi como a capacidade genotípica em 

responder às mudanças no ambiente, ou seja, é um coeficiente de adaptação. A resposta 

esperada pelo genótipo ideal é a perfeita linearidade entre seu desempenho e a média 

ambiental (bi = 1).  

O raciocínio ecofisiológico que justifica o uso deste índice é oriundo do trabalho 

de Finlay & Wilkinson (1963). Em síntese, este trabalho avaliou a expressão fenotípica de 

277 variedades de cevada (Hordeum vulgare L.), cultivadas em quatro localidades no Sul da 

Austrália, entre os anos de 1958 a 1960. Essa região, denominada como “cinturão de 

cereais”, possui como característica ambiental a alta heterogeneidade edafoclimática. De 

modo intuitivo, era evidente que esses efeitos ambientais, principalmente a distribuição das 
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chuvas e a retenção de água no solo, acentuavam a contribuição da interação GE na 

expressão fenotípica da cevada. Como os padrões de atuação ambiental são captados pelos 

efeitos E, tal proposta os eximiria de amostrar e incorporar fatores ambientais no modelo. 

Assim, a partir de uma regressão linear simples, seria possível desdobrar E e GE em 

respostas lineares (interação GE simples) e desvios (interação GE complexa) intermediados 

pela resposta genotípica particular em adaptação (bi), dados como: 

 Y = Xβ + ε,           sendo            X = Y - (M + G + GE)                          (4) 

em que: Y é vetor de valores fenotípicos esperados e β é o vetor de coeficientes de regressão 

linear (b0 e b1), X é a matriz de variáveis preditoras (índice ambiental), e ε é o vetor de 

desvios da regressão. A equação (4) demonstra que a resposta fenotípica é modelada pela 

própria resposta fenotípica. Nesse sentido, o coeficiente de regressão representa uma 

proporção da superioridade/inferioridade fenotípica do genótipo em relação à média de todos 

os genótipos. Genótipos com média elevada nos melhores ambientes terão b1 > 1, e aqueles 

com média inferior nestas condições assumirão b1 < 1. Tal propriedade adaptativa, por ser 

baseada na estatística média, é fortemente influenciada por medidas extremas. Conceito 

similar ao coeficiente de adaptação (b1) foi adotado mais tarde em métodos como Lin & 

Binns (1986) e da média harmônica dos valores genotípicos (MHVG), via modelos mistos 

(Resende, 2007); ambos para designar ‘adaptabilidade relativa’.  

Eberhart & Russell (1966) discutiram o mesmo problema para o estudo da 

adaptação de híbridos de milho na região do Corn-Belt, nos EUA. Em síntese, os autores 

propuseram adotar uma abordagem que emprega um índice ambiental construído a partir de 

fatores ambientais independentes da média dos ambientes. Desse modo, os problemas 

relatados anteriormente seriam resolvidos e os coeficientes de regressão representariam a 

capacidade de os genótipos responderem ao efeito dos fatores ambientais. No entanto, 

cientes das limitações tecnológicas de sua época, sobretudo quanto às ferramentas de 

informática e do conhecimento da atuação climática sobre os cultivos, os autores admitiram 

tais limitações e acabaram propondo um índice ‘provisório’, similar ao de Finlay & 

Wilkinson (1963): 

An index independent of the experimental varieties and obtained from 

environmental factors such as rainfall, temperature, and soil fertility 

would be desirable. Our present knowledge of the relationship of these 

factors and yield does not permit the computation of such an index. 

Until we can measure such factors in order to formulate a mathematical 

relation with yield, the average yield of the varieties in a particular 

environment must suffice. (Eberhart & Russell, 1966, p. 37). 
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Tal recomendação abriu nova perspectiva para interpretação da adaptabilidade e 

estabilidade em ensaios multiambientais. Então, Richards (1982) dividiu as estatísticas de 

adaptabilidade e estabilidade em dois grupos: (1) empíricas, cuja interpretação genética é 

baseada apenas na variação fenotípica entre ensaios; (2) analíticas, em que são incorporadas 

informações adicionais, tais como variáveis ambientais ou efeito de caracteres secundários, 

no processo de avaliação fenotípica. Ainda assim e apesar da recomendação de Eberhart & 

Russell, apenas o índice “provisório” de classificação empírica, baseado na própria média 

fenotípica (eq. 4), foi difundido, expandido e aplicado.   

As limitações do uso de índices empíricos são: (1) autocorrelação entre índice 

ambiental e média fenotípica; (2) correlação positiva entre média fenotípica e coeficiente de 

regressão; (3) pressuposição de linearidade entre os ambientes; (4) alta sensibilidade da 

análise em relação ao número de genótipos e de ambientes estudados; (5) estabilidade 

fenotípica interpretada como falta de ajuste do modelo linear à variação ambiental, embora 

assuma que o comportamento genotípico deva sempre ser linear; (6) assume que Ij > 0 denota 

ambientes favoráveis e Ij < 0 ambientes desfavoráveis; (7) a proporção da matriz GE captada 

pelo modelo linear, em geral, é pequena; (8) incongruência entre a seleção para rendimento 

e estabilidade; entre outras listadas na literatura (Lin et al., 1986; Wescott, 1987; Crossa, 

1990; Lin & Binns, 1991; Peterson & Nabugoomu, 1992; Piepho, 1998; Duarte & 

Vencovsky, 1999; Resende & Thompson, 2004; Smith et al., 2005; Resende et al, 2011). É 

inquestionável, entretanto, a eficiência e simplicidade desta abordagem na avaliação de 

genótipos em ensaios multiambientais, o que têm justificado o seu uso até os dias atuais. 

Desde então, vários métodos foram propostos buscando soluções para algumas 

dessas limitações. As principais propostas consistiram em procedimentos empíricos 

utilizando diferentes modelos de regressão, tais como: regressão segmentada para ambientes 

favoráveis e desfavoráveis (Verma et al., 1978); regressão bissigmentada (Silva & Barreto, 

1985; Cruz et al., 1989); regressão não-linear (Vencovsky & Geraldi, 1977; Chaves et al., 

1989; Toler & Burrows, 1998); regressão linear para locais dentro de anos (Lin & Binns, 

1988); e regressão aleatória (Gogel et al., 1985; Nabugoomu et al., 1999).  

O uso de modelos mistos baseados no procedimento da máxima verossimilhança 

restrita (REML), para obtenção de preditores lineares não enviesados (BLUP), também 

consistiu em grande avanço para modelagem da interação GE (Henderson, 1988; Piepho et 

al., 1998; Denis et al., 1997; Nabugoomu et al., 1999; Smith et al., 2001; Resende & 

Thompson, 2004). Tais estimadores possibilitam melhor predição das médias genotípicas, 
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lidam com heterogeneidade de variâncias e podem incorporar diferentes delineamentos 

experimentais em única análise (Resende et al., 2011). Contudo, o uso desses modelos não 

resolve o problema da interpretação dos padrões agronômicos em uma tabela de médias 

genotípicas em diferentes ambientes. Para o completo diagnóstico de recomendação faz-se 

necessária, ainda, a etapa de sumarização dessas médias em torno de uma única estimativa. 

A solução encontrada foi o uso da média harmônica aplicada à matriz de valores genotípicos 

(Resende, 2007). 

Outra proposta promissora foi o aprofundamento teórico nos modelos aditivo-

multiplicativos, também denominados de lineares-bilineares (e.g., Gauch et al., 1988; Zobel 

et al., 1988; Denis, 1988; Murakami et al., 2004; Yan et a., 2007; Garbuglio & Ferreira, 

2015). A equação geral dos modelos lineares-bilineares (GLBM, do inglês, general linear-

bilinear model) é representada como: Y = A + M11, em que A e M  são as matrizes de efeitos 

aditivos e multiplicativos, respectivamente (Cornelius et al., 1996). A matriz M  é obtida pelo 

desdobramento multiplicativo do componente residual entre médias observadas e os efeitos 

aditivos do modelo, M = Y – A. Portanto, M  pode ser qualquer componente do modelo linear 

(de efeitos fixos ou aleatórios) decomposta por qualquer procedimento multiplicativo. Estes 

procedimentos são capazes de identificar padrões agronômicos e estatísticos úteis para 

orientar a recomendação genotípica e a estratificação ambiental (Yan et a., 2007; Gauch et 

al., 2008). 

Diferentes métodos podem ser enquadrados na equação geral. Se M é desdobrada 

usando ACP (análise de componentes principais) ou DVS (decomposição por valores 

singulares), tais procedimentos resultam em autovalores (λk) ou valores singulares para 

genótipo (αik) e ambiente (γ
jk

), ou seja, M  .    k ik jk  Entre os principais modelos 

baseados nesse processo estão AMMI (do inglês, aditive main effects and multiplicative 

interactions) e SREG (do inglês, sites regression) (Zobel et al., 1988; Gauch et al., 1988; 

Yan, 2001; Yan et al., 2007). A diferença entre estes modelos está no componente adotado 

na matriz multiplicativa (M ):  

i) Modelo AMMI: a matriz de interação GE é assumida como multiplicativa, em que 

M  é matricialmente obtida por: M ( ) = GE = Y - M E G , resultando no modelo 

linear:
ij i j k ik jk ijY g e         . A principal vantagem desse método é o 

                                                 
11 Notação adaptada do trabalho original. 
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foco direto na matriz de interação GE, buscando identificar genótipos estáveis ou 

com adaptação específica, modelando, por exemplo, padrões de interação úteis no 

dimensionamento logístico da rede de avaliação experimental; 

ii) Modelo SREG: busca identificar o efeito capitalizado de genótipo e interação GE, 

dissecando a denominada matriz G+GE: M = G +GE = Y -(M + E) , resultando no 

modelo linear: 
ij j k ik jk ijY e        , em que a soma 

je  corresponde a j-

ésima média ambiental. A principal vantagem desse método é o foco na busca por 

genótipos capazes de capitalizar os efeitos de interação GE em sua média genotípica, 

possibilitando direcionar esforços na seleção de tipos com elevado desempenho e 

diferentes normas de reação (e.g., adaptação ampla ou específica). 

 

Em síntese, tais métodos não são concorrentes, mas, sim, complementares, pois 

revelam diferentes perspectivas da adaptação fenotípica. Seguindo o mesmo raciocínio dos 

métodos AMMI e SREG, alguns autores têm preferido adotar o uso da análise de fatores 

como procedimento multivariado de decomposição da matriz M. Esse procedimento resultou 

no desenvolvimento dos métodos FGA (Murakami et al., 2004) e FGGE (Garbuglio & 

Ferreira, 2015), quando análise de fatores, em substituição à ACP (ou DVS), é aplicada nas 

matrizes GE e G+GE, respectivamente. Outra perspectiva é o uso da regressão analítica 

(seção 2.3.3). 

Por fim, os efeitos multiplicativos que integram a matriz M possibilitam a 

representação gráfica em formato biplot (Gabriel, 1971). Esse tipo de figura facilita a 

identificação de grupos de genótipos ou ambientes cujo desempenho fenotípico seja similar. 

Ademais, possibilita discriminar ambientes, genótipos e identificar padrões de interação GE. 

Vários “softwares” e rotinas computacionais foram difundidos para elaboração de biplots. 

Entre estas, a de maior notoriedade é a proposta por Yan (2001), denominada GGE biplot, 

que integra os modelos AMMI, SREG e outros de menor utilização (GREG, genotypes 

regression; COMM, completely multiplicative model). Detalhes adicionais são disponíveis 

na literatura correlata (e.g., Duarte & Vencovsky, 1999; Crossa & Cornelius, 2002; Gauch et 

al., 2008; Yang et al., 2009). 
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2.3.3 Modelos analíticos baseados em informações ambientais 

 

A interpretação analítica é baseada em qualquer análise quantitativa, em ensaios 

multiambientais, que integre variáveis auxiliares como informação adicional à análise dos 

valores fenotípicos. Esta interpretação pode ser agrupada em duas classes: (1) métodos de 

ambientipagem, cujo foco é a caracterização dos fatores ambientais-chave dentro da 

população de ambientes-alvo de programas de melhoramento; e (2) métodos exploratórios 

preditivos, baseados em regressão fatorial e regressão por quadrados mínimos parciais 

(PLS). A classe (1) de métodos analíticos inclui o uso de modelos de simulação 

ecofisiológica (e.g., Heinemann et al., 2015, Zheng et al., 2015) ou regressão multivariada 

tree (e.g., Gapare et al., 2015), usando covariáveis ambientais. Muitas vezes, integram 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para obtenção de variáveis ambientais ou para 

inferência espacial de padrões repetíveis de interação GE (Annicchiarico et al., 2006). Já a 

classe (2) integra métodos para análise e interpretação ecofisiológica da adaptação 

fenotípica, baseando-se em covariáveis genotípicas ou ambientais. A classe de métodos (2) 

será o foco desta seção de revisão.  

Cochran (1957) explorou, no trabalho Analysis of Covariance: It’s nature and 

uses, as diversas aplicações do uso de “variáveis assistentes”, “concomitantes” ou 

“covariáveis” (no sentido estrito da palavra, significa “variáveis que variam junto”). Justifica 

a abordagem citando Fisher (1934): “é o método que combina as vantagens da análise de 

variância, no que tange à identificação de fontes de variação, e a propriedade preditiva dos 

modelos de regressão”. Esse raciocínio é a base dos métodos de regressão analítica (RA), os 

quais buscam incorporar covariáveis para explicar a variação fenotípica em ensaios 

multiambientais. Tal como a abordagem empírica (eq. 3), esses modelos assumem que é 

possível obter a covariância entre ambiente e respostas genotípicas sobre a expressão 

fenotípica. 

Nesse sentido, é possível conceituar a regressão analítica (fatorial ou PLS) como 

todo modelo de regressão utilizado para analisar a adaptação fenotípica usando covariáveis 

ambientais ou genotípicas (Freeman & Crisp, 1979; Aastveit & Martens, 1986; Denis, 1988; 

Baril, 1992). Historicamente, esse procedimento é voltado para decompor a matriz de 

interação genótipo x ambiente (GE). Conforme explicado nas seções anteriores, esse 

componente de variação fenotípica é um resíduo da análise conjunta que integra a variação 

ocasionada por fenômenos genético-adaptativos. Por meio de covariáveis ambientais, é 
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possível identificar fatores ambientais determinantes da interação GE (e.g., Sá, 2013; 

Oliveira et al., 2006), o que possibilita orientar estratégias como estratificação ambiental, 

recomendação de cultivares e seleção indireta para adaptação fenotípica (e.g., Ortiz et al. 

2007; Romay et al., 2010; Ramburan et al., 2011; 2012; Ramburan, 2014). 

Por outro lado, a origem da abordagem RA surge da busca por índices ambientais 

passíveis de interpretação biológica e independentes do valor fenotípico, por exemplo, nos 

trabalhos de Freeman & Perkins (1971), Hardwick & Wood (1972), Fripp (1972), Perkins 

(1972, 1974) e Wood (1976). Em geral, os índices independentes são obtidos pelo valor 

centrado na média geral de determinada covariável de distribuição quantitativa (e.g., 

precipitação, fertilidade do solo, temperatura do ar ou valor fenotípico de cultivares-

testemunha). E, a interpretação biológica é função do coeficiente de regressão associado ao 

efeito da covariável, denominado “coeficiente de sensibilidade genotípica” (Crossa et al., 

1999; Vargas et al., 1999). 

Os primeiros trabalhos nessa linha são atribuídos a Freeman & Perkins (1971), 

Hardwick & Wood (1972) e Perkins (1972,1974). Tais modelos podem ser descritos pela 

notação do modelo GLBM, usando, contudo, regressão linear sobre os elementos da matriz 

GE como ferramenta de decomposição multiplicativa da matriz M: 

 

M          i jij ij
ge z geGE  

 

em que: i  é o coeficiente de sensibilidade genotípica ao efeito da covariável ambiental 
jz  

no j-ésimo ambiente, dado por  
2

j jijj j
ge z z  ; 

 ij
ge são os elementos de interação da 

matriz residual (R) após a remoção do efeito da covariável, isto é, 

     i jij ij
ge ge z  R = . Esse modelo pode ser denominado como “covariável ambiental 

única” (SEC, do inglês, single environmental covariate) e é similar a regressão linear 

empírica (Finlay & Wilkinson, 1963; Eberhart & Russell, 1966). 

Hardwick (1972) e Hardwick & Wood (1972) expandiram o modelo SEC para 

múltiplas covariáveis (MEC, do inglês, multiple environmental covariates), em que o efeito 

de interação adquire a conformação: 

 

M     
 

    
 


H

hi hjij ij
h

ge z geGE  
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em que: 
hjz é o valor da h-ésima covariável no j-ésimo ambiente; e hi é o coeficiente de 

sensibilidade genotípica do i-ésimo genótipo para o efeito da h-ésima covariável ambiental. 

Ademais, esses autores atribuíram aos coeficientes uma interpretação biológica do efeito 

linear de cada covariável ambiental ( )hjz sobre a adaptação fenotípica das cultivares, o que 

até então era tratado apenas sob o ponto de vista estatístico. 

Além desses modelos, também é possível a incorporação de covariáveis 

genotípicas únicas (SGC) e múltiplas (MGC) (Kesavan et al., 1976; Crisp & Kesavan, 1978; 

Freeman & Crisp, 1979; Van Eeuwijk et al., 1996). Denis (1988) descreveu o modelo geral 

RA para diagnóstico da interação GE, podendo este ser constituído pelos modelos MGC e 

MEC ou pela associação de ambos. Nesse sentido, a conformação geral do modelo RA 

considera a matriz M , dada por: 

 

M     
1 1 1

  
  

 
      

 
  

H K K H

hi hj ki ki ikh hj kiij ij
h k k h

ge z x z x geGE  

 

em que, além dos termos já definidos, ,  e hi ki ikh    são os coeficientes de sensibilidade 

genotípica do i-ésimo genotípico para o efeito da j-ésima covariável ambiental ( )hjz , k-ésima 

covariável genotípica ( )kix  e interação entre covariáveis ambientais e genotípicas ( )hj kiz x . 

Para maiores detalhes, é recomendável consultar o trabalho de Van Eeuwijk et al. (1996). 

Na literatura não há consenso sobre qual procedimento RA é o mais adequado 

para interpretação biológica da interação GE. Embora similares, as propostas representam 

diferentes estruturas e interpretações. Essas abordagens consistem em: i) RA utilizando 

variáveis ambientais e/ou genotípicas centradas na média; ii) RA baseada em ACP (análise 

de componentes principais), para interpretação multidimensional da matriz de covariáveis, 

antes da decomposição multiplicativa; iii) RA utilizando regressão stepwise com o propósito 

de remover a heterogeneidade da matriz M e identificar as variáveis ambientais/genotípicas 

mais significativas, sob determinado nível de significância; iv) RA a partir da matriz 

“padrão” já decomposta pelo procedimento AMMI. 

A abordagem (ii) surgiu da discussão sobre como a abordagem (i) era pouco 

parcimoniosa, quando o número de covariáveis era elevado para análise via regressão 

fatorial. Perkins (1972, 1974) sugere a utilização de ACP da matriz de correlações dos efeitos 
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ambientais (covariáveis). A matriz de covariáveis é transformada em uma matriz de fatores 

ortogonais não-correlacionados. Em seguida, realiza-se a regressão fatorial usando-se os 

componentes principais com maior variância acumulada. Contudo, essa abordagem é pouco 

prática, pois é realizada em duas etapas em que, ainda, não é possível utilizar as propriedades 

preditoras do modelo de regressão, uma vez que as covariáveis são sintéticas, isto é, 

combinações lineares de outras variáveis (Wood, 1976). 

Essas limitações são superadas pelo uso de quadrados mínimos parciais (PLS, 

Aastveit & Martens, 1986). O modelo PLS é uma abordagem que combina as propriedades 

preditoras da regressão linear múltipla, associadas a procedimentos multivariados de redução 

dimensional. Por esse motivo, o acrônimo PLS também tem sido denominado ‘projeção em 

estruturas latentes’ (PLS, do inglês, projection on latent structures) (Abdi, 2010). Essas 

estruturas consistem em fatores ortogonais que, além de serem independentes, são capazes 

de captar padrões em uma matriz de covariáveis (C) e projetá-los para explicar a variância 

presente na matriz M. Por empregar componentes multivariados, a abordagem possibilita a 

construção de análises biplots de associação entre genótipos × covariáveis, covariáveis × 

covariáveis e fatores ortogonais × grupos de covariáveis × genótipos.  

A abordagem (iii) é a mais comumente utilizada, sobretudo como ferramenta de 

redução dimensional da matriz M . Essa abordagem integra apenas variáveis significativas, 

em que as demais são descartadas com o resíduo. As limitações dessa abordagem são: a) não 

elimina efeitos de colinearidades, por exemplo, o efeito da temperatura do ar em função da 

radiação solar e da elevação, fotoperíodo em função da latitude; b) o critério para escolha da 

variável é sua significância estatística; c) para elevado número de variáveis, os efeitos 

descritos em (a) e (b) acabam por descartar muitas variáveis com significância biológica. 

Por fim, a abordagem (iv) já foi demonstrada como promissora por integrar 

abordagens empíricas e analíticas (Oliveira et al., 2006; Nunes et al., 2011; Ramburan, 

2014). Essa abordagem foi denominada como ‘analítica a posteriori’ (Ramburan, 2014). 

Devido a todas essas propriedades úteis na modelagem das causas da adaptação 

fenotípica, os métodos analíticos vêm sendo integrados a ferramentas moleculares em 

estudos de associação e mapeamento de QTL, de interações QTL x ambiente (Reynolds et 

al., 2002; Yin et al., 2005; Vargas et al., 2005; Colombani et al., 2012; Malosetti et al., 2013; 

González et al., 2012), em áreas da genômica vegetal e animal. São utilizados também em 

outras áreas como quimiometria (Kvalheim, 2009; Gowen et al., 2011) e mapeamento 

cerebral, em neurociência (McIntosh & Lobaugh, 2004). Em síntese, o entendimento dos 
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mecanismos de adaptação e fatores ambientais determinantes da interação GE para diversas 

espécies agrícolas, tem avançado aplicando-se a abordagem analítica (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Síntese de estudos empregando métodos analíticos para identificação de covariáveis 

ambientais e genotípicas determinantes da interação genótipo x ambiente (GE) para 

caracteres de importância socioeconômica em espécies agrícolas, detalhados quanto as 

principais covariáveis utilizadas e sua participação na soma de quadrados dos efeitos de 

interação GE (%SQge).  

Espécie %SQge Covariáveis1 Referência País 

Batata 44,40 DFLo, Tmax, Tmed Baril et al. (1995) Alemanha 

Azevém 72,80 Tmin Balfourier et al. (1997) França 

Milho 45,80 GDv, GDf, Pracm Magari et al. (1997) EUA 

Milho 60,00 Tmax, Tmed, GDv, GDf Epinat Le Signor et al (2001) França 

Trigo (inverno) 71,10 EHv, GDv, Tmaxf Voltas et al. (2005) Espanha 

Trigo (verão) 58,70 GDv, Tminv Voltas et al. (2005) Espanha 

Tomate 91,16 Prac, DFLo, Tmed, pH Ortiz et al. (2007) Caribe 

Trigo 60,26 Urf, Tmaxv, Tminv Joshi et al. (2010) Índia 

Trigo 90,2 Tminf, Racf Verhulst et al. (2011) México 

Melão 79,89 Tmin, Tmax, Prac Nunes et al. (2011) Brasil 

Cana de açúcar 55,56 TAR, Pracm Sá (2013) Brasil 

Soja 41,00 Pracf, Etacm, LAT Cardoso Junior (2014) Brasil 
1 Dias para o florescimento (DFLo), temperatura máxima do ar (Tmax), temperatura mínima do ar (Tmin) e 

temperatura média do ar (Tmed), precipitação acumulada (Prac), (Rac) radiação solar acumulada, (Ur) 

umidade relativa do ar, estresse hídrico médio (EH), teor de areia no solo (TAR), (pH) potencial 

hidrogeniônico do solo, evapotranspiração acumulada (Etac), radiação acumulada (Rac), graus-dia 

acumulados (GD) e latitude (LAT). Sufixos referentes aos períodos vegetativo (v), florescimento (f) e 

maturação fisiológica (m). 

 

Em muitos casos, as variáveis ambientais captaram elevada variação do 

componente de interação GE (41% a 90%). O componente multiplicativo M, nesse sentido, 

adquire propriedade biológica por permitir capturar as sensibilidades genotípicas frente às 

variações ambientais. Os padrões agronômicos obtidos por esses componentes, 

biologicamente interpretáveis e estatisticamente significativos, são utilizados para avaliação, 

seleção e recomendação de genótipos. A matriz residual (R) é descartada e considerada ruído 

experimental. Em alguns casos, quando a variação associada a ruídos é muito superior à 

variação associada aos padrões captados pelas covariáveis ambientais, é possível concluir 

que as covariáveis utilizadas possuem pouco ou nenhum efeito sobre a adaptação dos 

genótipos. Nesse cenário, a análise dos fatores determinantes da adaptação fenotípica é 

dificultada. Já quando grande parte da variação presente na matriz M está associada aos 
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efeitos das covariáveis ambientais e/ou genotípicas, é possível utilizar as propriedades 

preditoras do modelo de regressão para inferir sobre o desempenho dos genótipos em 

condições diversas além das quais foram amostradas. 

Tais abordagens vêm sendo empregadas em grandes empresas de melhoramento 

com atuação global, como o programa de melhoramento de trigo do CIMMYT (Centro 

Internactional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, México e Índia). Por exemplo, Voltas et al. 

(2005) utilizaram os coeficientes de sensibilidade genotípica como critério para seleção de 

materiais de trigo de inverno e primavera. Para sensibilidade à deficiência hídrica, por 

exemplo, o coeficiente de sensibilidade genotípica ao efeito da covariável “estresse hídrico”, 

dado em kg/unidade de estresse (0 - 1), variou entre -1371,74 (cv. Maltus) e 1624,32 (cv. 

Pantanegra). A metodologia foi eficiente na identificação de materiais, sendo passível de 

aplicação em programas seleção indireta ou na identificação de genitores para futuros 

programas de melhoramento voltados para lidar com condições ambientais específicas.   

Joshi et al. (2010) constaram que as covariáveis determinantes, assim como os 

coeficientes de sensibilidade, são particulares de cada caráter em trigo. Para o caráter 

produção de grãos, as covariáveis climáticas Urf, Tmaxv, Tminv captaram juntas mais de 38% 

de SQ
(gxe)

 observada nos ensaios do CIMMYT no Sudoeste da Ásia. Juntamente com outras 

três variáveis, o percentual atingiu 60%. Para os teores de zinco e ferro nos grãos, 

respectivamente, a contribuição de Prac, Tmedv e da covariável “teor de zinco no solo”, 

além da temperatura antes do florescimento, explicaram 49% e 55% daquela variação. Para 

este último caráter, o total captado pelas covariáveis correspondeu a quase 83%. Quanto ao 

sentido biológico, esses resultados corroboraram outros estudos sobre nutrição mineral em 

trigo. 

Estratégias para o direcionamento de esforços em avaliações genotípicas 

conduzidas em ensaios multiambientais também podem ser contempladas por essas 

abordagens. Ramburan et al. (2011) e Ramburan et al., (2012) identificaram megambientes 

para avaliação e recomendação de variedades de cana-de-açúcar, na África do Sul, usando, 

de forma complementar, informações ambientais, modelos de simulação de cultivos e análise 

AMMI. Constaram que os fatores determinantes da adaptação fenotípica variam entre 

megambientes, assim como o genótipo ideal a ser selecionado. Com base nessa informação, 

foi possível reestruturar a rede de avaliação para recomendação de variedades e direcionar 

esforços localizados. Na mesma região alvo, Ramburan (2014) conseguiu identificar padrões 
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não repetíveis de interação GE, via modelagem integrando interação “locais x anos x 

genótipos” e informações ambientais. 

No Brasil, poucos estudos foram desenvolvidos até então. Entre as principais 

contribuições realizadas nesse país, está a integração entre RA e ferramentas SIG, permitindo 

a construção de mapas temáticos de adaptabilidade produtiva (Martins, 2004; Cardoso-

Júnior, 2013; Costa Neto et al., 2016). A integração entre a abordagem analítica e as 

ferramentas geoespaciais baseadas em SIG permite interpretar a adaptabilidade (Adi) como 

a responsividade dos genótipos frente à variação ambiental dentro de uma região 

geográfica12: 

 

Ad = G + (M - R)  
1

ˆ 


 
   

 


H

is i ih hs

h

Ad g z   

em que: Ad = {Adis} é a matriz de adaptabilidade do genótipo i à posição s (pixel) da região 

de recomendação; G = ˆ{ }ig  é a matriz de estimativas de efeitos genéticos; M - R é a 

diferença entre a matriz multiplicativa e a matriz residual da regressão analítica baseada em 

h covariáveis ambientais. Assumindo-se que coeficientes de sensibilidade genotípica 

ajustados pelo modelo foram capazes de captar respostas biológicas determinantes da 

adaptação fenotípica, é possível, então, realizar predições de Ad para condições ambientais 

não amostradas. Para tal, ferramentas SIG são integradas a modelos biométricos para 

produzir estimativas espacializadas do valor adaptativo em formato de mapas. Tal 

abordagem foi denominada ‘adaptabilidade produtiva’ (Martins, 2004) e ‘adaptação 

genotípica regionalizada’ (Costa Neto et al., 2016).  

Para Costa-Neto et al. (2016), o termo ‘adaptação’ é mais adequado, em 

substituição a ‘adaptabilidade’, pois contempla, em sua análise, o estudo da estabilidade 

(variação no desempenho, pixel a pixel) e adaptabilidade (regionalização desta propriedade, 

pixel a pixel, na região alvo). Genótipos adaptados são caracterizados por Ad > G (capazes 

de capitalizar o valor adaptativo em cada pixel). Esses autores compararam a abordagem 

analítica via mapas com métodos tradicionalmente empregados para diagnóstico de 

recomendação de cultivares em arroz de terras altas. A regressão analítica foi realizada 

usando-se apenas três covariáveis geográficas (Latitude, Longitude e Altitude), as quais 

foram capazes de explicar 31% da soma de quadrados de efeitos de interação GE.  É possível 

que tais variáveis tenham captado, indiretamente, o efeito de fatores climáticos como 

                                                 
12 Notação adaptada do trabalho original. 
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radiação solar e insolação (Latitude), variações espaciais de características edafoclimáticas 

e bióticas (Latitude + Longitude, isto é, dispersão geográfica) e temperatura do ar (Altitude). 

O estudo, ainda que preliminar, demonstrou o potencial de uso integrado de 

covariáveis ambientais e mapas temáticos na recomendação de cultivares. Para este 

propósito, o método apresentou alta concordância com abordagens empíricas, como AMMI 

(91%), GGE-biplot (83%) e Eberhart & Russell (76%), em termos de classificação das 

médias genotípicas. Os valores da matriz Ad, entretanto, não se correlacionaram (rs=0,46, 

p>0,05) com aqueles da estatística “ecovalência”, resultante do método de Wricke (1962). 

Apesar disso, a interpretação visual sobre a estabilidade fenotípica foi coincidente entre os 

dois métodos. Ainda, por meio de validação-cruzada, constatou-se que as predições 

realizadas para ambientes não amostrados tiveram acurácia de 70%. Em síntese, ao contrário 

de outras abordagens, o uso de mapas temáticos para representação espacial da adaptação 

fenotípica é facilmente implementado em rotinas computacionais, é de fácil interpretação e 

possibilita melhor entendimento da norma de reação dos genótipos na região alvo do 

programa de melhoramento.
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3   MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ENSAIOS MULTIAMBIENTAIS 

  

Dados fenotípicos oriundos de ensaios finais para avaliação do valor de cultivo 

e uso (VCU) de linhagens-elite e cultivares, conduzidos no âmbito do Programa de 

Melhoramento Genético do Arroz de Terras altas da Embrapa Arroz e Feijão (MelhorArroz), 

no biênio 2012-2014, foram utilizados para modelar e interpretar as interações entre o 

germoplasma-elite e ambientes da região Centro-Norte do Brasil (Figura 2). A região alvo 

do Programa contempla elevadas amplitudes de latitudes (1° a -17°), longitudes (-42° a -

70°), altitudes (planície Amazônica ao Planalto central), que refletem a alta heterogeneidade 

espacial nos ambiótipos (condições edafoclimáticas e bióticas) de arroz de terras altas. 

 

 
Figura 2. Localização geográfica dos ensaios multilocais coordenados pelo Programa MelhorArroz 

para avaliação do valor de cultivo e uso (VCU), no biênio 2012-2014, dentro da região 

Centro-Norte do Brasil e selecionados para integrar este estudo. Círculos representam 

locais de avaliação conduzidos por parceiros, triângulos representam os ensaios 

conduzidos nas fazendas experimentais do CNPAF, localizadas em Santo Antônio de 

Goiás e Goianira, e diferentes cores mostram a frequência com que os locais se repetem 

entre anos.  
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Os ensaios foram instalados e conduzidos em delineamento de blocos completos 

casualizados, com vinte tratamentos (genótipos) e quatro repetições. Protocolos de 

instalação, condução e avaliação foram padronizados para todos os ensaios multilocais. As 

parcelas foram compostas por quatro fileiras de plantas, de 5,0 m, com densidade de 

semeadura de 60 sementes.m-1. As avaliações foram realizadas apenas nas duas fileiras 

centrais, descartando-se 0,5 m nas suas extremidades, visando reduzir o efeito de bordadura, 

isto é, variações microambientais erráticas de origem externa à parcela experimental.  

Foram utilizadas práticas culturais conforme as recomendações técnicas para o 

cultivo de arroz em terras altas, usualmente adotadas pelos produtores da região alvo, 

abstendo-se, contudo, das aplicações de fungicidas. Essa estratégia é utilizada no Programa 

MelhorArroz para selecionar, simultaneamente, genótipos que combinem bom desempenho 

em rendimento e resiliência (robustez a condições estressantes) a estresses abióticos, como 

aquele produzido pelo patógeno Pyricularia grisea (Cooke) Sacc [=Magnaporthe grisea 

(Hebert) Barr], responsável pela brusone nas folhas e panículas.  

O foco deste estudo foi o desempenho do caráter rendimento de grãos (kg ha-1), 

determinante para a seleção genotípica e objetivo prioritário do programa de melhoramento. 

As análises estatísticas foram realizadas para cada ensaio (local dentro de ano) conforme o 

seguinte modelo linear: Yik= µ + bk+ g
i
+ eik ,em que: Yik  é o valor observado na parcela 

que recebeu o i-ésimo genótipo (i = 1, 2, ..., g), no k-ésimo bloco (k = 1,...,4); µ é a média 

geral do experimento; bk é o efeito do k-ésimo bloco; g
i
 é o efeito genotípico do i-ésimo 

genótipo; eik: erro experimental associado ao i-ésimo genótipo no k-ésimo bloco, assumido 

independente, homocedástico e normalmente distribuído, ou seja, i.d.d ∩ N(0,σ2). A 

interpretação dos fatores relacionados a bloco (bk) e genótipo (g
i
), nesta análise, foi realizada 

considerando-os como efeitos fixos (i.e., inferência do efeito para a condição específica de 

avaliação). 

Em seguida, 28 ensaios com boa precisão experimental foram selecionados para 

integrar a análise conjunta da variância (Apêndice A). O critério para escolha desses ensaios 

foi a estatística acurácia seletiva (AS), conforme preconizada por Resende & Duarte (2007):

(1 1/ ),  gAS F  em que AS = {min. = 0; máx. = 1}) e Fg é o valor da estatística F (de 

Snedecor) para o efeito genotípico, ou seja, a razão entre os quadrados médios genotípico 

(linhagem + cultivares) e residual da análise de variância individual. Assumiu-se o critério 

mínimo de AS > 0,6, apesar da recomendação de Resende & Duarte (2007) considerar As > 
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0,7, buscou-se assim selecionar o maior número de ensaios possível sem comprometer a 

qualidade experimental. Desse modo, além de selecionar ensaios com boa qualidade 

experimental, concomitantemente são escolhidos aqueles em que há possibilidade de 

selecionar tipos com desempenho superior, uma vez que o valor Fg é medida relacionada à 

significância do quadrado médio genotípico.  

 No total foram avaliados 34 materiais-elite, incluindo 30 linhagens 

experimentais e quatro cultivares comerciais como testemunhas, com desbalanceamento de 

genótipos e locais entre os anos de avaliação (Apêndice B). Destes materiais, 29 linhagens 

experimentais são oriundas dos ensaios regionais de rendimento conduzidos entre os anos 

de 2008 e 2011 (genótipos de Arroz Brasileiro – prefixo AB, identificadas de L1 a L29), três 

são cultivares comerciais lançadas pela Embrapa (prefixo BRS, identificadas como T1, T2 e 

T3) e outra é cultivar da empresa privada Agro-Norte Sementes (prefixo AN, identificada 

como T4), além de uma linhagem experimental do Convênio Público-Privado Minas Gerais 

de Melhoramento de Arroz (prefixo CMG, identificada como L30). Dado o elevado número 

de genótipos e locais avaliados, essa identificação codificada objetivou facilitar a 

interpretação visual das análises gráficas. 

 

3.2 MODELAGEM DA INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTE 

 

A variância fenotípica nos ensaios multilocais entre anos de VCU foi ajustada 

associando o procedimento de estimação de componentes de variância REML para múltiplos 

efeitos aleatórios ao seguinte modelo linear misto:  

 

y = Xb + Zg +Ql +Tc + Wt +ε                                          (5) 

 

em que: y, b, g, l, c, t e ε correspondem, respectivamente, aos vetores de observação 

(fenótipo in situ), combinação bloco-local-ano acrescida da média geral (E, efeito fixo), 

efeito dos genótipos (G, aleatório), efeito da interação de genótipos por locais (GL, 

aleatório), efeito da interação de genótipos por anos (GA, aleatório), efeito da interação de 

genótipos por locais dentro de anos (GLA, aleatório) e erros aleatórios; X, Z, Q, T e W 

correspondem às matrizes de incidência para os efeitos em b, g, l, c e t, respectivamente.  

As estruturas de médias ou valores esperados, E(  ), e de variâncias, V(  ), 

associadas aos efeitos no modelo são: 
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O ajuste do modelo seguiu a estrutura (Resende, 2011): 

ˆ         
             
         
    

         
             

1

2

3

4

X X X Z X Q X T X W X yb

Z X Z Z + Iλ ZQ ZT ZW Z yg

=Q X Q Z Q Q + Iλ Q T QW Q yl

T X T Z T Q T T + Iλ TW T yc

W X W Z W Q W T W W + Iλ W yt

 

 

em que: 
2 2 2

ε ε ε
2 3

2 2 2

g l c

σ σ σ
, ,

σ σ σ
  1λ λ λ  e 

2

ε
4

2

t

σ

σ
λ , b̂  é o vetor de melhores estimadores lineares 

não viciados (BLUE) relacionados aos efeitos fixos; e , ,  e g l c t correspondem aos 

respectivos vetores de melhores preditores lineares não viciados (BLUP) relacionados aos 

efeitos aleatórios G, GL, GA e GLA. As médias genotípicas empíricas (E-BLUP) foram 

preditas para cada local por meio da soma entre as estimativas BLUE dos efeitos fixos 

(combinação local-média geral dentro de ano acrescidos da média geral μ), as predições 

BLUP dos efeitos genéticos (G) e as respectivas interações (resumido por GE = 

GL+GA+GLA) resultando em: 
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1 1 1
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q

p q p

g ge g ge

g ge g ge

pq(n) pq p q q p pq (n)Y = [(1 μ 1 E )+ (1 G )+GE ]       (6)          

 

em que: Y é uma matriz p x q (para cada ano n, total de p de genótipos x total q de locais) de 

médias genotípicas empíricas (E-BLUP), E é uma matriz-coluna contendo os “q” BLUE 

para efeitos ambientais fixo, sendo  ̂    jpq p q(1 μ 1 E ) , a matriz de médias 

ambientais; G é uma matriz-coluna contendo os “p” BLUP para efeitos genéticos aleatórios; 

GE é a matriz que acomoda os BLUP para efeitos da interação GE, para cada local dentro 
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do ano n; e  é o operador matemático produto de Kronecker. Ainda, para fins práticos de 

avaliação genotípica (seção 3.3), computaram-se os efeitos genotípicos acrescidos dos 

efeitos de interação “genótipo x ambiente”; ou seja:  
pq p pqq

GGE = 1 G + GE . 

Os efeitos genotípicos foram considerados independentes, isto é, livres de 

qualquer relação de parentesco entre os indivíduos (Piepho et al., 2008). Desse modo, Y 

constitui uma amostra aleatória da população de médias genotípicas oriundas da interação 

entre o germoplasma-elite de arroz de terras altas e os ambientes avaliados no Centro-Norte 

do Brasil. De modo análogo, GGE constitui uma amostra aleatória do potencial genotípico 

do germoplasma dentro da região alvo de estudo. 

 As estimativas dos componentes de variância foram avaliadas por meio do teste 

da razão de verossimilhança (LRT, do inglês, Likehood-Ratio Test), por meio da análise de 

deviance entre o modelo completo (todos os efeitos) e o modelo incompleto (todos os efeitos 

exceto aquele testado). Por fim, como a distribuição da variância fenotípica individual, 

explicada pelos efeitos aleatórios, pode ser obtida pelo somatório das variâncias estimadas, 

2 2 2 2 2 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )
f g l c t 

          , foi possível quantificar a contribuição particular de cada efeito 

por meio dos coeficientes de determinação: 

 
2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ
,  c ,  c  e  c

ˆ ˆ ˆ ˆ

g l i t
g l i t

f f f f

h
   

   
     

  

O coeficiente de determinação genotípica 2( )gh representa a herdabilidade média 

(no sentido amplo) em nível de parcelas, e é relacionado à estatística acurácia seletiva 

( 2

ĝg gr h  ) (Resende & Duarte, 2007); isto é, à qualidade da modelagem das médias 

preditas. 

 

3.3 RECOMENDAÇÃO GENOTÍPICA BASEADA NA MATRIZ GGE 

 

3.3.1 Interpretação da matriz GGE: visão geral  

 

Os padrões agronômicos e estatísticos presentes na matriz GGE foram 

interpretados pelas abordagens empírica e analítica. A primeira, baseada apenas no fenótipo, 

foi implementada por GGE biplot (Yan, 2001) e via média harmônica dos valores 

genotípicos empíricos – abreviada por MHVG (Resende, 2007). A outra, por regressão 
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analítica utilizando quadrados mínimos parciais (Wold, 1966, 1975; Mcintosh & Lobaugh, 

2004). Esta faz uso de covariáveis ambientais, e aqui foi denominada como GGE-PLS para 

diferenciar-se de abordagens baseadas na matriz GE (Aastveit & Martens, 1986) ou na 

matriz Y (Joshi et al., 2010). Além disso, neste trabalho, buscamos explorar os aspectos 

preditivos dos modelos de regressão analítica, abordagem ainda não utilizada em estudos 

dessa natureza. 

Não se buscou realizar uma competição entre métodos utilizados para seleção e 

recomendação de genótipos e, sim, utilizá-los de modo complementar e integrado. Contudo, 

para fins de avaliação da abordagem GGE-PLS e da subsequente inferência espacial, 

utilizaram-se os métodos GGE biplot e MHVG como referências de análises gráfica e 

univariada, respectivamente. Estes métodos são frequentemente citados como práticos e de 

fácil interpretação, com mérito reconhecido em selecionar genótipos produtivos e adaptados 

(e.g., Resende et al., 2011; Reginato-Neto et al., 2011; Colombari Filho et al., 2013; Bose et 

al., 2015). A hipótese do trabalho é que o método GGE-PLS combine os melhores aspectos 

das análises GGE biplot e MHVG e, ainda, revele, por meio de abordagem gráfica simples 

e intuitiva, novas informações que apoiem a seleção genotípica e o dimensionamento 

logístico dos programas de melhoramento.  

 

3.3.2 Média harmônica dos valores genotípicos (MHVG) 

 

O método MHVG resume a informação da matriz Y em estatísticas de 

adaptabilidade e estabilidade, baseando-se nos BLUP empíricos pra cada genótipo, ou seja: 

.ˆ ˆ ˆ ˆ( )ij j i ijy g ge    O efeito do desbalanceamento de genótipos entre ambientes foi 

eliminado com o uso da média harmônica, ponderando-se o valor genotípico particular de 

cada genótipo pelo número de ambientes em que foi avaliado. Desse modo, foi possível 

discriminar e ordenar os genótipos conforme os valores genotípicos relativos (Ai), média 

harmônica dos valores genotípicos (Si) e o respectivo desempenho médio desses valores (Zi) 

para todos os “q” locais dentro de cada ano. Essas estatísticas foram calculadas conforme 

Resende (2007) e Colombari Filho et al (2013): 
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 Para avaliação genotípica, admitiu-se que estes estimadores representaram, 

respectivamente, a estabilidade (Si, do inglês, stability), a adaptabilidade (Ai, do inglês, 

adaptability) e a combinação destas informações com altos rendimentos (Zi) para os q locais 

avaliados (Colombari Filho et al., 2013). Por fim, os estimadores Ai e Zi foram multiplicados 

pela média geral ( ̂ ), resultando em estimativas das médias genotípicas capitalizando-se 

pela interação ˆ( )iA  ou penalizadas pela instabilidade ˆ( ).iZ   A seleção genotípica foi 

realizada pelo ordenamento decrescente de cada estatística e a subsequente identificação dos 

genótipos que apresentaram adaptação ampla (elevado Zi) e capacidade de responder 

favoravelmente à melhoria ambiental (Ai).  

 

3.3.3 Análise GGE biplot via regressão para locais (SREG)  

 

A análise GGE biplot, ou regressão para ambientes (SREG, do inglês, sites 

regression), consiste no conjunto de técnicas gráficas baseadas na decomposição de valores 

singulares (DVS) da matriz Y, centrada nos ambientes. Esse procedimento objetiva separar 

padrões estatísticos de ruídos experimentais, identificando tendências úteis no 

dimensionamento logístico de programas de melhoramento (e.g., recomendação de 

cultivares e identificação de megambientes). Assim, o modelo foi implementado pela 

remoção da matriz de efeitos ambientais, acrescidas da média geral ,  
pq p q

(1 μ 1 E ) da 

matriz de médias genotípicas ;
pq

Y ou seja, pela obtenção da matriz GGE e seu subsequente 

desdobramento multiplicativo e multivariado via DVS, reescrevendo a eq.6 como:  

          p pq pqpq pq p q q k k kk
Y (1 μ 1 E ) 1 G +GE GGE = USV λ u v  

em que: U é uma matriz de dimensão p x r que acomoda os r vetores singulares-coluna de 

GGE, denotados 
ku (com k= 1, 2, ..., r; sendo r o posto de GGE), associados aos p 

genótipos; S é uma matriz diagonal r x r cujos elementos são os valores singulares ( )kλ  que 

obedecem a sequência 
1 2 ... 0     r

, em que 2

k  corresponde a soma de quadrados 

associada  à variância de GGE; V’ é a transposta da matriz de dimensão q x r que acomoda 

os r vetores-singulares linha de GGE, denotados 
kv , associados aos q ambientes.  
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O desdobramento multiplicativo  k k kk
λ u v  é correspondente a uma regressão 

múltipla usando covariáveis artificiais (escores genotípicos e ambientais). Portanto, para 

cada elemento (i, j) da matriz Y, a interpretação do desempenho do genótipo i para 

determinado ambiente j (local dentro de ano) é reescrito pelo modelo bilinear: 

 

                                               
1

( )  


 
   

 


r

ij j k ik jk

k

E y u vpqY                                                     (7) 

 

Foi adotado o modelo SREG2, que aproveita os dois primeiros componentes 

principais, na expectativa de que estes acumulam parcela relevante da variância da matriz 

GGE original. Nesse sentido, as estimativas SREG foram obtidas por:

1 1 1 2 2 2
ˆ ̂    ij j i j i jy u v u v , assumindo estes efeitos como comportamento genotípico 

esperado em cada ambiente, descartando-se a variância residual associada aos r-2 últimos 

componentes da DVS (Crossa & Cornelius, 1997;Burgueno et al., 2008; Yang et al., 2011).  

Com base nesse modelo, a seleção genotípica foi orientada a partir de três 

gráficos biplot (Gabriel, 1971): “média × estabilidade”, “ideótipo de material” e “quem-

vence-onde” (Cornelius et al., 1996). O primeiro visa identificar os genótipos capazes de 

capitalizar os efeitos da interação GE, apresentando desempenho elevado em condições 

amplas ou específicas. O segundo sumariza essas informações, identificando quais genótipos 

possuem melhor desempenho médio e que podem ser considerados ‘genótipos ideais’, isto 

é, alta média e boa adaptação. Finalmente, o terceiro detalha aspectos da adaptação 

regionalizada, identificando possíveis megambientes (grupos de ambientes com padrão de 

interação GE similar) e orientando a recomendação do melhor genótipo. 

 

3.3.4 Regressão via quadrados mínimos parciais e covariáveis ambientais  

 

A análise de regressão via quadrados mínimos parciais (PLS, do inglês, partial 

least squares) é uma abordagem que combina as propriedades preditoras da regressão linear 

múltipla associadas a procedimentos multivariados de redução dimensional. Por esse 

motivo, o acrônimo PLS também tem sido denominado ‘projeção em estruturas latentes’ 

(PLS, do inglês, projection on latent structures) (Abdi, 2010). A principal utilização consiste 

na análise e/ou predição de um conjunto de variáveis dependentes a partir de um conjunto 

de variáveis independentes. Deste modo, busca a decomposição da variância no conjunto de 
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variáveis independentes que maximize a covariância com a matriz de variáveis dependentes 

(Aastveit & Martens, 1986).  

Esse processo é intermediado por uma matriz de fatores ortogonais não 

correlacionados e com menor dimensão que a matriz de variáveis independentes. Assim, 

ruídos estatísticos, como a multicolinearidade, são diluídos no processo multivariado, 

possibilitando um melhor ajuste de coeficientes de regressão linear para fins preditivos 

(Macintosh & Lobaugh, 2004). Nesse sentido, para fins de avaliação e recomendação de 

genótipos, é possível conceituar três objetivos principais da abordagem GGE-PLS:  

(1) explorar padrões ambientais independentes na matriz de covariáveis (C) e 

que expliquem grande parte da variância presente em GGE;  

(2) identificar tendências de respostas genotípicas presentes na matriz GGE, tais 

como adaptabilidade regionalizada ou sensibilidade a fatores ambientais (e.g., 

temperatura do ar, altitude etc);  

(3) predizer tendências de respostas genotípicas para condições ambientais em 

nível regional, ou seja, estudar a norma de reação em nível geoespacial. Desse 

modo, interpretar a adaptabilidade e estabilidade, não apenas como respostas 

relativas ao conjunto ambiental amostral, mas como a expectativa de adaptação 

fenotípica dentro da região alvo.  

 

 Para ajuste do modelo GGE-PLS, foram selecionadas oito covariáveis 

ambientais regionalizadas, cuja distribuição espacial pode ser assumida como fixa para a 

localização de cada ensaio (Tabela 2). Três das variáveis utilizadas constituem coordenadas 

geográficas (Latitude – Lat, Longitude – Long e Altitude – Alt) e cinco são normais 

climatológicas (Temperatura Média – Tavg, Temperatura Máxima – Tmax, Temperatura 

Mínima – Tmin, Precipitação pluviométrica acumulada – Prec e Radiação Acumulada – 

Rad).  Essas normais climatológicas (1950-2000) foram coletadas para os meses de 

dezembro a março, período em que foram conduzidos os ensaios. Foram obtidas de um 

banco mundial de dados climatológicos (Hijmans et al., 2005), disponível em: 

http://www.worldclim.org, e organizadas usando sistemas de informação geográfica (SIG). 

As variáveis geográficas foram também obtidas via SIG usando um arquivo 

SRTM de altitude (Shuttle Radar Topography Mission), disponível em: http://www.cgiar-

csi.org/data/srtm-90m-digital-elevation-database-v4-1. A amostragem dessas variáveis foi 

realizada a partir das coordenadas geográficas dos ensaios. Para ensaios sem coordenada 

http://www.worldclim.org/
http://www.cgiar-csi.org/data/srtm-90m-digital-elevation-database-v4-1
http://www.cgiar-csi.org/data/srtm-90m-digital-elevation-database-v4-1
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registrada, foi utilizada a localização da sede do município, conforme registro do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em: http://www.ibge.gov.br/ 

home/geociencias/.  

 

Tabela 2. Informações ambientais de natureza geográfica (Longitude, Latitude e Altitude) e 

climática (Precipitação acumulada, Radiação acumulada, Temperatura média do 

ar, Temperatura máxima do ar e Temperatura mínima do ar) utilizadas como 

covariáveis no processo de predição GGE-PLS, para cada ano de avaliação do 

ensaio de VCU na região Centro-Norte do Brasil. 

Local (ID) 
Ano 

Longitude1 Latitude2 Altitude3 Prec4 Rad5 Tavg6 Tmax7 Tmin8 
2012 2013 

GO1 + + -49,31 -16,48 760 252 15511,3 23,0 28,9 17,2 

GO2 

 

+ -49,43 -16,50 763 254 15546,8 23,4 29,3 17,4 

MA1 + + -45,48 -7,02 241 177 14737,8 25,3 32,1 18,5 

MA2 

 

+ -43,11 -3,63 73 228 15613,5 26,8 32,2 21,4 

MT1 + + -55,50 -11,86 376 296 12491,8 25,1 32,9 17,3 

MT2 + 

 

-54,35 -11,53 329 299 12616,3 25,2 33,1 17,3 

MT3 + + -55,23 -11,91 366 291 12469,8 25,1 33,0 17,2 

MT4 + + -57,68 -16,07 122 207 14936,8 27,0 34,0 20,0 

MT4 + 

 

-58,18 -15,62 221 229 14657,3 26,6 34,1 19,1 

MT5 + + -57,49 -14,62 392 260 13791,0 25,2 33,3 17,1 

TO1 

 

+ -48,33 -10,17 264 251 14409,3 24,3 31,1 17,5 

PA1 + 

 

-47,35 -3,00 84 277 13427,5 25,7 31,1 20,3 

PA2 + 

 

-52,21 -3,20 97 273 12736,5 25,5 30,9 20,1 

PA3 + 

 

-48,50 -1,46 7 353 14014,0 26,2 29,7 22,7 

PI1 + 

 

-42,80 -5,09 85 222 16029,3 27,2 32,9 21,4 

RO1 + + -60,15 -12,74 594 304 12657,3 23,8 31,1 16,6 

RO2 + 

 

-63,90 -8,76 82 313 12104,5 26,0 31,7 20,2 

RO3 + + -62,25 -10,72 266 296 12211,8 24,6 31,5 17,6 
1Longitude em graus (°), 2Latitude em graus (°), 3Altitude em metros (m), 4Precipitação (Prec) em milímetros 

acumulados em três meses (mm), 5Radiação solar (Rad) em calorias por centímetro quadrado acumuladas em 

três meses (cal.cm-2) e 6Temperatura média do ar em graus celsius por dia (°C.d-1), 7Temperatura máxima do 

ar em graus celsius por dia (°C.d-1), 8Temperatura mínima do ar em graus celsius por dia (°C.d-1). 

Fonte: Adaptado de Hijmans et al. (2005). www.worldclim.org  

 

A centralização das variáveis em relação à média é prerrequisito para a 

modelagem via PLS. Nesse sentido, a matriz de covariáveis foi centralizada para colunas 

(relação à média geral de cada covariável) e denominada por matriz 
ql

C , de q observações 

(locais dentro de anos) para l preditores (covariáveis). A matriz GGE foi, primeiramente, 

transformada em uma matriz de valores genotípicos médios (P), somando-se seus efeitos a 

matriz M relacionada à média geral dos experimentos (μ), obtendo-se:
pq pq

P = M + GGE , 

em que:  
pq

M = (1 μ) .  

http://www.ibge.gov.br/%20home/geociencias/
http://www.ibge.gov.br/%20home/geociencias/
http://www.worldclim.org/
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Esse procedimento visa obter uma regressão para um ambiente médio, isto é, 

obter coeficientes de regressão que desdobrem a matriz GGE centralizada na média geral. 

Em seguida, sua transposta P  foi decomposta por processo iterativo e não-linear sob 

quadrados mínimos parciais – NIPALS (do inglês, Nonlinear Iterative Partial Least 

Squares):  

 


lq

C = TL e simultaneamente a  P = TBW  

em que: C é a matriz de dimensão l x q centralizada para colunas, T é a matriz intermediária 

de fatores (t1 > t2 > ... > tl), também denominados escores para cada vetor latente (do inglês, 

latent vectors); L é a matriz de coeficientes lineares que conectam a matrizes C e T 

(carregamentos, do inglês, loadings); B é uma matriz diagonal que acomoda os pesos da 

regressão (do inglês, regression weights) e W é a matriz de pesos da matriz P. A predição 

foi realizada projetando-se os padrões da matriz C, contidos em L, dentro dos padrões da 

matriz P contidos em BW . Esse procedimento foi obtido pelo produto entre a matriz 
+

L

(inversa de Moore-Penrose da matriz de coeficientes lineares) e BW  (pesos genotípicos e 

ambientais): 

    +

pq pq p pl qll
P = [M + GGE ] (L )BW + R (M + a ) b c + R              (8) 

 

em que: p
M + a  é o intercepto acrescido da média geral (valor genotípico médio, VGM);

 pl qll
b c  é o somatório dos coeficientes de regressão (b), interpretados como sensibilidades 

genotípicas aos efeitos das covariáveis (c); R é a matriz de resíduos obtida por

( )  p pl qll
R P M + a b c , correspondendo a toda variância da matriz P que não fora 

captada pela matriz C.  

O desdobramento da matriz de valores genotípicos corresponde à uma regressão 

linear múltipla, baseando em um intercepto p
(M + a )e uma componente multiplicativa

 pl qll
b c . Para cada elemento da matriz P, a esperança do valor genotípico E(VG) para o 

genótipo i no local j foi dada pelo modelo (8) simplificado na forma linear-bilinear geral em: 

 

iij ij
ˆE(VG ) ( ) VG VA       ij ij j i il jll
p y e a b c                     (9) 

em que: ˆ
ijp  é o valor genotípico do genótipo i no local j dentro da matriz P; ia   e  il jll

b c  

podem ser interpretados como o valor genotípico médio iVG  (ou VGM)  e o valor adaptativo 
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ijVA  (ou VA)  do genótipo i para o local j, respectivamente;
ij jy e é a diferença entre a 

média genotípica (E-BLUP) e o efeito ambiental removido da média geral. Sob o ponto de 

vista biológico, a estimativa de VA representa as potenciais respostas genotípicas frente a 

um gradiente ambiental. Já VGM representa a resposta média do genótipo, análoga ao 

conceito de MHVG. O efeito E(VG), subtraído da média geral, reproduz a estatística de 

adaptabilidade produtiva (Adi) proposta por Martins (2003). 

Por fim, a avaliação genotípica foi realizada sob diferentes perspectivas. A 

primeira, mais simples, foi o ordenamento dos genótipos com base em VGM. Essa 

abordagem consistiu na recomendação ‘sem interpretação visual’ e foi comparada ao método 

MHVG. Na segunda abordagem interpretaram-se VA e VG+VA usando biplots e heatmaps, 

respectivamente, construídos a partir dos escores genotípicos e de covariáveis contidos nas 

matrizes L e W. Esses escores representam, respectivamente, as correlações entre as 

variáveis independentes e dependentes com as variáveis latentes (matriz T). Para esse 

propósito, construiu-se um biplot contendo covariáveis quantitativas (climáticas e 

geográficas) e qualitativas (incidência do valor genotípico por estado – UF). A interpretação 

gráfica consistiu em avaliar a associação entre variáveis (pela proximidade e direção de 

vetores), tal como numa análise GGE biplot. Os gráficos heatmap foram utilizados para 

orientar a seleção de genótipos adaptados e produtivos. Por fim, foram elaborados mapas 

temáticos de adaptação genotípica. 

 

3.4 PREDIÇÃO ESPACIAL E ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS 

 

Ferramentas de ambientipagem (do inglês, envirotyping) e inferência espacial 

foram integradas para construção de mapas temáticos. Primeiramente, construiram-se 

arquivos raster para cada covariável ambiental. Estes arquivos consistiram em uma grade 

contendo pixels de tamanho10 km × 10 km (5 min) para toda a região alvo (ver Figura 2). 

Apesar de disponíveis arquivos raster com resolução superior (até trinta segundos, pixel com 

dimensão aproximadamente igual a 1 km × 1 km), optou-se por ganhar eficiência 

computacional. Em seguida, a predição espacial foi realizada pixel a pixel, para cada 

genótipo, utilizando os coeficientes de sensibilidade genotípica obtidos via GGE-PLS (eq. 7 

e 8). Por fim, foram construídos três tipos de mapas temáticos: 

a) Adaptabilidade e estabilidade regionalizadas para cada genótipo, por meio das predições 

pixel a pixel dos efeitos G+GE; é uma análise focada no valor adaptativo (VA). As 
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predições de VA em relação a um gradiente ambiental, dispostos geograficamente, foram 

interpretadas como norma de reação com distribuição quantitativa contínua. Intervalos de 

adaptação foram criados empiricamente para facilitar a interpretação visual da norma de 

reação. Adaptações inferiores à média geral da análise conjunta foram desenhadas com 

cores quentes, indicando penalização dos efeitos genotípicos pela interação GE (ausência 

de adaptação). A adaptabilidade foi interpretada como a capacidade de o genótipo 

capitalizar a interação GE (desempenho superior à média) sob condições específicas. A 

estabilidade foi analisada como a capacidade genotípica em exibir norma de reação 

estreita em nível espacial, ou seja, mapas coloridos com poucas classes de adaptação. A 

seleção genotípica foi baseada na busca pelo genótipo com melhor adaptação (norma de 

reação estreita associada a elevados desempenhos).  

b) Genótipo vencedor (quem-vence-onde pixel a pixel) visando resumir a informação contida 

em (a) através de um mapa contendo os melhores genótipos. Computou-se pixel a pixel 

o genótipo que exibiu maior valor de adaptativo. Em seguida, essa informação foi 

utilizada para a elaboração de um mapa contendo a distribuição regional dos genótipos 

vencedores. O objetivo deste mapa foi facilitar o processo de identificação dos melhores 

genótipos, otimizando a recomendação de cultivares na região alvo. 

c) Superioridade do germoplasma experimental, também interpretado como eficiência do 

programa de melhoramento em produzir materiais superiores aos já disponíveis no 

mercado. Primeiramente, separou-se o germoplasma em dois subconjuntos conforme a 

classificação em linhagens experimentais (L) e cultivares comerciais (T, de testemunhas). 

Para cada subconjunto, computou-se a estatística do genótipo vencedor descrita pelo 

procedimento (b). Em seguida, para cada pixel j comparam-se os valores genotípicos 

esperados 
ij

ˆE(VG ) ijp dos genótipos vencedores dos conjuntos L e T, denotados ˆ( )Lp  e 

ˆ( )Tp . Por fim, classes de superioridade genotípica ( )jS  foram criadas empiricamente, 

respeitando-se o critério inicial que considera superioridade nula ( 0)jS   para todo 

pixel j que apresente valor genotípico da melhor testemunha superior ou igual ao valor 

genotípico da melhor linhagem experimental, ˆ ˆ( ).
j jT Lp p  

Os critérios estatísticos para calibração do modelo de predição foram o menor 

erro preditivo médio e maior correlação linear simples, ambos entre os valores genotípicos 

do modelo misto e do modelo bilinear. A consistência dos mapas ou capacidade preditiva do 

modelo GGE-PLS foi avaliada por validação cruzada. Uma estrutura de repetição (n = 1000) 
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foi programada visando ajustar o modelo bilinear com q-1 locais e, em seguida, predizendo 

o valor genotípico para o local que ficou de fora do modelo (leave-one-out). Em seguida, 

essa estimativa foi comparada com a estimativa obtida pelo modelo misto. Desse modo 

avaliou-se o poder do modelo em estimar valores genotípicos em locais não-amostrados – 

fora da rede experimental porém dentro da região alvo. 

 

3.5 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 

 

Todas as análises foram realizadas em ambiente de programação computacional 

R (R Core Team, 2017). O R é um software gratuito, de código aberto e que possibilita a 

disponibilização pública de seus scripts (roteiros ou algoritmos que podem ser reproduzidos 

e adaptados). Ademais, o uso deste aplicativo possibilitou integrar, em um único ambiente 

computacional, a modelagem da interação “genótipo × ambiente”, as análises GGE biplot, 

MHVG e GGE-PLS e, ainda, produzir mapas de elevada qualidade para inferência espacial. 

A modelagem da interação GE foi realizada por meio do pacote lme4 (Bates, 2016), seguindo 

uma estrutura de modelo misto proposta por Resende (2002), denominada ‘modelo 52’ no 

software Selegen-REML/BLUP (ensaio multiambiental assumindo efeito ambiental fixo e 

efeitos genéticos e de interação GE como aleatórios). 

Os pacotes gge (Wright & Lafont, 2016) e GGEbiplotGUI (Bernal, 2016) foram 

utilizados para modelagem e confecção gráfica de biplots, respectivamente. Estes pacotes 

utilizam as mesmas ferramentas disponíveis no software original de Yan (2001). A regressão 

PLS foi realizada por meio do pacote plsdepot; este, além de computar o algoritmo NIPALS, 

possui ferramentas para elaboração de biplots e procedimentos de validação-cruzada. Por 

fim, todas as ferramentas SIG (importação e processamento dos arquivos SIG, como 

shapefiles e rasters) foram realizadas por meio dos pacotes raster (Hijmans, 2015), rgdal 

(Bivand et al., 2015) e maptools (Bivand & Lewin-Koh, 2016). Os mapas foram construídos 

por meio de pacotes gráficos como sp (Pebesma & Bivand, 2005), latticeExtra (Sarkar & 

Adrews, 2016) e RcolorBrewer (Neuwirth, 2016). 

O protocolo para uso de covariáveis ambientais e elaboração de mapas pode ser 

resumido em: (1) modelagem da interação GE para fins de predição das médias genotípicas 

para cada local; (2) obtenção de covariáveis ambientais para cada local; (3) regressão PLS 

para ajuste do modelo multiplicativo e obtenção dos coeficientes de sensibilidade  

genotípica; (4) análise da associação entre os escores dos fatores (matriz T multivariada) 
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com as matrizes de genótipos e covariáveis via biplot de correlações; (5) obtenção de um 

arquivo raster representando um grid (matriz contendo coordenadas geográficas e 

covariáveis ambientais para cada pixel) dentro da região-alvo de análise; (6) matemática de 

bandas, para cada genótipo, a partir dos coeficientes de sensibilidade genotípica, efeito 

genotípico médio (valor genotípico médio subtraído da média geral dos experimentos) e o 

valor de cada covariável pixel a pixel; (7) construção do arquivo raster stack (arquivos 

sobrepostos)13 em que cada arquivo raster constitui as predições por genótipo; e (8) 

construção dos mapas temáticos específicos. Neste trabalho, denominamos esse protocolo 

como método GGE-GIS, cujo script, em linguagem computacional R, encontra-se no 

Apêndice C; também está disponível online em: https://github.com/gcostaneto.

                                                 
13 Foi observado em estudos preliminares que o uso dos arquivos em formato raster stack facilita a elaboração gráfica por 

meio de uma única função do pacote ‘sp’: spplot(nomedoraster). 

https://github.com/gcostaneto
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 INTERAÇÃO GENÓTIPOS x LOCAIS DENTRO DE ANOS 

 

4.1.1 Relação entre efeito genético (G) e de interação genótipo x ambiente (GE) 

 

A análise de deviance para os BLUP multi-efeitos demostrou que a interação 

tripla entre “genótipo × locais × anos” (GLA) foi a principal determinante para a variância 

fenotípica relacionada aos efeitos de interação GE nos ensaios multilocais (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Estimativas de deviance, componentes de variância e coeficientes de determinação 

modelados pela análise conjunta dos ensaios de valor de cultivo e uso (VCU) 

conduzidos pelo Programa MelhorArroz da Embrapa nos anos 2012-2013 e 2013-

2014, envolvendo 34 materiais do germoplasma-elite em sete estados brasileiros 

da região Centro-Norte.  

Efeito1 Deviance LRT (x2) Componente de variância Coeficiente de determinação2 

G  43201 9,1557** 
2

6 645ˆ 4
g

   2
0,0786

g
h   

GL 43198 5,9302* 
2ˆ 67595
gl

   2
0,0822

gl
c   

GA 43192 0ns 
2 10

2,81.1ˆ 0
ga

 
  2 0gac   

GLA 43220 28381** 
2ˆ 120592
gla

   2
0,1466

gla
c   

Resíduo - - 
2

569556ˆ
   - 

Modelo Completo 43192 - 
2

82 88ˆ 23
f

   2 †
0,887 0,019

g
h   

Acurácia Seletiva ĝg
r  0,942 ± 0,138 - - 

Média Geral 

(  + L + A + LA)μ  
̂  4519 ± 190 kg ha-1 - - 

1 G, GL, GA e GLA correspondem aos efeitos genéticos e de interações entre genótipos x locais, genótipos x 

anos e genótipos x locais x anos, respectivamente. 2coeficientes determinados pela razão entre a variância do 

efeito e a variância fenotípica geral do modelo completo ao nível de parcela experimental.  † herdabilidade 

determinada ao nível de média genotípica. 
* e ** valores significativos em nível de 1% e 5% de probabilidade para o teste qui-quadrado, respectivamente; 

ns valor não significativo (p > 0.05). 
 

A variância do efeito da interação “genótipo × ano” (GA) foi captada pelo 

componente de interação GLA. Combinado com o componente de interação “genótipo × 

local” (GL), a variância de GA foi reestruturada como os efeitos genotípicos entre locais 

dentro de anos. No total, esses efeitos contribuíram com 23% da variância dos efeitos 

genotípicos, i.e., 2 2[100*( )]gl glac c em relação a apenas 8% oriundos de efeitos genéticos.  
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Desse modo, a relação entre efeitos G e de interação GE foi próxima a 1:3. Tal resultado foi 

similar ao observado em estudos anteriores, em que foi obtida uma proporção próxima a 1:4 

(Colombari Filho et al., 2013). 

A medida de herdabilidade em nível de médias genotípicas foi próxima a 90% 

(Tabela 1). Essa medida quantifica o percentual da variância fenotípica determinada pelos 

efeitos genotípicos declarados no modelo misto da análise conjunta. Outra medida 

importante foi a acurácia experimental média ˆ( ),ggr com magnitude igual a 94%.  Essa 

estimativa pode ser obtida pela raiz quadrada da herdabilidade ou pela média das acurácias 

modeladas como a correlação entre as médias genotípicas preditas e os respectivos valores 

fenotípicos observados in situ, ou seja: 2

ˆ
ˆ1 ( ) gg gr PEV , em que PEV é o erro preditivo 

médio, obtido pela diagonal da inversa da matriz de coeficientes genotípicos do modelo 

misto (Henderson,1984). Portanto, quantifica a capacidade de o modelo adotado captar 

padrões genotípicos livre de resíduos, isto é, de efeitos erráticos oriundos de causas não 

controladas ou não concebidas pelo modelo. Maiores detalhes sobre as médias genotípicas 

preditas (matriz Y) são apresentadas nos Apêndices D e E. 

Diante de tais resultados, foi possível inferir que o uso de REML/BLUP foi 

eficiente na modelagem dos efeitos de interação GE e na predição das médias genotípicas. 

Ademais, possibilitou usufruir de algumas vantagens biométricas tais como: (a) capacidade 

em considerar erros correlacionados entre locais; (b) permitir lidar com o alto 

desbalanceamento e possível heterogeneidade de variâncias, naturais da logística do 

Programa MelhorArroz da Embrapa (detalhamento na seção 2.1.2); e (c) fornecer valores 

genéticos já penalizados do efeito ambiental (Resende, 2011). Apesar disso, a propriedade 

de encolhimento para a média geral (do inglês, shrinkage), natural do procedimento BLUP, 

pode ser um empecilho para a avaliação genotípica de materiais, uma vez que se busca a 

inferência para o efeito do genótipo per se. Essa tem sido umas das principais justificativas 

para o uso de modelos fixos para estimação dos efeitos genotípicos e quantificação de 

contrastes entre as respectivas médias. No presente caso, contudo, foi útil para estimar 

componentes de variância aplicáveis no estudo dos padrões de interação GE e obtenção dos 

efeitos genotípicos em cada local (Apêndice D e E, para os anos 2012 e 2013, 

respectivamente), para fins de inferência espacial (seção 4.4). 
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4.1.2 Predominância de interações GE de natureza complexa 

 

Conforme exposto na Tabela 3, os efeitos de interação “genótipo x ano” (GA) 

possuem baixa significância, contudo, efeitos de interação em interação GLA são decisivos 

na avaliação genotípica entre locais e anos. Esse fenômeno pode ser melhor compreendido 

pelo estudo dos padrões predominantes de interação genótipo × ambiente, classificados 

como interação simples e interação complexa. A interação simples corresponde à variação 

quantitativa das respostas genotípicas entre ambientes, isto é, respostas genotípicas 

diferenciais que, contudo, não influenciam o ordenamento das médias entre os ambientes. Já 

a interação complexa resulta na variação qualitativa e diferencial das respostas genotípicas 

entre ambientes, com implicações diretas na seleção genotípica. A principal limitação desse 

fenômeno é a incapacidade de selecionar um genótipo com adaptação ampla.  

Os padrões de interação GE podem ser identificados pela análise da correlação 

genotípica entre ambientes (Dickerson, 1962; Cockerham, 1971). No presente caso, 

baseando-se nos componentes de variância expostos na Tabela 3, as correlações genotípicas 

entre ambientes foram decompostas em: entre locais ao longo dos anos ( );glr  entre locais 

dentro de anos
_( );gl ar entre anos dentro de locais 

_l( );gar e entre locais e anos ( )glar , dadas por: 

2 2 2

_2 2 2 2 2

( )
,    ,

( )

g g ga

gl gl a

g gl g ga gl

r r
  

    


 

  
 

2 2 2

_l 2 2 2 2 2 2 2

( )
 e  

( )

  

      


 

    

g gl g

ga gla

g gl ga g gl ga gla

r r  

 
Nestas expressões, a alta magnitude na correlação dos efeitos genotípicos entre 

ambientes pode ser interpretada como predominância de interação simples (r ≥ 0,80) e a 

baixa magnitude da correlação dos efeitos genotípicos (r ≤ 0,20), como predominância de 

interação complexa (Cruz & Castoldi, 1991). As correlações genotípicas relacionadas aos 

efeitos das interações GL e GLA corresponderam a 0,489 e 0,256, respectivamente. Essas 

medidas indicam que os padrões predominantes são de natureza complexa. Como o 

componente de interação GA foi assumido como 0, pode-se interpretar que
_ 0,489gl gl ar r   

e 
_l 1gar  . Resultado similar foi observado por Colombari Filho (2013), a partir de 27 anos 

de ensaios de VCU conduzidos na região Centro-Norte do Brasil. Já na região Sudeste 

(Santos et al., 2012; Reginato-Neto et al., 2013), os padrões de natureza complexa foram 
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menos significativos para expressão fenotípica em ensaios multiambientais de arroz de terras 

altas. 

Dada a heterogeneidade edafoclimática da região Centro-Norte do país, padrões 

de interação complexa representam uma oportunidade de selecionar genótipos adaptados e 

produtivos para fatores ambientais específicos (Singh et al., 1990; Voltas et al., 1999; Ortiz 

et al., 2007; Heinemann et al., 2015). Ademais, a confiança de que tais tendências serão 

repetíveis entre anos (interação simples) e são espacialmente heterogêneas (interação 

complexa entre locais) possibilita entender a adaptação fenotípica sob o ponto de vista 

geográfico. Desse modo, esses efeitos podem ser explorados por estratificação ambiental ou 

por meio de recomendação regionalizada, isto é, direcionando genótipos diferentes para 

regiões específicas. Por fim, a relação G:GE igual a 1:3 demonstra a necessidade de elucidar 

causas da adaptação fenotípica para fins de orientar a logística do programa de 

melhoramento genético (Baril et al., 1992; Epinat-Le-Signor et al., 2001; Malosetti et al., 

2013). 

 

4.2 MÉTODOS EMPÍRICOS PARA SELEÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE GENÓTIPOS 

 

4.2.1 Classificação com base na média genotípica via MHVG 

 

O desempenho dos genótipos foi avaliado a partir da matriz de médias 

genotípicas (E-BLUP, matriz Y), por meio da estatística MHVG (Resende et al., 2007). Essa 

estatística resume os valores genotípicos em três estimativas de desempenho: valor 

genotípico médio (Zi, em kg ha-1), estabilidade (Si, em kg ha-1) e adaptabilidade (Ai, 

proporção de Zi em relação à média geral) (Tabela 4). 

Para a estatística média harmônica Si, as amplitudes (diferença entre a maior e a 

menor média), no primeiro e segundo ano, foram de 1236 kg ha-1 e 1233 kg ha-1, 

respectivamente. Nesse sentido, há potencial para selecionar indivíduos com elevada média 

e estabilidade. A estatística Ai representa a capacidade de os genótipos responderem 

favoravelmente às mudanças ambientais. Assim, pode ser interpretada como um coeficiente 

de adaptabilidade, via regressão linear (Finlay & Wilkinson, 1963). Por isso, valores 

próximos à unidade (Ai ≈ 1) denotam materiais cuja adaptação é considerada ampla; e 

valores Ai > 1 correspondem àqueles com alta responsividade positiva às variações 



 

 

62 

 

ambientais. Tal padrão de resposta foi observado em 43% e 52% do germoplasma, no 

primeiro e segundo anos de VCU, respectivamente. 

A classificação genotípica baseada em Zi apresentou amplitude de 1286 kg ha-1 

e 1219 kg ha-1, para os anos 2012-2013 e 2013-2014, respectivamente (Tabela 4). Esses 

valores são próximos à média de produtividade regional de estados como Piauí (1061 kg ha-

1) e Maranhão (1250 kg ha-1), no ano de 2015 (Embrapa, 2016). Isso demonstra que no 

germoplasma elite do Programa MelhorArroz da Embrapa é possível selecionar genótipos 

cujo desempenho poderá incrementar decisivamente a produtividade regional do arroz de 

terras altas em alguns estados brasileiros 

 

Tabela 4. Estimativas de estabilidade (Si, em kg ha-1), adaptabilidade (Ai, adimensional) e efeitos 

combinados de adaptabilidade + estabilidade sob o rendimento médio de grãos (Zi, em kg 

ha-1) para 34 materiais do germoplasma-elite de arroz de terras altas, avaliados em ensaios 

de valor de cultivo e uso (VCU) do Programa MelhorArroz da Embrapa, nos anos 2012-

2013 e 2013-2014, em sete estados brasileiros da região Centro-Norte.  

Genótipo 
VCU 2012-2013  

Genótipo 
VCU 2013-2014 

Si Ai Zi Ordem1  Si Ai Zi Ordem 

L5 (AB092008) 4047 1,193 4971 1 
 L22 (AB102042) 3975 1,234 5129 1 

L8 (AB092016) 3994 1,186 4944 2 
 L8 (AB092016) 3897 1,209 5021 2 

L12 (AB092031) 3918 1,148 4785 3 
 L5 (AB092008) 3840 1,202 4993 3 

L30 (CMG 1590) 3838 1,133 4722 4 
 L23 (AB102043) 3820 1,185 4922 4 

L13 (AB092032) 3782 1,127 4699 5 
 L20 (AB102040) 3836 1,179 4900 5 

L3 (AB092002) 3760 1,119 4662 6 
 L18 (AB102027) 3672 1,146 4760 6 

L11 (AB092028) 3790 1,115 4649 7 
 L6 (AB092010) 3661 1,137 4726 7 

T1 (Sertaneja) 3678 1,112 4637 8 
 L30 (CMG 1590) 3651 1,137 4726 8 

L6 (AB092010) 3722 1,109 4623 9 
 L30 (AB092002) 3606 1,129 4689 9 

L9 (AB092020) 3685 1,102 4591 10 
 L21 (AB102041) 3574 1,128 4688 10 

L7 (AB092014) 3660 1,096 4568 11 
 L7 (AB092014) 3505 1,115 4633 11 

L26 (AB112092) 3635 1,080 4503 12 
 T1 (Sertaneja) 3527 1,109 4609 12 

L27 (AB112172) 3664 1,079 4496 13 
 L11 (AB092028) 3464 1,095 4549 13 

T2 (Esmeralda) 3612 1,073 4472 14 
 T2 (Esmeralda) 3499 1,093 4543 14 

T4 (Cambara) 3670 1,071 4463 15 
 L14 (AB102012) 3517 1,090 4530 15 

L1 (AB082021) 3509 1,044 4353 16 
 L15 (AB102013) 3558 1,084 4506 16 

L4 (AB092003) 3346 1,024 4268 17 
 L17 (AB102024) 3579 1,081 4491 17 

L25 (AB112090) 3439 1,021 4258 18 
 L16 (AB102014) 3470 1,075 4465 18 

T3 (Primavera) 3392 1,013 4224 19 
 L24 (AB102044) 3422 1,070 4446 19 

L29 (AB112234) 3265 1,012 4217 20 
 T4 (Cambara) 3418 1,038 4315 20 

L2 (AB082022) 3336 0,993 4138 21 
 L4 (AB092003) 3223 1,002 4165 21 

L10 (AB092027) 3356 0,990 4126 22 
 L19 (AB102030) 3079 0,970 4028 22 

L28 (AB112233) 2811 0,884 3685 23 
 T3 (Primavera) 3031 0,941 3910 23 

1 Ordem denota a classificação dos genótipos com base na magnitude de Zi. 
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Atribui-se à estatística Zi a capacidade de evidenciar desempenhos genotípicos 

que melhor combinem adaptabilidade e estabilidade de rendimento (Colombari Filho et al., 

2013; Reginato-Neto et al., 2013; Costa et al., 2015). Portanto, Zi representa o valor 

genotípico médio esperado em qualquer situação em que os padrões de interação GE sejam 

similares aos avaliados nos ensaios multilocais. Nesse sentido, para o primeiro ano de VCU, 

foi possível identificar os genótipos L5 (AB092008) e L8 (AB092016) como materiais que 

combinam alto rendimento, baixa instabilidade e alta capacidade de responder 

favoravelmente frente às variações ambientais. Ademais, tal comportamento foi consistente 

nos dois anos de avaliação dos ensaios de VCU. Os dois genótipos apresentaram diferença 

mínima para essa estatística, nos dois anos (27 kg ha-1e 28 kg ha-1). As estimativas Si, ou 

seja, os valores genotípicos penalizados pela instabilidade (53 kg ha-1 e 57 kg ha-1, 

respectivamente), seguiram o mesmo padrão. Nesse sentido, esses genótipos podem ser 

igualmente recomendados para toda região alvo. 

No segundo ano de VCU, esses materiais foram superados pela nova linhagem 

L22 (AB102042); embora essa superioridade tenha sido de apenas 108 kg ha-1. Em termos 

de estabilidade, a linhagem L22 apresentou elevado desempenho, sendo considerado 

material capaz de capitalizar variações ambientais em expressão fenotípica para rendimento 

de grãos. Em síntese, para cada ano de avaliação, os cinco melhores genótipos foram: L5 = 

L8, L12, L30 e L13, em VCU 2012-2013, e L22, L5 = L8, L23 e L20, em VCU 2013-2014.  

 

4.2.2 Análise GGE biplot via regressão para locais (SREG) 

 

As médias genotípicas (E-BLUP, matriz Y) foram desdobradas em padrões e 

ruídos via DVS, isto é, em tendências genotípicas e ambientais com aplicação agronômica 

frente a um resíduo estatístico. Os padrões genotípicos foram estimados usando o modelo 

SREG2 (Yan et al., 2007), baseado apenas nos dois primeiros componentes principais, 

captando 67,12% e 69,90% da variância presente na matriz Y, nos ensaios de 2012-2013 e 

2013-2014, respectivamente. Como essa variância foi maior que 50%, dispensou-se o uso 

de mais componentes na análise GGE biplot (Gauch et al., 2008).  

A seleção para adaptação ampla foi realizada com auxílio das conformações 

gráficas ‘média × estabilidade’ e ‘genótipo vencedor’, isto é, comparando-se a média e a 

estabilidade dos genótipos através dos ambientes (Figura 3, a-b).  Como o modelo SREG2 

foi baseado nos efeitos genotípicos (G) acrescidos de suas interações com ambientes (GE), 

essa análise consistiu na avaliação das magnitudes dos efeitos G e GE, representados pelos 
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eixos de abscissa e ordenada, respectivamente (Yan et al., 2007). Deste modo, buscou-se 

encontrar os genótipos cuja posição gráfica denotasse superioridade produtiva [(G+GE) > 

G] e estabilidade (menor distância do eixo médio de estabilidade geral; GE →0, na média 

dos ambientes). 

Essa análise é considerada a melhor conformação gráfica para a avaliação 

genotípica (Yan, 2001; Yang et al, 2007; Gauch et al., 2008); e, por meio dela, foi possível 

identificar os genótipos L8 (AB092016) e L5 (AB092008) como os mais produtivos e 

estáveis ao longo dos dois anos VCU. No primeiro, apresentaram alto rendimento associado 

à estabilidade moderada entre locais. No segundo ano, o genótipo L8 foi superado, em 

termos de média genotípica, pelo genótipo L22 (AB102042). Apesar de L22 ter apresentado 

a maior média genotípica, seu desempenho amplo foi penalizado por sua elevada 

instabilidade. Portanto, os genótipos L8 e L5 ainda mantiveram a melhor combinação entre 

alto rendimento e moderada estabilidade.  

Genótipos localizados próximo à intersecção dos eixos denotam materiais que 

não capitalizam a interação GE, mas, também, não são penalizados pela interação GE; isto 

é, os valores G+GE tendem à média geral. Entre estes, foi possível destacar a cultivar 

comercial T2 (BRS Esmeralda) e as linhagens L7 (AB092014), L30 (CMG1590) e L26 

(AB112092), no primeiro ano; e L30, L21 (AB102041) e a cultivar T1 (BRS Sertaneja), no 

segundo ano. Já genótipos como a cultivar comercial T3 (BRS Primavera) e a linhagem elite 

L28 (AB112233) são indesejáveis, pois combinam baixa média e alta instabilidade, 

resultando nos piores desempenhos ao longo dos anos avaliados. As causas para esse baixo 

desempenho podem estar relacionadas a estresses bióticos (e.g., brusone), resultantes da 

interação entre cultivar sensível (BRS Primavera) e condições favoráveis ao 

desenvolvimento do patógeno (e.g., ausência de aplicações de fungicidas). 

O gráfico denominado ‘Genótipo Ideal’ (Figura 3, c-d) objetiva ordenar os 

melhores genótipos em relação a uma referência teórica de genótipo com adaptação ampla 

(combinando estabilidade e rendimento). Graficamente, esse genótipo ideal possui a maior 

média e a maior estabilidade, ou seja, posiciona-se no final do vetor de médias com mínimo 

desvio. Círculos concêntricos são, então, desenhados a partir desta posição para facilitar a 

visualização da distância entre cada genótipo e esse ideótipo empírico. O raio de cada círculo 

consiste no desvio médio em relação ao valor máximo de G. Tais círculos podem ser 

interpretados como classes de ecovalência (Wricke, 1965), cujos genótipos agrupados em 

círculos internos representam materiais com baixa contribuição para variância de interação 
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GE. Nesse sentido, adição de círculos externos representa o aumento progressivo da 

ecovalência e da distância em relação ao genótipo ideal. 

 

 

Figura 3. GGE biplot da matriz de valores genotípicos empíricos (E-BLUP) envolvendo 34 materiais 

do germoplasma elite de arroz de terras e 26 ambientes da região Centro-Norte do Brasil 

por meio das análises ‘média × estabilidade’ (a-b) e ‘genótipo vencedor (c-d) nos anos de 

2012-2013 e 2013-2014, respectivamente. Linhagens são indexadas por L1 a L30, 

testemunhas por T1 a T4 e ambientes pelo código da UF (GO: Goiás, MT: Mato Grosso, 

MA: Maranhão, TO: Tocantins, RO: Rondônia, PA: Pará e PI: Piauí), acrescidos de uma 

identificação do respectivo local. Retas em preto denotam os eixos de média e estabilidade; 

linhas pontilhadas mensuram a distância entre os genótipos e o eixo de média geral 

(gráficos a-b); círculos concêntricos mensuram a distância entre os genótipos e o ‘genótipo 

ideal’ localizado no círculo interno (gráficos c-d). 

 

Para o primeiro ano de VCU, a classificação genotípica correspondeu a: L8, L5, 

L9, L30 e L7, enquanto T3 e L28 apresentaram os piores desempenhos. Para o segundo ano: 
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L8, L5, L20, L18, L23 e L22, enquanto L19 e T3 apresentaram os piores desempenhos. A 

menos que o efeito G seja mínimo, o ordenamento dos genótipos com base na média deve 

ter sido correspondente ao ordenamento baseado em G (Yan et al., 2007). Na presente 

abordagem, via modelos mistos, esse ordenamento deveria coincidir com a estatística Zi do 

método MHVG. Nesse sentido, genótipos com elevado valor de G e baixa magnitude da 

interação GE podem ter sido favorecidos (e.g., a linhagem elite L30).  

Com base na análise SREG2 exposta na conformação gráfica “média x 

estabilidade”, os melhores materiais, para cada ano, constituem genótipos com alta média e 

adaptação ampla. De modo contrário, genótipos com potencial para capitalização dos efeitos 

GE sob condições ambientais específicas podem ter sido penalizados como instáveis (e.g., a 

linhagem elite L22, considerado o melhor genótipo no segundo ano de VCU pela análise 

MHVG).  Portanto, apesar de facilitar o processo de recomendação, essa abordagem 

promove um ordenamento usando parte da variância fenotípica original. Logo, dois 

questionamentos podem ser levantados: (1) O modelo SREG2 captou padrões úteis ou 

desperdiçou informação? (2) O método MHVG realmente mensura a estabilidade e identifica 

genótipos com adaptação ampla? 

Perspectivas de recomendação regionalizada foram contempladas no gráfico 

denominado ‘genótipo vencedor’ ou ‘quem vence onde’ (Figura 4, a-b). Esta abordagem é 

considerada a maior contribuição dos modelos bilineares interpretados via biplot (Cornelius 

et al., 1996). Consiste em um gráfico que possibilita identificar, simultaneamente, 

megambientes, isto é, grupos de ambientes com mesmo padrão de resposta fenotípica, além 

de identificar genótipos com maior adaptação específica. Para isso, sob a mesma disposição 

dos efeitos genotípicos e ambientais dos gráficos anteriores (Figura 3, c-d), são traçados 

vetores de médias ambientais para grupos de genótipos com escores ambientais similares. 

Esses vetores, representados em vermelho na Figura 4 (a-b), são traçados a partir da origem 

(coordenadas 0,0). Em seguida, um polígono é desenhado ligando os genótipos mais 

distantes da origem. Como consequência, identificam-se os genótipos com maior 

possibilidade de capitalizar os efeitos da interação GE em adaptabilidade, isto é, com 

G+GE>0. Como os vetores de médias de megambientes estratificam o gráfico em zonas, é 

possível inferir que os genótipos vencedores em cada zona são aqueles que constituem os 

vértices do polígono.  
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Figura 4. GGE biplot da matriz de valores genotípicos empíricos (E-BLUP) envolvendo 34 materiais do germoplasma elite de arroz de terras e 26 ambientes 

da região Centro-Norte do Brasil por meio da análise ‘quem-vence-onde’ referente aos anos de 2012-2013 (a) e 2013-2014 (b). Os dados estão em 

escala original (transform = 0, scaling = 0) e centralizados para a média dos ambientes (Centering = 2) (Yan et al., 2001).
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Para o primeiro ano de VCU, foi possível identificar cinco genótipos com 

elevado destaque: linhagens L8 e L5, adaptadas a todos os ambientes; linhagens L3 

(AB092002) e L12 (AB02031), como genótipos vencedores, isto é, com adaptação 

específica nos ambientes de Goiás, Mato Grosso e Rondônia, respectivamente; e a cultivar 

comercial BRS Sertaneja (T1), como o genótipo vencedor nos estados do Pará e Maranhão. 

Para o segundo ano de VCU, entretanto, apenas o genótipo L8 manteve sua 

superioridade na maioria dos ambientes, sobretudo nos estados de Rondônia e Mato Grosso. 

Os genótipos L30 (CMG 1590) e L22 apresentaram bom rendimento em ambientes de Goiás, 

Mato Grosso e Maranhão, apresentando também os melhores desempenhos no melhor 

ambiente de avaliação (GO1: Santo Antônio de Goiás, GO, ˆ 7820j   kg ha-1). Como a 

posição gráfica do genótipo representa seu comportamento, foi possível observar que L5 e 

L22 possuem respostas genotípicas similares. Tal perspectiva não pode ser contemplada 

usando o método MHVG, em que os genótipos L5 e L8 não puderam ser diferenciados 

quanto a esse aspecto de importância logística para a recomendação de cultivares. 

Os demais genótipos, cuja representação gráfica os indicou como vencedores em 

termos agronômicos, não venceram em lugar algum; ou seja, são os mais distantes da média 

geral dos ambientes – menos adaptados entre o germoplasma avaliado. Entre estes estão duas 

cultivares comerciais, BRS Primavera (T3) e AN Cambará (T4); o que pode ser indicativo 

de eficiência do programa de melhoramento genético em desenvolver e selecionar linhagens 

que superem as cultivares comerciais (detalhes adicionais na seção 4.4). Como a testemunha 

BRS Sertaneja (T1) foi vencedora na região Norte, evidencia-se também a dificuldade em 

selecionar novos materiais que a superem naquelas condições. 

 

4.3 SELEÇÃO GENOTÍPICA ORIENTADA POR COVARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

4.3.1 Calibração e validação cruzada dos modelos GGE-PLS 

 

Covariáveis ambientais regionalizadas (por local, 
jlc ) foram utilizadas no 

processo de regressão por quadrados mínimos parciais (PLS), para desdobrar a matriz 

G+GE. Deste modo, todos os modelos obtidos por esse procedimento foram denominados 

GGE-PLS. A qualidade da modelagem foi avaliada pela variância explicada nas matrizes de 

covariáveis × locais (C) e de valores genotípicos × locais (P), e pelo erro preditivo médio 
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(RMSE, do inglês, root mean squared error), dado pela raiz do desvio quadrático médio 

entre os valores genotípicos originais (BLUP) e os estimados via GGE-PLS.  

O modelo completo (todos os fatores) explicou 100% da variância da matriz C 

e de 82,5% a 92,7% da variância da matriz P, para o primeiro e segundo anos de VCU, 

respectivamente. Utilizando todos os fatores, os valores de RMSE para os anos 2012-2013 

e 2013-2014 corresponderam a 126 kg ha-1 e 87 kg ha-1. Contudo, a partir do quinto fator, 

para ambos os anos, a variância acrescentada a cada novo fator incluído foi mínima. Para 

evitar problemas como superparametrização (do inglês, overfitting), apenas a variância 

acumulada até o quinto fator foi utilizada. Tais problemas já foram observados e discutidos 

em quimiometria (Gowen et al., 2010; Deng et al., 2015) e genômica animal (Colombani et 

al., 2012; Silveira et al., 2017).  

O modelo contendo cinco fatores explicou, para o primeiro e segundo anos de 

VCU, 92% e 96% da matriz C, e 53% e 55% da matriz P (Figura 5). Apesar da menor 

variância explicada na matriz P, para esses anos, obtiveram-se valores de RMSE foi iguais 

a 186 kg ha-1 e 171 kg ha-1, respectivamente. Ademais, foi observada alta correlação entre 

os valores genotípicos originais e os estimados via GGE-PLS (Figura 6). 

 

 

Figura 5. Variância explicada pelas variáveis latentes (T1 a T5 – fatores multivariados) em relação 

às matrizes de valores genotípicos (P, linha tracejada) e de covariáveis ambientais (C, linha 

sólida), referente aos anos de 2012-2013 e 2013-2014. 
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Figura 6. Resultados da calibração dos coeficientes de sensibilidade genotípica estimados modelo 

PLS-GGE (eixo X), na estimativa dos valores genotípicos empíricos (E-BLUP, eixo Y), 

envolvendo 34 materiais do germoplasma elite de arroz de terras e 28 ambientes da região 

Centro-Norte do Brasil, referente aos anos de 2012-2013 (a) e 2013-2014 (b). Linhas 

pontilhadas representam o valor da média geral (4520 kg ha-1) e cores distintas nos pontos 

indicam as unidades federativas (estados brasileiros). 

 

Tais resultados garantem o ajuste do modelo, mas não quantificam sua 

capacidade preditiva. Por isso, foi avaliada a consistência do modelo GGE-PLS em predizer 

o valor genotípico para condições ambientais não amostradas pelo esquema de validação-

cruzada (Figura 7). Utilizando uma estrutura de repetição (n = 1000), calibrou-se um modelo 

contendo q-1 ambientes e buscou-se estimar o valor genotípico observado no ambiente que 

não integrou o modelo (procedimento leave-one-out). 

Os resultados da validação cruzada evidenciaram alta consistência (correlação 

linear de Pearson próxima a 0,70 para ambos os anos) e baixo erro preditivo (RMSE entre 

273 kg ha-1a 290 kg ha-1). Isto permite concluir que o modelo foi capaz de identificar 

tendências que definirão o valor adaptativo em locais não amostrados pela rede experimental 

do programa de melhoramento. Assim, a abordagem GGE-PLS contabiliza vantagem em 

relação a outros modelos bilineares, no que tange à capacidade preditiva. Ademais, modelos 

ajustados em ensaios multilocais foram válidos para inferir sobre o desempenho genotípico 

na região alvo. 
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Figura 7. Validação cruzada do modelo GGE-PLS a partir de 10.000 reamostragens envolvendo 27 

ambientes (total de 28-1, esquema ‘leave one out’), 34 materiais do germoplasma elite de 

arroz de terras e dois anos de ensaio de VCU (2012-2014). O eixo X representa os valores 

genotípicos (VG) preditos via GGE-PLS, a partir do valor genotípico médio (intercepto) 

e um componente multiplicativo relacionado ao valor adaptativo (respostas genotípicas 

às variações ambientais). O eixo Y representa os valores genotípicos empíricos (E-

BLUP), obtidos por ajuste do modelo misto (REML-BLUP) na análise conjunta entre 

genótipos, locais e anos, para o ambiente que ficou de fora do modelo da calibração. 
 

 

4.3.2 Interpretação ecofisiológica da adaptação fenotípica 

 

O uso de covariáveis ambientais associadas à modelagem GGE-PLS permitiu 

desdobrar os valores genotípicos em: iij ij
E(VG ) = VG +VA , em que E(VGij) é a esperança do 

valor genotípico para o genótipo i no ambiente j, iVG é o valor genotípico médio do i-ésimo 

genótipo e VAij é o valor adaptativo do i-ésimo genótipo no j-ésimo ambiente. Essa relação 

representa os padrões de interação GE modelados pela porção multiplicativa associada à 

interação entre coeficiente de resposta genotípica e as respectivas covariáveis ambientais. 

Tais coeficientes estão dispostos nos Apêndices H e I, para os anos de VCU 2012-2013 e 

2013-2014, respectivamente. O valor adaptativo, neste contexto, representa uma esperança 

de adaptação fenotípica mediante fatores ambientais determinantes da interação GE. 

Diante dessa abordagem biométrica, três tipos de interpretações foram 

propostas: (i) análise da associação dos efeitos genotípicos e ambientais com os fatores 

ortogonais do modelo PLS, via biplot; (ii) análise dos valores preditos para cada local usando 
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a informação ambiental disponível; e (iii) inferência espacial dos valores genotípicos em 

toda região alvo de estudo e subsequente interpretação gráfica usando mapas. Atualmente, a 

análise de associação via biplot é a principal abordagem gráfica baseada em PLS empregada 

em genética e melhoramento (e.g., Vargas et al., 1999; Reynolds et al., 2002; Joshi et al., 

2010; Verhlust et al., 2011); com enfoque, entretanto, apenas no componente de interação 

GE. As abordagens (ii) e (iii) serão ainda discutidas nas seções 4.3.4 e 4.4, respectivamente.  

Na análise via biplot, os vetores de covariáveis ambientais são construídos a 

partir da origem, ou seja, baseados na posição cujos coeficientes de correlação assumem 

valores 0,0 para os fatores 1 e 2, respectivamente. A sua posição no eixo cartesiano é dada 

pela magnitude do coeficiente correlação, variando entre -1 e 1. Esta magnitude também 

serve como medida da contribuição da variável para a variância total acumulada no fator. 

Por fim, a posição dos vetores genotípicos dentro da figura é determinada pelos respectivos 

escores referentes ao primeiro e segundo fatores. Desse modo foi possível avaliar as 

associações genótipos × covariáveis, covariáveis × covariáveis e fatores ortogonais × 

grupos de covariáveis × genótipos. Exatamente por considerar a associação entre adaptação 

fenotípica e fatores ambientais, a abordagem foi denominada de interpretação ecofisiológica. 

A interpretação do valor adaptativo foi realizada usando apenas os dois primeiros 

fatores, cuja variância acumulada representou os padrões ambientais captados pelo modelo 

(Figura 8). No primeiro ano de VCU, os dois fatores capturaram, juntos, 28% e 51% das 

variâncias associadas às matrizes P e C, respectivamente; no segundo ano, 33% e 46%. Essa 

análise foi utilizada em conjunto aos resultados das análises conduzidas com os métodos 

empíricos (GGE biplot e MHVG), visando identificar associações entre o desempenho dos 

melhores genótipos e as variáveis ambientais. 

Foi possível constatar alta correlação entre o valor adaptativo dos melhores 

genótipos (representados em preto, na Figura 8) e os ambientes com elevada altitude no 

Estado de Goiás. O desempenho desses genótipos mostrou correlação negativa com o efeito 

de altas temperaturas médias (Tavg), temperaturas mínimas (Tmin) e temperaturas máximas 

(Tmax). Já as cultivares comerciais T1 e T2 revelaram bom desempenho sob tais condições 

térmicas, geralmente localizadas nos estados localizados ao Norte do país (e.g., Pará, 

Maranhão e Piauí).  
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Figura 8. Gráfico de correlação entre variáveis latentes, efeitos genotípicos e covariáveis ambientais, pelo método GGE-PLS, usando os dos primeiros 

fatores para os anos de 2012-2013 (a) e 2013-2014 (b), respectivamente. Vetores em azul e vermelho representam, respectivamente, covariáveis 

qualitativas referentes à unidade federativa (UF) e as normais climatológicas (1950-2000) para os meses de dezembro a março para a 

localização geográfica dos ensaios. As linhagens experimentais foram denotadas por L1 a L30 e as cultivares testemunha por T1 a T4. Materiais 

representados em preto são os melhores genótipos selecionados via MHVG e GGE biplot (seção 4.2). 
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Esse resultado pode ser decorrente do melhor desempenho dos genótipos em 

Santo Antônio de Goiás (GO1), local sede do berçário do Programa MelhorArroz da 

Embrapa. Os genótipos que chegam ao ensaio de VCU foram selecionados sob condições 

ambientais similares, sofrendo a pressão de seleção ambiental e aquela direcionada pelo 

melhorista, que escolherá apenas aqueles cujo rendimento for elevado. Tais linhagens 

experimentais, portanto, possuem adaptação a condições de altitudes superiores, boa 

disponibilidade hídrica e temperaturas do ar mais amenas. 

A temperatura do ar é um dos fatores climáticos de maior contribuição para o 

crescimento, o desenvolvimento e a produtividade da cultura do arroz (Steinmetz et al., 

2006). Participa dos processos fisiológicos de transpiração foliar, absorção de nutrientes, 

desenvolvimento fenológico, partição de fotoassimilados e respiração dos órgãos 

vegetativos. Atua, ainda, indiretamente no controle da deiscência anormal das anteras e na 

polinização e germinação dos grãos pólen (Jagadish et al., 2010; Fu et al., 2016).  

Nesse sentido, o impacto de seleção para adaptação a ambientes similares a 

Santo Antônio de Goiás pode ter resultado na seleção de genótipos mais produtivos, porém, 

menos resilientes sob condições de elevadas temperaturas do ar. Essa tem sido a principal 

crítica para a estratégia de seleção direta para rendimento de grãos, conduzida sob condições 

ambientais ótimas (Heinemann et al., 2015; Costa Neto & Heinemann, 201714). A partir de 

simulações envolvendo modelos ecofisiológicos, com dados climatológicos dos últimos 

trinta anos, e médias de produtividade estaduais, esses autores constataram associação 

estatística entre essa estratégia e a redução da resiliência a estresses abióticos, sobretudo 

quando tais materiais são recomendados para condições de sequeiro propensas à seca. 

Ademais, os padrões de seca em Santo Antônio de Goiás diferiram daqueles observados na 

maioria da região produtora de arroz de terras altas no Brasil. Melhor detalhamento sob a 

associação entre variáveis ambientais e a atuação do programa de melhoramento serão dadas 

na seção 4.4.3.  

A estratégia de seleção direta para rendimento de grãos em ambientes favoráveis 

é utilizada pela Embrapa desde a década de 1980. Logo, isso inclui o desenvolvimento da 

maioria do germoplasma elite atualmente cultivado no Brasil. Apesar das críticas, essa 

estratégia possibilita selecionar genótipos cujo desempenho seja tão elevado que possíveis 

estresses resultem em baixo impacto no rendimento. Como reflexo, o genótipo aparenta ter 

                                                 
14 Upland rice breeding led to increased drought sensitivity in Brazil (Manuscrito em fase de revisão). 
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adaptabilidade sob condições favoráveis e, ainda, estabilidade relativamente ampla. 

Possivelmente, os genótipos L8 (AB092016) e L5 (AB092008) enquadram-se nessa 

categoria. Já cultivares como T1 (BRS Sertaneja) e T2 (BRS Esmeralda) são conhecidas por 

sua alta eficiência transpiratória, resiliência e rendimento. É possível que, em razão dessas 

propriedades ecofisiológicas, tais materiais possuam maior adaptação em ambientes cujas 

temperaturas sejam mais elevadas. 

Regiões de baixas latitudes (Pará, Maranhão e Piauí) estão associadas a maiores 

valores de Tmin (temperatura mínima do ar). Nessas regiões, as cultivares T1 e T2 

apresentaram desempenho superior à média das linhagens. Esse fato não denota, 

necessariamente, que tais ambientes representam seu ambiente ótimo de adaptação; mas sim, 

que os demais genótipos não foram capazes de superará-las naquelas condições. Ademais, 

para os dois anos observou-se que as respostas adaptativas destes genótipos possuem alta 

correlação com as covariáveis Tmin e Latitude, de modo que T1 e T2 possuem, 

respectivamente, adaptação regionalizada ao norte (e.g., Pará) e oeste (e.g., Mato Grosso) 

do Brasil. Na análise GGE biplot não foi possível identificar tais padrões e avaliar a 

repetibilidade das conclusões entre anos. Portanto, o uso de covariáveis ambientais 

demonstrou, para o presente caso, propriedade biológica útil no estudo do valor adaptativo 

dos genótipos ao longo dos anos.  

 

4.3.3 Seleção para adaptação ampla com base no valor genotípico médio 

 

O valor genotípico médio i(VG ), simplificado por VGM, foi utilizado para 

identificar genótipos com elevado desempenho médio (Tabela 5). Como essa estatística é 

obtida pela modelagem da matriz G+GE, acrescida da média ambiental geral ( ̂   4520 kg 

ha-1), as propriedades genético-estatísticas relacionadas ao valor genotípico médio são 

interpretadas de modo similar à estatística Zi do método MHVG. Para ambientes cujo padrão 

de interação é o mesmo do amostrado na rede experimental, VGM representa o desempenho 

médio esperado, livre de penalizações pela instabilidade ou capitalizações dos efeitos 

positivos da interação. Assim, nestas condições cujo valor adaptativo tende à nulidade (VA 

= 0), o valor genotípico esperado corresponde ao valor genotípico médio; ou seja: E(VG) 

=VGM. 

As diferenças entre os valores genotípicos das linhagens L5 e L8 mantiveram-se 

similares às obtidas no método MHVG, equivalentes a 17 kg ha-1 e 36 kg ha-1, para o 
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primeiro e segundo ano de VCU, respectivamente; e de 87 kg ha-1 entre os genótipos L22 e 

L5, para o segundo ano de VCU.  

A concordância entre os métodos foi elevada, variando de 94,5% a 99,8%. Isto 

denota que a seleção para adaptação ampla baseada apenas em VGM manteve as mesmas 

diferenças qualitativas (ordenamento dos genótipos) e quantitativas (diferenças quantitativas 

entre os genótipos) que o método MHVG. Ademais, de modo geral, tais diferenças 

quantitativas foram muito pequenas entre todos os genótipos. Esse fato evidencia que grande 

parte dos contrastes observados entre o desempenho fenotípico dos genótipos é decorrente 

do valor adaptativo, não contabilizado neste contexto.  

 
Tabela 5. Estimativas do valor genotípico médio (VGM, em kg ha-1) para materiais elite do 

germoplasma avaliado em ensaios de valor de cultivo e uso (VCU) do programa 

MelhorArroz da Embrapa, nos anos 2012-2013 e 2013-2014, em sete estados brasileiros 

da região Centro-Norte.  

Genótipo 
VCU 2012-2013  

Genótipo 
VCU 2013-2014 

VGM Ordem RMSE  VGM  Ordem RMSE 

(L5) AB092008 4913 1 62,8  (L22) AB102042 5029 1 9,0 

(L8) AB092016 4896 2 104,7  (L8) AB092016 4942 2 38,6 

(L12) AB092031 4740 3 56,4  (L5) AB092008 4906 3 95,0 

(L30) CMG1590 4684 4 159,5  (L23) AB102043 4851 4 7,8 

(L13) AB092032 4681 5 133,7  (L20) AB102040 4838 5 39,0 

(L3) AB092002 4644 6 123,7  (L6) AB092010 4686 7 105,0 

(T1) Sertaneja 4636 7 57,0  (L18) AB102027 4719 6 98,1 

(L11) AB092028 4632 8 178,3  (L30) CMG1590 4678 8 53,5 

(L6) AB092010 4607 9 144,4  (L3) AB092002 4653 9 23,3 

(L9) AB092020 4591 10 32,9  (L21) AB102041 4650 10 54,4 

(L7) AB092014 4561 11 67,1  (T1) Sertaneja 4599 11 60,8 

(L26) AB112092 4507 12 62,4  (L7) AB092014 4591 12 88,8 

(L27) AB112172 4495 13 63,4  (L11) AB092028 4543 13 133,7 

(T4) Cambara 4469 14 124,8  (T2) Esmeralda 4538 14 111,1 

(T2) Esmeralda 4467 15 79,9  (L14) AB102012 4528 15 75,2 

(L1) AB082021 4371 16 50,6  (L17) AB102024 4523 16 170,5 

(L4) AB092003 4300 17 284,1  (L15) AB102013 4508 17 36,7 

(L25) AB112090 4279 18 148,2  (L16) AB102014 4480 18 40,7 

(L29) AB112234 4253 19 94,4  (L24) AB102044 4445 19 52,3 

(T3) Primavera 4253 20 122,2  (T4) Cambara 4357 20 81,5 

(L2) AB082022 4174 21 52,5  (L4) AB092003 4237 21 87,7 

(L10) AB092027 4172 22 219,1  (L19) AB102030 4108 22 164,4 

(L28) AB112233 3798 23 126,6  (T3) Primavera 4015 23 109,7 

Cor (VGM, Z)3 0,997    Cor (VGM, Z) 0,998   

Cor (VGM, S) 0,965    Cor (VGM, S) 0,946   

Cor (VGM, A) 0,997    Cor (VGM, A) 0,998   
1 A ordem denota a classificação dos genótipos com base na magnitude de VGM.  
2 RMSE corresponde ao erro preditivo médio de cada estimativa (em kg ha-1). 
3 Cor (VGM, ) representa o coeficiente de correlação de Spearman entre VGM e as estatísticas associadas ao  

método MHVG. 
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Tal abordagem, sob o ponto de vista biológico, assume que a interação GE é 

apenas um resíduo não-aditivo da análise conjunta, de menor importância para adaptação 

fenotípica. Assume-se que genótipos com maiores valores genotípicos médios tenderam a 

reproduzir, ao longo dos ambientes, o mesmo ordenamento quantitativo e qualitativo, isto é, 

não considerando o importante fenômeno da interação GE de natureza complexa. Apesar 

disso, diferentemente da estatística MHVG, as estimativas via GGE-PLS foram baseadas na 

variância explicada pelos fatores ortogonais em relação às matrizes P e C; ou seja, consistem 

em médias genotípicas que consideram o efeito das variáveis ambientais na resposta 

fenotípica. Deste modo, quando considerado o valor adaptativo, o método é superior na 

captação dos efeitos da interação GE sobre a expressão do valor genotípico. É válido 

ressaltar que métodos univariados são úteis e práticos, mas não explicam detalhadamente as 

causas da adaptação genotípica.  

O conjunto de sensibilidades genotípicas, em responsividade e resiliência aos 

efeitos do ambiente, está disposto no componente do valor adaptativo, assumido como nulo 

na análise MHVG. Atualmente, com a ampla divulgação de softwares estatísticos (e.g., R e 

Selegen etc), o uso de modelos mistos constitui prática acessível aos melhoristas, sendo 

ferramenta útil na modelagem e interpretação da interação GE, sobretudo sob condições de 

desbalanceamento de tratamentos ou repetições. O uso dessa abordagem facilita a predição 

dos valores genotípicos, contudo, para classificação dos genótipos para fins de orientar os 

processos de seleção e recomendação de novos materiais, são necessárias análises 

complementares, como MHVG, que possui a referida limitação de não considerar o valor 

adaptativo dos materiais. A abordagem GGE-PLS, por outro lado, apresenta potencial para 

complementar o uso de modelos mistos, substituindo a análise MHVG, principalmente na 

situação em que haja disponibilidade para o uso de informações ambientais; e, além de 

promover interpretação útil e fácil do valor adaptativo, é capaz de modelar e predizer a média 

genotípica considerando tais efeitos. 

 

4.3.4 Interpretação gráfica para recomendação de cultivares e avaliação de ambientes 

 

O uso de biplots para interpretar a regressão PLS pode auxiliar na avaliação de 

genótipos; contudo, para conjuntos de dados com muitos genótipos e/ou muitos ambientes, 

há uma limitação visual por meio dessa interpretação (Ramburan et al., 2012). Além disso, 

a abordagem impossibilita a seleção de genótipos; apenas é útil para avaliar tendências e 
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associações entre genótipos e fatores ambientais. Conforme discutido na seção anterior, é 

possível usar o valor genotípico como estatística de apoio à seleção; embora esta não integre 

estimativas do valor adaptativo, essenciais para direcionar a recomendação de cultivares. 

Assim, tais estratégias revelam diferentes aspectos sobre a interação GE, que podem ser 

combinados em abordagem única. 

Diante dessa dificuldade visual e operacional, foi proposta uma nova estrutura 

gráfica envolvendo ferramentas multivariadas e heatmaps. Similar proposta foi sugerida para 

reduzir a dimensionalidade de resultados que integram as abordagens denominadas ‘ômicas’ 

(e.g., proteômica e metabolômica) (González et al., 2012). Os valores genotípicos preditos 

via GGE-PLS (VGM + VA), para cada local, foram dispostos em uma matriz denominada P 

(seção 3.3.4). Essa matriz possui a mesma dimensão da matriz Y de E-BLUP, consistindo 

uma tabela de dupla entrada com estimativas de médias de genótipos por locais dentro de 

anos. Tais estimativas foram obtidas usando toda informação extraída pelos cinco fatores 

multivariados, no processo de ajuste dos coeficientes de sensibilidade genotípica. Em 

seguida, determinaram-se as distâncias euclidianas entre as estimativas de genótipos através 

de locais e, finalmente, os genótipos foram agrupados usando o método de Ward (1964). 

A expectativa é a de que tais estatísticas auxiliem na identificação de grupos de 

genótipos com norma de reação similar. A abordagem também foi aplicada, 

simultaneamente, para os locais. Esse agrupamento foi ilustrado em forma de heatmap, uma 

matriz colorida composta por blocos de genótipo × local (Figura 9). A interpretação da 

adaptação dos genótipos é intuitiva: cores azuis indicam altos valores genotípicos para o 

local avaliado, indicando, portanto, superioridade genotípica (alta adaptação). Essa 

interpretação é coincidente com a proposta genético-estatística presente em métodos como 

Lin & Binns (1989) e Annichiarico (1992), ou de busca por um genótipo ideal via regressão 

linear (Finlay & Wilkinson, 1963). A variação de cores entre os locais, para um dado 

genótipo, é indicador de sua norma de reação: estreita (homogeneidade de cores), ou larga 

(heterogeneidade de cores).  

Este é um conceito similar à estatística ecovalência (Wricke, 1965), sem, 

contudo, associar a soma de quadrados dos desvios à respectiva contribuição para a soma de 

quadrados total. Por fim, os efeitos de gradiente ambiental foram modelados por variáveis 

climáticas e geográficas, e não pela média fenotípica per se. Desse modo, essa abordagem 

atende às sugestões de Eberhart & Russell (1966), de que o uso de variáveis ambientais 

deverá ser superior ao uso apenas da média fenotípica (seção 2.3.1).
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Figura 9. Heatmaps baseados nos valores genotípicos preditos (VGM + VA) para cada local de avaliação dos ensaios de VCU de arroz de terras altas, 

conduzidos nos anos de 2012-2013 (a) e 2013-2014 (b), na região Centro-Norte do Brasil. A adaptação dos genótipos foi classificada usando 

gradiente de cores quentes (vermelho, baixa adaptação) a frias (azul, alta adaptação); tons de verde denotam proximidade com a média geral dos 

ensaios (4520 kg ha-1), linhas horizontais delimitam o grupo dos melhores genótipos. 
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A maioria dos genótipos selecionados foi concordante com a análise GGE biplot. 

Para o primeiro ano de VCU, identificam-se visualmente três grupos de genótipos. O 

primeiro é formado por genótipos com desempenho inferior e sem potencial para 

recomendação (e.g., genótipos L27 a L10, dispostos acima da primeira linha horizontal). A 

norma de reação destes materiais é estreita e expressa valores próximos à média geral, sendo 

incapazes de capitalizar os efeitos da interação GE. Ademais, são penalizados em muitos 

ambientes.  

O segundo grupo constitui genótipos com desempenho mediano e adaptação a 

condições específicas (e.g., genótipos T1 a L6). Neste grupo, é possível identificar os 

genótipos L7, L9 e T1, são caracterizados pela adaptação específica. Constata-se que estes 

genótipos possuem padrões de adaptação distintos entre os ambientes localizados mais ao 

norte do país (Pará, Piauí e Maranhão), daqueles localizados mais ao sul, próximos ao 

berçário do programa de melhoramento (Goiás). Tais propriedades genético-adaptativas 

classificam esses genótipos como materiais com potencial para se tornarem cultivares ou 

genitores em programas específicos de melhoramento; caso associem bom desempenho em 

outros caracteres de interesse agronômico, naquelas condições ambientais. 

Cultivares consolidadas no mercado, como BRS Esmeralda (T2), expressam 

esse tipo de norma de reação para o caráter rendimento de grãos, associando robustez e 

resistência a condições ambientais limitantes (e.g., seca).  No presente caso, este material 

manteve-se próximo à média; um indicativo de que seu valor adaptativo é próximo da 

nulidade. Isso denota alta capacidade de canalização de desenvolvimento (Waddington, 

1953; Bradshaw, 1965). 

Para o primeiro ano de VCU, o grupo dos melhores genótipos é constituído pelas 

linhagens L8, L5, L12, L30, L13 e L3 (Figura 9a). Esses genótipos combinam alto 

rendimento com adaptabilidade e estabilidade. Neste grupo foi possível identificar os 

genótipos L8, L5 e L22, como os mais adaptados e produtivos. A linhagem L5 demonstrou 

norma de reação estreita, associada a rendimentos elevados; logo, é desejável para 

recomendação ampla. A linhagem L8 também mostrou bom desempenho amplo, embora 

com capacidade de capitalizar a interação em situações específicas (e.g., regiões do Pará, 

Goiás e Maranhão). 

Para o segundo ano de VCU, a capacidade discriminatória entre os genótipos foi 

mais evidente. Os melhores genótipos mantiveram-se agrupados no retângulo inferior 

(Figura 9b). Esse grupo foi constituído pelas linhagens L22, L8, L5, L20 e L23. Já os 
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genótipos dispostos no retângulo superior, de L17 a L19 (Figura 9b), foram classificados 

como materiais cuja norma de reação associa desempenho médio e penalização em 

condições específicas. Neste grupo, os destaques são as cultivares T1 e T2, que apresentaram 

desempenho médio na maioria das condições; e L17, com o melhor desempenho no Estado 

do Tocantins.  

Ainda no segundo ano de VCU, foi possível identificar um grupo de genótipos 

com norma de reação estreita e adaptação a ambientes específicos, sobretudo aos de Goiás 

(GO1: Santo Antônio, GO2: Goianira). Esse grupo é representado pelos genótipos dispostos 

entre L30 e L21 (Figura 9b). Destaque é dado para o genótipo L30, cujo comportamento não 

foi penalizado em qualquer ambiente, porém, capitalizando a interação GE em Goiás. De 

modo análogo ao discutido para T2, é possível que a linhagem L30 possui mecanismos de 

tolerância que canalizam o seu desenvolvimento para a expressão de uma norma de reação 

estreita (constante); no presente caso, com médias elevadas em determinados ambientes, isto 

é, alta adaptação. 

Constata-se que a recomendação de cultivares pode ser orientada por Unidade 

da Federação (Estado), buscando-se o genótipo mais adaptado nos blocos de estados (linhas 

verticais). Assim, a recomendação regionalizada de genótipos, para o primeiro ano de VCU, 

consistiu em: L5 (AB092008) e L8 (AB092016) para todos os estados, com ênfase em L8 

para o estado do Pará; L5 para Mato Grosso, Maranhão e Rondônia; e L12 (AB092031) e 

L30 (CMG1590) para Mato Grosso. A cultivar comercial T1 (BRS Sertaneja) também 

apresentou alto desempenho no estado do Maranhão. Para o segundo ano: L22 (AB102042) 

para o Estado de Goiás; L5 para Maranhão e Mato Grosso; e L8 para Rondônia e Tocantins.   

É válido ressaltar que os genótipos L5 e L8, apesar de serem superados em 

alguns locais pelo genótipo L22, ainda apresentaram norma de reação estreita associada a 

altos rendimentos. Para o Estado do Tocantins, o genótipo vencedor indicado por essa análise 

foi L17 (AB102024). Contudo, tal material apresentou baixo desempenho na maioria dos 

ambientes. Como só foi amostrado um único ambiente no estado do Tocantins, não foi 

possível realizar inferências mais conclusivas sobre o desempenho deste genótipo naquelas 

condições. 

Os ambientes de Goiás foram os mais determinantes para a discriminação 

genotípica e os mais distintos entre os ambientes. Houve dificuldade para discriminar os 

genótipos no Estado do Mato Grosso, em ambos os anos de avaliação. Esse fato pode ser 

decorrente de viés estatístico da abordagem GGE-PLS, que acabou por valorizar o 
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desempenho em rendimento de genótipos medianos (e.g., L30), e penalizar genótipos de alto 

desempenho (e.g., L8). Contudo, também é possível que tais predições sejam o resultado do 

‘verdadeiro’ valor adaptativo dos materiais, anteriormente não captado pela análise GGE-

biplot. Isso decorre do fato de que tais valores genotípicos já estão ponderados pelo valor 

adaptativo; ou seja, já integram as sensibilidades genotípicas em termos de adaptabilidade e 

estabilidade, enquanto a DVS da matriz GGE é baseada puramente nos dados fenotípicos.  

Essencialmente, “todos modelos estão errados, porém alguns são úteis”15. 

Afinal, a “própria palavra modelo denota simplificação e idealização de determinado 

fenômeno físico, biológico ou social”16. Portanto, sugerimos que a análise GGE-PLS seja 

realizada em conjunto e de modo complementar com outras abordagens, como GGE biplot 

ou AMMI (estudo focado na interação GE), para que diferentes aspectos da adaptação 

fenotípica possam ser identificados. 

 

4.4 REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DA ATUAÇÃO DO PROGRAMA DE 

MELHORAMENTO GENÉTICO 

 

4.4.1 Adaptação regionalizada: nova visão sobre a estabilidade e adaptabilidade 
 

Estatísticas de adaptabilidade e estabilidade representam expectativas sobre o 

desempenho fenotípico dos genótipos dentro de determinada região alvo. Tais estatísticas 

são obtidas pela modelagem fenotípica usando ensaios multiambientais conduzidos em 

locais e épocas de plantio representativas desta região. Esse processo é focado na avaliação 

de tais propriedades genético-adaptativas para fins de seleção. Após vários testes de 

competição entre testemunhas e novas linhagens, o melhorista é capaz de delimitar as regiões 

de adaptação e direcionar a recomendação dos materiais. Todo esse processo é uma análise 

de longo prazo e subsequentes inferências geoespaciais decorrem, basicamente, do 

empirismo e habilidade do melhorista.   

A interpretação da adaptação fenotípica usando, por exemplo, modelos 

bilineares via biplot, ajuda a interpretar padrões agronômicos e estatísticos presentes na 

matriz de médias genotípicas para os locais avaliados; mas, a visualização da adaptação 

regional dos genótipos, em termos geográficos, dependerá exclusivamente da visão do 

melhorista. Para auxiliar nesse processo, buscamos integrar as ferramentas de 

                                                 
15 Frase do estatístico e quimiometricista George E. P. Box (1919-2013), sobre como os modelos devem ser 

interpretados por pesquisadores. Não existem modelos que reproduzem a realidade perfeitamente. 
16 Adaptação da frase do estatístico Sir. David R. Cox (1924-), em resposta à referida frase de Box. 
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ambientipagem (diagnóstico dos fatores ambientais determinantes), os coeficientes de 

sensibilidade genotípica (diagnostico das respostas genotípicas) e ferramentas SIG (Sistemas 

de Informação Geográfica), para reproduzir o valor adaptativo em nível geoespacial. Nesse 

sentido, nomeamos o algoritmo que contempla essas atribuições como método GGE-GIS. 

Mapas que representam a adaptabilidade e estabilidade dos genótipos, em termos 

de norma de reação ou adaptação regional, foram, então, elaborados. Assim, regiões em que 

o genótipo é capaz de expressar melhor o seu potencial genético, capitalizando os efeitos de 

interação GE, foram identificadas. Os mapas de valor adaptativo foram construídos em 

escala de aproximadamente 10 km x 10 km. Para facilitar a comparação entre genótipos 

dentro e entre anos, utilizaram-se apenas os efeitos G+GE. Foi utilizada uma escala de cores 

em que adaptações inferiores a zero foram generalizadas e coloridas em vermelho 

(penalização); verde ou amarelo foram usadas para expressar normas de reação próximas à 

média geral, ou seja, valores adaptativos praticamente nulos; e cores frias (próximas ao azul) 

representaram ótima adaptação. 

Foi possível constatar a delimitação de certo gradiente regional de adaptação 

para cada genótipo (Figuras 10 e 11). Os genótipos com maior adaptabilidade foram 

discriminados pela extensão de sua área de melhor adaptação; e aqueles com maior 

estabilidade, pela mínima variação nas classes de adaptação. Para ambos os anos, a 

representação gráfica via mapas permitiu identificar diferentes ideótipos de materiais. Para 

o ano de VCU 2012-2013 (Figura 10), as linhagens L5, L8, L6, L7 e L3 apresentaram 

adaptabilidade a ambientes específicos (cores em azul, com capitalização superior a 500 kg 

ha-1). Já para o ano de VCU 2013-2014 (Figura 11), as linhagens L22, L5, L22, L20, L7 e 

L17 tiveram maior destaque para esse comportamento. 

Quanto à estabilidade, desconsideraram-se as classes de baixa adaptação 

(vermelho), com enfoque apenas na distribuição dos valores positivos. Assim, os genótipos 

mais estáveis consistiram em L5, L11, L30, L12 e L26, para o primeiro ano de VCU, e L5, 

L22, L23 e L18 para o segundo ano. De certo modo, tal avaliação voltada para estabilidade 

considera a seleção para alto rendimento associado à norma de reação estreita.  

Nessa abordagem, os genótipos considerados instáveis por apresentarem elevada 

interação GE puderam ser discriminados daqueles com alta responsividade às mudanças 

ambientais, igualmente às propostas GGE biplot e MHVG. Além disso, o conceito de 

estabilidade foi desvinculado da ideia de falta de ajuste dos dados biológicos a um modelo 

matemático.  
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Figura 10. Mapa temático para inferência espacial da adaptação fenotípica (G+GL+GLA, em kg ha-1) em relação à média geral dos experimentos (4520 kg 

ha-1), modelada com uso de varáveis ambientais climáticas e geográficas para ambientes da região Centro-Norte do Brasil, no ano 2012-2013. A 

adaptação dos genótipos foi classificada usando gradiente de cores “quentes” (vermelho, baixa adaptação) a “frias” (de cianeto à azul escuro, alta 

adaptação); tons de amarelo e verde representam o erro padrão da média geral (0 ± 190 kg ha-1) e denotam valores adaptativos praticamente nulos. 
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Figura 11. Mapa temático para inferência espacial da adaptação fenotípica (G+GL+GLA, em kg ha-1) em relação à média geral dos experimentos (4520 kg 

ha-1), modelada com uso de varáveis ambientais climáticas e geográficas para ambientes da região Centro-Norte do Brasil, no ano 2013-2014. A 

adaptação dos genótipos foi classificada usando gradiente de cores “quentes” (vermelho, baixa adaptação) a “frias” (de cianeto à azul escuro, alta 

adaptação); tons de amarelo e verde representam o erro padrão da média geral (0 ± 190 kg ha-1) e denotam valores adaptativos praticamente nulos. 
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A estabilidade foi vista como reflexo da capacidade reprodutiva (rendimento de 

grãos), determinada pela canalização em caracteres secundários que assegurarão norma de 

reação estreita; isto é, mínima variação frente às mudanças ambientais (Waddington, 1953). 

A adaptação estimada pelo método GGE-GIS também pode ser interpretada sob a ótica 

evolucionista de Darwin17, segundo quem forem os “indivíduos mais adaptados às condições 

do meio deixarão mais descendentes”; assim, terá maior rendimento em determinada área 

(pixel). Como o melhoramento genético é “a ciência e arte” de selecionar indivíduos 

adaptados às exigências humanas, isto é, de direcionar seleções artificiais para aumento de 

alelos favoráveis sob condições ambientais específicas, as representações espaciais da 

adaptação fenotípica, em determinada região, podem ser vistas como ferramentas chave para 

otimizar a recomendação de genótipos superiores. Sob tal perspectiva, é possível inferir que, 

entre os materiais avaliados, o genótipo de melhor adaptação (ampla adaptabilidade) na 

região de estudo foi a linhagem L5 (AB092008).  

Para ambos os anos, L5 apresentou alta adaptabilidade, ou seja, predominância 

de valores positivos muito superiores à média. Tal comportamento denota sua capacidade de 

produzir fenótipos superiores diante das condições ambientais predominantes na região. Os 

genótipos como L8, L22, L17, L20, L30 e L7 mostraram-se adaptados a condições 

específicas, tais como: L8, L22 e L7 à região do Cerrado, nos estados do Piauí, Maranhão, 

Goiás e Tocantins; L20 e L17 à região Amazônica, nos estados do Pará e Rondônia (L20 e 

L17); e L8, L30 e L23 aos ecótonos entre Amazônia e Cerrado Mato Grossense. 

Nos dois anos de avaliação foi possível observar tendências repetíveis entre 

anos, bem como algumas inconsistências (e.g., L8 no Pará). Tais diferenças entre anos são 

decorrentes do componente de interação tripla – “genótipo × locais × anos” (GLA). Se os 

mapas tivessem sido construídos a partir dos componentes G+GL, possivelmente as 

abordagens entre anos seriam análogas; contudo, tal componente foi determinante na 

variação fenotípica e não pode ser descartado. Portanto, a modelagem baseada em G+GL e 

G+GLA refletirá, respectivamente, padrões de interação GE estáticos e não-estáticos (Smith 

et al., 2015). No presente estudo, os padrões não-estáticos foram fundamentais para o 

entendimento da adaptação fenotípica, em decorrência da elevada magnitude das interações 

complexas. 

                                                 
17 Referente à Teoria da Evolução discutida por Charles Darwin, em “On the Origin of Species by 

Means of Natural Selection”, no ano de 1859. 
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Foi possível construir uma visão multidimensional da ideia de adaptabilidade e 

estabilidade, avaliando a sensibilidade dos genótipos a fatores ambientais, sua superioridade 

em relação à média, estabilidade de rendimento etc. O uso de mapas dispensou a 

interpretação da adaptabilidade como resposta binária e univariada do tipo “possui/não 

possui adaptabilidade” ao conjunto de ambientes avaliados. Ademais, a abordagem GGE-

GIS foi útil em integrar variáveis ambientais, inferência espacial e expressão de diferentes 

conceitos de estabilidade e adaptabilidade, tais como:  

a) Estabilidade estática, biológica, tipo 1 ou homeostase de desenvolvimento: desempenho 

constante do material em todos os ambientes (Waddington, 1953; Lerner, 1954; Allard 

& Bradshaw, 1964; Gregg, 1973; Becker, 1981; Lin et al., 1986), obtida pela análise da 

mínima variação de cores no gradiente de respostas ecofisiológicas e adaptativas, 

predominantemente referentes a valores positivos ou nulos. Por exemplo, os genótipos 

L5, L30 (Figura 10) e L5, L18 e L22 (Figura 11); 

b) Estabilidade dinâmica, agronômica ou tipo 2: capacidade genotípica de expressar 

comportamento fenotípico previsível e paralelo à média dos ambientes (Mariotti et al., 

1976; Morais, 1980 apud Cruz et al., 2012; Becker, 1981; Lin et al., 1986), incorporada 

no processo de modelagem PLS baseada em covariáveis ambientais (Figura 8, seção 

4.3.2), denotando a previsibilidade do desempenho dos genótipos frente a padrões 

ambientais. Por exemplo, os genótipos L5 e T1 (Figuras 10 e 11), sempre com adaptação 

alta e consistente para regiões geográficas determinadas. 

c) Estabilidade fenotípica ou de comportamento relativo: mínima variação entre a 

expressão fenotípica dos indivíduos e a média ambiental (Lewis, 1954; Coffman et al., 

1976), obtida pela ocorrência de grandes áreas contendo adaptações próximas à 

nulidade. Por exemplo, os genótipos L11 e L 26 (Figura 10); 

d)  Estabilidade de produção tipo 4 e plasticidade fenotípica: capacidade genotípica de 

evitar flutuações na produção diante dos vários ambientes (Heinrich et al., 1963; 

Bradshaw,1965; Yue et al., 1997), obtida pela interpretação complementar dos 

conceitos presentes em (a), (b) e (c), e dos coeficientes de sensibilidade genotípica que 

compõem o valor adaptativo (Figura 8, seção 4.3.2). Exemplo: o genótipo L5, já 

ilustrado em (a) e (b), capaz de expressar elevado desempenho em toda região alvo, 

mostrando-se insensível à variação de latitude e radiação solar, e com melhor adaptação 

em regiões de elevadas altitudes, moderadas temperaturas médias, menores intensidades 

de precipitação. 
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e) Estabilidade tipo 4: mínima variação entre anos para ajustes lineares voltados para 

efeitos de locais; separação dos efeitos ambientais em respostas previsíveis (local) e 

imprevisíveis (anos ou épocas de plantio) (Lin & Binns, 1988), obtida pela modelagem 

de interação GE adotada e pelo uso de covariáveis regionalizadas por local dentro de 

anos. Esse conceito está incorporado no processo e pode ser mais bem compreendido 

pela comparação das representações espaciais entre anos, quando se considera ou não o 

componente de interação GLA: G+GL+GLA (respostas imprevisíveis) ou G+GL 

(respostas previsíveis). No presente estudo, adotamos a modelagem com representação 

dos efeitos imprevisíveis. 

f) Adaptabilidade como resposta do material genético frente às variações ambientais 

(Evenson et al., 1978), ou a capacidade de responder favoravelmente à melhoria 

ambiental (Mariotti et al., 1976), interpretada graficamente em conformidade com os 

itens (a) e (b). 

A capacidade de interpretar diferentes conceitos de estabilidade talvez seja a 

maior contribuição da abordagem GGE-GIS, pois não se prende à visão do biometricista na 

busca por um ideótipo pré-determinado; às vezes, incoerente com as necessidades do 

melhorista. Em outras palavras, não é o genótipo que tem que se ajustar a um modelo ou 

concepção teórica: o modelo ajuda a visualizar diferentes aspectos do genótipo e a dissecar 

a expressão fenotípica por meio de suas interações com o ambiente. Por fim, possibilita usar 

os mapas para diferentes propósitos aplicáveis à tomada de decisão, contribuindo para o 

diagnóstico sobre a atuação do programa de melhoramento genético em nível regional. 

 

4.4.2 Distribuição espacial dos genótipos vencedores 

 

Para simplificar o processo de recomendação genotípica, adotou-se um modelo de mapa que 

foi denominado ‘quem vence onde’. Essa nomenclatura faz menção à abordagem GGE 

biplot, pois segue a mesma filosofia: identificar simultaneamente os genótipos vencedores e 

possíveis regiões geográficas (e.g., megambientes ou estratos), para as quais se podem 

recomendar um único genótipo como cultivar comercial. Tal proposta é implementada “pixel 

a pixel” pelo ordenamento dos genótipos mais adaptados. Desse modo, é possível representar 

os padrões de interação GE complexa acerca das possíveis respostas genotípicas frente a 

variáveis ambientais regionalizadas. Assim, posições geográficas vizinhas tendem a 

reproduzir padrões similares, que são ilustrados como regiões em que um genótipo único 

possa ser recomendado (Figura 12). 
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Figura 12. Mapa temático representando áreas de adaptação dos genótipos vencedores (conformação “quem-vence-onde”), para sete estados 

da região Centro-Norte do Brasil, nos anos de 2012-2013 (a) e 2013-2014 (b). Valores percentuais denotam a proporção da área de 

melhor adaptação de cada genótipo na região alvo.  
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Para o primeiro ano de VCU, constatou-se que a linhagem L8 foi vencedora em 

41% da região-alvo, sobretudo nos estados de baixa latitude (Maranhão, Norte do Tocantins, 

Pará e Piauí). Tal tendência não foi repetida no segundo ano de VCU (apenas 13% da região), 

em que foi superada pelas linhagens L20 (37% da região) e L22 (22%). Ainda, observa-se 

que genótipos vencedores em Goiás tendem a reproduzir o mesmo padrão fenotípico em 

Tocantins, sul dos estados do Maranhão e Piauí, e leste de Mato Grosso.  

A região Norte demonstrou ser a mais heterogênea em padrões de resposta 

fenotípica. Tais resultados indicam a necessidade de maior amostragem desses ambientes 

para melhores inferências sobre o valor adaptativo de genótipos naquela região. Além disso, 

nesta região as testemunhas foram vitoriosas em algumas localidades. Isto pode ser indício 

de menor eficiência na seleção de genótipos adaptados e superiores às testemunhas, para 

essa região. 

Considerando-se a avaliação da norma de reação dos genótipos, via mapas, foi 

possível concluir que os materiais com maior potencial adaptativo são: L5, L8, L22 e L22; 

nesta ordem. A linhagem L20 apresentou potencial para ser recomendada na região 

Amazônica, contudo, estudos adicionais devem ser realizados para confirmar a 

repetibilidade desse comportamento. Em relação ao gráfico de “genótipo vencedor”, via 

GGE biplot, os resultados obtidos foram próximos. 

O genótipo L7 não foi identificado como vencedor na abordagem GGE-biplot, 

porém, via mapas revelou sua adaptação a ambientes de maior elevação no Planalto Central. 

Outra diferença foi em relação ao comportamento do genótipo L30 na análise GGE-biplot, 

para o segundo ano de VCU. Nesta análise, essa linhagem foi identificada como um dos 

genótipos vencedores para a região de Goiás, juntamente com L22; contudo, a superioridade 

de L22 se sobrepôs espacialmente à adaptação de L30. Desse modo, mesmo se o seu 

desempenho for próximo ao de L22, tal comportamento não foi reproduzido por esta 

conformação de mapa. 

Nesse sentido, é essencial ressaltar as principais vantagens e desvantagens desse 

tipo de mapa temático. As vantagens, como já elucidado, residem na ampliação da 

capacidade interpretativa dos resultados, associada à recomendação regionalizada. Desse 

modo, é possível identificar, para cada região geográfica, o genótipo com melhor 

desempenho e adaptação. A abordagem gráfica é objetiva, intuitiva e permite quantificar a 

superioridade do genótipo em termos de extensão de sua região de adaptação.Como principal 

desvantagem tem-se a perda de informações sobre a adaptação fenotípica ilustradas nos 
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mapas de norma de reação (Figuras 10 e 11). Para isso, é necessário que ambas as abordagens 

sejam utilizadas para construir um melhor diagnóstico de recomendação. Além disso, na 

situação com elevada influência da interação GE complexa, é possível que tais mapas 

reproduzam elevado número de genótipos vencedores em regiões de mínima significância 

geográfica. Tal mosaico de genótipos vencedores dificultaria o processo de recomendação 

genotípica; a menos que se adote algum critério de eliminação de “vencedores menores”, 

com apenas uma ou poucas vitórias (Gauch, 1997; Pacheco et al., 2017). 

 Nesse sentido, a sugestão é que a análise seja realizada em duas etapas: (1) 

construção do mapa de norma de reação para identificar os genótipos mais adaptados; e (2) 

análise de “quem vence onde” usando apenas os genótipos mais adaptados, identificados no 

passo (1). Outra desvantagem é que tal abordagem não considera apenas a região de cultivo, 

mas também áreas onde a cultura não é cultivada (e.g., áreas de municípios, rios, parques 

ecológicos etc.). Deste modo, o usuário precisa ter cautela para não realizar extrapolações e 

inferências espúrias.  

 

4.4.3 Eficiência do programa de melhoramento na seleção de genótipos adaptados à 

região alvo 

 

O objetivo de qualquer programa de melhoramento genético é selecionar 

materiais cujo desempenho seja superior às cultivares já disponíveis no mercado. O 

diagnóstico de recomendação, nesse contexto, não deve considerar apenas estatísticas 

obtidas da análise das linhagens experimentais, mas, também, aspectos mercadológicos tais 

como o potencial destas linhagens em substituir as cultivares comerciais, seja para toda a 

região alvo ou para apenas parte dela. Nesse sentido, a abordagem GGE-GIS apresenta-se 

como ferramenta promissora para indicar sub-regiões em que os ganhos genéticos 

proporcionados pelo programa de melhoramento têm ficado aquém das expectativas ou 

muito abaixo dos ganhos médios realizados na região.  

Para esse tipo de avaliação, comparou-se, “pixel a pixel”, o desempenho do genótipo 

vencedor em cada posição geográfica, relativamente ao desempenho da melhor cultivar 

testemunha. Tal abordagem foi interpretada em termos percentuais, visando remover os 

efeitos da interação GE de natureza simples, em nível espacial. Desse modo, é exibida apenas 

a superioridade do valor adaptativo (%) das linhagens em relação às cultivares testemunhas 

(Figura 13). 
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Figura 13. Mapa temático representando a superioridade genotípica (%) das linhagens experimentais em relação às melhores cultivares 

testemunhas (já disponíveis no mercado) em ambientes da região Centro-Norte do Brasil, nos anos de 2012-2013 (a) e 2013-2014 

(b).
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Houve tendência de as linhagens-elite serem superiores às cultivares comerciais 

nas regiões de Goiás, Sudoeste do Piauí e Maranhão; áreas próximas à região denominada 

MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia) e ao sudeste do Estado de Mato 

Grosso. Foi observado padrão de superioridade de 11% a 15%, repetível e predominante nos 

dois anos de avaliação. Por outro lado, as linhagens foram sempre inferiores em regiões 

como norte do Estado do Pará, áreas litorâneas do Piauí e Maranhão e Vale do Araguaia 

(delimitada entre o nordeste de Mato Grosso e Oeste de Tocantins). Tais regiões, entretanto, 

tendem a não ter cultivos relevantes de arroz de terras altas; sobretudo na última região, cujo 

sistema predominante de produção de arroz é o de várzea (Rodrigues et al., 2011). Nesse 

sentido, as precauções sugeridas para análise do genótipo vencedor também devem ser 

consideradas para esse tipo de análise. 

Costa Neto & Heinemann (2017) avaliaram o impacto da seca no arroz de terras 

altas no Brasil, usando 332.938 simulações, num arranjo de mais de trinta anos, oito épocas 

de plantio, dois tipos de manejo hídrico e três importantes genitores do programa de 

melhoramento em estudo (cultivares BRS Primavera, BRSMG Curinga e Douradão). A 

partir dessas informações, mapas de classificação de impacto e rendimento de grãos foram 

produzidos para Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Os resultados foram 

concordantes com a presente abordagem, ressaltando que os genótipos de arroz de terras 

altas atualmente em cultivo possuem maior adaptação às regiões de Goiás e centro-leste de 

Mato Grosso. 

Por fim, seria possível construir os mapas individuais de avaliação genotípica, 

conforme ilustrado nas Figuras 10 e 11, embora aplicando o conceito de superioridade das 

linhagens em relação às cultivares testemunhas. Essa abordagem é similar à proposta de 

Fripp (1972), que emprega a média fenotípica das testemunhas como índice ambiental de 

referência para avaliação genotípica. É também próxima à abordagem de Lin & Binns (1986) 

e à de “genótipo suplementar” de Pacheco et al. (2005), que avaliam a superioridade 

genotípica em relação ao melhor genótipo de cada ambiente. Desse modo, avaliaria a 

adaptabilidade e superioridade das linhagens em nível genotípico e regional. 

 

4.5 PERSPECTIVAS PARA USO DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS  

 

Este estudo, de certa forma, demonstra o elevado potencial do uso de variáveis 

ambientais e mapas temáticos para avaliação, seleção e recomendação de genótipos. Vale 



 

 

94 

 

ressaltar, entretanto, duas limitações que podem reduzir o alcance de suas inferências: (a) foi 

baseado em normais climatológicas, ou seja, na probabilidade média de ocorrência dos 

eventos climáticos na região, não consistindo, portanto, em medidas ambientais obtidas in 

situ; e (b) consiste numa medida relativa da interação GE, dependente, portanto, do 

germoplasma avaliado e da localização dos ensaios; ou seja, diferentes genótipos implicarão 

em diferentes respostas e, consequentemente, rearranjos na adaptação regional. A inclusão 

ou remoção de um único material poderá acarretar em variação das estimativas de adaptação, 

uma vez que esta é mensurada em torno da média geral da análise conjunta de variância. 

Portanto, recomenda-se em estudos futuros o uso de “ambientipagem” em nível de genótipo 

(covariáveis ambientais amostradas por fase fenológica e obtidas in situ), e usando o máximo 

de informações dos ensaios, entre locais e anos. Assim, será possível dissecar os fatores 

fisiológicos determinantes da adaptação fenotípica para diversos caracteres (Reynolds et al., 

2002; Joshi et al., 2010; Ranburam et al., 2011) e obter estimativas de adaptação relativa 

próximas à verdadeira adaptação dos genótipos na região alvo. 

O uso de caracteres secundários (e.g., notas de severidades de doenças, número 

de dias à maturidade etc.) como covariáveis genotípicas poderá auxiliar no estudo de efeitos 

gênicos (e.g., epistasia e pleitropia) e associados à flexibilidade fenotípica e plasticidade de 

desenvolvimento. Além disso, poderá fornecer uma avaliação simultânea do efeito de 

diversos caracteres de interesse agronômico, possibilitando melhor avaliação do valor de 

cultivo e uso para fins de recomendação. Essa sugestão foi levantada no trabalho seminal da 

análise GGE-biplot (Yan, 2001), que teve como proposta os gráficos ‘trait versus genotype’ 

e ‘trait versus environment’. 

O trabalho original que propôs o uso da abordagem de quadrados mínimos 

parciais (PLS) para estudo da interação GE (Aastveit & Martens, 1986) destaca que a 

abordagem pode ser usada para qualquer tipo de avaliação genotípica em experimento 

fatorial (e.g., genótipos x níveis de seca, em experimento de screening, análise dialélica, 

entre outros). Portanto, há perspectiva de usar variáveis ambientais em avaliações 

genotípicas dessa natureza, permitindo nova visão sobre os processos de interação em 

genética e melhoramento. É possível que tal abordagem possa ser empregada também em 

fases preliminares de seleção (e.g., ensaios de rendimento de famílias), visando propiciar 

seleção precoce de materiais com potencial para tolerância a fatores ambientais-chave como 

tolerância à seca ou resistência a brusone. 
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Outras ferramentas importantes podem ser utilizadas na análise de dados 

oriundos de ensaios multiambientais, tais como: sensoriamento remoto (e.g., Annicchiarico 

et al., 2006; Cooper et al., 2014); modelos mistos REML-BLUP (e.g., Smith et al., 2014); e 

modelos de simulação ecofisiológica (e.g., Heslot et al., 2014; Heinemann et al., 2015). 

Informações moleculares também poderão integrar tais estudos, contribuindo para o melhor 

entendimento desses fenômenos, inclusive em nível de interação entre QTL x ambiótipo 

(e.g., Vargas et al., 2006; Malosetti et al., 2013).  

A integração entre modelos de simulação e melhoramento genético pode, por 

exemplo, permitir a análise de tendências do passado e projetar perspectivas futuras, como 

cenários de mudança climática ou a concepção de ideótipos. O uso de sensoriamento remoto 

permitirá, por exemplo, amostrar variáveis ambientais em nível de parcela (fenômica) ou de 

ensaio (médias de variáveis ambientais em escala diária), incluindo o uso de veículos aéreos 

não tripulados (VANT) e/ou satélites orbitais. Desse modo, é possível superar a limitação 

logística sobre a escassez de estações climáticas nas áreas experimentais. Ademais, é 

possível avançar no entendimento das causas da adaptação fenotípica, elucidando o impacto 

de fatores ambientais na expressão fenotípica e “abrindo a caixa preta” das relações 

ambiótipo-genótipo-fenotípo (Xu, 2016; Xavier et al., 2016). 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

a) Diagnóstico da interação GE em arroz de terras altas no Brasil: 

 

i) Há predominância de padrões de interação “genótipo x ambiente” de natureza 

complexa em arroz de terras altas nos ambientes do Centro-Norte do Brasil; isso 

demonstra a necessidade de avaliações genotípicas em ensaios multiambientais 

que contemplem ampla gama de locais e condições edafoclimáticas, sobretudo 

na região Norte do Brasil, carente de amostragem. 

ii) Há oportunidade de se selecionar genótipos com adaptação ampla, capazes de 

capitalizar esses padrões; porém, a maioria do germoplasma possui adaptação 

específica, sobretudo para a região de Goiás e Leste do Mato Grosso. 

iii) A relação entre os efeitos genotípicos, ambientais e de interação “genótipo x 

ambiente” na expressão fenotípica da produtividade de grãos em arroz de terras 

altas, é próxima de 1:9:3; isso demonstra a importância de se aprofundar no 

entendimento dos fatores ambientais que a determinam, sobretudo nos ambientes 

altamente heterogêneos da região Centro-Norte do Brasil. 

iv) A interação “genótipo x locais x anos” possui elevada magnitude e foi o principal 

componente de interação GE na expressão fenotípica da produtividade de grãos; 

isto evidencia a heterogeneidade entre locais e baixa repetibilidade entre anos, 

indicando a necessidade de estudos para estratificação da região Centro-Norte 

do Brasil em macrorregiões agroecológicas.  

v) As linhagens experimentais são, em média, 10% superiores às cultivares 

comerciais, porém, ainda há dificuldade em selecionar genótipos adaptados e 

produtivos para a região norte do Pará e Maranhão. Para locais próximos à sede 

do programa de melhoramento (Goiás), essa superioridade é maior, próxima a 

40%. A incorporação de métodos analíticos na rotina da avaliação de genótipos 

em ensaios multiambientais apresenta-se como alternativa promissora para 

apoiar a seleção de indivíduos a serem direcionados para regiões em que os 

ganhos genéticos ainda são baixos. 
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vi) O valor genotípico de um genótipo em determinado local corresponde à soma do 

efeito genotípico médio (VGM) com o valor adaptativo (VA), principal 

determinante da adaptabilidade e estabilidade; este é passível de modelagem a 

partir de informações ambientais, como altitude, temperatura média do ar e 

radiação solar, entre outras, o que possibilita identificar possíveis causas da 

instabilidade fenotípica, como sensibilidade a fatores ambientais estressantes na 

região alvo do programa de melhoramento. 

 

 

b) Método GGE-GIS na tomada de decisão em programas de melhoramento: 

 

i) Há concordância na seleção dos genótipos entre as abordagens baseadas no uso 

integrado de covariáveis ambientais (GGE-PLS) e métodos empíricos, como 

análise GGE-biplot e o uso da média harmônica dos valores genotípicos (MHVG). 

ii) Métodos baseados em covariáveis ambientais permitem a construção de mapas 

temáticos úteis para a interpretação multidimensional do fenômeno da 

adaptabilidade e estabilidade, agregando em uma única abordagem vários 

conceitos e aplicações úteis para tomada de decisão do melhorista; assim, agregam 

vantagem substancial sobre os métodos empíricos utilizados para este propósito. 

iii) O uso de covariáveis ambientais permite inferir mais precisamente sobre o valor 

genotípico em condições ambientais não amostradas da rede experimental do 

programa de melhoramento. 

iv) A abordagem integrada de covariáveis ambientais e mapas temáticos, aqui 

denominada GGE-GIS, além de caracterizar-se como ferramenta simples e 

intuitiva, é altamente informativa e possibilita melhor diagnóstico da interação GE 

no contexto de ensaios multiambientais associados a regiões extensas e 

heterogêneas. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A. Ensaios de avaliação do valor de cultivo e uso (VCU) selecionados para 

integrar a análise conjunta da variância para fins de avaliação genotípica e da 

interação entre o germoplasma-elite com a região Centro-Norte do Brasil. 

Local e estado (UF), identificação do local dentro do estado (ID), quadrados 

médio genotípico e residual da análise individual, precisão experimental 

(AS), coeficiente de variação experimental (CV%), média fenotípica e erro 

padrão associado por local.  

Ano  Local (UF) ID1 QMg QMres AS CV % Y̅ij ± EP 

V
C

U
 2

0
1
2

-2
0
1
3
 

Teresina (PI) PI1 1924623 758164,3 0,779 20,68 2888,95 435,36 

São Raimundo das Mangabeiras (MA) MA1 1363586 276052,6 0,893 11,46 5711,41 262,70 

Paragominas (PA) PA1 3804263 610166,5 0,916 23,52 3715,02 390,57 

Altamira (PA) PA2 1226598 413756 0,814 12,25 4469,20 321,62 

Belém (PA) PA3 645070,6 303585,2 0,728 25,27 1752,73 275,49 

Sinop (MT) MT1 3251800 502858,7 0,919 18,52 4432,95 354,56 

União do Sul (MT) MT2 453711,7 220873,8 0,716 16,92 2956,90 234,99 

Santa Carmem (MT) MT3 1491650 225189,7 0,921 17,58 3064,77 237,27 

Cáceres (MT) MT4 1108087 616492,6 0,666 13,44 5007,74 392,59 

São José dos Quatro Marcos (MT) MT4 764169,3 419423,6 0,672 20,00 3526,89 323,81 

Tangará da Serra (MT) MT5 1914874 541515 0,847 19,96 3598,62 367,94 

Sinop² (MT) MT1 1393789 241372,9 0,909 23,96 1380,47 245,65 

Vilhena (RO) RO1 802169,9 392969,8 0,714 14,79 4221,87 313,44 

Ouro Preto do Oeste (RO) RO2 778171,9 143852 0,903 8,29 4253,04 189,64 

Porto Velho (RO) RO3 745804,3 287523 0,784 15,39 3751,01 268,11 

Santo Antônio de Goiás (GO) GO1 4199400 222437,2 0,973 7,75 6177,50 235,82 

V
C

U
 2

0
1
3
-2

0
1
4

 

São Raimundo das Mangabeiras (MA) MA1 1042900 583353,9 0,664 16,23 5731,52 381,89 

Mata Roma (MA) MA2 1403402 338878,5 0,871 19,69 3039,13 291,07 

Palmas (TO) TO1 916212,9 481132,2 0,689 31,32 2067,09 469,34 

Sinop (MT) MT1 702955,5 286768,9 0,769 15,36 3364,35 267,75 

Santa Carmem (MT) MT3 1643155 678170 0,766 20,06 4000,81 411,76 

Cáceres (MT) MT4 1129235 299250,5 0,857 11,78 5206,33 273,52 

Tangará da Serra (MT) MT5 1709570 818406,8 0,722 16,73 4638,34 452,33 

Sinop² (MT) MT. 509847,2 57609,65 0,942 12,47 2454,18 120,01 

Vilhena (RO) RO1 997877,1 446253,4 0,744 19,80 4270,04 334,01 

Ouro Preto do Oeste (RO) RO2 891946,4 37458,62 0,979 5,74 2434,30 96,77 

Santo Antônio de Goiás (GO) GO1 9182555 454649,8 0,975 11,03 7817,62 337,14 

Goianira (GO) GO2 976095,3 197954,3 0,893 14,92 2765,22 222,46 
1 Identificação utilizada para facilitar a interpretação visual dos biplots (seção 3.3.2); 2 Ensaio realizado em outro sítio 

experimental dentro do município de Sinop (MT). 
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Apêndice B. Identificação do germoplasma-elite avaliado para fins de valor de cultivo e uso 

(VCU) dentro da rede experimental da Embrapa Arroz e Feijão na região 

Centro-Norte do Brasil no biênio 2012-2014. Materiais com sigla ‘AB’ e ‘BRS’ 

referem-se, respectivamente, às linhagens experimentais de Arroz Brasileiro e 

cultivares comerciais Brasileiras desenvolvidas pelo programa público 

MelhorArroz (CNPAF). As siglas ‘CMG’ e ‘AN’ referem-se ao Convênio de 

Minas Gerais para melhoramento do arroz de terras altas e a empresa privada 

Agro-Norte sementes, respectivamente. 

ID Genótipo Caracterização do cruzamento e origem 
Ano 

VCU 2012-2013 VCU 2013-2014 

L01 AB082021 CT 13226-11-1-M-BR1/CT13229-14-2-M-BR2 +  

L02 AB082022 CNAx5961-B-M-M3-3/CNA8797 +  

L03 AB092002 CNA 8540 / CNA 8557  //  CNAs8812 / Primavera + + 

L04 AB092003 CNA 8557 / Primavera  //  Aimoré / CNAs9091 + + 

L05 AB092008 CNA 8557 / Primavera  //  Aimoré / CNAs9091 + + 

L06 AB092010 CNA 8557 / Primavera  //  Aimoré / CNAs9091 + + 

L07 AB092014 CNAs8933 / CNAs10261 + + 

L08 AB092016 CNAs8984 / CNAs8812 + + 

L09 AB092020 CNAs8984 / CNAs8812 +  

L10 AB092027 CNA 8540 / CNA 8557 // CNAs8812 / Primavera +  

L11 AB092028 CNA 8540 / CNA 8557 // CNAs8812 / Primavera + + 

L12 AB092031 CNA 8540 / CNA 8557 // CNAs8812 / Primavera +  

L13 AB092032 CNA 8540 / CNA 8557 // CNAs8812 / Primavera +  

L14 AB102012 Seleção Recorrente + + 

L15 AB102013 Seleção Recorrente  + 

L16 AB102014 Seleção Recorrente  + 

L17 AB102024 BRA 01535/BRA 01600  + 

L18 AB102027 BRA 01535/BRA 01600  + 

L19 AB102030 CNAs10297/CNAx7876-5-B  + 

L20 AB102040 BRA 01593/CNA7/4/1-372-B  + 

L21 AB102041 BRA 01593/CNA7/4/1-372-B  + 

L22 AB102042 BRA 01593/CNA7/4/1-372-B  + 

L23 AB102043 BRA 01593/CNA7/4/1-372-B  + 

L24 AB102044 BRA 01593/CNA7/4/1-372-B  + 

L25 AB112090 CNAs9023////Cypress CL +  

L26 AB112092 BRA01545////Cypress CL +  

L27 AB112172 BRA  01535/BRA  01545 +  

L28 AB112233 Informação Ausente +  

L29 AB112234 Informação Ausente +  

L30 CMG 1590 Informação Ausente + + 

T1 BRS Sertaneja Testemunha + + 

T2 BRS Esmeralda Testemunha + + 

T3 BRS Primavera Testemunha + + 

T4 AN Cambará Testemunha + + 
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Apêndice C. Roteiro computacional básico (script) para o método GGE-GIS.  
 
######################################################################################## 

#     METODO GGE-GIS: ADAPTACAO E RECOMENDACAO DE CULTIVARES VIA MAPAS                 # 

#                     E COVARIAVEIS AMBIENTAIS                                         # 

#                                                                                      #  

# Autor: Germano Martins F. Costa Neto                                                 # 

# VersÃ£o 0.3            Agosto de 2017                                                 # 

# Versao nao automaizada de uso do autor                                               #   

######################################################################################## 

 

# instalacao dos pacotes necessarios ------ 

 

pkg <- c("RColorBrewer","grid","gridExtra","raster","rgdal","ggplot2", 

         "lattice","latticeExtra","sp",'reshape','reshape2','dplyr') 

 

if (length(setdiff(pkg, rownames(installed.packages()))) > 0) {    

        install.packages(setdiff(pkg, rownames(installed.packages())))}                                                                  

 

sapply(pkg,library,character.only = TRUE); rm(pkg) 

 

 

#---------------------------------------------------------------------------------------- 

# (1) Obtencao do shapefile e arquivos raster de covariaveis ----- 

 

# montagem manual do arquivo legenda (local, ano, latitude, longitude, altitude) 

 

# ----- Cortando o arquivo raster com base no shape file e estados selecionados 

 

WGS84<-CRS("+proj=longlat +ellps=WGS84 +no_defs ") 

 

uf<-readOGR(dsn="/media/germanocneto/Data/Documentos/Diretorio_Geral/Adaptacao_Feno/estados_br", 

            layer="estados_2010") #  # shape file dos estados do Brazil 

 

uf.sub<- uf[as.character(uf@data$sigla) %in% c("GO","TO","MT", "MA","PI","PA","RO","DF"), ] 

rm(uf) 

projection(uf.sub) <- WGS84  # ajustando o DATUM 

plot(uf.sub) 

 

# diretorio em que esta salvo os arquivos raster WorldClim a serem usados 

setwd("/media/germanocneto/Data/Documentos/Diretorio_Geral/Modelagem_espacial/WorldClim/")  

 

(rasters<-list.files(pattern = ".tif")) 

 

# importa e corta para o tamanho da regiao alvo 

for(i in 1:length(rasters)){ 

        a<-raster(rasters[i]) 

        projection(a)<-WGS84 

        a.sub <- crop(a, extent(uf.sub)) 

        a.sub <- raster::mask(a.sub, uf.sub) 

        rm(a) 

        if(i == 1) { e <- a.sub } else {  e <- stack(e,a.sub)}} 

 

 

# tira as medias de cada covariavel de acordo com o local e o ano 

 

for(i in 1:length(names(e))){ 

         

        a1<-data.frame(a1=extract(e[[i]], location1), local=location1$local) # ano VCU 2012-2013 

        a2<-data.frame(a2=extract(e[[i]], location2), local=location2$local) # ano VCU 2013-2014 

        names(a1)[1]<-names(e)[i] 

        names(a2)[1]<-names(e)[i] 

        if(i == 1){ 

                amb.cov1<-a1 

                amb.cov2<-a2 
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        }else{ 

                amb.cov1s<-a1 

                amb.cov2s<-a2 

                amb.cov1<-merge(amb.cov1,amb.cov1s, by="local") 

                amb.cov2<-merge(amb.cov2,amb.cov2s, by = "local") 

        } 

} 

rm(amb.cov1s,amb.cov2s) 

 

cov.a1<-merge(cov1,amb.cov1,by="local") # matriz de covariaveis para o ano VCU 2012-2013 

cov.a2<-merge(cov2,amb.cov2,by="local") # matriz de covariÃ¡vies para o ano VCU 2013-2014 

 

rad<-mean(e$rad01,e$rad02,e$rad03,e$rad12) 

tavg<-mean(e$tavg01,e$tavg02,e$tavg03,e$tavg12) 

tmin<-mean(e$tmin01,e$tmin02,e$tmin03,e$tmin12) 

tmin<-mean(e$tmin01,e$tmin02,e$tmin03,e$tmin12) 

 

e<-stack(Lon,Lat,Alt,rad,tavg,tmax,tmin) # arquivo raster com covariaveis 

rm(Lon,Lat,Alt,rad,tavg,tmax,tmin) 

 

#---------------------------------------------------------------------------------------- 

# (2) Leitura da matriz de medias genotipicas (Y) oriundas da analise conjunta da variancia ---- 

 

eBLUP.ano1<-read.csv("medias_ano1.csv", header= T, sep = ",", dec=",",row.names=1) # matriz Y VCU 2012-2013 

str(eBLUP.ano1) 

 

eBLUP.ano2<-read.csv("medias_ano2.csv", header= T, sep = ",", dec=",",row.names=1) # matriz Y VCU 2013-2014 

str(eBLUP.ano2) 

 

# PS: medias preditas para cada ano a partir de um modelo misto REML/BLUP assumindo 

#     efeitos genÃ©ticos e de interaÃ§Ã£o genotipo x ambiente aleatorios e ambientais fixos 

 

#---------------------------------------------------------------------------------------- 

# (3) GGE via PLS: biplots para associacao entre covariaveis, locais e genotipos ---- 

 

# (3.1) ano VCU 2012-2013 ----------- 

mc<-m.covg1 # media de covariaveis (mc) para o ano VCU 2012-2013 

 

# atribuir matriz de incidencia por Estado (UF) 

mc$PA<-ifelse(mc$UF == "PARA",1,0) 

mc$MT<-ifelse(mc$UF == "MATO GROSSO",1,0) 

mc$MA<-ifelse(mc$UF == "MARANHAO",1,0) 

mc$PI<-ifelse(mc$UF == "PIAUI",1,0) 

mc$RO<-ifelse(mc$UF == "RONDONIA",1,0) 

mc$GO<-ifelse(mc$UF == "GOIAS",1,0) 

 

# colando os dataframes de covariaveis e medias genotipicas  

(work<-merge(eBLUP.ano1,mc, by="local")) 

work<-work[-12,] 

names(work) 

 

ano1<-plsreg2(work[,c(28:41)],work[,2:24], comps=5, crosval = T) # full = todas as covariaveis 

ano1<-plsreg2(work[,c(28:35)],work[,2:24], comps=5, crosval = T) # apenas covariaveis ambientais e geograficas 

 

# biplot customizado 

plot(ano1, show.grid=T, pch = 30,col.grid="gray94",yfont = 2,xfont = 2,col.main="black",cex=1.3, 

     cex.axis=1, 

     comps=c(1,2), 

     pt.bg = "black",lwd = 2, main =expression(paste("VariÃ¢ncia Total: P = 82.50%, C = 100% ; RMSE = 125.8 kg ha"^-

1)), 

     #  main="", 

     #main = expression(paste(VG[ijk]," = ",m," + ",gl[ij]," + ", gla[ijk],"   Ensaios VCU 2012-2013")), 

     col.xarrows = c("red2","red2","red2","red2","red2","red2","red2","red2", 

                     "blue3","blue3","blue3","blue3","blue3","blue3"),col.yarrows="transparent", 

     col.xlabels = c("red2","red2","red2","red2","red2","red2","red2","red2", 

                     "blue3","blue3","blue3","blue3","blue3","blue3"), 
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     ylab = "P = 11.31 %, C = 23.16 %", 

     # ylab = "Y = 9.02 %, X = 21.54 %", 

     xlab = "P = 16.86 %, C = 28.29 %", 

     col.ylabels = c("green3","green3","green3","green3","black","green3","black","black","black","green3", 

                     "green3","green3","green3","green3","green3","green3","green3","green3","green3","black", 

                     "black","green","black"), 

     col.axis = "black") 

 

# variancia explicada pelo modelo GGE-PLS para o ano VCU 2012-2013 

var1<-data.frame(100*round(ano1$expvar, digits = 4)) 

var1 

t(ano1$reg.coefs) 

rmse(ano1$resid) # 194.836! 5 comps (55% explicados) 145.72 ! (8 comps, 77.68%!) 

resid<-data.frame(ano1$resid) 

 

# (3.2) ano VCU 2013-2014 ----------- 

 

mc2<-m.covg2 # media de covariaveis (mc) para o ano VCU 2013-2014 

 

mc2$MT<-ifelse(mc2$UF == "MATO GROSSO",1,0) 

mc2$MA<-ifelse(mc2$UF == "MARANHAO",1,0) 

mc2$TO<-ifelse(mc2$UF == "TOCANTINS",1,0) 

mc2$RO<-ifelse(mc2$UF == "RONDONIA",1,0) 

mc2$GO<-ifelse(mc2$UF == "GOIAS",1,0) 

 

(work<-merge(eBLUP.ano2,mc2, by="local")) 

work<-work[-10,] 

 

ano2<-plsreg2(work[,c(28:40)],work[,2:24], comps=5, crosval = T) # full = todas as covariaveis 

ano2<-plsreg2(work[,c(28:35)],work[,2:24], comps=5, crosval = T) # apenas covariaveis ambientais e geograficas 

 

# biplot customizado 

plot(ano2, show.grid=T, pch = 25,col.grid="gray94",yfont = 2,xfont = 2,col.main="black",cex=1.3, 

     comps=c(1,2), 

     pt.bg = "black",lwd = 2, main =expression(paste("VariÃ¢ncia Total: P = 92.68 %, C = 100% ; RMSE = 70.1 kg ha"^-

1)), 

     #main = expression(paste(VG[ijk]," = ",m," + ",gl[ij]," + ", gla[ijk],"   Ensaios VCU 2012-2013")), 

     col.xarrows =  c("red2","red2","red2","red2","red2","red2","red2","red2", 

                      "blue3","blue3","blue3","blue3","blue3","blue3"),col.yarrows="transparent", 

     col.xlabels =  c("red2","red2","red2","red2","red2","red2","red2","red2", 

                      "blue3","blue3","blue3","blue3","blue3","blue3"), 

     ylab = "Y = 9.95 %, X = 14.71 %", 

     #   ylab = "Y = 8.07 %, X = 34.51 %", 

     xlab = "Y = 22.96 %, X = 30.99 %", 

     col.ylabels = c("green3","green3","black","green3","green3","black","green3","green3","green3","green3", 

                     "green3","black","green3","black","green3","black","black","green3","green3","black", 

                     "black","green3","green3"), 

     col.axis = "black") 

 

(var2<-data.frame(100*round(ano2$expvar, digits = 4))) 

100*round(ano2$expvar, digits = 4) 

t(ano2$reg.coefs) 

rmse(ano2$resid) # 194.836! 5 comps (55% explicados) 

resid<-data.frame(ano2$resid) 

 

 

ano1<-data.frame(t(ano1$reg.coefs),gen=row.names(t(ano1$reg.coefs))) 

ano2<-data.frame(t(ano2$reg.coefs),gen=row.names(t(ano2$reg.coefs))) 

 

#---------------------------------------------------------------------------------------- 

# (4) Rankeamento pelo valor genotpipico medio (VGM) ---- 

 

geo.ano1.coef<-(ano1[order(ano1$INTERCEPT, decreasing = T),]) 

geo.ano2.coef<-(ano2[order(ano2$INTERCEPT, decreasing = T),]) 

 

geo.ano1.coef<-merge(geo.ano1.coef,RMSE,by="gen") 
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geo.ano2.coef<-merge(geo.ano2.coef,RMSE,by="gen") 

 

 

geo.ano1.coef$rank<-1:dim(geo.ano1.coef)[1] 

geo.ano2.coef$rank<-1:dim(geo.ano2.coef)[1] 

 

 

#---------------------------------------------------------------------------------------- 

# (5) Heatmap para analise do valor adaptativo (VA) ---- 

 

VA_2012.13<-data.frame(local=row.names(eBLUP.ano1),ano1$y.pred) # matriz de VGM+VA (2012-2013) 

 

(distance = dist(t(ano1$y.pred), method = "euclidean")) 

(cluster = hclust(distance, method = "ward")) 

 

heatmap.2(t(vg1),Rowv=as.dendrogram(cluster), 

          col=colorRampPalette(c("red3","red1","orange","yellow","green2","green3","blue2", 

                                 "blue4"))(8), 

          trace="none", 

        #  add.expr = abline(h=c(6.5,13.5)), 

          #          cexRow =2,cexCol =2, 

          key.title = "E(VG)= VGM+VA", 

          key.xlab="", 

          key.ylab = NULL, 

          density.info='density',  

          denscol="black") 

 

VA_2013.14<-data.frame(local=row.names(eBLUP.ano2),ano2$y.pred) 

 

(distance = dist(t(ano2$y.pred), method = "euclidean")) 

(cluster = hclust(distance, method = "ward")) 

 

heatmap.2(t(vg2),Rowv=as.dendrogram(cluster), 

          col=colorRampPalette(c("red3","red1","orange","yellow","green2","green3","blue2", 

                                 "blue4"))(8), 

          trace="none", 

        #  add.expr = abline(h=c(6.5,13.5)), 

         # cexRow =2,cexCol =2, 

          key.title = "E(VG)= VGM+VA", 

          key.xlab="", 

          key.ylab = NULL, 

          density.info='density',  

          denscol="black") 

 

 

#---------------------------------------------------------------------------------------- 

# (6) Inferencia espacial do valor adaptativo: mapas tematicos ---- 

 

# (6.1) Predicao espacial 

 

coef<-geo.ano1.coef # exemplo, para o ano de VCU 2012-2013 

 

str(coef) 

coef$rank<-as.factor(1:nrow(coef)) 

 

# funcao para predicao do valor adaptativo (coeficientes vs covariaveis) 

fADij <- function(x) { 

        (gen[,2]*x[,1]+gen[,3]*x[,2]+gen[,4]*x[,3]+ 

                 gen[,5]*x[,4]+gen[,6]*x[,5]+gen[,7]*x[,6]+ 

                 gen[,8]*x[,7]+ + gen [,9]*x[,8]+ gen[,10])} 

 

# gen = matriz de coeficientes; x = raster stack com covariaveis ambientais 

 

# pasta para saida (output ano VCU 2012-2013) 

setwd("/media/germanocneto/Data/Documentos/Diretorio_Geral/Modelagem_espacial/Resultados/Ano1") 
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for(i in 1:rank){ 

        gen<-droplevels(subset(coef, rank == levels(coef$rank)[i])) 

        adij<-calc(e,fADij) 

        writeRaster(adij,levels(gen$gen) , format="GTiff",overwrite=TRUE)} 

 

# apos isso, deverao ter sido criados um arquivo raster para cada genotipo 

 

# (6.2) Elaboracao de mapas tematicos a partir dos raster genotipicos 

 

setwd("/media/germanocneto/Data/Documentos/Diretorio_Geral/Modelagem_espacial/Resultados/Ano1") 

(rasters<-list.files(pattern = ".tif")) # lista todos os arquivos 

 

Adp<-c() 

for(i in 1:length(rasters)){ 

        a<-raster(rasters[i]) 

        if(i == 1) { Adp <- a } else {  Adp <- stack(Adp,a)}} 

 

Adij<-Adp; rm(Adp) 

adij<-rasterToPoints(Adij) # transformando o raster em matriz 

head(adij) 

coord<-adij[,1:2] # coordenadas 

adij<-data.frame(adij[,3:dim(adij)[2]]) 

 

# selecionando apenas linhagens 

lin<-adij[,c(5,7,8,12)] # matriz de linhagens 

 

# selecionando apenas testemunhas 

test<-adij[,c(19,21:23)] # matriz de cultivares 

 

#------------------------------------------------------------------------------------------- 

# mapa tematico 1): adaptacao genotipica regionalizada -------- 

 

# nomes dos genotipos 

names.attr1<-c("(L1) AB082021","(L2) AB082022","(L3) AB092002","(L4) AB092003","(L5) AB092008", 

               "(L6) AB092010","(L7) AB092014","(L8) AB092016","(L9) AB092020","(L10) AB092027", 

               "(L11) AB092028","(L12) AB092031","(L13) AB092032","(L25) AB112090","(L26) AB112092", 

               "(L27) AB112172","(L28) AB112233","(L29) AB112234","(T4) Cambara","(L30) CMG1590","(T2) 

Esmeralda", 

               "(T3) Primavera","(T1) Sertaneja") 

 

# palheta de cores 

pal2<-colorRampPalette(c("red1","yellow","green2","cyan2","blue1","blue4","darkviolet")) 

 

# escala 

at2<-c(-2000,-190,0,190,500,1000,1500,Inf)  

 

labels<-c("-2000","-190","0","+190","+500","+1000","+1500","+2000") # limites da legenda  

 

# plotagem do mapa (pode demorar um pouco)  

spplot(Adij, main="VCU 2012-2013",names.attr = names.attr1, 

       col.regions = pal2,  

       at = at2,par.box = list(col=NA), 

       #margin=(10,0), 

       par.settings = my.settings2, 

       par.strip.text=list(col="black", font=2), #scales = list(draw=T), 

       colorkey = list(space = "bottom",  

                       #   par.settings = my.settings, #layout=c(4,2), #margins = c(5, 7), 

                       labels = list(cex = 0.7,  

                                     at=at2, 

                                     labels=labels))) +  

        spplot(uf.sub[,2], fill= NA, under = T,lwd=0.8,col = "gray20") #+ 

 

grid.text(expression("G+GL+GLA em kg.ha"^-1), x=unit(0.5, "npc"),  

          y=unit(0.05, "npc"), rot=0, 

          gp=gpar(fontsize=13,face="bold")) 
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#------------------------------------------------------------------------------------------- 

# mapa tematico 2): Quem Vence Onde -------- 

 

maxaL<-colnames(adij)[max.col(adij,ties.method="first")] # melhores genotipos (test e lin) 

 

ModI<-data.frame(coord,Type=maxaL) # avaliando mapas so de linhagens 

coordinates(ModI)=~x+y 

proj4string(ModI)=CRS("+proj=longlat +ellps=WGS84 +no_defs") 

gridded(ModI) <- TRUE 

ModI<-raster(ModI) 

 

# plotagem do mapa 

 

spplot(ModI, main="Quem-vence-onde (genÃ³tipos vencedores): Ensaios VCU 2013-2014 - eBLUP", 

       par.settings = my.settings, #layout=c(4,3),margins = c(5, 7), 

       col.regions = 

c("gray","blue2","orange","yellowgreen","pink","yellow","green2","chocolate","cyan","purple","green4","red2"),#at = 

c(1,2), 

       par.box = list(col=NA), 

       par.strip.text=list(col="black", font=1.2),#scales = list(draw=T), 

       colorkey = list(space = "left", 

                       labels=list(labels=vencedores_ano2))) +  

        spplot(uf.sub[,2], fill= NA, under = T,lwd=0.8,col = "black") + 

        spplot(muni.sub[,2], fill= NA, under = T,lwd=0.2,col = "gray40") 

 

#------------------------------------------------------------------------------------------- 

# mapa tematico 3): Superioridade das linhagens em relacao as testemunhas -------- 

 

# Representacao espacial da atuaÃ§ao do programa de melhoramento 

 

 

maxT<-colnames(test)[max.col(test,ties.method="first")] # melhor testemunha 

 

all$Cultivar_melhor<-maxT 

head(all) 

 

test<-data.frame(Media =rowMeans(test), Cultivar_melhor = maxT) # novo dataframe apenas com a melhor testemunha 

 

# comparativo entre linhagens e melhor testemunha 

for(i in 1:dim(lin)[1]){ 

        GR<-max(lin[i,])-test[i,1] 

        if(i == 1){ 

                MAx<-data.frame(Lin=max(lin[i,]), Cul = test[i,1], GR = GR) 

                 

        } 

        else{ 

                MAx.<-data.frame(Lin=max(lin[i,]), Cul = test[i,1], GR = GR) 

                MAx<-rbind(MAx,MAx.) 

        } 

} 

 

 

MAx$GRg<-ifelse(MAx$GR < 0, 0,MAx$GR) 

MAx$PC<-100*(MAx$GRg/MAx$Cul) 

 

ganho<-data.frame(coord, GR = MAx$PC) 

 

 

# ---------- 

maxal<-as.factor(maxaL) 

levels(maxal) 

head(lin) 

 

melhores<-lin 

 

melhores<-lin[,c(5,7,8,12,13)] # ano 1 
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linhagens<-melt(melhores) 

linhagens$Tipo<-"Linhagem-elite" 

(Lmedia2<-mean(linhagens$value)) 

 

melhores$Max<-apply(melhores, 1, max) 

test$Max<-apply(test,1,max) 

 

testemunhas<-melt(test) 

testemunhas$Tipo<-"Cultivares Testemunha" 

(Tmedia2<-mean(testemunhas$value)) 

 

adij$ganho<-ifelse((melhores$Max-test$Max) > 0,(melhores$Max-test$Max),0) 

adij$GANHO<-100*(adij$ganho/test$Max) 

 

Ganho<-data.frame(coord,adij$ganho) # em kg ha 

Ganho<-data.frame(coord,adij$GANHO) # em (%) 

 

coordinates(Ganho)=~x+y 

proj4string(Ganho)=CRS("+proj=longlat +ellps=WGS84 +no_defs") 

gridded(Ganho) <- TRUE 

Ganho<-raster(Ganho) 

spplot(Ganho) 
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Apêndice D. Médias genotípicas empíricas (E-BLUP, matriz Y), em kg ha-1, do primeiro ano de ensaio de VCU (2012-2013) pelo modelo linear 

misto para análise conjunta da variância.  

Genótipo 
Local (ID) 

GO1 MA1 MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 PA1 PA2 PA3 PI1 RO1 RO2 RO3 

L1 5962,81 5075,77 3009,09 2817,50 2935,97 4312,47 3617,78 3099,99 5201,74 1836,15 3496,96 4004,79 4379,37 3389,64 

L2 5409,62 3828,35 2593,28 2866,73 2537,33 4291,40 3777,59 2645,09 4999,93 1938,75 3860,57 4081,78 4419,50 3082,09 

L3 6852,74 4360,89 3303,48 2683,95 2993,10 4711,77 4145,35 3048,81 5335,04 2248,53 4201,80 4648,73 4692,69 3597,51 

L4 6010,15 4805,62 2998,29 2680,53 2623,49 4142,93 3480,87 3386,90 5140,91 1775,46 3388,03 4427,34 4062,76 3270,61 

L5 6972,85 4898,22 3476,31 3005,93 3060,92 5107,24 4222,55 4159,08 5398,14 2393,61 4442,38 4512,90 4853,78 3999,48 

L6 6868,27 4586,87 3332,49 2600,00 2873,50 4715,32 4251,09 3033,22 4964,75 2239,44 4435,51 4149,90 4680,55 3566,08 

L7 6920,66 4860,65 2909,96 2518,11 2672,04 4628,67 3625,51 3611,60 5368,30 2503,09 4365,85 4274,61 4434,25 2968,57 

L8 6863,27 5133,66 3258,51 2961,25 2675,66 4589,00 4581,52 4569,82 5814,15 2489,11 4443,10 4697,62 4923,97 3668,60 

L9 6362,30 4648,68 3200,64 2464,84 2410,54 4551,07 3698,90 3526,96 5532,49 2450,68 4065,95 4639,39 5081,28 3416,26 

L10 5715,08 3966,44 2898,93 2515,54 2539,23 4059,18 3545,66 2707,24 4920,85 2044,82 3496,00 3919,58 4230,40 3835,56 

L11 6213,94 4667,77 3253,38 3007,22 2778,37 4564,71 3814,00 3552,72 5536,62 2398,45 4272,74 4508,64 4636,54 3598,15 

L12 6613,33 4545,76 3528,20 3236,46 3279,79 4718,34 4110,60 3579,82 5699,27 2379,21 4027,79 4424,47 4695,72 3593,71 

L13 6994,50 4609,99 3234,48 2919,99 2792,25 4637,62 3720,41 3156,33 5825,83 2346,24 4076,50 4609,81 4765,22 3689,53 

L25 5738,67 4058,92 2595,92 2586,81 2716,10 4461,77 3459,67 3284,28 5162,62 2081,09 4088,30 3594,64 4835,93 3071,86 

L26 6057,25 4921,15 2866,94 2813,73 2443,49 4671,68 3685,03 3568,37 5011,11 2183,34 4203,93 4448,47 4222,04 3664,11 

L27 6133,71 4273,64 2973,07 2791,71 2775,55 4648,17 3431,88 3200,55 5151,33 2348,18 4685,57 4270,47 4461,74 3545,45 

L28 4295,19 4471,82 1634,63 2472,00 1878,46 4262,35 2270,94 2037,05 4291,96 1859,54 3536,43 3620,02 4788,01 2962,03 

L29 5284,78 4178,99 2797,50 2602,42 1900,72 4289,95 3498,48 3619,81 5145,92 1498,97 4673,04 3745,60 4544,14 3593,69 

T4 5722,49 4948,89 3009,66 3213,61 3137,87 4379,11 3266,81 3191,89 4688,02 2208,21 4591,14 4282,23 4368,97 3514,92 

L30 6560,31 4440,86 2966,44 2868,74 3245,19 4950,49 4114,34 3658,29 5437,57 2292,00 4533,75 4097,08 4901,00 3304,12 

T2 5691,11 4743,53 3119,77 2860,63 2982,62 4711,12 3815,69 3338,60 4913,56 1826,20 4571,47 4174,24 4164,63 3407,16 

T3 4790,87 4249,29 2496,78 2739,72 2814,99 4370,76 3100,20 2469,83 5669,33 2138,22 4942,41 3893,91 4311,39 3394,41 

T1 5935,85 5152,75 2724,39 2663,32 2020,58 4660,29 3558,87 3945,01 5532,58 2675,49 4452,29 4475,06 4761,10 3983,49 
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Apêndice E. Médias genotípicas empíricas (E-BLUP, matriz Y), em kg ha-1, do segundo ano de ensaio de VCU (2013-2014) pelo modelo linear 

misto para análise conjunta da variância. 

Genótipo 
Local (ID) 

GO1 GO2 MA1 MA2 MT1 MT3 MT4 MT5 RO1 RO2 TO1 

L3 6661,12 2960,03 4894,34 2957,30 2698,09 3930,95 5046,71 5201,19 3882,95 2928,92 2466,94 

L4 5596,13 2473,59 4667,86 3040,12 2251,81 3804,49 3676,35 4695,72 3381,49 3025,35 2135,18 

L5 6749,13 3378,60 5139,11 3405,51 2891,79 4649,58 5032,29 5766,87 3625,48 3562,79 2258,64 

L6 6396,48 2947,15 4801,16 3156,70 2862,68 4216,60 4955,13 5447,14 3532,68 3318,93 2337,15 

L7 7005,89 3201,32 4787,20 2858,20 2401,72 3486,89 4951,28 5758,73 3035,36 3021,74 2597,25 

L8 6450,39 3599,92 5300,26 2755,13 2886,55 3929,68 4794,58 6510,79 3933,21 3723,77 2836,89 

L11 6047,65 2498,66 4460,99 2952,52 2816,97 4573,60 4763,09 5297,67 3416,70 3472,57 2022,68 

L14 6071,54 2938,66 4448,37 2424,76 2971,71 4160,43 4523,81 5591,42 2952,48 3413,43 2654,80 

L15 5880,80 3225,63 4273,00 2741,38 2953,91 4547,36 4418,74 5077,90 3120,52 3122,49 2558,70 

L16 5735,94 2795,19 4477,38 2555,25 2717,40 4432,39 4621,99 5006,90 3121,25 3716,40 2359,45 

L17 4975,72 2739,91 4730,74 3107,19 2418,42 3726,53 4237,34 5474,60 3447,48 3827,59 3098,85 

L18 6317,61 2991,65 5034,57 3191,71 2909,68 3849,61 4649,90 5935,11 3838,83 3296,44 2268,98 

L19 5682,19 2719,37 4298,53 2141,43 2464,22 3352,23 3981,88 4833,74 2764,50 3228,43 2015,68 

L20 6750,15 3482,77 4928,58 3367,36 2903,81 3778,29 4793,82 5503,36 3599,07 4024,57 2458,87 

L21 6662,68 3056,35 4736,50 3352,47 2826,93 4432,92 4690,55 5238,27 3342,09 3295,67 1981,44 

L22 7581,10 3349,52 5306,68 3106,03 2874,58 4827,75 4950,33 5436,57 3740,63 3632,59 2916,23 

L23 6975,79 3370,65 5054,89 3224,41 2791,58 4265,43 4981,61 5349,87 3596,11 3713,39 2476,01 

L24 6387,53 3292,83 4448,12 3005,46 2479,38 3697,09 4672,71 4919,72 3082,03 3292,50 2093,99 

T4 4541,76 2707,76 4743,26 2919,68 2764,33 4234,04 4490,28 5049,12 2988,53 3341,87 2365,01 

L30 7215,31 3045,40 4348,95 3254,95 2642,38 4143,95 4945,06 5317,15 3016,83 3293,14 2748,49 

T2 5565,98 2532,82 4856,14 2983,12 2653,25 4455,52 4791,37 5596,97 3359,27 3076,32 2398,40 

T3 3315,64 2682,08 3881,10 1996,21 2589,73 3766,82 4347,44 5714,11 3138,90 2779,43 2167,61 

T1 6043,211 2599,747 4638,278 3503,094 2450,837 4192,068 4510,98 5647,837 3745,265 3378,163 2178,318 
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Apêndice F. Matriz de efeitos genotípicos acrescidos dos efeitos de interação genótipo x ambiente (G+GE, matriz GGE), em kg ha-1, para o 

primeiro ano de ensaio de VCU (2012-2013). 

Genótipo 
Local (ID) 

GO1 MA1 MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 PA1 PA2 PA3 PI1 RO1 RO2 RO3 

L1 -122,83 491,92 44,65 39,64 236,50 -228,20 -68,91 -221,37 -47,91 -344,49 -713,98 -234,40 -195,20 -93,71 

L2 -676,02 -755,50 -371,16 88,87 -162,14 -249,27 90,91 -676,27 -249,72 -241,89 -350,36 -157,41 -155,07 -401,26 

L3 767,10 -222,96 339,04 -93,91 293,64 171,10 458,67 -272,55 85,38 67,89 -9,13 409,55 118,12 114,16 

L4 -75,49 221,78 33,85 -97,33 -75,98 -397,74 -205,81 65,54 -108,74 -405,18 -822,91 188,16 -511,80 -212,74 

L5 887,21 314,38 511,87 228,07 361,46 566,57 535,86 837,72 148,49 212,97 231,44 273,71 279,22 516,13 

L6 782,63 3,02 368,05 -177,86 174,03 174,65 564,41 -288,14 -284,91 58,80 224,57 -89,29 105,98 82,73 

L7 835,02 276,80 -54,48 -259,75 -27,42 88,00 -61,17 290,25 118,65 322,45 154,92 35,42 -140,31 -514,78 

L8 777,63 549,81 294,07 183,39 -23,81 48,33 894,83 1248,46 564,50 308,47 232,17 458,44 349,41 185,25 

L9 276,66 64,83 236,20 -313,02 -288,93 10,40 12,22 205,61 282,84 270,04 -144,99 400,20 506,72 -67,09 

L10 -370,56 -617,41 -65,51 -262,32 -160,24 -481,49 -141,02 -614,12 -328,81 -135,82 -714,93 -319,60 -344,16 352,21 

L11 128,30 83,92 288,94 229,36 78,90 24,04 127,31 231,36 286,97 217,81 61,81 269,45 61,98 114,80 

L12 527,69 -38,09 563,75 458,60 580,32 177,67 423,92 258,46 449,61 198,57 -183,15 185,28 121,16 110,36 

L13 908,85 26,14 270,04 142,13 92,79 96,95 33,73 -165,03 576,17 165,60 -134,43 370,62 190,65 206,18 

L25 -346,97 -524,93 -368,52 -191,05 16,63 -78,90 -227,01 -37,08 -87,04 -99,55 -122,64 -644,54 261,37 -411,49 

L26 -28,40 337,30 -97,50 35,87 -255,98 131,01 -1,66 247,01 -238,54 2,69 -7,01 209,28 -352,52 180,76 

L27 48,07 -310,21 8,63 13,85 76,08 107,50 -254,80 -120,81 -98,32 167,54 474,63 31,28 -112,82 62,10 

L28 -1790,45 -112,02 -1329,81 -305,86 -821,01 -278,32 -1415,75 -1284,31 -957,69 -321,10 -674,50 -619,17 213,45 -521,32 

L29 -800,86 -404,85 -166,94 -175,43 -798,75 -250,72 -188,20 298,45 -103,73 -681,68 462,10 -493,59 -30,42 110,35 

T4 -363,15 365,04 45,22 435,75 438,40 -161,56 -419,88 -129,47 -561,64 27,56 380,20 43,05 -205,60 31,57 

L30 474,67 -142,99 2,00 90,88 545,72 409,82 427,66 336,93 187,92 111,36 322,82 -142,11 326,43 -179,23 

T2 -394,53 159,68 155,33 82,77 283,15 170,45 129,01 17,25 -336,09 -354,45 360,53 -64,94 -409,93 -76,19 

T3 -1294,77 -334,56 -467,66 -38,13 115,52 -169,90 -586,48 -851,53 419,68 -42,42 731,47 -345,28 -263,17 -88,94 

T1 -149,79 568,90 -240,05 -114,54 -678,88 119,63 -127,82 623,66 282,93 494,85 241,36 235,87 186,53 500,14 
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Apêndice G. Matriz de efeitos genotípicos acrescidos dos efeitos de interação genótipo x ambiente (G+GE, matriz GGE), em kg ha-1, para o  

segundo ano de ensaio de VCU (2013-2014). 

Genótipo 
Local (ID) 

GO1 GO2 MA1 MA2 MT1 MT3 MT4 MT5 RO1 RO2 TO1 

L3 547,65 -22,12 187,56 0,77 -7,21 -175,75 402,04 -206,23 506,35 -440,06 58,44 

L4 -517,34 -508,56 -38,92 83,60 -453,48 -302,22 -968,31 -711,71 4,89 -343,63 -273,32 

L5 635,67 396,45 432,33 448,99 186,49 542,87 387,62 359,44 248,88 193,81 -149,87 

L6 283,01 -35,00 94,38 200,18 157,38 109,89 310,47 39,71 156,09 -50,04 -71,35 

L7 892,42 219,16 80,42 -98,32 -303,58 -619,82 306,62 351,31 -341,23 -347,24 188,75 

L8 336,93 617,76 593,48 -201,39 181,26 -177,02 149,92 1103,37 556,62 354,79 428,39 

L11 -65,81 -483,50 -245,79 -4,00 111,68 466,90 118,43 -109,75 40,11 103,59 -385,83 

L14 -41,92 -43,50 -258,42 -531,76 266,42 53,73 -120,86 183,99 -424,11 44,45 246,30 

L15 -232,66 243,47 -433,79 -215,14 248,62 440,65 -225,92 -329,52 -256,07 -246,48 150,20 

L16 -377,52 -186,97 -229,40 -401,27 12,11 325,68 -22,67 -400,52 -255,34 347,42 -49,05 

L17 -1137,74 -242,25 23,96 150,67 -286,87 -380,18 -407,32 67,17 70,89 458,61 690,35 

L18 204,14 9,49 327,79 235,19 204,38 -257,09 5,24 527,69 462,24 -72,54 -139,52 

L19 -431,28 -262,79 -408,26 -815,09 -241,07 -754,47 -662,78 -573,68 -612,09 -140,54 -392,83 

L20 636,68 500,62 221,80 410,84 198,51 -328,42 149,16 95,94 222,47 655,59 50,36 

L21 549,21 74,19 29,72 395,95 121,64 326,21 45,89 -169,15 -34,50 -73,30 -427,06 

L22 1467,63 367,37 599,89 149,51 169,28 721,05 305,66 29,15 364,04 263,61 507,73 

L23 862,32 388,49 348,10 267,88 86,28 158,72 336,94 -57,56 219,51 344,42 67,51 

L24 274,06 310,68 -258,66 48,94 -225,91 -409,62 28,05 -487,70 -294,56 -76,48 -314,51 

T4 -1571,70 -274,40 36,48 -36,84 59,03 127,33 -154,38 -358,31 -388,06 -27,10 -43,50 

L30 1101,84 63,24 -357,83 298,42 -62,91 37,24 300,39 -90,28 -359,76 -75,84 339,99 

T2 -547,49 -449,34 149,35 26,60 -52,04 348,82 146,71 189,55 -17,32 -292,66 -10,11 

T3 -2797,83 -300,08 -825,68 -960,31 -115,57 -339,88 -297,23 306,68 -237,70 -589,55 -240,89 

T1 -70,26 -382,41 -68,50 546,57 -254,46 85,36 -133,68 240,41 368,67 9,18 -230,18 
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Apêndice H. Coeficientes de sensibilidade genotípica (kg ha-1), ajustados para efeitos de covariáveis ambientais geográficas, climáticas e para 

cada Unidade da Federação (Estado), dos genótipos avaliados no primeiro ano de VCU (2012-2013), Os coeficientes foram obtidos 

via regressão PLS da matriz GGE acrescida da média geral (4520 kg ha-1), Os genótipos estão ordenados conforme a magnitude do 

valor genotípico médio (VGM). 

Genótipo 
Geográfica Climática Estado 

VGM Rank RMSE 
Longitude Latitude Altitude Prec Rad Tavg Tmax Tmin PA MT MA PI RO GO 

L5 2,09 -4,36 0,12 -0,07 0,02 -13,35 -7,18 -4,67 12,37 35,31 -110,03 -3,70 -82,91 158,91 4912,5 1 62,75 

L8 6,67 5,14 0,08 -0,20 0,00 -40,62 -39,18 -2,65 152,60 -54,61 136,86 -222,17 -93,88 144,93 4895,9 2 104,74 

L12 0,89 -2,87 0,12 0,68 -0,03 -29,70 -3,70 -18,58 125,41 137,32 -195,16 -244,78 -198,05 97,06 4740,2 3 56,38 

L30 2,67 -5,67 0,07 0,17 0,02 8,67 6,66 1,66 31,72 104,77 -310,88 84,61 -163,10 160,00 4684,4 4 159,46 

L13 -0,18 -4,12 0,22 0,41 0,01 -45,79 -36,72 -7,94 38,19 -32,32 -129,53 -83,97 -7,80 260,04 4681,4 5 133,66 

L3 -3,25 -10,82 0,25 0,51 0,02 -27,25 -14,04 -9,94 -55,22 36,37 -306,92 60,73 -9,25 271,67 4644,0 6 123,70 

T1 2,33 13,41 -0,23 -0,47 0,00 15,94 -21,40 25,55 29,63 -205,46 342,81 62,82 185,04 -165,14 4636,4 7 56,98 

L11 0,34 2,20 -0,01 0,29 -0,01 -7,60 -6,88 -0,80 61,60 7,52 -21,64 -82,26 -30,06 -6,23 4631,5 8 178,29 

L6 0,19 -11,72 0,23 -0,26 0,05 -10,18 -2,14 -5,78 -100,59 37,09 -215,10 157,98 -38,53 271,81 4607,5 9 144,41 

L9 -1,15 2,90 0,05 0,35 -0,01 -27,68 -31,30 1,27 40,71 -93,54 45,13 -76,84 86,43 65,58 4591,2 10 32,85 

L7 10,79 -0,68 0,17 -0,75 0,05 -30,33 -37,80 3,71 109,92 -33,52 0,05 -42,00 -172,77 332,88 4560,9 11 67,12 

L26 2,04 1,74 -0,03 -0,67 0,01 3,68 4,97 -0,68 -31,47 -32,74 216,77 -7,82 22,41 -59,38 4506,6 12 62,43 

L27 -1,46 -3,04 -0,04 0,37 0,03 30,75 2,92 19,78 -45,17 -6,91 -318,21 290,79 33,23 84,77 4494,9 13 63,38 

T4 -0,30 0,97 -0,09 -0,69 0,00 22,89 25,43 -0,72 -87,78 -5,46 223,56 52,27 54,72 -169,73 4469,1 14 124,82 

T2 1,05 -3,33 -0,08 -0,80 0,01 38,16 47,23 -4,45 -98,36 100,59 89,04 95,39 -65,47 -151,15 4467,1 15 79,91 

L1 2,66 2,75 0,06 -0,79 -0,05 -40,00 10,35 -35,14 44,47 58,70 504,28 -445,52 -93,09 -160,15 4371,2 16 50,58 

L4 2,78 3,56 0,09 -0,43 -0,04 -50,33 -10,53 -28,56 85,95 16,05 396,94 -425,68 -75,61 -59,75 4299,9 17 284,08 

L25 -0,23 1,16 -0,09 0,57 -0,01 20,68 8,91 8,66 58,55 60,50 -225,22 51,59 -69,34 -31,99 4279,5 18 148,18 

L29 -3,26 3,97 -0,26 0,09 0,01 60,09 22,95 27,22 -83,59 -55,24 -66,78 314,73 147,34 -198,82 4253,3 19 94,41 

T3 -3,61 6,90 -0,41 0,19 0,00 90,87 45,38 34,05 -73,07 -11,58 -91,19 361,29 124,46 -357,57 4252,9 20 122,20 

L2 -6,23 -3,63 -0,04 0,92 -0,03 17,89 25,71 -4,49 -24,66 109,80 -267,67 33,79 -11,53 -96,57 4174,0 21 52,52 

L10 -7,50 -0,31 0,00 1,20 -0,04 -10,77 -1,31 -6,76 14,89 26,53 -167,51 -83,92 70,50 -70,47 4172,0 22 219,09 

L28 -8,21 8,67 -0,35 -0,67 -0,04 54,09 45,57 7,99 -210,73 -125,88 544,36 129,23 353,94 -556,28 3797,6 23 126,56 
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Apêndice I. Coeficientes de sensibilidade genotípica (kg ha-1), ajustados para efeitos de covariáveis ambientais geográficas, climáticas e para 

cada Unidade da Federação (Estado), dos genótipos avaliados no segundo ano de VCU (2013-2014), Os coeficientes foram obtidos 

via regressão PLS da matriz GGE acrescida da média geral (4520 kg ha-1), Os genótipos estão ordenados conforme a magnitude do 

valor genotípico médio (VGM). 

Genótipo 
Geográfica Climática Estado 

VGM rank RMSE 
Longitude Latitude Altitude Prec Rad Tavg Tmax Tmin MT MA TO RO GO 

L22 7,39 -4,31 0,21 0,08 0,02 -36,33 -32,72 -14,05 -26,73 -16,25 21,07 -111,49 157,61 5029,0 1 9,04 

L8 -8,54 -18,14 0,00 -1,11 0,03 -15,10 -12,07 -7,72 -57,42 -133,64 158,55 95,73 39,15 4942,5 2 38,58 

L5 3,43 -1,84 0,19 0,36 0,01 12,07 -3,50 22,30 70,36 82,46 -449,08 -66,78 124,37 4906,4 3 94,97 

L23 -1,94 -9,82 0,12 -0,97 0,04 -6,41 -25,37 21,59 -81,54 25,28 -203,48 88,26 126,35 4851,4 4 7,83 

L20 -5,91 -7,44 0,08 -1,15 0,04 -7,85 -32,15 27,77 -168,24 53,22 -217,65 238,23 91,18 4838,5 5 39,01 

L18 -0,02 2,19 0,07 0,22 0,00 6,27 -4,24 14,57 -8,66 67,83 -248,59 47,87 35,88 4718,9 6 98,11 

L6 -0,95 -4,68 0,02 -0,33 0,01 14,14 4,75 15,26 35,54 12,98 -160,24 -15,56 36,33 4685,6 7 105,05 

L30 3,54 -18,19 0,07 -1,64 0,06 -11,46 -16,97 3,70 9,45 -90,88 155,17 -158,20 148,17 4677,6 8 53,53 

L3 -4,57 -16,15 0,01 -1,70 0,05 1,82 -13,62 19,43 -60,00 -46,72 -6,09 59,78 83,66 4652,6 9 23,29 

L21 9,30 7,73 0,26 1,24 0,00 4,21 -8,88 17,18 81,24 146,45 -529,97 -120,55 142,16 4649,6 10 54,41 

T1 0,26 14,29 -0,01 0,70 -0,02 15,57 3,53 18,91 -37,04 140,56 -266,55 117,31 -52,18 4599,2 11 60,83 

L7 -4,05 -35,77 0,01 -3,58 0,11 -0,13 -21,51 26,17 -46,44 -155,05 187,71 -65,28 188,28 4590,6 12 88,79 

L11 -2,07 5,29 0,03 1,39 -0,04 20,38 24,47 0,38 118,45 33,59 -293,38 -10,54 -44,32 4543,5 13 133,68 

T2 2,14 8,01 -0,16 0,47 -0,03 30,04 36,82 -0,38 124,39 8,98 70,66 -122,15 -119,58 4537,7 14 111,12 

L14 2,18 -6,19 0,00 0,64 -0,02 -16,14 13,93 -41,20 130,31 -155,53 316,24 -209,38 -13,49 4528,0 15 75,21 

L17 -5,38 19,20 -0,43 -0,60 -0,03 -4,50 7,49 -15,90 -217,33 1,16 688,91 261,45 -307,27 4523,2 16 170,53 

L15 12,34 9,71 0,14 2,11 -0,05 -25,87 6,21 -46,24 159,02 -38,91 138,55 -309,41 23,99 4508,4 17 36,75 

L16 -4,61 0,97 -0,07 0,64 -0,03 0,63 15,01 -17,48 34,14 -57,03 94,32 37,79 -86,27 4479,5 18 40,66 

L24 -2,27 -13,93 0,12 -1,47 0,06 -0,97 -25,13 29,40 -78,04 17,51 -211,00 73,82 147,29 4444,5 19 52,26 

T4 3,59 24,37 -0,27 1,17 -0,06 31,04 42,68 -6,07 73,00 77,82 177,57 -49,47 -240,55 4357,1 20 81,49 

L4 13,64 38,17 0,06 2,16 -0,05 -26,10 -23,67 -9,86 -130,96 241,01 -55,59 56,76 -63,18 4237,1 21 87,70 

L19 -1,57 -2,41 0,04 0,11 0,00 -20,77 -13,51 -14,40 -49,35 -41,04 91,72 49,46 17,38 4107,9 22 164,43 

T3 -12,53 -0,98 -0,41 0,77 -0,08 41,55 79,60 -35,74 213,15 -203,52 448,93 -46,45 -331,00 4015,4 23 109,65 
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Apêndice J. Correlações entre a matriz de covariáveis (C) e a matriz de fatores ortogonais (T) contendo cinco fatores (t1 a t5) para os dois  

                     anos de VCU1. 

Covariável 

VCU 2012-2013 
 

 Covariável 

VCU 2013-2014 

Fator ortogonal (T) 
 

Fator ortogonal (T) 

t1 t2 t3 t4 t5 

 

t1 t2 t3 t4 t5 

Longitude -0,332 -0,666 -0,511 0,052 0,222 

 

Longitude 0,427 0,731 -0,110 0,398 -0,332 

Latitude -0,630 -0,604 0,386 0,032 0,125 

 

Latitude -0,413 0,640 -0,568 0,050 -0,304 

Altitude 0,924 0,055 -0,242 0,030 -0,108 

 

Altitude 0,785 -0,519 0,055 -0,224 -0,168 

Prec 0,178 -0,037 0,781 -0,455 0,113 

 

Prec -0,135 -0,799 -0,227 -0,274 -0,278 

Rad -0,199 -0,331 -0,863 -0,081 -0,154 

 

Rad 0,612 0,660 0,240 0,259 0,197 

Tavg -0,917 0,230 -0,158 -0,139 0,049 

 

Tavg -0,723 0,581 0,321 0,043 0,119 

Tmax -0,364 0,858 -0,302 0,143 0,088 

 

Tmax -0,908 0,118 0,379 0,060 0,007 

Tmin -0,794 -0,426 0,059 -0,281 -0,014 

 

Tmin -0,243 0,873 0,135 0,008 0,198 

PA -0,347 -0,623 0,389 -0,216 0,489 

 

MT -0,556 -0,284 0,753 0,097 -0,180 

MT 0,088 0,808 -0,290 -0,096 0,482 

 

MA -0,089 0,914 -0,239 -0,084 -0,214 

MA -0,112 -0,249 -0,233 0,917 -0,010 

 

TO 0,015 -0,131 -0,427 0,872 0,164 

PI -0,522 -0,097 -0,441 -0,283 -0,474 

 

RO -0,182 -0,381 -0,592 -0,586 0,354 

RO 0,208 0,139 0,645 0,089 -0,706 

 

GO 0,953 -0,081 0,210 -0,101 -0,038 

GO 0,685 -0,465 -0,415 -0,241 -0,114 

   

    
1Valores em negrito designam altas correlações entre padrões ambientais e fatores ortogonais,
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Apêndice K. Correlações entre a matriz de efeitos genotípicos (P) e a matriz de fatores ortogonais (T) contendo cinco fatores (t1 a t5) para os  

                      dois anos de avaliação de ensaios de VCU em arroz de terras altas1. 

Genótipo 

VCU 2012-2013 
 

Genótipo 

VCU 2013-2014 

Fator ortogonal (T) 
 

Fator ortogonal (T) 

t1 t2 t3 t4 t5 
 

t1 t2 t3 t4 t5 

L1 0,317 0,129 0,086 0,673 0,393 

 

L3 0,398 0,125 0,140 0,000 0,265 

L2 -0,003 0,649 0,245 -0,301 0,114 

 

L4 -0,027 0,343 -0,783 -0,150 -0,401 

L3 0,737 0,140 -0,186 -0,371 -0,133 

 

L5 0,313 0,310 0,527 -0,495 -0,240 

L4 0,345 -0,098 0,153 0,428 0,287 

 

L6 0,009 0,296 0,513 -0,246 0,039 

L5 0,325 -0,068 -0,312 -0,162 0,099 

 

L7 0,648 0,175 0,348 0,274 0,332 

L6 0,461 0,117 -0,548 -0,239 -0,173 

 

L8 0,265 -0,301 0,007 0,037 0,248 

L7 0,239 -0,711 -0,536 -0,076 0,167 

 

L11 -0,592 -0,192 0,245 -0,379 -0,210 

L8 0,196 -0,540 0,026 0,091 0,198 

 

L14 -0,062 -0,628 0,254 0,514 -0,140 

L9 0,285 -0,423 0,377 0,029 -0,147 

 

L15 0,039 -0,404 0,149 0,354 -0,502 

L10 0,232 0,283 0,556 -0,164 0,018 

 

L16 -0,441 -0,422 -0,076 -0,006 0,016 

L11 0,060 -0,187 0,358 -0,078 0,302 

 

L17 -0,460 0,051 -0,647 0,274 0,197 

L12 0,525 0,156 0,085 -0,231 0,600 

 

L18 0,054 0,162 0,043 -0,341 -0,054 

L13 0,716 -0,325 0,036 -0,184 -0,035 

 

L19 0,314 -0,367 -0,234 -0,002 0,069 

L25 -0,294 0,129 0,090 -0,348 0,212 

 

L20 0,558 0,190 -0,215 -0,435 0,286 

L26 -0,194 -0,093 -0,182 0,378 -0,090 

 

L21 0,309 0,315 0,331 -0,441 -0,413 

L27 -0,363 0,058 -0,242 -0,660 -0,341 

 

L22 0,615 -0,069 0,014 0,082 -0,092 

L28 -0,430 0,247 0,247 0,363 -0,290 

 

L23 0,702 0,198 0,068 -0,305 0,180 

L29 -0,583 0,119 0,076 -0,089 -0,255 

 

L24 0,717 0,297 0,179 -0,237 0,226 

L30 0,077 0,123 -0,451 -0,450 0,251 

 

L30 0,523 0,092 0,251 0,276 0,086 

T1 -0,504 -0,499 0,260 0,251 -0,248 

 

T1 -0,346 0,307 -0,215 -0,399 -0,099 

T2 -0,391 0,569 -0,467 0,179 0,075 

 

T2 -0,774 0,154 0,199 0,228 -0,146 

T3 -0,709 0,216 0,096 -0,086 -0,138 

 

T3 -0,609 -0,258 0,072 0,154 0,038 

T4 -0,279 0,207 -0,105 0,271 -0,106 

 

T4 -0,719 0,152 -0,142 0,148 -0,130 
1Altas correlações entre efeitos genéticos e fatores ortogonais indicam linearidade entre a resposta do genótipo e efeitos principais captados por T a partir 

da matriz C, Por ex: L3 e L13 em t1 possuem sensibilidade ao aumento da temperatura do ar e é adaptada à regiões mais elevadas, T3 apresentou 

comportamento contrário a L3, L22 é altamente adaptada à Goiás, 


