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RESUMO 

 
CAIRES, A. M. Interação “genótipo x ambiente” em sorgo sob a perspectiva da 
estratificação ambiental. 2019. 118 f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de 
plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.3  
 

A rede de ensaios de sorgo coordenados pela Associação Paulista de 
Produtores de Semente e Mudas (APPS) é conduzida por empresas privadas e públicas de 
melhoramento de sorgo, nas principais regiões produtoras da cultura no Brasil. A rede de 
ensaio da APPS é uma forma de as empresas menores abrangerem área maior com seu 
germoplasma, com custo de experimentação menor. Esta rede de ensaios é utilizada como 
ensaios de VCU (Valor de Cultivo e Uso) pelas empresas filiadas. A partir do momento 
que os genótipos (híbridos) são testados em mais de um ambiente, é possível avaliar um 
componente muito importante no desempenho genotípico, que é a interação “genótipo x 
ambiente” (GxA). Essa interação afeta o desempenho final dos híbridos e, muitas vezes, 
dificulta sua recomendação. Em decorrência disso, tem-se adotado três estratégias 
principais para atenuar ou capitalizar os efeitos dessa interação. O primeiro seria a 
identificação de cultivares com adaptação específica a cada ambiente de cultivo, estratégia 
com aplicabilidade, por exemplo, ao melhoramento de espécies florestais, em que se tem 
possibilidade de seleção de famílias ou clones específicos para determinada propriedade. O 
segundo é o zoneamento agroecológico ou estratificação de ambientes, que consiste no 
agrupamento de ambientes ecologicamente semelhantes, em sub-regiões (estratos) dentro 
dos quais a interação não é significativa. Por último, o terceiro meio consiste na 
identificação e recomendação de cultivares com estabilidade fenotípica. O objetivo deste 
trabalho consistiu em propor uma estratificação ambiental consistente para avaliação e 
recomendação de híbridos de sorgo na região centro-sul do Brasil, incluindo um estudo da 
adaptabilidade e estabilidade de híbridos de interesse. Dados de produtividade de grãos 
(kg.ha-1) de uma série de 81 ensaios de VCU, conduzidos em 21 locais na região, de 2010 a 
2016, foram utilizados. Ao todo, 97 híbridos de sorgo foram testados; avaliando-se entre 
25 e 37 tratamentos genéticos por ensaio. O delineamento experimental foi blocos 
casualizados, com três ou duas repetições. O tratamento estatístico dos dados baseou-se em 
análises de variância individuais (por experimento) e conjuntas (todos os ensaios dentro de 
ano), o que possibilitou quantificar efeitos genotípicos, ambientais e de interação GxA, 
bem como estimar as médias dos tratamentos. De posse destas estimativas, foram 
realizadas as análises de interação GxA para estratificação ambiental (capítulo 3) e 
avaliação da adaptabilidade e estabilidade de genótipos de interesse (capítulo 4). Três 
métodos de estudo de interação GxA baseados em análise multivariada foram empregados: 
Análise AMMI, GGE Biplot e Análise de Fatores (AF). A análise AMMI para 
estratificação de ambientes foi empregada em combinação com a abordagem de “genótipos 
vencedores”. Pelos três métodos buscou-se estabelecer estratos ambientais consistentes ao 
longo dos anos. A concordância entre as estratificações estabelecidas pelos diferentes 
métodos foi baixa (máximo de 44% entre AMMI e GGE), sobretudo com os resultados de 
AF. Esse último método resultou em grande número de estratos ambientais (quarenta), 
porém, boa parte deles representada por estratos de local único. A estratificação ambiental 
escolhida para subsidiar decisões em programas de melhoramento de sorgo na região 
centro-sul do Brasil foi estabelecida combinando-se os resultados de AMMI e GGE; pois, 
estes métodos definiram estratos mais similares entre si, e em menor número (onze cada). 
                                                            
3 Orientador: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA – UFG. 



 

 

A estratificação final (combinada) resultou nove estratos ou mega-ambientes: (Ipiaçu, 
Santa Helena de Goiás e  Sorriso), (Sinop, Vilhena e Unaí), (Birigui, Jardinópolis e 
Uberaba), (Patos de Minas e Uberlândia), (Chapadão do Sul e Guaíra), (Manduri), 
(Paracatu), (Rio Verde) e (Sete Lagoas). No que tange ao desempenho dos genótipos, o 
híbrido SOR32 foi considerado como o mais estável fenotipicamente, tendo conciliado esta 
característica com alta produtividade média de grãos. Nesse sentido, destacou-se também o 
híbrido SOR68, classificado como “genótipo ideal” (estável e de média alta) pela 
abordagem GGE Biplot. O genótipo SOR21 destacou-se por sua adaptabilidade específica 
à localidade Vilhena, o que foi confirmada pelos métodos AMMI e AF.  

 
Palavras-chave: Sorghum bicolor, zoneamento agronômico, AMMI, GGE, análise fatorial, 
adaptabilidade, estabilidade. 

 
 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

CAIRES, A. M. Genotype by environment interaction in sorghum with 
environmental stratification in perspective. 2019. 118 p. Thesis (Doctorate in 
Genetics and Plant Breeding) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2019.4  
 
The sorghum testing network coordinated by the Associação Paulista de Produtores de 
Semente e Mudas (APPS) is conducted in a cooperation of private and public sorghum 
breeding enterprises, in the main growing regions of the crop in Brazil. The APPS test 
network is a way for smaller companies to cover larger areas with their germplasm, with 
lower experiment costs. This experimental network is used as recommendation variety 
trials (named as tests of “value of crop and use” – VCU, in Brazil) by affiliated 
companies. Since genotypes (hybrids) are tested in more than one environment, it is 
possible to assess a very important component in genotypic performance, which is the 
“genotype x environment” interaction (GE). This interaction affects the final 
performance of the hybrids, and often hinders their recommendation. As a result, three 
main strategies have been adopted to mitigate or capitalize on the effects of this 
interaction. The first one would be the identification of cultivars with specific 
adaptation to each growing environment, a strategy with applicability, for example, to 
the breeding of forest species, in which it is possible to select families or clones specific 
to a particular farm. The second is the agroecological zoning or stratification of 
environments, which consists of clustering ecologically similar environments into sub-
regions (strata) within which interaction is not significant. Finally, the third means 
consists in the identification and recommendation of cultivars with phenotypic stability. 
The objective of this study was to propose a consistent environmental stratification for 
the evaluation and recommendation of sorghum hybrids in the central-southern region 
of Brazil, including a study of the adaptability and stability of interesting hybrids. Grain 
yield data (kg.ha-1) from a series of 81 VCU trials conducted in 21 locations of the 
region, from 2010 to 2016, were used. In all, 97 sorghum hybrids were tested; on 
average, assessing between 25 to 37 genetic treatments per experiment. The 
experimental design was randomized blocks, with three or two replications. The 
statistical treatment of data was based on individual (by experiment) and joint (all in-
year trials) variance analyzes, which allowed quantification of genotypic, environmental 
and GE interaction effects, as well as estimation of treatment means. With these 
estimates, GE interaction analyzes for environmental stratification (chapter 3) and 
evaluation of the genotypic adaptability and stability (chapter 4) were performed. Three 
methods of GE interaction study based on multivariate analysis were employed: AMMI 
Analysis, GGE Biplot and Factor Analysis (FA). The AMMI analysis for stratification 
of environments was used in combination with the "winning genotypes" approach. By 
the three methods it was aimed to establish consistent environmental strata over the 
years. The agreement among the stratifications established by the different methods was 
low (maximum of 44% between AMMI and GGE), especially with the results of FA. 
This last method resulted in a large number of environmental strata (forty), however, 
most of them represented by single site strata. The environmental stratification chosen 
to subsidize decisions in sorghum breeding programs in the central-southern region of 
Brazil was established by combining AMMI and GGE results, because these methods 
defined strata more similar to each other and a smaller number of them (eleven each). 
The final stratification (combined) resulted in nine strata or mega-environments: 
                                                            
4 Advisor: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA – UFG. 



 
 

 

(Ipiaçu, Santa Helena de Goiás and Sorriso), (Sinop, Vilhena and Unaí), (Birigui, 
Jardinópolis and Uberaba), (Patos de Minas and Uberlândia), (Chapadão do Sul and 
Guaíra), (Manduri), (Paracatu), (Rio Verde) and (Sete Lagoas).  Regarding the 
performance of the genotypes, the hybrid SOR32 was considered the most stable 
phenotypically, having assembled this characteristic with high grain yield mean. In this 
aspect, the hybrid SOR68, classified as "ideal genotype" (stable and medium high) by 
the GGE Biplot approach, was also highlighted. The SOR21 genotype was 
distinguished by its specific adaptability to the local Vilhena, which was confirmed by 
AMMI and FA methods. 
 
Keywords:  Sorghum bicolor, agronomic zoning, AMMI, GGE, factor analysis, 
adaptability, stability. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

       No Brasil, o sorgo normalmente é cultivado na segunda safra ou “safrinha” e 

em sucessão à cultura da soja, nas principais regiões agrícola do país. Nos últimos anos, a 

área de plantio de sorgo vem sofrendo reduções drásticas, impulsionada principalmente 

pelo aumento da área plantada de milho também em segunda safra. Nesse cenário 

desafiador, as empresas de melhoramento de sorgo terão que lançar cada vez mais híbridos 

produtivos para justificar o seu plantio, ao invés de milho. Na “safrinha” de 2011, a área 

com sorgo no Brasil foi de aproximadamente 817 mil hectares; já na de 2018, a área 

cultivada passou para 761,5 mil hectares, tendo sofrido redução de 7,0%. Nesse mesmo 

período a área de “safrinha” com milho passou de 6,17 milhões de hectares, em 2011, para 

11,57 milhões de hectares, em 2018, que correspondeu a aumento de 87,5% (Conab 2018a, 

2018b, 2018c). 

                   A região centro-sul do Brasil é historicamente a principal região produtora de 

grãos do país, abrangendo importantes estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Nessa região temos também os 

principais estados produtores de sorgo do país, entre os quais se destaca Goiás, com a 

maior área plantada (229,2 mil hectares); seguindo-se Minas Gerais (210,4 mil hectares) 

(Conab, 2018). Fora dessa região, o estado do Maranhão vem em terceiro lugar, com 105,6 

mil hectares e o estado da Bahia, em quarto lugar, com 100,1 mil hectares plantados na 

safrinha de 2017.  

                   Com essa queda na área plantada, muitas empresas de melhoramento de sorgo 

sofreram reduções significativas nos orçamentos de desenvolvimento de novos híbridos. 

Nos programas de melhoramento, o custo mais alto é com a rede de ensaios, incluindo o 

inevitável deslocamento dessa rede para novas fronteiras agrícolas. Nesse tipo de 

avaliação, um componente muito importante no desempenho final dos genótipos em teste 

(híbridos, no caso do sorgo) é a interação “genótipo x ambiente” (GxA). Essa interação 

caracteriza-se pela adaptação fenotípica diferenciada dos genótipos aos ambientes 

distintos. Na sua presença, os genótipos não apresentam comportamento relativo linear 

frente aos ambientes. Logo, sob certa perspectiva, a interação GxA é um complicador ao 
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trabalho do melhorista; pois, dificulta o processo de recomendação de cultivares. Para 

atenuar tais efeitos, três alternativas são reportadas na literatura: identificação de cultivares 

específicas para cada ambiente, estratificação ambientes e/ou recomendação de cultivares 

com maior estabilidade fenotípica (Ramalho et al., 2012).  

                   A possibilidade de maximizar a produção em uma região onde se identifica 

esse tipo de interação, em que nenhum genótipo é o de melhor “performance” em todas as 

localidades, está ligada à possibilidade de dividir a região em sub-regiões relativamente 

homogêneas, em termos de interação GxA. Nesse caso, abre-se a possibilidade de que os 

genótipos superiores em cada uma destas sub-regiões sejam a elas destinados. Tais sub-

regiões, referidas tecnicamente como “mega-ambientes”, são áreas não necessariamente 

contínuas numa região de cultivo, que apresentam condições ambientais que possibilitam 

aos mesmos genótipos serem, sempre, os melhores nesse conjunto de locais (Oliveira et al., 

2003). 

                       Gauch & Zobel (1997) argumentam que, sem essa subdivisão em estratos 

ambientais – zoneamento agronômico, somente adaptações amplas podem ser exploradas; 

mas, com a subdivisão, as adaptações específicas também o podem. Esses autores 

ressaltam, ainda, que a subdivisão de uma região de cultivo, embora possa implicar em 

volume maior de trabalho para melhoristas e produtores de sementes, garantirá 

herdabilidades mais elevadas no processo de seleção, e, portanto, progresso mais rápido 

dentro de um programa de melhoramento genético. Logo, a estratificação ambiental 

apresenta-se como estratégia fundamental para uma gestão eficiente da rede de ensaios 

num programas de melhoramento de espécies como o sorgo. 

                   O objetivo central deste estudo foi propor uma estratificação ambiental para 

avaliação e recomendação de híbridos de sorgo na região centro-sul do Brasil, tomando 

como base uma rede de ensaios conduzida em 24 locais desta região, entre os anos de 2010 

e 2016. Paralelamente, aproveitou-se para avaliar abordagens alternativas empregadas 

nesse tipo de análise e, também, a adaptabilidade e estabilidade dos híbridos testados no 

último ano da série de ensaios.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

2.1      SORGO: IMPORTÂNCIA E ORIGEM 

       O sorgo originou-se no noroeste da África, sendo nessa região onde se encontra 

a maior diversidade de materiais silvestres e cultivados. Provavelmente, a domesticação da 

espécie foi na Etiópia, por seleção nas espécies silvestres Sorghum arundinaceum e/ou 

Sorghum verticilliflorum, há cerca de 7.000 anos. O sorgo foi distribuído por toda a África 

pelas rotas de comércio. Do Oriente Médio, o sorgo chegou à Índia, há 3.000 anos; da 

Índia, alcançou a China pela rota da seda, no século III. Na América do Norte, o sorgo 

chegou em 1857; nos Estados Unidos, pelos escravos e, depois, chegou à América Latina e 

à Austrália (Santos et al., 2005). 

       O fato de essa espécie ter sido originária da África explica sua tolerância ao 

estresse hídrico, uma vez que, nesse continente, existem várias áreas com elevadas 

temperaturas e restrição hídrica; assim, provavelmente, ocorreu seleção favorecendo 

indivíduos adaptados a tais condições (Almeida Filho, 2012). O sorgo é cultivado em todos 

os continentes, em áreas com temperatura média superior a 20oC e período mínimo de 125 

dias livres de geadas, sendo a maioria destas condições indesejáveis para outras culturas, a 

não ser com o uso da irrigação. É conhecido por sua capacidade de sobreviver a condições 

de suprimento hídrico limitado e produzir ainda que ocorram longos períodos de estiagem. 

Embora o sorgo tolere regimes hídricos limitados, o florescimento é a fase mais crítica do 

seu ciclo de vida e um estresse hídrico muito pronunciado nesta fase irá resultar em perdas 

severas na produtividade. 

       A moderna planta de sorgo granífero, Sorghum bicolor L. Moench, é um 

produto da intervenção do homem, que domesticou a espécie e, ao longo de gerações, vem 

transformando-a para satisfazer necessidades humanas. O sorgo é uma extraordinária 

fábrica de energia, de enorme utilidade em regiões quentes e secas, onde o homem não 

consegue boas produtividades de grãos ou de forragem, cultivando outras espécies como o 

milho (Fornasieri Filho & Fornasieri, 2009). 
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                   O sorgo é, atualmente, o quinto cereal mais cultivado no mundo, depois de 

trigo, arroz, milho e cevada (USDA, 2016). A produção de sorgo na América do Norte, 

América do Sul, Europa e Austrália destina-se principalmente à alimentação animal; ao 

passo que na Ásia, África, China e América Central, o grão é importante como alimento 

humano básico (Fornasieri Filho & Fornasieri, 2009). 

                   O sorgo chegou ao Brasil pelas mãos de escravos africanos, sendo a região 

Nordeste uma de suas portas de entrada. Nomes comuns atribuídos ao sorgo pelos 

sertanejos, como “Milho d’Angola” e “Milho-da-Guiné”, sugerem que as primeiras 

cultivares foram introduzidas pelos africanos (Borém et al., 2014). A cultura passou a ser 

explorada de forma racional e econômica no país, principalmente, a partir de 1970.  

Quatro tipos de sorgo são cultivados: granífero, forrageiro, sacarino e vassoura. 

Os sorgos granífero e forrageiro destacam-se em relação à área cultivada, nível tecnológico 

adotado e quanto ao sistema de produção em que são cultivados. A cultura do sorgo 

estabeleceu-se no Brasil com base em resultados obtidos principalmente nos EUA, 

adaptando-os às condições brasileiras (Borém, 2005). 

                   Um fator positivo para a expansão do sorgo no Brasil deve-se à possibilidade 

de cultivá-lo na safra de sucessão (“safrinha”). Nessa época, as condições de cultivo são 

arriscadas pela frequência instável de chuvas e, muitas vezes, em quantidade insuficiente 

para uma boa produção (Almeida Filho, 2012). Outro fator que tem contribuído bastante 

para a expansão dessa segunda safra no Brasil foi o desenvolvimento de cultivares de soja 

superprecoces, que possibilitam o plantio mais cedo das culturas de “safrinha”, nos meses 

de fevereiro e março. O sorgo é uma cultura que adapta bem a esse sistema de produção.  

                   Em síntese, a cultura do sorgo tem sido uma boa opção para produção de grãos 

e forragem em todas as situações em que o déficit hídrico oferece grande risco a outras 

culturas, notadamente o milho. Em termos mercadológicos, o cultivo de sorgo granífero 

em sucessão a culturas de verão, principalmente soja, na chamada “safrinha”, tem 

contribuído para a oferta sustentável de grãos de baixo custo para a agroindústria de 

rações. Atualmente, em toda a região produtora de grãos de sorgo no Brasil Central, o 

sorgo mostra boa liquidez para o agricultor e preços competitivos para a indústria, que, 

cada vez mais, procura alternativas para compor suas rações com qualidade e menor custo 

(Rodrigues et al., 2012). 
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2.2     MELHORAMENTO GENÉTICO DO SORGO 

       O melhoramento de plantas permite o desenvolvimento de cultivares resistentes 

ou tolerantes a pragas, doenças e a estresses climáticos. Além disso, o desenvolvimento de 

cultivares adaptadas a regiões específicas aumenta a segurança alimentar local, tornando 

tais regiões menos dependentes de importação de alimentos, principalmente em épocas de 

crise mundiais (Borém & Miranda, 2009). 

       Além do uso de introdução de materiais genéticos, o melhoramento do sorgo 

pode ser alcançado utilizando-se os métodos clássicos aplicados ao melhoramento de 

espécies autógamas. Na maioria dos programas de melhoramento de sorgo, sejam públicos 

ou privados, as técnicas de melhoramento de plantas autógamas, têm sido utilizadas a 

partir de uma população oriunda de cruzamento biparental, gerada por hibridação de duas 

linhagens puras, seguida de seleção em gerações segregantes (Santos et al., 2005). 

                   O sorgo possui uma característica que torna possível a exploração da 

recombinação entre indivíduos, de forma intensa, podendo, assim, explorar-se também a 

variabilidade gerada via métodos de melhoramento de plantas alógamas; incluem-se aqui a 

exploração da heterose e o uso de machoesterilidade para obtenção de híbridos (Almeida 

Filho, 2012). A machoesterilidade citoplasmática (CMS) é uma característica atribuída à 

interação entre genes mitocondriais e nucleares. Em geral, é causada por rearranjos no 

DNA mitocondrial, levando à formação de novas ORFs (open reading frame) contendo 

fragmentos derivados de outros genes e/ou regiões não codificadoras (Linke & Borner, 

2005). Essas alterações podem provocar modificações no perfil de expressão de genes 

homeóticos (reguladores do desenvolvimento embrionário), que estão relacionados com o 

desenvolvimento dos órgãos masculinos nas flores, levando-se, assim, à machoesterilidade 

(Chase, 2007). 

       A fertilidade masculina pode ser restaurada por uma série de genes nucleares 

denominados restauradores de fertilidade, denotados por Rf. O primeiro sistema 

restaurador de citoplasma machoestéril descoberto em sorgo envolve o citoplasma milo (ou 

A1) e um fator nuclear “kafir”. Outras fontes adicionais de citoplasma machoestéril já 

foram descritas em sorgo. Apesar dessas descobertas, A1 continua a ser o principal 

citoplasma utilizado para a produção de sementes de híbridos de sorgo no mundo (Reddy 

& Stenhouse, 1994). 
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       Com o uso de machoesterilidade, o melhoramento dessa espécie pode ser 

realizado de duas formas: melhorando uma população via aumento gradativo da sua 

frequência de alelos favoráveis, utilizando-se da machoesterilidade genética; ou por 

exploração da heterose, via híbridos simples, utilizando-se da machoesterilidade genética 

citoplasmática. A machoesterilidade foi, inicialmente, utilizada para a produção de 

semente híbrida, porém, ultimamente, vem sendo utilizada também como excelente 

ferramenta para a seleção recorrente em plantas de autofecundação (Canci et al., 1997). 

  

2.3    INTERAÇÃO DE GENÓTIPOS COM AMBIENTES (GxA) 

 

       O caráter de um indivíduo é o conjunto de informações biológicas que o 

identifica, e as diferentes manifestações de um dado caráter definem o seu fenótipo. O 

fenótipo, por sua vez, é influenciado pelo genótipo, que é a constituição genética de um 

indivíduo, e também pelo ambiente, que pode ser definido com o conjunto das condições 

que afetam o crescimento e o desenvolvimento do organismo (Ramalho et al., 2012).  

       O valor fenotípico de um indivíduo, quando avaliado em um ambiente, é o 

resultado da ação do efeito genotípico sob influência do meio ao qual é submetido. O efeito 

do ambiente na expressão fenotípica pode ser comum para todos os genótipos (efeito 

ambiental médio), ou pode ser diferenciado, i.e., específico para cada genótipo (efeito 

interacional). Este último, entretanto, só pode ser estimado quando dois ou mais genótipos 

são avaliados em mais de um ambiente (Cruz et al., 2014). Assim, se for considerado um 

caráter como produtividade de grãos, o fenótipo (F) a ser obtido é função do genótipo (G), 

do ambiente (A) e da interação entre estes fatores (GxA). Esse último componente ocorre 

porque o desempenho dos genótipos, em geral, não é consistente nos vários ambientes; isto 

é, reflete as diferentes sensibilidades dos genótipos às mudanças de ambiente (Ramalho et 

al., 1993); sendo assim, a equação para descrição de caracteres métricos é comumente 

representada como: F = G + A + GxA.  

       O desempenho de cultivares em plantas varia, normalmente, com os ambientes, 

de modo que uma cultivar dificilmente será a melhor em todas as condições de cultivo 

(Vendruscolo et al., 2001). Essa resposta diferenciada dos genótipos à variação ambiental 

é, propriamente, a definição de interação GxA. Isto significa que os efeitos genéticos e 

ambientais não são, necessariamente, independentes (Cruz et al., 2004; Anputhas et al., 

2011).  
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A interação GxA é um fenômeno natural que faz parte da evolução das 

espécies. Seus efeitos permitem o aparecimento de genótipos estáveis e aptos a um 

ambiente específico, assim como daqueles de adaptação geral, aptos a vários ambientes 

(Eberhart & Russell, 1966). 

       Segundo Vencovsky & Barriga (1992), a interação GxA é de natureza genética, 

não no sentido usual, mas, sim, em decorrência de instabilidades das manifestações 

genotípicas entre ambientes. Dessa forma, o comportamento dos genótipos em relação ao 

ambiente tem merecido especial atenção por parte dos melhoristas, pois, isso interfere nos 

processos de seleção. Por essa razão, torna-se importante o conhecimento de estimativas de 

seus efeitos, bem como o seu emprego adequado na determinação da estabilidade 

fenotípica das diferentes variedades. 

       O fenômeno da interação GxA é de grande importância nos programas de 

melhoramento. A partir de sua elucidação é possível executar uma seleção de genótipos 

com adaptação ampla ou específica, escolher locais de seleção, identificar o nível de 

estresse nos ambientes escolhidos, bem como determinar o número ideal de ambientes e de 

genótipos a serem avaliados em cada fase da seleção (Fox et al., 1997). Assim, segundo 

Chaves (2001), no melhoramento de plantas, considerações a respeito da interação GxA 

são essenciais para a eficiência do processo; pois, a maioria dos caracteres de importância 

para o melhoramento, nas diferentes espécies, são caracteres métricos. 

       A interação GxA, segundo Robertson (1959), citado por Cruz et al. (2014), 

pode ser classificada em dois tipos: simples e complexa. A primeira é proporcionada pela 

diferença nas estimativas da variância genética de um ambiente para outro, sem alteração 

na posição relativa dos genótipos. A segunda ocorre pela falta de correlação entre os 

desempenhos dos genótipos, de modo que estes apresentam diferentes respostas às 

variações ambientais, causando alteração na sua classificação, considerando os diversos 

ambientes. 

         Cruz & Castoldi (1991) defenderam a adequabilidade da decomposição 

proposta por Robertson (1959), em interações de natureza simples ou complexa, assim 

como propuseram alternativas mais apropriadas para decompor a interação GxA no 

melhoramento de genético de plantas. Os autores ressaltaram o fato de a decomposição 

tradicional ser bastante influenciada pela diferença de variação entre genótipos expressa 

nos ambientes, superestimando a contribuição da parte complexa (principalmente nos 

casos de alta correlação), ou subestimando-a nos casos de baixa correlação. Então, 



 
 

16 
 

sugeriram nova decomposição do quadrado médio da interação, modificando a estimação 

da parte complexa, ponderando de maneira mais eficiente a contribuição da correlação e da 

diferença de variabilidade genotípica manifestada nos dois locais.  

       A interação GxA estará sempre presente quando tivemos envolvidos um 

genótipo e um ambiente; porém, por questões da estimação estatística do fenômeno, serão 

necessários no mínimo dois genótipos e dois ambientes para sua estimação ser possível. 

Tendo em vista essa problemática, iremos nos deparar, na literatura, com autores que 

avaliam a interação GxA como algo negativo para o melhoramento, bem como aqueles que 

avaliam-na como algo positivo, tentando explorar ao máximo a sua magnitude para indicar, 

especificamente, os melhores genótipos para os produtores rurais.  

       Ramalho et al. (2012) citam três meios de atenuar o efeito da interação GxA. O 

primeiro seria a identificação de cultivares específicas para cada ambiente; estratégia com 

certa aplicabilidade, por exemplo, ao melhoramento de espécies florestais, em que se tem 

possibilidade de seleção de famílias ou clones específicos para determinada propriedade. O 

segundo seria o zoneamento ecológico ou estratificação de ambientes, que consiste no 

agrupamento de ambientes ecologicamente semelhantes, em sub-regiões dentro das quais a 

interação passa a não ser significativa. Por último, a terceira alternativa seria a 

identificação e recomendação de cultivares com maior estabilidade fenotípica. 

 

2.4    ESTRATIFICAÇÃO AMBIENTAL 

 
2.4.1 Considerações gerais 

 
       Uma vez identificada a interação GxA, os caminhos seguidos pelos 

melhoristas, em geral, são: identificação de genótipos adaptados a ambientes particulares; 

identificação de genótipos de ampla adaptabilidade; e/ou estratificação ambiental ou 

zoneamento agronômico (Branquinho, 2011). Segundo Maranha (2005), a identificação de 

cultivares específicas para cada ambiente é uma opção que procura explorar de maneira 

positiva a interação GxA, com a intenção de maximizar ou capitalizar os ganhos genéticos 

dos materiais em um ambiente específico. Apesar de possível, sua aplicação é dificultada, 

devido ao alto custo envolvido na sua implementação.  

       A estratificação com base na interação GxA pode ser realizada a partir da 

análise de dados dos ensaios de avaliação de cultivares, conduzidos em vários ambientes 

da região alvo. Seu pressuposto básico é o de que as diferenças entre ambientes não são 
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totalmente aleatórias, nem totalmente sistemáticas; assim, busca-se determinar a estrutura 

dessa variação, distribuindo-a entre e dentro das sub-regiões (Chaves, 2001). Define-se 

como estrato ambiental um grupo de locais, contíguos ou não, pertencentes a uma mesma 

região de cultivo, dentro da qual a interação GxA é pequena ou não significativa (Gauch & 

Zobel, 1997). 

       A estratificação ambiental é usada efetivamente para reduzir os efeitos da 

interação GxA. Entretanto, em geral, apresenta o inconveniente de o agrupamento ser feito 

com base em diferenças macroambientais, i.e., controlando tão somente a interação 

“genótipos x locais”, de modo que a estratificação torna-se vulnerável às variações 

imprevisíveis que possam ocorrer no ambiente (Eberhart & Russell, 1966). Por exemplo, 

segundo Tai (1971), a interação “genótipos x anos”, na maioria das vezes, ainda permanece 

elevada dentro de estratos. Contrariamente, Liang et al. (1966), ao avaliarem a magnitude 

dos diferentes tipos de interação GxA em ensaios varietais de trigo, cevada e aveia, 

conduzidos por três anos e com propósito de agrupamento de locais, consideraram 

irrelevantes as interações “genótipos x anos” e “genótipos x locais x anos”.        

Segundo Vencovsky et al. (1990), o estudo de zoneamento nos experimentos de 

competição de cultivares é de grande importância, pois impede que a escolha dos 

ambientes da rede de avaliação seja completamente subjetiva ou influenciada apenas por 

fatores não relacionados com aspectos da cultura. Entre as vantagens da construção da rede 

de avaliação de genótipos, de acordo com similaridades ambientais, estão a atenuação da 

interação GxA e a redução de custos, pela eliminação de ambientes semelhantes, ou até 

redundantes. Além disso, a estratificação ambiental permite que os melhoristas trabalhem 

com herdabilidades mais altas e, consequentemente, com progressos mais rápidos em seus 

programas de melhoramento genético (Gauch & Zobel, 1997). 

       Em termos experimentais, quando se dispõe de uma rede de ambientes para 

avaliação de cultivares, é fundamental identificar se há, entre os ambientes disponíveis, 

padrões de similaridades de respostas das cultivares. Dessa maneira, torna-se possível 

avaliar o grau de representatividade dos ensaios na faixa de adaptação da cultura, tomando 

decisões sobre descarte de ambientes, caso haja problemas técnicos ou escassez de 

recursos; além da possibilidade de identificar grupos de ambientes em que a interação GxA 

possa ser não significativa (Cruz et al., 2012).  

       O método de Horner & Frey (1957) é relatado na literatura como um dos mais 

antigos no estudo de estratificação ambiental. Nele, são feitas análises conjuntas de 
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variância envolvendo todos os pares de locais e, em cada uma dessas análises, dois locais 

são considerados ecologicamente semelhantes se a respectiva análise não apresentar 

significância estatística para o valor do quadrado médio da interação. Isso indica que tais 

ambientes podem ser agrupados numa mesma sub-região ou estrato ambiental. Lin (1982) 

utilizou procedimento análogo, que consiste em estimar a soma de quadrados para a 

interação entre genótipos e pares de ambientes e, posteriormente, agrupar aqueles 

ambientes cuja interação for não significativa. O método prossegue com a estimação da 

soma de quadrados entre genótipos e grupos de três ambientes, sendo empregado o teste F 

para avaliar a possibilidade da formação de novo grupo (Cruz et al., 2012). 

         A distância euclidiana também é outra estatística usada para esse fim. 

Mungomery et al. (1974), citados por Lavoranti (2003), utilizaram-na para o agrupamento 

de ambientes semelhantes, com a finalidade de dividir uma macrorregião em sub-regiões, 

ou permitir a eliminação de ambientes com características muito similares. Uma 

desvantagem desses enfoques é que o agrupamento em si não oferece informação quanto à 

performance produtiva dos genótipos, ao longo dos ambientes em avaliação (Pacheco, 

2004). Assim, abordagens multivariadas aplicadas a uma matriz de dados com genótipos 

nas linhas e ambientes nas colunas ganharam aplicabilidade, em razão de naturalmente 

descreveram ambos os comportamentos. 

 

2.4.2 Alguns métodos multivariados de estratificação 

 

2.4.2.1 Análise AMMI 

 

         Segundo Lavoranti (2003), uma tendência que se firmou nos estudos de 

interação GxA foi o uso de métodos multivariados, ou aqueles que integram métodos 

univariados com técnicas multivariadas. Alguns desses métodos, como a análise de 

componentes principais (ACP) e a análise de agrupamento, não apresentam as limitações 

decorrentes da análise de regressão linear, e, portanto, têm sido usados para elucidar a 

estrutura interna da interação GxA. Nesse sentido, duas técnicas têm sido comumente 

empregadas: a) técnicas de ordenação, tais como ACP, análise de coordenadas principais e 

análise de fatores; e b) técnicas de classificação, tais como análise de agrupamento e 

análise discriminante. 
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       Nesse contexto, uma das técnicas que vem ganhando espaço em aplicações 

desse tipo tem sido a análise AMMI (Additive Main Effects and Multiplicative Interaction). 

O objetivo principal dessa análise é selecionar modelos que expliquem o padrão 

relacionado à interação GxA (SQGxA(padrão)), descartando-se ruídos presentes nos dados e 

sem interesse na predição agronômica (SQGxA(ruídos)). 

       O método AMMI de análise combina, num único modelo, componentes 

aditivos para os efeitos principais (genótipos e ambientes) e componentes multiplicativos 

para os efeitos da interação GxA (Duarte & Vencovsky, 1999). Segundo Branquinho 

(2011), este modelo é semelhante ao utilizado para análise conjunta da variância, com a 

diferença no componente associado à interação do genótipo “i” com o ambiente “j”, (ga)ij, 

que passa a ser modelado multiplicativamente por ∑ 𝜆𝜆𝑘𝑘 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑘𝑘 𝛼𝛼𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑝𝑝
𝑘𝑘=1 , conforme propuseram 

Zobel et al. (1988).  

       O modelo é ajustado sequencialmente, combinando-se análise de variância 

(ANOVA) e análise de componentes principais (ACP). Neste processo, os resíduos do 

ajuste de efeitos principais por ANOVA, ijga)(
∧

, arranjados numa matriz GA de ordem 

(g×a) – com “g” genótipos nas linhas e “a” ambientes nas colunas, são modelados, em um 

segundo passo, pela ACP, a qual deve ser executada de forma integrada para as linhas e 

colunas da matriz (ACP duplamente centrada). Uma abordagem alternativa é realizar esta 

etapa via técnica matemática de “decomposição por valores singulares” (DVS) da matriz 

GA, conforme preconizam Duarte & Vencovsky (1999).   

A decomposição por valores singulares é uma técnica da álgebra matricial, de 

propriedades matemáticas muito fortes. Sua proposição é atribuída a Eckart & Young 

(1936), do que vem a sinonímia Teorema de Eckart-Young (Souza, 1988, citado por 

Duarte & Vencovsky, 1999). Em essência, uma matriz de dados pode ser imaginada 

geometricamente como pontos para cada linha, num espaço com várias dimensões, e eixos 

como as colunas (ou o inverso). A decomposição DVS deriva novos eixos, os componentes 

principais (PC). O primeiro PC captura a maior parte da variação nos dados da matriz; por 

isso, define um eixo principal ou linha de quadrados mínimos através da dimensão de 

maior variabilidade na nuvem dos pontos originais. Da mesma forma, os dois primeiros 

componentes definem o plano de quadrados mínimos associado à variação dos dados na 

matriz. Assim, a variação pode ser capturada e expressa como uma porcentagem do 

original (Gauch, 2006). 
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        Duarte & Vencovsky (1999) ressaltam que o caráter multivariado da análise 

AMMI difere um pouco do inerente à maioria das aplicações de técnicas multivariadas. 

Aqui as medidas experimentais referem-se a um único caráter biológico (ex: produtividade 

de grãos), que recebe, num determinado momento, tratamento estatístico multivariado. Na 

maior parte dos casos, os dados já são provenientes de vários caracteres (ex. altura de 

planta, produtividade de grãos, percentagem de óleo etc.), buscando-se, por exemplo, 

através de técnicas como ACP, encontrar combinações lineares destas variáveis que melhor 

descrevam a variabilidade dos indivíduos. Este não é o caso da análise AMMI, a qual 

utiliza o mesmo procedimento, mas, tomando-se os ambientes como tais variáveis. 

       Uma virtude do método AMMI está na possibilidade de representar, num único 

gráfico, os efeitos de interação para cada genótipo e cada ambiente (Duarte & Vencovsky 

1999). O gráfico denominado biplot (Gabriel, 1971) é uma técnica multivariada com 

objetivo de representar graficamente uma matriz de dados, de tal forma que esta 

representação permita visualizar as relações e inter-relações entre linhas e colunas da 

matriz. Fatorando a matriz original de dados por DVS como a soma de produtos de 

matrizes que contém os marcadores de linhas e colunas (elementos da representação 

gráfica), consegue-se uma avaliação visual da estrutura da matriz de dados (Souza, 2010).  

       Nessa representação gráfica as linhas e colunas da matriz podem ser, por 

exemplo, genótipos e ambientes, linhagens e testadores etc. Na produção de plantas e em 

dados genéticos, as colunas da matriz ainda podem representar caracteres, marcadores 

genéticos, anos etc. O biplot permite a visualização dos dados conforme as seguintes 

propriedades: a) inter-relação entre as entradas de mesma categoria – linhas (e.g., 

genótipos) ou colunas (e.g., ambientes); b) inter-relação entre as entradas nas linhas e 

colunas (e.g. interação GxA). Ambas as propriedades podem ser utilizadas no contexto da 

estratificação de ambientes para zoneamento agronômico.  

 O maior problema relacionado aos diferentes métodos de estratificação 

ambiental se refere à construção de zonas inconsistentes ao longo do tempo; ou seja, em 

diferentes anos agrícolas os mesmos locais se reúnem em diferentes estratos. Dessa forma, 

a similaridade ambiental observada em um ciclo de seleção nem sempre se repete nos 

demais, ainda que os genótipos e os locais sejam repetidos ao longo de vários períodos 

(Felipe, 2008). Além disso, Gauch (1992), citado por Felipe (2008), afirma que o número 

útil de estratos deve ser o mínimo necessário; ou seja, o objetivo da estratificação só é 

atingido quando o número de estratos formados é pequeno, mas não único. Branquinho 
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(2011) ratifica que a diversidade de métodos e sua busca constante de aprimoramentos no 

campo da estratificação ambiental decorrem, principalmente, da ineficiência das 

abordagens disponíveis em produzir estratificações que se mostrem consistentes ao longo 

dos anos.  

Pacheco et al. (2017) avaliaram três métodos de estratificação ambiental para 

recomendação de cultivares de soja, a partir de uma série trienal de ensaios varietais 

envolvendo diferentes grupos de maturação (precoce, médio e tardio); mas, somente um 

deles mostrou eficácia. A consistência da estratificação ao longo dos anos apenas foi 

alcançada pela análise AMMI com abordagem de “genótipos vencedores” – focada apenas 

nos genótipos com as maiores produtividades médias em cada local. Os resultados foram 

animadores no sentido de recomendarem a aplicação desse tipo de método. 

       Na comparação da família de modelos AMMI (com um, dois, três ... ou todos 

os eixos principais de interação estimáveis), Pacheco et al. (2017) evidenciaram tendência 

de aumento do número de estratos formados pelos modelos mais parametrizados (AMMI2 

a AMMI4), em relação ao modelo  AMMI1; além de ter havido redução na consistência 

dos agrupamentos ao longo dos anos, à medida que se aumentou a ordem do modelo 

utilizado. Assim, a maior consistência dos agrupamentos ocorreu quando se empregou o 

modelo AMMI1. Os autores ainda defenderam essa abordagem por comportar certas 

flexibilizações. Por exemplo, se um local não se agrupa com outros porque o genótipo de 

melhor desempenho vence em apenas uma das localidades (adaptação muito específica), 

para se garantir algum agrupamento, outro genótipo bem classificado pode ser 

considerado, em detrimento do primeiro, desde que a perda decorrente desta substituição 

não seja grande. 

 

2.4.2.2 Análise GGE Biplot   

 

O conceito de análise GGE originou-se na busca de mega-ambientes para 

espécies cultivadas (Yan, 2001). Como já definido, o rendimento de uma cultivar (ou 

qualquer outra medida do desempenho da cultivar) em um ambiente é um misto do efeito 

principal do genótipo (G), efeito principal do meio ambiente (A) e efeito da interação dos 

genótipos com o ambiente (GxA). Em análises normais de mega-ambientes, A representa 

80% da variação total do caráter, e G e GxA, cerca de 10% cada (Gauch & Zobel, 1996; 

Yan et al., 2000). No entanto, para avaliar a cultivar, apenas G e GxA são relevantes 
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(Gauch & Zobel, 1996). Além disso, tanto G como GxA devem ser considerados na 

avaliação de cultivares. Daí o uso do termo GGE, derivado dos correspondentes termos em 

inglês (Yan et al., 2000). 

Esta ideia, proposta por Yan et al. (2000), resultou numa modificação à análise 

AMMI convencional, denominada GGE Biplot (Genotype and Genotype by Environments 

Interaction). A análise GGE parte de uma matriz de dados que agrupa o efeito de genótipo 

(G) com o efeito da interação GxA, aos quais, conjuntamente, são aplicados a ACP ou 

DVS, modelando-os de forma multiplicativa no chamado modelo SREG (Sites 

Regression). Tal como a ACP, o procedimento SREG é um modelo multiplicativo de 

regressão para locais (ou sítios). Seu gráfico é chamado de GGE biplot, conforme descrito 

por Yan et al. (2000), sendo derivado do modelo geral sugerido por Cornelius et al. (1996) 

e Crossa & Cornelius (1997): 

Yij = Y�.j + �λkξikηjk + εij

n

k=1

 

A análise GGE Biplot, entretanto, se baseia no modelo simplificado com apenas dois 

componentes principais (Yan et al., 2000): 

Yij − Y�.j = λ1ξi1ηj1 + λ2ξi2ηj2 + εij 

em que: 

Yij é a média de produtividade do cultivar i no ambiente j; 

Y�.j  é a média geral dos cultivares no ambiente j; 

λ1 e λ2 são os valores singulares da matriz GGE, associados ao primeiro e segundo 

componentes principais (CP1 e CP2), respectivamente; 

ξi1 e ξi2 são elementos relativos ao genótipo i nos autovetores associados aos 

componentes CP1 e CP2, respectivamente; 

ηj1 e  ηj2 são elementos relativos ao ambiente j nos autovetores associados aos 

componentes CP1 e CP2, respectivamente; e  

εij é o erro associado à observação Yij. 

 

Segundo Yan (2001), o método GGE Biplot havia sido usado anteriormente em 

análises de dados de ensaios de multiambientais, por exemplo, por Cooper et al. (1997). 

Mas, os métodos de interpretação da análise GGE Biplot ficaram disponíveis apenas após 

as publicações de Yan (1999) e Yan et al. (2000). A principal vantagem dessa técnica, em 
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relação à análise AMMI, reside no fato de que de GGE explica sempre uma parcela 

intermediária da soma de quadrados de genótipos (G) + interação (GxA), em relação aos 

modelos AMMI1 e AMMI2. 

Na literatura são encontrados diversos trabalhos de estudo de estratificação 

ambiental e estudo de estabilidade e adaptabilidade, em que são comparados resultados 

obtidos pelas análises AMMI e GGE Biplot. Embora seja comum encontrar autores citando 

que AMMI seja superior sobre a análise GGE Biplot, ou vice e versa, os resultados devem 

ser vistos com ressalva; pois, mesmo sendo duas análises multivariadas, na análise AMMI 

biplots são gerados a partir da matriz GA, já na análise GGE  esses gráficos derivam da 

matriz GGE= G+GA. Portanto, os métodos não analisam ou decompõem a mesma 

variação fenotípica.   

A interpretação gráfica dos biplots na análise GGE vem tendo grande aceitação 

no meio científico, devido à facilidade de interpretação e disponibilidade de gráficos 

desenvolvidos especificamente para os estudos de estratificação ambiental, estabilidade 

fenotípica e adaptabilidade. Na análise GGE são produzidos os seguintes tipos de biplot: 

“quem venceu onde” (which-won-where); discriminação representativa (discrimitiveness x 

representativeness); média versus estabilidade; ordenação de ambientes (ranking 

enviromment). A análise “which-won-where” é uma característica única do método GGE 

Biplot, em que o particionamento dos genótipos nos setores indica a presença de interação 

GxA significativa (Alwala et al., 2010). 

  

2.4.2.3 Análise de Fatores  

 

A análise de fatores, assim como componentes principais e componentes 

principais canônicos, é uma técnica de análise multivariada utilizada no estudo da estrutura 

de correlação ou de covariância, envolvendo várias variáveis simultaneamente. Conforme 

Murakami (2001) e Ferreira (2008), a técnica de análise de fatores foi inicialmente 

desenvolvida por psicólogos. Durante anos adquiriu linguagem e técnica própria e seu uso 

foi limitado em razão da complexidade dos cálculos envolvidos. Porém, com o 

desenvolvimento computacional, essa técnica tem sido retomada, abrangendo as mais 

diversas áreas (Gabluglio, 2010). O objetivo principal é a simplificação ou explicação 

desta estrutura de correlação entre um grande número de variáveis por meio de poucas 

variáveis abstratas não observáveis, denominadas fatores (Resende et al., 2014). Cada fator 
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irá agrupar um conjunto de ambientes altamente correlacionados entre si e fracamente 

correlacionados com os outros ambientes agrupados nos demais fatores. 

A possibilidade de reduzir um grande número de variáveis originais a um 

pequeno número de variáveis abstratas viabilizou o uso dessa técnica também em trabalhos 

que estudam o fenômeno de interação GxA. Tendo em vista essa possibilidade, Murakami 

& Cruz (2004) propuseram o método de análise de fatores para análises de adaptabilidade e 

estratificação ambiental, aplicadas à matriz de interações GA. Garbuglio & Ferreira (2015) 

estenderam o procedimento para comportar a análise aplicada também à matriz GGE. 

        O modelo de fator comum assume pressupostos explícitos sobre como é 

medida cada variável no conjunto de dados. O modelo sustenta que a variância observada 

em cada medida pode ser atribuída a um número relativamente pequeno de fatores comuns 

e a um único fator específico (Lattin et al., 2011). 

A análise de fatores pode ser considerada uma extensão da análise de 

componentes principais. Ambas podem ser vistas como tentativas de aproximação da 

matriz de covariância dos dados. No entanto, a aproximação baseada no modelo de análise 

fatorial é mais elaborada. A principal questão na análise fatorial é se os dados são 

consistentes com uma estrutura prescrita (Johnson & Wichern,1992). 

A análise de fatores, conforme descrito em Johnson & Wichern (1992), segue o 

modelo: 

Xj = Ij1F1 + Ij2F2 + ⋯+ IjmFm + εj 

em que:  

Xj: é a jth variável, com j = 1,2, .... v; 

Ijk: é a carga fatorial para a j-ésima variável associada ao k-ésimo fator, em que k = 

1,2, ..., m (número de fatores comuns); 

Fk: é o k-ésimo fator comum;  

εj: é o fator específico associado à j-ésima variável; sendo j=p para genótipos ou 

j=q para ambientes. 

 
Para a utilização da análise de fatores em estudos de adaptabilidade e 

estratificação ambiental, deve-se destacar o fato de que X1, X2, … Xj representam uma 

única variável como, por exemplo, produtividade de grãos; porém, avaliada em cada um 

dos “q” ambientes em que os genótipos foram testados ou dos “p” genótipos referentes aos 

“q” ambientes (Garbuglio, 2010). 
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A carga fatorial do fator Fk é dada pela correlação entre o fator e a variável 

correspondente, ou seja (Garbuglio, 2010): 

 
 rxjFk=

Cov�xj,Fk�

�V�xj�V(Fk)
=ljk

 

 Na análise de fatores são impostas as seguintes restrições em relação aos 

fatores comuns: i) média nula: F�k = 0, para k=1,2, ..., m; ii) variância unitária: Var(Fk) =

1; e iii) covariância nula: Cov(Fk, Fk′) = 0, com k ≠ k’, propriedade que garante que os 

fatores sejam ortogonais. Também são apresentadas as seguintes propriedades relativas aos 

fatores específicos: i) média nula, sendo xj = ∑ ljkFk + εj
m
k=1  e x�j = 0 e F�k = 0, portanto, 

ε��� = 0; ii) variância: Var�εj� = σej
2 , denominada especificidade ou unicidade; iii) 

covariância entre os fatores (específicos): Cov�εj,εj′� = 0, com j ≠ j’, ou seja, os fatores 

específicos são não correlacionados; e iv) covariância entre fatores específicos e 

comuns: Cov�ε,, Fk� = 0, para j=1,2, ..., v e k=1,2, ..., m; ou seja, os vetores de fatores 

específicos são ortogonais aos vetores de fatores comuns. 

Outro conceito importante nos resultados produzidos por essa análise é a 

comunalidade, que representa a medida da eficiência da representação de uma variável xj 

por uma parte comum, também envolvida nas demais variáveis analisadas. Souza (1988), 

citado por Cruz & Carneiro (2003), relata que têm sido aceitos como razoáveis valores de 

comunalidade superiores a 0,64, pois são equivalentes a uma correlação próxima de 0,80 

entre a variável padronizada e a parte comum que explica esta variável. Calculam-se, 

portanto, tantas comunalidades quantas variáveis existirem em estudo (Murakami, 2001).  

A forma funcional do modelo de análise de fatores é dada por: 

𝑋𝑋 = 𝑌𝑌Ʌ + 𝜀𝜀 

em que: 

𝑋𝑋: originalmente, é a matriz (g×a) de observações que apresenta os valores obtidos 

para cada genótipo e a variável analisada, destacando-se que a variável é 

representada por uma mesma característica medida em vários ambientes;  

𝑌𝑌: matriz (g×m) de fatores comuns;  

Ʌ : matriz (m×a) de cargas fatoriais;  

𝜀𝜀: matriz (g×a) de fatores específicos.  
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Para cada vetor de variáveis tem-se: 𝑥𝑥�𝑗𝑗 = 𝑌𝑌�𝑙𝑙𝑗𝑗 + 𝜀𝜀�̃�𝑗; em que 𝑥𝑥�𝑗𝑗 é o vetor de 

observações da variável no ambiente j, de dimensão g×1; 𝑌𝑌�  é a matriz de fatores comuns 

de dimensão g×m; 𝑙𝑙𝑗𝑗 é o vetor de cargas fatoriais, de dimensão m×1; e 𝜀𝜀�̃�𝑗 é o vetor de 

fatores específicos, de dimensão g×1, associado à variável quantificada no j-ésimo 

ambiente.  

       De acordo com Garbuglio (2010), em análise GxA para estratificação 

ambiental, a matriz 𝑋𝑋 de observações é substituída pela matriz de médias fenotípicas, 

procurando o estabelecimento de combinações lineares que permitam a interpretação 

quanto aos grupos de ambientes com o mesmo padrão de discriminação genotípica, e 

capazes de reter o máximo das associações originalmente disponíveis entre os ambientes 

estudados. Como, nesta análise, procura-se relacionar conjunto de variáveis observáveis, 

representadas na matriz 𝑋𝑋, com outras que, em parte, são denominadas fatores comuns, 

representadas na matriz 𝑌𝑌, e outras denominadas fator específico, representada na matriz ε, 

tem-se também associação entre as respectivas matrizes de variâncias e covariâncias, como 

ilustrado a seguir: 

𝑅𝑅 = Λ′Λ + Ψ 

em que: 𝑅𝑅 é a matriz (a x a) de correlações entre os desempenhos dos genótipos em cada 

par de ambientes considerados.  

Por outro lado, pode ser obtido: 

𝑅𝑅𝑐𝑐 = 𝑅𝑅 − Ψ = Λ′Λ 

em que: 𝑅𝑅𝑐𝑐 é denominada matriz de correlações reduzidas do modelo de análise fatorial e 

apresenta os mesmos elementos da matriz de correlação original, à exceção da sua 

diagonal, cujos elementos são reduzidos de 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑗𝑗2  e chamados de comunalidade.  

Segundo Cruz & Carneiro (2014), o problema fundamental da análise de 

fatores reduz-se ao cálculo da matriz de cargas fatoriais Λ e da diagonal de especificidade 

Ψ, cujos elementos não nulos são 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑗𝑗2 , a partir da matriz 𝑅𝑅 conhecida. 

 Uma maneira de fatorar 𝑅𝑅𝑐𝑐 é usando o teorema da decomposição espectral, em 

que qualquer matriz simétrica 𝑅𝑅𝑐𝑐, pode ser escrita como: 

𝑅𝑅𝑐𝑐 = 𝑅𝑅 − Ψ = Λ′Λ = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵′ = �𝜆𝜆𝑗𝑗𝛼𝛼�𝑗𝑗𝛼𝛼�𝑗𝑗′
ℎ

𝑗𝑗=1

 

sendo:  𝜆𝜆1 ≥ 𝜆𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝜆ℎ os autovalores de 𝑅𝑅𝑐𝑐; e 𝛼𝛼�1,𝛼𝛼�2, … ,𝛼𝛼�ℎ os autovalores 

correspondentes. 
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 De outra forma, tem-se: 𝑅𝑅𝑐𝑐 = Λ′Λ = �𝐵𝐵′𝐵𝐵1/2��𝐵𝐵1/2𝐵𝐵�. Assim, Λ = 𝐵𝐵𝐵𝐵1/2. Na 

prática, não se dispõe de 𝑅𝑅𝑐𝑐, mas de 𝑅𝑅 e utiliza-se um número m< h de fatores comuns. O 

objetivo é explicar o máximo da variação em xj com o menor número possível de fatores, 

tornando εj mínimo. Alguns autores escolhem um número de fatores comuns igual ao 

número de autovalores superiores à unidade, associados à matriz de correlações fenotípicas 

das variáveis padronizadas. Outros escolhem o número de fatores correspondente ao 

número de autovalores que explicam mais de 80% da variação total disponível nos dados 

(Martins, 1999; Cruz et al., 2014). 

Nesse caso: Λ′ = 𝐵𝐵1𝐵𝐵1
1/2 ou  Λ = 𝐵𝐵1

1/2𝐵𝐵1; sendo 𝐵𝐵 = [𝛼𝛼�1  𝛼𝛼�2  …  𝛼𝛼�𝑚𝑚], a matriz 

de cargas fatoriais. Estas matrizes podem ser detalhadas como: 

𝐵𝐵
1
2 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡�𝜆𝜆1   𝜙𝜙

 �𝜆𝜆2   
 
𝜙𝜙

    ⋱
 

 
 �𝜆𝜆𝑚𝑚⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

   e    𝐵𝐵 = �

𝛼𝛼11
𝛼𝛼12

𝛼𝛼21 ⋯
𝛼𝛼22 ⋯

𝛼𝛼𝑚𝑚1
𝛼𝛼𝑚𝑚2

⋮ ⋮  ⋮
𝛼𝛼1ℎ 𝛼𝛼2ℎ ⋯ 𝛼𝛼ℎ𝑚𝑚

�

ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚

 

em que: 𝛼𝛼𝑗𝑗𝑘𝑘 é o elemento do autovetor 𝛼𝛼�𝑘𝑘 (k = 1, 2, ..., m), que corresponde ao termo de 

ponderação da variável k, na análise de componentes principais. 

Em síntese, um fator só poderá ser caracterizado com clareza se existirem 

alguns caracteres com altas cargas fatoriais e, ainda, se esses caracteres tiverem alguma 

relação de funcionalidade entre si. Algumas vezes, porém, ao assumirem valores 

semelhantes, as cargas dos fatores não se apresentam suficientemente distintas entre si, 

impedindo, com isso, uma caracterização adequada dos fatores (Castoldi, 1997, citado por 

Murakami, 2001). 
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3 ESTRATIFICAÇÃO DA REDE EXPERIMENTAL DE SORGO PARA A 
REGIÃO CENTRO DO SUL DO BRASIL 

 

RESUMO 

Um fenômeno biológico recorrente em programas de melhoramento genético 
de plantas, inclusive em sorgo, é a instabilidade da performance produtiva de genótipos, 
quando cultivados em diferentes ambientes; ou seja, a “interação de genótipos com 
ambientes” (interação GxA). Com a necessidade de estudos direcionados sobre esse 
assunto foram propostos diversos métodos univariados e multivariados de análise. 
Atualmente, as análises multivariadas têm sido amplamente utilizadas pela capacidade de 
capturar maior proporção da variação associada a efeitos dessa natureza. Nesse contexto, o 
objetivo deste trabalho foi propor uma estratificação ambiental consistente ao longo dos 
anos, para subsidiar o processo de recomendação e avaliação de híbridos de sorgo na 
região centro-sul do Brasil. Uma rede de 81 ensaios varietais, em 21 locais, testando 97 
híbridos de sorgo ao longo dos anos agrícolas 2010 a 2016, foi utilizada. Os ensaios foram 
conduzidos em blocos completos casualizados com duas ou três repetições. Os métodos 
multivariados AMMI (com abordagem genótipos vencedores), GGE Biplot e Análise de 
Fatores foram empregados para a análise de dados de produtividade de grãos. A 
estratificação ambiental pela análise AMMI resultou em onze estratos: (Ipiaçu, Santa 
Helena de Goiás e Sorriso), (Chapadão do Sul e Guaíra), (Patos de Minas e Uberlândia), 
(Birigui, Jardinópolis e Uberaba), (Sinop), (Vilhena), (Unaí), (Rio Verde), (Manduri), 
(Paracatu) e (Sete Lagoas). A análise GGE também produziu onze estratos: (Santa Helena 
de Goiás e Sorriso), (Chapadão do Sul, Guaíra, Jardinópolis e Sete Lagoas), (Sinop, 
Vilhena e Unaí), (Ipiaçu), (Patos de Minas), (Uberlândia), (Birigui), (Uberaba), (Rio 
Verde), (Manduri) e (Paracatu). A Análise de Fatores não produziu estratos ambientais 
consistentes. A estratificação ambiental escolhida para subsidiar decisões em programas de 
melhoramento de sorgo na região centro-sul do Brasil foi estabelecida combinando-se 
resultados das análises AMMI e GGE, em razão destes métodos apresentarem maior 
concordância entre si e menor número de estratos. Então, a estratificação final ficou 
estabelecida como: (Ipiaçu, Santa Helena de Goiás e Sorriso), (Chapadão do Sul e Guaíra), 
(Patos de Minas e Uberlândia), (Birigui e Jardinópolis), (Sinop, Vilhena e Unaí), (Rio 
Verde), (Manduri), (Paracatu), (Sete Lagoas) e (Uberaba).  
 
Palavras-chave: Sorghum bicolor, zoneamento agronômico, AMMI, GGE, análise de 
fatores, genótipo vencedor, mega-ambientes.  
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ABSTRACT 

STRATIFICATION OF THE SORGHUM EXPERIMENTAL NETWORK TO SOUTH 
CENTRAL REGION OF BRAZIL 

 
A recurrent biological phenomenon in plant breeding programs, including 

sorghum, is the instability of yield performance of genotypes when grown in different 
environments; that is, the "interaction of genotypes with environments" (GE interaction). 
With the need for targeted studies on this subject, several univariate and multivariate 
analysis methods were proposed. Currently, multivariate analyzes have been widely used 
for the ability to capture greater proportion of the variation associated with effects of this 
nature. In this context, the objective of this study was to propose an environmental 
stratification consistent over the years, to support the process of recommendation and 
evaluation of sorghum hybrids in the central-southern region of Brazil. A network of 81 
varietal trials in 21 locations, testing 97 sorghum hybrids over the growing years 2010 to 
2016 was used. The trials were conducted in randomized complete blocks with two or 
three replicates. The multivariate methods AMMI (with winning genotypes approach), 
GGE Biplot and Factor Analysis were used for the analysis of grain yield data. The 
environmental stratification by the AMMI analysis resulted in eleven strata: (Ipiaçu, Santa 
Helena de Goiás and Sorriso), (Chapadão do Sul and Guaíra), (Patos de Minas and 
Uberlândia), (Birigui, Jardinópolis and Uberaba), (Sinop), (Vilhena), (Unaí), (Rio Verde), 
(Manduri), (Paracatu) e (Sete Lagoas). The GGE-Biplot analysis also resulted eleven 
strata: (Santa Helena de Goiás and Sorriso), (Chapadão do Sul, Guaíra, Jardinópolis and 
Sete Lagoas), (Sinop, Vilhena and Unaí), (Ipiaçu), (Patos de Minas), (Uberlândia), 
(Birigui), (Uberaba), (Rio Verde), (Manduri) e (Paracatu). Factor Analysis did not produce 
consistent environmental strata. The environmental stratification chosen to subsidize 
decisions in sorghum breeding programs in the central-southern region of Brazil was 
established by combining results of AMMI and GGE analyzes, because these methods 
showed greater agreement each other and smaller number of strata. Thus, the final 
stratification was established as: (Ipiaçu, Santa Helena de Goiás and Sorriso), (Chapadão 
do Sul and Guaíra), (Patos de Minas and Uberlândia), (Birigui and Jardinópolis), (Sinop, 
Vilhena and Unaí), (Rio Verde), (Manduri), (Paracatu), (Sete Lagoas) and (Uberaba).  
 
Keywords: Sorghum bicolor, agronomic zoning, AMMI, GGE, factor analysis, winner 
genotype, megaenvironments.  
 
 
3.1 INTRODUÇÃO 

As pesquisas sobre o tema estratificação ambiental vêm cada vez mais 

ganhando espaço dentro dos programas de melhoramento privados e públicos das 

principais espécies cultivadas: algodão (Maranha, 2005; Silva, 2016), feijão (Pontes Júnior, 

2016; Peixouto, 2016; Oliveira et al., 2005) , soja (Branquinho, 2011; Branquinho et al., 

2014; Pacheco, 2004, Pacheco et al., 2017,), milho (Fritsche-Neto et al.,2010; Ribeiro & 

Almeida, 2011; Garbuglio et al., 2007, Garbuglio & Ferreira, 2015) e sorgo (Teodoro et 

al.,2016; Rakshit et al., 2012; Rakshit et al., 2016; Al Naggar et al., 2018). Essa demanda 
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está diretamente relacionada com a necessidade de os melhoristas buscarem formas de 

atenuar os efeitos da interação de genótipos com ambientes (GxA), que é um fenômeno 

natural em plantas. A presença dessa interação, nas espécies cultivadas, dificulta a 

recomendação de genótipos de forma generalizada, exigindo que os programas explorem 

mais ambientes para poderem lançar novas cultivares.  

 As redes experimentais de avaliação de cultivares são essenciais aos programas 

de melhoramento e representam um custo alto dentro do processo de desenvolvimento e 

liberação de cultivares. Por esse motivo, estudos que venham otimizar estas redes de 

avaliação genotípica, seja através da eliminação de locais redundantes, pela escolha de 

locais-chaves (e.g., Pacheco et al., 2017), ou pelos estudos de estabilidade e 

adaptabilidade, têm sido a solução encontrada para explorar, de forma positiva, a interação 

GxA.  

                   O processo de estratificação ambiental consiste na subdivisão de regiões 

heterogêneas, em sub-regiões mais uniformes, onde a interação GxA, sobretudo sua porção 

denominada “complexa” (interação cruzada) não mais se revele significativa. Ou seja, 

dentro de sub-regiões ainda é possível haver interação significativa, mas com 

predominância da sua porção “simples”, a qual não compromete a recomendação de 

cultivares (Garbuglio, 2007). Assim, a maioria dos métodos de estratificação visa a 

formação de grupos de ambientes que minimizem a interação GxA. Diversos autores vem 

adotando o uso de técnicas multivariadas para realizarem esse tipo de estratificação 

ambiental.  

       Dentre as técnicas multivariadas mais utilizadas estão a análise AMMI, 

geralmente em associação com a abordagem “genótipos vencedores” (Pacheco, 2004; 

Branquinho, 2011; Branquinho et al., 2014); GGE biplot (Teodoro, 2016; Peixouto, 2013; 

Fristche-Neto et al., 2010); e Análise de Fatores – AF (Peixouto, 2013; Fristche-Neto et al., 

2010; Murakami, 2001, Murakami & Cruz, 2004; Ribeiro & Almeida, 2011; Oliveira et al., 

2005, Peixouto et al., 2016). Essas técnicas ficaram, por muito tempo, restritas a pesquisas 

acadêmicas devido à dificuldade de acesso aos recursos computacionais e à falta de 

programas estatísticos que realizassem as análises de forma mais prática (Peixouto, 2013). 

Atualmente, com os avanços em recursos de informática, a realização dessas análises 

tornou-se acessível a um publico bem maior, sendo facilitadas também pela difusão de 

programas estatísticos livres, como o R e seus inúmeros pacotes (R Development Core 

Team, 2015).  
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       Nesse contexto, o objetivo deste trabalho consistiu em propor uma 

estratificação ambiental para avaliação e recomendação de híbridos de sorgo na região 

centro-sul do Brasil, com base em análises da interação GxA para produtividade de grãos. 

O estudo centrou-se na aplicação dos três métodos anteriormente reportados (AMMI, GGE 

e AF), também com o propósito de avaliá-los, comparativamente, no que tange ao 

estabelecimento de zonas agronômicas (mega-ambientes) consistentes ao longo dos anos. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Rede de ensaios de avaliação genotípica 
 

       O trabalho foi baseado em dados fenotípicos obtidos de ensaios da rede 

nacional de avaliação de híbridos de sorgo granífero, coordenada pela Associação Paulista 

dos Produtores de Sementes e Mudas (APPS). Esta associação é representada pelas 

principais empresas produtoras de semente de sorgo no Brasil, que respondem pela 

condução dos ensaios em campo, via participação de cooperantes. Os ensaios utilizados 

compreenderam aqueles conduzidos entre os anos agrícolas 2010 e 2016, nas principais 

regiões produtoras de sorgo no Brasil. Essas regiões correspondem à macrorregião centro-

sul do país. Ao todo, foram 81 ensaios (ambientes), resultantes da combinação de 21 

localidades, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso e Rondônia, em seis safras agrícolas e cultivados na “safrinha” (Tabela 1).  

 
 
3.2.2 Material genético e delineamento experimental 

Os tratamentos genéticos avaliados na rede de ensaios corresponderam a 

híbridos simples, em número de 25 nas safras de 2010 a 2013, 31 nas safras de 2014 e 

2016, e 37 na safra de 2015, referente ao germoplasma das empresas participantes da 

APPS, a saber: Monsanto, Embrapa, DOW, Helix, Atlântica Sementes, Nideira Sementes, 

Semeali e Agromen.  

Os ensaios foram conduzidos em delineamento de blocos completos 

casualizados, com três (2010 a 2013) ou duas repetições (2014, 2015 e 2016). As parcelas 

foram constituídas de quatro fileiras de 5,0 m, espaçadas de 0,50 m entre si, com área útil 

equivalente a 10 m2.  
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Tabela 1. Relação de locais de condução dos ensaios da rede nacional de avaliação de híbridos de 
sorgo granífero, coordenada pela Associação Paulista dos Produtores de Sementes e 
Mudas (APPS), com seus códigos de identificação (ID), instituições colaboradoras, anos 
de participação e coordenadas geográficas. 

 
 

Os tratos culturais, compreendendo a adubação de plantio, adubação de 

cobertura, controle de plantas daninhas, controle de pragas e outras práticas, têm sido 

realizado de acordo com recomendação técnica para a cultura do sorgo (Fornasieri Filho & 

Fornasieri, 2009). A colheita, de acordo com a mesma fonte, foi realizada quando as 

plantas atingiram maturidade fisiológica (em torno de 35 dias após o florescimento); 

momento em que os grãos apresentavam em cerca de 30% de umidade. Embora outros 

caracteres como dias para o florescimento, altura de planta e reação às principais doenças 

da cultura foram avaliados, neste estudo as análises foram realizadas utilizando-se apenas 

dados de produtividade de grãos, corrigida para 14% de umidade.  

 

3.2.3 Análises individuais e conjuntas dos ensaios 

 
       Inicialmente, foram realizadas análises individuais de variância, para cada 

experimento, considerando-se o modelo matemático: 

Yik =  μ +  bk + gi +  eik 

em que:  

Yik : é o valor observado correspondente ao genótipo i no bloco k; 
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μ: é a média geral; 

bk: é o efeito do bloco k (k =1, 2, ..., b), assumido com fixo;  

gi: é o efeito do genótipo i (i =1, 2, ..., g), assumido como fixo; e 

eik : é o erro experimental associado à observação Yik, assumido como independente 

e com distribuição normal de média zero e variância comum. 

        

 Foram estimadas as acurácias seletivas (𝐵𝐵𝐴𝐴) para avaliar a precisão 

experimental de cada ensaio (Resende & Duarte, 2007). Essa estimativa é dada por 𝐵𝐵𝐴𝐴 =

�1 − 1
𝐹𝐹
�
1
2� , em que F é valor do teste de F (de Snedecor) para o efeito genotípico, ou seja, 

a razão entre os quadrados médios genotípico e residual, na análise de variância individual. 

Assumiu como critério para a escolha dos ensaios para integrarem a análise conjunta, o 

mínimo de 𝐵𝐵𝐴𝐴 > 0,70. Em seguida, foi realizada análise conjunta por ano, considerando os 

efeitos de genótipos como aleatórios e de ambientes como fixos. O modelo geral adotado 

para cada análise conjunta foi:  

Yij =  μ + gi +  aj +  (ga)ij + e�ij 

em que: 
 
Yij: é a resposta média do genótipo i no ambiente j (j = 1, 2, ..., a), ou seja, a média ajustada 

do genótipo i no ambiente j; 

μ: é a média geral no conjunto de experimentos; 

gi : é o efeito do genótipo i, assumido como aleatório; 

aj : é o efeito do ambiente j (cada combinação de local e ano), assumido como fixo; 

(ga)ij : é o efeito da interação do genótipo i com o ambiente j; 

e�ij : é o erro experimental médio associado à média Yij, assumido como independente e 

com distribuição normal de média zero e variância comum. 

  

Foram estimados, também, os percentuais das porções simples (PS) e complexa 

(PC) da interação GxA, de acordo com o método de Cruz & Castoldi (1991). Todas as 

análises para avaliar efeitos genotípicos, de ambiente e a presença de interação GxA, 

incluindo seus componentes PS e PC, estas análises foram realizadas com auxílio do 

programa Genes (Cruz, 2018). O aplicativo Microsoft Excel 2013 também foi utilizado 

para tabulação de dados e apoio em alguns procedimentos de análise. 
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3.2.4 Análises de estratificação ambiental 

 

Três procedimentos de estratificação ambiental foram avaliados: i) análise 

AMMI por abordagem de “genótipos vencedores”; análise GGE Biplot; e Análise de 

Fatores. 

 

3.2.4.1 AMMI por “genótipos vencedores” 

 

 A análise da interação GxA com propósito de estratificação ambiental, via 

modelagem AMMI, baseou-se no seguinte modelo:  

Yij = μ + gi + aj + [ ij

n

1k
jkikk αγλ ρ+∑

=

 ] + ijε  

em que:  

Yij: é a observação correspondente à média do genótipo i no ambiente j; 

μ: é uma constante comum às respostas (média geral dos experimentos); 

gi: é o efeito do genótipo i (i = 1, 2, ..., g); 

aj: é o efeito do ambiente j (j = 1, 2, ..., a); 

λk : é o k-ésimo (k = 1, 2, ..., p) valor singular da matriz de interações GA, de posto 

“p”, definida como GA(gxa)={ ijga)(
∧

}, em que ijga)(
∧

 é a estimativa de quadrados 

mínimos de (ga)ij, dada por ....)( YYYYga jiijij +−−=
∧

 ;  
γik: é o i-ésimo elemento do k-ésimo autovetor de (GA)(GA)’ associado a λk, que 

representa o peso do genótipo i para as suas interações; 

αjk: é o j-ésimo elemento do k-ésimo autovetor de (GA)’(GA) associado a λk, que 

representa o peso do ambiente j para as suas interações; e 

ijε : é o erro experimental médio associado às médias do ij-ésimo tratamento 

(combinação de genótipo e ambiente), assumido independente, com distribuição 

normal, média zero e variância comum. 

 

Neste método, os parâmetros do modelo são estimados por Análise da 

Variância (ANOVA) – os efeitos principais aditivos, e por Análise de Componentes 

Principais (ACP) – os efeitos multiplicativos associados à interação GxA, incluindo sua 

decomposição. Detalhes sobre o procedimento de decomposição são disponíveis em 

Duarte & Vencovsky (1999).            
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A estratificação dos ambientes pela abordagem de “genótipos vencedores”, 

conforme preconizam Gauch & Zobel (1997) e Ebdon & Gauch (2002), baseia-se no 

conceito de que um genótipo vencedor é aquele que alcança a mais alta produtividade 

estimada em dado ambiente. Assim, cada genótipo com uma ou mais vitórias determina 

um estrato; ou seja, os estratos são identificados pelo respectivo genótipo vencedor 

(Pacheco, 2004). Para isso, conforme também preconizado por esses autores, as 

estimativas AMMI1 (modelo que considera apenas o primeiro componente principal da 

interação) da produtividade de cada genótipo em cada ambiente (𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑗𝑗), derivadas do ajuste 

do modelo anterior, foram equacionadas como:  

𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑗𝑗  =  𝑌𝑌�𝑖𝑖. + (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵1𝑖𝑖 )(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵1𝑗𝑗) 

em que:  

𝑌𝑌�𝑖𝑖. : é média do genótipo i sobre todos os ambientes;  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵1𝑖𝑖 : é o escore do genótipo i no primeiro eixo principal de interação (IPCA1), 

estimado via análise de componentes principais; e  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵1𝑗𝑗 : é o escore do ambiente j, no mesmo eixo de interação (IPCA1). 

 
       Dessa forma, a produtividade de cada genótipo em cada ambiente (𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑗𝑗) é 

representada como uma função linear simples do escore ambiental (IPCA1j); isto é, uma 

equação de reta com intercepto 𝑌𝑌�𝑖𝑖. e coeficiente de regressão igual ao escore genotípico de 

interação (IPCA1i). O ponto de cruzamento entre duas destas retas, referentes a dois 

genótipos vencedores, define a transição adaptativa dos dois genótipos e, ao mesmo tempo, 

dois estratos ambientais de adaptação produtiva. Assim, um estrato caracteriza-se como um 

mega-ambiente, ou seja, um conjunto de locais que apresentou um vencedor comum 

(Pacheco, 2004).  

  Nos casos em que o genótipo vencedor é restrito a apenas um dos locais de 

teste, isto é, na presença do chamado “vencedor menor” (Gauch, 1992), não há a 

possibilidade de agrupamento de locais, e o estrato identificado é de local único. Nestes 

casos, utilizou-se do artifício de realocação do local para outro estrato vizinho, na zona de 

transição mais próxima, de modo que a perda de produtividade com a realocação não seja 

significativa; caso a perda seja relevante, mantém-se o vencedor original (menor) e 

também o respectivo estrato de local único. 
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3.2.4.2 GGE Biplot 
 
  
 O modelo GGE Biplot considera o efeito principal de genótipo mais o efeito da 

interação GxA, sendo baseado em gráficos “biplot” que representam, visualmente, as 

linhas e as colunas da correspondente matriz de dados (GGE = G+GA). Nesta análise o 

“biplot” é construído com os dois primeiros componentes principais da Análise de 

Componentes Principais (ACP), aplicada à referida matriz; isto é, utilizando-se um modelo 

de regressões locais (SREG). O modelo simplificado para os dois componentes, centrado 

no local, é dado por (Yan, 2001): 

Yij − y�.j = λ1ξi1ηj1 + λ2ξi2ηj2 + εij 

em que: 

Yij é a média de produtividade do cultivar i no ambiente j; 

y�.j  é a média geral dos cultivares no ambiente j; 

λ1ξi1ηj1 é o termo multiplicativo associado ao primeiro componente principal 

(CP1); 

λ2ξi2ηj2 é o termo multiplicativo associado ao segundo componente principal 

(CP2); e εij é o erro associado à observação ajustada Yij. 

 

       Os estratos ambientais foram definidos através da interpretação do gráfico 

“quem-vence-onde”. Este gráfico produz um polígono que une os pontos dos genótipos 

mais afastados da origem em cada quadrante, sendo que todos os outros genótipos estarão 

incluídos dentro do polígono. Posteriormente, são traçadas linhas partindo da origem do 

sistema de coordenadas e perpendiculares a cada lado do polígono. Assim, os ambientes e 

genótipos são separados por setores. Cada setor representa um estrato ambiental, no qual, o 

genótipo localizado no respectivo vértice do polígono, representa o genótipo “campeão” 

(vencedor) para aquele setor ou estrato ambiental. Os genótipos em cada setor são os que 

apresentam o melhor desenvolvimento ou adaptabilidade nos ambientes incluídos naquele 

estrato. Para a construção dos gráficos GGE biplot foi utilizado o pacote GGEBiplotGUI 

do programa R, versão “3.2.0” (R Development Core Team, 2015).  
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3.2.4.3 Análise de Fatores 
 
 

Para a análise de fatores utilizou-se a matriz de médias fenotípicas obtida a 

partir das médias geradas na análise conjunta, via modelo fixo. A determinação do número 

inicial de fatores a serem extraídos foi realizada a partir de análise gráfica, segundo os 

critérios de Kayser-Guttman (autovalores), análise paralela, coordenadas ideais e fator de 

aceleração, plotados no gráfico denominado “Scree plot”. Esse gráfico é uma saída do 

pacote ‘nfactor’ (Raiche & Magis, 2010). Porém, o número final de fatores foi determinado 

quando o valor da variabilidade total explicada pela análise atingiu valor igual ou superior 

a 80% (Fritsche-Neto et al., 2011; Garbuglio et al., 2007, Ribeiro & Almeida, 2011). Ou 

seja, nos casos em que número de fatores determinado pela análise gráfica não foi 

suficiente para explicar, no mínimo, 80% da variabilidade, mais fatores foram adicionados 

na análise.  

A estratificação dos ambientes foi baseada no procedimento descrito por 

Murakami & Cruz (2004), e o agrupamento, realizado a partir das informações sobre a 

magnitude das cargas fatoriais finais, obtidas após rotações, de modo que: cargas fatoriais 

maiores ou iguais a 0,70 indicaram ambientes com alta correlação; cargas fatoriais iguais 

ou menores que 0,50 indicaram que o ambiente não deveria pertencer ao grupo e cargas 

fatoriais com valores entre 0,50 e 0,70 não permitiram definição de agrupamento (Ribeiro 

& Almeida, 2011). O método de rotação foi “Varimax”, o qual maximiza a soma dos 

desvios quadrados dos carregamentos (Peixouto, 2013). A extração das cargas fatoriais foi 

feita pelo método dos componentes principais, e os fatores estabelecidos pelo método de 

rotação varimax, com máximo de cinquenta rotações. Estas análises foram realizadas com 

auxílio do programa Genes (Cruz, 2018). 

 

3.2.5 Consistência temporal das estratificações 
 
 
 A consistência dos estratos ambientais estabelecidos ao longo dos sete anos de 

avaliação, pelos três métodos, foi avaliada com base na razão entre a quantidade de anos 

(n) em que cada par de locais apareceu no mesmo estrato, dentro de ano, e a quantidade 

máxima de anos (m) em que ambos foram avaliados juntos na rede de ensaio; lembrando 

que o valor máximo assumido para “m” foi sete anos (m=7). A partir desta razão, também 

foi calculada, em valor percentual, a consistência de cada par de locais, variando de 0 a 
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100%; sendo 0 para pares que nunca se agruparam num mesmo estrato ambiental, ao longo 

dos anos, e 100% para aqueles que sempre se agruparam num mesmo estrato (similaridade 

máxima) – máxima consistência do agrupamento. 

A associação entre os métodos foi avaliada pelo coeficiente de correlação 

linear entre o número de anos em que os pares de locais se agruparam num mesmo estrato, 

por um dado método, e a mesma variável segundo outro(s) método(s). A intensidade dessa 

associação, segundo Finney (1980), pode ser classificada como: muito forte (0,90 a 1,00), 

forte (0,75 a 0,90), moderada (0,50 a 0,75), fraca (0,25 a 0,50) e muito fraca (0,00 a 0,25).   

 

3.3    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Análises individuais e conjuntas dos ensaios  

 

 Por meio das análises de variâncias individuais, foi constatado que os 

genótipos apresentaram comportamentos distintos entre si (p<0,01), dentro de cada 

ambiente em estudo (Apêndice A). Os coeficientes de variação (CV) obtidos nas análises 

de variância de cada experimento também mostraram valores compatíveis com boa 

experimentação agronômica, para dados de produtividade de grãos (Pimentel Gomes, 

2000). Pode-se verificar que 96% dos ensaios apresentaram valores de CV (%) inferior a 

20% e somente em três ensaios estes valores foram acima de 20%. Este valor é 

considerado como limite para qualidade experimental, segundo as normas do Registro 

Nacional de Cultivares (RNC) / MAPA (Brasil, 2018), para os ensaios de Valor de Cultivo 

e Uso (VCU).  

 A avaliação da acurácia seletiva (AS) também proporcionou a seleção dos 

melhores ensaios. Esta estatística, inclusive, é considerada mais eficiente para avaliar a 

qualidade de experimentos do que o próprio coeficiente de variação (Resende & Duarte 

2007). Como padrão para a escolha de ensaios foi adotado o critério AS > 0,70, que, 

segundo esses autores, representa alta precisão experimental. No final, foram selecionados 

81 experimentos para a análise conjunta e os estudos de estratificação ambiental, sendo que 

51 % dos ensaios apresentaram AS alta e 48%, AS muito alta. Já os coeficientes de 

variação ficaram abaixo de 16% e as produtividades médias anuais variam de 3167,8 

kg.ha-1, em 2010, a 5021,91 kg.ha-1 em 2015 (Figura 1); valores estes acima da 

produtividade média nacional, 2756 kg.ha-1 (Conab, 2018).  
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Figura 1. Médias de produtividade e coeficiente de variação dos experimentos de 

avaliação de produtividade de híbridos de sorgo, na região centro-sul;  
“safrinhas” de 2010 a 2016. 

 
 

As análises conjuntas de variância (Tabela 2) indicam a existência de interação 

GxA significativa (p <0,01) (em todos os anos avaliados. Esses resultados mostram a 

possibilidade de ganhos na eficiência do programa de melhoramento com a aplicação de 

estudos de estratificação ambiental e exploração da interação GxA, subdividindo a região 

alvo em estratos, dentro dos quais esta interação não seja mais significativa. 

  

 
Tabela 2. Análises conjuntas de variância para dados de produtividade de grãos (kg.ha-1) 

em sorgo, relativas a grupos de experimentos dentro de anos (safras 2010 a 
2016), na região centro-sul do Brasil.  

 
1GxA corresponde ao efeito de interação de genótipos com ambientes. 
*** valores significativos em nível de 1% de probabilidade para o teste F. 
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Média Geral CV%

GL QM GL QM GL QM GL QM
Locais (A) 9 32265203*** 10 70102977*** 12 70377538*** 13 180305639***
Genótipo (G) 24 2575878*** 24 7153787*** 24 9357638*** 24 14237924***
Blocos/Locais 10 1717594*** 11 2011233*** 13 1898337*** 14 1211190***
GxA1 216 869365*** 239 2030784*** 286 1783751*** 309 1833856***
Resíduo 454 141620 461 283924 543 262541 639 291190
Total 713 - 745 - 878 - 999 -
CV (%) 11,98 - 11,16 - 10,17 - 10,81 -

- -
GL QM GL QM GL QM - -

Locais 13 59559330*** 11 155267150*** 8 147238401*** - -
Genótipo 30 8490008*** 36 9730399*** 30 6981078*** - -
Blocos/Locais 14 1971004*** 12 2728584*** 9 167830 - -
GxA 390 1651063*** 396 1752220*** 240 1532636*** - -
Resíduo 366 462058 386 453619 220 393693 - -
Total 813 - 841 - 507 - - -
CV (%) 15,3 - 13,4 - 13 - - -

Fonte de Variação 2014 2015 2016

2010Fonte de Variação 2011 2012 2013
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Das 437 combinações possíveis entre os 81 ensaios avaliados ao longo dos sete 

anos (2010 a 2016) (Tabela 3 a 7), apenas 21 apresentaram interação GxA com 

predominância de parte simples (PS>50%) e correlações genética entre os pares de 

ambientes acima de 0,50; assim distribuídas: três em 2010, uma em 2011, seis em 2012, 

seis em 2013, quatro em 2014 e uma em 2015. Os resultados mostram que 95% das 

combinações apresentaram interação GxA de natureza complexa, implicando na falta de 

correlação genética no comportamento dos genótipos frente aos diversos pares de 

ambientes. Com essa falta concordância no desempenho dos genótipos, pode-se inferir que 

os genótipos selecionados como superiores em determinado ambiente, não necessariamente 

serão superiores em outro ambiente. 
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Tabela 3. Porcentagens da parte simples (PS%) e complexa (PC%) da interação de genótipos com ambientes para produtividade de grãos em 
híbridos de sorgo, e estimativas de correlação entre pares de locais (r), associadas às “safrinhas” de 2010 e 2011. 

 
1 Os locais estão identificados como: Birigui (BGI), Chapadão do Sul (CHPS), Guaíra 1 (GUA1), Guaíra 2 (GUA2), Ipiaçu (IPI), Jardinópolis (JAD), Manduri (MAD), 

Paracatu (PAR), Patos de Minas (PAT), Santa Helena de Goiás (SHG), Sete Lagoas (STL) e Uberlândia (UDI). 
 

Ano Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC%
BGI1 GUA11 0,35 25,49 74,51 GUA1 MAD 0,05 11,21 88,79 IPI JAD 0,42 23,70 76,30 MAD PAT -0,05 5,89 94,11
BGI GUA2 0,45 51,41 48,59 GUA1 PAR -0,03 40,11 59,89 IPI MAD 0,20 13,47 86,53 MAD SHG 0,03 9,62 90,38
BGI IPI 0,50 30,19 69,81 GUA1 PAT -0,07 -3,54 103,54 IPI PAR -0,13 25,07 74,93 MAD STL 0,32 21,08 78,92
BGI JAD 0,32 19,02 80,98 GUA1 SHG 0,36 19,84 80,16 IPI PAT 0,54 35,12 64,88 PAR PAT 0,06 44,70 55,30
BGI MAD 0,25 14,09 85,91 GUA1 STL -0,14 12,20 87,80 IPI SHG 0,50 32,00 68,00 PAR SHG 0,10 47,02 52,98
BGI PAR -0,11 19,89 80,11 GUA2 IPI 0,30 34,45 65,55 IPI STL 0,49 42,07 57,93 PAR STL 0,15 17,63 82,37
BGI PAT 0,13 12,15 87,85 GUA2 JAD 0,76 72,19 27,81 JAD MAD 0,23 15,21 84,79 PAT SHG 0,04 1,94 98,06
BGI SHG 0,39 27,83 72,17 GUA2 MAD 0,11 33,64 66,36 JAD PAR 0,24 47,04 52,96 PAT STL 0,56 57,45 42,55
BGI STL 0,07 9,99 90,01 GUA2 PAR 0,14 65,38 34,62 JAD PAT 0,07 5,34 94,66 SHG STL -0,04 16,86 83,14

GUA1 GUA2 0,76 63,40 36,60 GUA2 PAT -0,07 4,55 95,45 JAD SHG 0,48 29,92 70,08 - - - - -
GUA1 IPI 0,17 11,00 89,00 GUA2 SHG 0,47 37,40 62,60 JAD STL 0,21 23,49 76,51 - - - - -
GUA1 JAD 0,69 47,19 52,81 GUA2 STL -0,06 36,85 63,15 MAD PAR 0,31 39,62 60,38 - - - - -
BGI CHPS 0,11 7,07 92,93 CHPS PAR 0,01 8,74 91,26 IPI MAD 0,11 8,38 91,62 MAD SHG -0,11 -1,40 101,40
BGI GUA1 -0,03 22,98 77,02 CHPS PAT -0,14 32,73 67,27 IPI PAR 0,37 33,28 66,72 MAD STL -0,07 -1,05 101,05
BGI IPI -0,02 20,28 79,72 CHPS SHG 0,03 34,11 65,89 IPI PAT -0,09 -2,50 102,50 MAD UDI -0,08 -3,18 103,18
BGI JAD 0,24 29,06 70,94 CHPS STL 0,25 22,94 77,06 IPI SHG 0,63 39,74 60,26 PAR PAT -0,11 13,23 86,77
BGI MAD -0,23 -1,23 101,23 CHPS UDI 0,12 30,60 69,40 IPI STL 0,40 35,27 64,73 PAR SHG 0,50 44,55 55,45
BGI PAR 0,14 10,70 89,30 GUA1 IPI 0,09 4,75 95,25 IPI UDI 0,16 9,45 90,55 PAR STL 0,63 39,32 60,68
BGI PAT -0,56 3,72 96,28 GUA1 JAD 0,55 35,68 64,32 JAD MAD 0,05 2,95 97,05 PAR UDI 0,17 15,15 84,85
BGI SHG 0,05 26,94 73,06 GUA1 MAD 0,14 11,76 88,24 JAD PAR 0,26 20,15 79,85 PAT SHG 0,00 1,27 98,73
BGI STL 0,39 25,86 74,14 GUA1 PAR 0,13 20,40 79,60 JAD PAT 0,12 12,29 87,71 PAT STL -0,37 0,06 99,94
BGI UDI -0,18 5,53 94,47 GUA1 PAT 0,16 9,44 90,56 JAD SHG 0,25 15,25 84,75 PAT UDI 0,28 21,24 78,76

CHPS GUA1 0,02 34,54 65,46 GUA1 SHG 0,24 12,76 87,24 JAD STL 0,25 19,22 80,78 SHG STL 0,58 51,54 48,46
CHPS IPI 0,02 31,22 68,78 GUA1 STL -0,03 10,94 89,06 JAD UDI 0,20 10,55 89,45 SHG UDI 0,47 29,12 70,88
CHPS JAD 0,07 27,47 72,53 GUA1 UDI 0,17 10,88 89,12 MAD PAR 0,02 4,05 95,95 STL UDI -0,02 4,63 95,37
CHPS MAD -0,01 17,93 82,07 IPI JAD 0,07 4,77 95,23 MAD PAT 0,25 23,35 76,65 - - - - -
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Tabela 4. Porcentagens da parte simples (PS%) e complexa (PC%) da interação de genótipos com ambientes para produtividade de grãos em 

híbridos de sorgo, e estimativas de correlação entre pares de locais (r), associada à “safrinha” 2012.  

 
1 Os locais estão identificados como: Chapadão do Sul (CHPS), Frutal (FRT), Guaíra 1 (GUA1), Guaíra 2 (GUA2), Ipiaçu (IPI), Jardinópolis (JAD), Paracatu (PAR), 

Patos de Minas (PAT), Patos de Minas 2 (PAT2), Santa Helena de Goiás (SHG) e Sorriso (SOR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC%
CHPS1 FRT1 0,40 24,67 75,33 FRT PAT2 0,69 57,53 42,47 GUA2 PAT2 0,59 37,32 62,68 PAR PAT -0,39 6,40 93,60
CHPS GUA1 0,50 31,28 68,72 FRT SHG 0,32 59,22 40,78 GUA2 SHG 0,36 36,25 63,75 PAR PAT2 0,06 8,38 91,62
CHPS GUA2 0,64 50,34 49,66 FRT SOR 0,50 74,04 25,96 GUA2 SOR 0,57 57,50 42,50 PAR SHG -0,11 -0,18 100,18
CHPS IPI 0,34 20,13 79,87 FRT UDI 0,04 35,55 64,45 GUA2 UDI 0,07 10,89 89,11 PAR SOR 0,13 16,44 83,56
CHPS JAD 0,38 30,57 69,43 GUA1 GUA2 0,38 24,33 75,67 IPI JAD 0,34 21,76 78,24 PAR UDI 0,20 12,37 87,63
CHPS PAR 0,02 17,48 82,52 GUA1 IPI 0,27 14,36 85,64 IPI PAR 0,44 36,92 63,08 PAT PAT2 0,05 13,53 86,47
CHPS PAT 0,11 7,97 92,03 GUA1 JAD 0,22 14,43 85,57 IPI PAT -0,30 -8,26 108,26 PAT SHG -0,18 33,69 66,31
CHPS PAT2 0,59 41,04 58,96 GUA1 PAR 0,25 23,32 76,68 IPI PAT2 0,33 18,68 81,32 PAT SOR -0,12 41,97 58,03
CHPS SHG 0,24 47,13 52,87 GUA1 PAT -0,05 4,78 95,22 IPI SHG 0,04 27,38 72,62 PAT UDI 0,29 52,14 47,86
CHPS SOR 0,58 73,99 26,01 GUA1 PAT2 0,62 39,07 60,93 IPI SOR 0,41 55,66 44,34 PAT2 SHG 0,35 41,40 58,60
CHPS UDI -0,04 22,30 77,70 GUA1 SHG 0,23 37,51 62,49 IPI UDI 0,03 18,34 81,66 PAT2 SOR 0,45 53,11 46,89
FRT GUA1 0,40 30,17 69,83 GUA1 SOR 0,45 57,83 42,17 JAD PAR -0,09 -2,31 102,31 PAT2 UDI 0,29 29,22 70,78
FRT GUA2 0,64 58,38 41,62 GUA1 UDI 0,10 21,79 78,21 JAD PAT 0,12 23,00 77,00 SHG SOR 0,10 5,79 94,21
FRT IPI 0,27 20,34 79,66 GUA2 IPI 0,36 23,24 76,76 JAD PAT2 0,50 30,26 69,74 SHG UDI 0,17 10,14 89,86
FRT JAD 0,31 32,99 67,01 GUA2 JAD 0,70 45,39 54,61 JAD SHG 0,25 28,59 71,41 SOR UDI -0,08 -0,39 100,39
FRT PAR 0,16 34,01 65,99 GUA2 PAR -0,01 1,85 98,15 JAD SOR 0,25 33,81 66,19 - - - - -
FRT PAT -0,15 -7,24 107,24 GUA2 PAT -0,04 13,72 86,28 JAD UDI 0,30 24,85 75,15 - - - - -
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Tabela 5. Porcentagens da parte simples (PS%) e complexa (PC%) da interação de genótipos com ambientes para produtividade de grãos em 
híbridos de sorgo, e estimativas de correlação entre pares de locais (r), associada à “safrinha” 2013.  

 
1 Os locais estão identificados como: Acreúna (ACRE), Birigui (BGI), Guaíra 1 (GUA1), Ipiaçu (IPI), Jardinópolis (JAD), Manduri (MAD), Patos de Minas (PAT), Santa 

Helena de Goiás (SHG), São Gabriel do Oeste (SGB), Sete Lagoas (STL), Uberlândia (UDI), Unaí (UNA) e Vilhena (VLH). 
 
 

Ano Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC%
ACRE1 BGI1 0,15 58,06 41,94 BGI UNA 0,43 64,96 35,04 JAD MAD 0,34 24,24 75,76 PAT VLH 0,66 45,10 54,90
ACRE GUA1 0,52 33,38 66,62 BGI VLH 0,19 53,93 46,07 JAD PAT 0,49 61,97 38,03 SGB SHG 0,54 54,72 45,28
ACRE IPI -0,09 -2,79 102,79 GUA1 IPI 0,21 10,94 89,06 JAD SGB 0,37 21,02 78,98 SGB SNP 0,23 12,41 87,59
ACRE JAD 0,12 34,77 65,23 GUA1 JAD 0,54 53,65 46,35 JAD SHG 0,42 42,41 57,59 SGB STL 0,26 29,39 70,61
ACRE MAD 0,46 42,92 57,08 GUA1 MAD 0,58 43,35 56,65 JAD SNP 0,38 21,52 78,48 SGB UDI 0,49 40,95 59,05
ACRE PAT 0,31 16,97 83,03 GUA1 PAT 0,63 44,30 55,70 JAD STL 0,56 49,35 50,65 SGB UNA 0,36 42,06 57,94
ACRE SGB 0,18 41,15 58,85 GUA1 SGB 0,37 43,22 56,78 JAD UDI 0,21 19,70 80,30 SGB VLH 0,21 35,02 64,98
ACRE SHG 0,53 35,92 64,08 GUA1 SHG 0,49 28,65 71,35 JAD UNA 0,23 30,94 69,06 SHG SNP 0,44 44,19 55,81
ACRE SNP 0,51 60,79 39,21 GUA1 SNP 0,50 50,51 49,49 JAD VLH 0,32 40,22 59,78 SHG STL 0,08 4,80 95,20
ACRE STL 0,36 26,83 73,17 GUA1 STL 0,54 33,75 66,25 MAD PAT 0,00 16,04 83,96 SHG UDI 0,28 17,56 82,44
ACRE UDI 0,29 26,53 73,47 GUA1 UDI 0,25 16,27 83,73 MAD SGB 0,27 21,09 78,91 SHG UNA 0,21 11,03 88,97
ACRE UNA 0,21 13,65 86,35 GUA1 UNA 0,51 29,88 70,12 MAD SHG 0,54 38,29 61,71 SHG VLH 0,34 19,25 80,75
ACRE VLH 0,37 22,09 77,91 GUA1 VLH 0,40 22,91 77,09 MAD SNP 0,22 16,65 83,35 SNP STL 0,39 35,96 64,04
BGI GUA1 0,40 63,59 36,41 IPI JAD 0,34 39,12 60,88 MAD STL 0,25 15,56 84,44 SNP UDI 0,12 14,62 85,38
BGI IPI 0,09 46,17 53,83 IPI MAD -0,08 1,81 98,19 MAD UDI 0,03 1,81 98,19 SNP UNA 0,09 22,26 77,74
BGI JAD 0,36 31,87 68,13 IPI PAT 0,33 22,34 77,66 MAD UNA 0,12 11,65 88,35 SNP VLH 0,21 32,86 67,14
BGI MAD 0,11 30,43 69,57 IPI SGB -0,20 10,07 89,93 MAD VLH 0,08 11,82 88,18 STL UDI 0,30 16,77 83,23
BGI PAT 0,25 65,12 34,88 IPI SHG -0,25 -11,74 111,74 PAT SGB 0,25 48,22 51,78 STL UNA 0,35 20,22 79,78
BGI SGB 0,41 32,88 67,12 IPI SNP -0,01 17,67 82,33 PAT SHG 0,34 24,19 75,81 STL VLH 0,45 28,25 71,75
BGI SHG 0,09 43,84 56,16 IPI STL 0,25 14,59 85,41 PAT SNP 0,26 46,56 53,44 UDI UNA 0,46 30,08 69,92
BGI SNP 0,08 14,48 85,52 IPI UDI 0,35 23,08 76,92 PAT STL 0,56 44,69 55,31 UDI VLH -0,03 2,59 97,41
BGI STL 0,37 56,64 43,36 IPI UNA 0,31 16,91 83,09 PAT UDI 0,35 32,70 67,30 UNA VLH 0,38 21,39 78,61
BGI UDI 0,36 51,19 48,81 IPI VLH 0,03 1,69 98,31 PAT UNA 0,49 33,75 66,25 - - - - -
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Tabela 6. Porcentagens da parte simples (PS%) e complexa (PC%) da interação de genótipos com ambientes para produtividade de grãos em 
híbridos de sorgo, e estimativas de correlação entre pares de locais (r), associada à “safrinha” 2014.  

 
1 Os locais estão identificados como: Birigui (BGI), Chapadão do Sul (CHPS), Guaíra 1 (GUA1),  Ipiaçu (IPI), Jardinópolis (JAD), Manduri (MAD), Santa Helena de 

Goiás (SHG), Sete Lagoas (STL), Sinop (SNP), Sorriso (SOR), Uberaba (UBA) e Uberlândia (UDI). 
 
 
 
 

Ano Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC%
BGI1 CHPS1 0,66 49,63 50,37 CHPS UBA 0,28 19,23 80,77 IPI UDI -0,02 0,51 99,49 SHG UBA -0,23 -5,66 105,66
BGI GUA1 0,62 43,78 56,22 CHPS UDI -0,04 0,63 99,37 IPI UNA 0,43 26,26 73,74 SHG UDI -0,06 3,43 96,57
BGI IPI 0,62 38,91 61,09 CHPS UNA 0,75 54,57 45,43 JAD MAD 0,12 39,92 60,08 SHG UNA 0,00 6,98 93,02
BGI JAD 0,51 29,90 70,10 GUA1 IPI 0,59 38,15 61,85 JAD SHG 0,12 9,93 90,07 SNP SOR 0,47 32,78 67,22
BGI MAD 0,08 37,79 62,21 GUA1 JAD 0,52 34,87 65,13 JAD SNP 0,53 31,29 68,71 SNP STL 0,28 17,10 82,90
BGI SHG 0,12 10,47 89,53 GUA1 MAD 0,11 26,84 73,16 JAD SOR 0,25 17,67 82,33 SNP UBA 0,32 18,02 81,98
BGI SNP 0,36 20,25 79,75 GUA1 SHG -0,02 -0,91 100,91 JAD STL 0,62 41,57 58,43 SNP UDI 0,17 9,75 90,25
BGI SOR 0,33 22,35 77,65 GUA1 SNP 0,50 32,48 67,52 JAD UBA 0,25 13,80 86,20 SNP UNA 0,41 24,09 75,91
BGI STL 0,71 49,64 50,36 GUA1 SOR 0,28 28,64 71,36 JAD UDI -0,15 -6,85 106,85 SOR STL 0,30 27,63 72,37
BGI UBA 0,43 24,58 75,42 GUA1 STL 0,66 42,35 57,65 JAD UNA 0,58 35,94 64,06 SOR UBA 0,31 19,49 80,51
BGI UDI -0,19 -8,74 108,74 GUA1 UBA 0,32 22,92 77,08 MAD SHG -0,59 -9,57 109,57 SOR UDI -0,01 0,76 99,24
BGI UNA 0,60 37,38 62,62 GUA1 UDI -0,30 -8,57 108,57 MAD SNP 0,25 46,11 53,89 SOR UNA 0,22 13,08 86,92

CHPS GUA1 0,54 50,82 49,18 GUA1 UNA 0,58 43,92 56,08 MAD SOR 0,16 54,58 45,42 STL UBA 0,35 23,54 76,46
CHPS IPI 0,63 50,45 49,55 IPI JAD 0,59 36,51 63,49 MAD STL 0,05 26,17 73,83 STL UDI -0,19 -5,21 105,21
CHPS JAD 0,60 44,62 55,38 IPI MAD 0,15 37,85 62,15 MAD UBA 0,36 57,55 42,45 STL UNA 0,64 46,16 53,84
CHPS MAD 0,17 57,65 42,35 IPI SHG -0,05 -0,56 100,56 MAD UDI 0,03 39,52 60,48 UBA UDI -0,25 -11,69 111,69
CHPS SHG 0,08 20,83 79,17 IPI SNP 0,50 29,67 70,33 MAD UNA 0,36 58,88 41,12 UBA UNA 0,24 13,09 86,91
CHPS SNP 0,37 28,14 71,86 IPI SOR 0,49 36,53 63,47 SHG SNP -0,22 -7,78 107,78 UDI UNA -0,22 -10,63 110,63
CHPS SOR 0,42 24,37 75,63 IPI STL 0,69 45,13 54,87 SHG SOR 0,00 13,28 86,72 - - - - -
CHPS STL 0,73 65,71 34,29 IPI UBA 0,37 21,63 78,37 SHG STL 0,16 8,79 91,21 - - - - -
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Tabela 7. Porcentagens da parte simples (PS%) e complexa (PC%) da interação de genótipos com ambientes para produtividade de grãos em 
híbridos de sorgo, e estimativas de correlação entre pares de locais (r), associadas às “safrinhas” 2015 e 2016. 

    
1 Os locais estão identificados como: Birigui (BGI), Cristalina – (CRIS), Guaíra 1 (GUA1), Ipiaçu (IPI), Jardinópolis (JAD), Manduri (MAD), Patos de Minas (PAT), Rio 
Verde (RIV), Santa Helena de Goiás (SHG), Santa Helena de Goiás 2 (SHG2), Sete Lagoas (STL), Sinop (SNP), Uberaba (UBA) e Vilhena (VLH). 

Ano Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC% Local 1 Local 2 r PS% PC%
BGI1 CRIS1 0,00 3,20 96,80 CRIS SHG 0,57 42,16 57,84 IPI SHG -0,03 3,67 96,33 PAT RIV 0,43 24,44 75,56
BGI GUA1 -0,10 -4,26 104,26 CRIS SNP -0,04 27,84 72,16 IPI SNP -0,21 -7,84 107,84 PAT SHG 0,53 32,14 67,86
BGI IPI 0,21 20,62 79,38 CRIS UBA 0,56 53,93 46,07 IPI UBA -0,08 -3,92 103,92 PAT SNP 0,13 25,21 74,79
BGI JAD -0,20 -9,48 109,48 CRIS VLH 0,14 35,97 64,03 IPI VLH 0,40 24,56 75,44 PAT UBA 0,61 46,56 53,44
BGI MAD 0,04 2,84 97,16 GUA1 IPI 0,04 15,62 84,38 JAD MAD -0,07 -2,12 102,12 PAT VLH 0,32 35,18 64,82
BGI PAT -0,12 -5,74 105,74 GUA1 JAD 0,19 10,47 89,53 JAD PAT 0,15 8,04 91,96 RIV SHG 0,15 9,26 90,74
BGI RIV -0,19 -8,95 108,95 GUA1 MAD -0,31 -11,69 111,69 JAD RIV -0,01 -0,61 100,61 RIV SNP 0,12 27,50 72,50
BGI SHG -0,31 -13,93 113,93 GUA1 PAT 0,63 40,39 59,61 JAD SHG 0,18 10,25 89,75 RIV UBA 0,11 14,82 85,18
BGI SNP -0,11 11,85 88,15 GUA1 RIV 0,43 24,49 75,51 JAD SNP -0,01 18,68 81,32 RIV VLH 0,17 28,02 71,98
BGI UBA -0,07 3,01 96,99 GUA1 SHG 0,53 35,12 64,88 JAD UBA 0,01 8,13 91,87 SHG SNP 0,19 24,78 75,22
BGI VLH -0,19 5,33 94,67 GUA1 SNP 0,32 43,57 56,43 JAD VLH 0,10 22,81 77,19 SHG UBA 0,43 28,74 71,26

CRIS GUA1 0,37 21,90 78,10 GUA1 UBA 0,46 39,79 60,21 MAD PAT -0,13 -5,39 105,39 SHG VLH 0,18 21,73 78,27
CRIS IPI 0,09 24,09 75,91 GUA1 VLH 0,24 35,83 64,17 MAD RIV -0,10 -3,41 103,41 SNP UBA 0,36 24,96 75,04
CRIS JAD 0,20 13,30 86,70 IPI JAD 0,09 14,36 85,64 MAD SHG 0,10 5,09 94,91 SNP VLH 0,06 3,15 96,85
CRIS MAD 0,18 17,08 82,92 IPI MAD 0,04 6,49 93,51 MAD SNP -0,06 8,94 91,06 UBA VLH 0,30 19,48 80,52
CRIS PAT 0,48 32,45 67,55 IPI PAT 0,23 21,38 78,62 MAD UBA 0,20 13,49 86,51 - - - - -
CRIS RIV -0,11 -3,88 103,88 IPI RIV 0,09 15,92 84,08 MAD VLH 0,11 16,20 83,80 - - - - -
BGI GUA1 -0,07 -2,75 102,75 GUA1 RIV 0,21 22,98 77,02 JAD STL 0,17 15,17 84,83 SHG STL 0,11 7,13 92,87
BGI JAD 0,31 16,92 83,08 GUA1 SHG 0,18 14,24 85,76 JAD UBA 0,38 31,18 68,82 SHG UBA 0,18 26,54 73,46
BGI RIV 0,32 24,46 75,54 GUA1 SHG2 -0,15 22,33 77,67 JAD VLH 0,37 35,51 64,49 SHG VLH 0,27 21,30 78,70
BGI SHG 0,15 9,12 90,88 GUA1 STL 0,18 20,40 79,60 RIV SHG 0,04 3,60 96,40 SHG2 STL 0,08 13,25 86,75
BGI SHG2 0,19 35,32 64,68 GUA1 UBA 0,00 4,54 95,46 RIV SHG2 -0,07 4,46 95,54 SHG2 UBA -0,13 38,65 61,35
BGI STL 0,35 25,69 74,31 GUA1 VLH 0,47 48,61 51,39 RIV STL 0,23 12,33 87,67 SHG2 VLH -0,13 -3,53 103,53
BGI UBA 0,24 22,98 77,02 JAD RIV -0,09 1,62 98,38 RIV UBA 0,16 34,21 65,79 STL UBA -0,07 20,18 79,82
BGI VLH 0,15 20,89 79,11 JAD SHG 0,01 2,22 97,78 RIV VLH -0,15 -5,90 105,90 STL VLH 0,36 22,06 77,94

GUA1 JAD -0,04 -1,04 101,04 JAD SHG2 0,01 25,34 74,66 SHG SHG2 0,28 32,52 67,48 UBA VLH 0,12 40,24 59,76
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3.3.2    Abordagens de estratificação ambiental dentro de anos 

 

A estratificação ambiental é um estudo que sempre despertou muito interesse 

entre melhoristas, visto que a interação GxA é algo intrínseco ao melhoramento de 

espécies cultivadas e que traz certa dificuldade no lançamento de novas cultivares. Se essa 

interação assume, predominantemente, sua natureza complexa, aumenta-se mais ainda a 

necessidade de conhecimento do material genético a ser liberado e do germoplasma que o 

melhorista tem em mãos para trabalhar. Os resultados obtidos nas análises conjuntas 

(Tabela 2) revelaram interação GxA altamente significativa (p<0,01) em todos os anos 

avaliados, demonstrando grande potencial na estratificação ambiental da região alvo do 

estudo, para avaliação e recomendação de híbridos de sorgo. 

 

3.3.2.1 Análise AMMI  

 
A estratificação ambiental através da análise AMMI pela abordagem de 

genótipos vencedores pode auxiliar o pesquisador na tomada de decisão sobre a escolha 

dos locais para condução dos ensaios de VCU, bem como nos estágios iniciais, quando se 

demanda certo número de locais, embora de maior representatividade da região produtora 

em estudo. 

Na estratificação ambiental dos locais testados nas safrinhas de 2010 a 2016, a 

partir da interação dos locais de testes com os genótipos, 22 estratos ambientais foram 

estabelecidos por esse método (Tabela 8). Certos locais foram realocados a estratos 

vizinhos, atendendo ao critério de eliminação de “vencedores menores”. De acordo com 

Felipe et al. (2010) e Pacheco (2004), a adoção desse critério permite evadir-se daqueles 

genótipos que vencem em um único local, desde que sua eliminação e realocação do 

respectivo sítio a outro estrato não ocasione perdas importantes na expectativa de produção 

da região toda.  

Na safrinha 2010, tivemos a ocorrência de dois vencedores menores, os 

genótipos SOR14 e SOR17, que venceram em Sete Lagoas (STL) e Paracatu (PAR), 

respectivamente. O local Sete Lagoas foi realocado (SOR14 substituído por SOR12) para o 

estrato vizinho (2), que já continha os locais Birigui, Jardinópolis, Manduri e Patos de 

Minas; com  perda em produtividade de apenas 9,47% (Apêndice B). A localidade Paracatu  
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Tabela 8. Estratos ambientais para avaliação e recomendação de híbridos de sorgo para região centro-sul do Brasil, considerando o modelo 
AMMI1 com abordagem de “genótipos vencedores”. 

 
1 Os locais estão identificados como: Acreúna (ACRE), Birigui (BGI), Chapadão do Sul (CHPS), Cristalina (CRIS), Frutal (FRT), Guaíra 1 (GUA1), Guaíra 2 (GUA2), 

Ipiaçu (IPI), Jardinópolis (JAD), Manduri (MAD), Paracatu (PAR), Patos de Minas (PAT), Patos de Minas 2 (PAT2), Rio Verde (RIV), Santa Helena de Goiás (SHG), 
Santa Helena de Goiás 2 (SHG2), São Gabriel do Oeste (SGB), Sete Lagoas (STL), Sinop (SNP), Sorriso (SOR), Uberaba (UBA), Uberlândia (UDI), Unaí (UNA) e 
Vilhena (VLH). 

Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1

1 GUA1 1 CHPS 1 GUA1 1 BGI 1 BGI 1 MAD 1 RIV
1 GUA2 1 GUA1 1 GUA2 1 GUA1 1 CHPS 1 SNP 1 SHG
1 IPI 1 MAD 1 PAT2 1 JAD 1 GUA1 1 VLH 1 SHG2
1 SHG 1 PAT 1 CHPS 1 MAD 1 IPI 2 BGI 1 VLH
2 BGI 1 UDI 1 FRT 1 PAT 1 JAD 2 JAD 2 BGI
2 JAD 2 BGI 2 IPI 1 SGB 1 SHG 2 PAT 2 JAD
2 MAD 2 JAD 2 JAD 1 SNP 1 SOR 2 UBA 2 UBA
2 PAT 2 PAR 2 SHG 1 STL 1 STL 3 CRIS 3 GUA1
2 STL 3 IPI 2 SOR 1 UDI 1 UBA 3 GUA1 3 STL
3 PAR 3 STL 3 PAR 2 UNA 2 SNP 3 IPI - -
- - 3 SHG 3 UDI 2 VLH 2 UDI 3 RIV - -
- - - - 3 PAT 3 IPI 2 UNA 3 SHG - -
- - - - - - 3 SHG 3 MAD - - - -
- - - - - - 4 ACRE - - - - - -

Safra 2016Safra 2010 Safra 2011 Safra 2012 Safra 2013 Safra 2014 Safra 2015
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(vencedor SOR17) foi mantida como estrato de único vencedor, pois a remoção para outro 

estrato acarretaria uma perda elevada de produtividade (1102,9 kg.ha-1). Branquinho 

(2011), numa estratificação ambiental em soja, para região central do Brasil, também 

adotou o mesmo critério e conseguiu realocar alguns locais para estratos vizinhos, com 

perdas mínimas na produtividade de grãos. A localidade Birigui inicialmente foi agrupada 

(estrato 1) junto com as localidades Guaíra 1, Guaíra 2, Ipiaçu e Santa Helena de Goiás; 

porém, com as análises dos outros anos, observou-se sua grande similaridade com a 

localidade Jardinópolis, e, com a perda mínima de 5,62% na produtividade, foi realocada 

para o estrato 2. 

 Na estratificação ambiental da safrinha 2011, foram identificados inicialmente 

quatro genótipos vencedores SOR84, SOR25, SOR16 e SOR75 (Apêndice D). Os três 

primeiros venceram em dez locais dos onze locais em estudo, enquanto SOR75 venceu 

somente em Santa Helena de Goiás. Novamente, adotando-se o critério de eliminação de 

“vencedores menores”, a localidade Santa Helena de Goiás foi realocada para outro estrato, 

onde o genótipo vencedor foi SOR16; o qual passou a vencer em três localidades. A perda 

em produtividade foi de 0,19%, considerada bastante baixa. Felipe et al. (2010) realizaram 

estratificação ambiental para variedades de milho no Estado de Goiás (safras de 2002 a 

2005) e, também, fizeram uso desse critério para obter resultado mais consistente, em 

termos práticos (ex. menor número de estratos, com locais geograficamente próximos 

dentro deles). De modo idêntico, Branquinho et al. (2011) e Pacheco (2014), ao realizarem 

estratificação ambiental para avaliação de cultivares de soja na região central do Brasil, 

adotaram tal critério para evitar a “pulverização” dos locais em muitos estratos de pequeno 

tamanho.  

Na safrinha 2012, a estratificação ambiental permitiu, inicialmente, identificar 

a presença de seis genótipos vencedores, SOR09, SOR12, SOR15, SOR16, SOR31 e 

SOR71. Os genótipos SOR15 e SOR71 foram vencedores de locais únicos, Uberlândia e 

Patos de Minas, respectivamente. Ambos foram realocados para o estrato definido pelo 

vencedor SOR09 (Apêndice D), com perdas em produtividade de apenas 0,28% e 2,38%, 

respectivamente. Seguindo raciocínio análogo, foi possível realocar a localidade Ipiaçu, do 

estrato 1 para o estrato 2, com prejuízo mínimo na produtividade (4,8%). Isto possibilitou o 

agrupamento do local (Ipiaçu) com a localidade Santa de Helena de Goiás, com a qual 

mostrou alta similaridade ao longo dos anos de avaliação. Essa flexibilização metodológica 

possibilitou, ainda, a junção dos estratos definidos pelos genótipos SOR12 e SOR16, em 
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apenas um grupo definido pelo primeiro destes genótipos. A estratificação final nessa safra 

ficou, então, com três estratos (Tabela 8). 

Na safrinha de 2013 quatro estratos ambientais foram estabelecidos, tendo 

como genótipos vencedores SOR10, SOR54, SOR63 e SOR66 (Apêndice E). O genótipo 

SOR66 venceu em nove dos quatorze locais avaliados e o genótipo SOR54 foi vencedor 

único, apenas em Acreúna. Para este “vencedor menor” (de local único) não foi possível 

realizar a realocação, devido aos prejuízos na produtividade que sua eliminação 

ocasionaria; entre 21% e 48%, em relação aos vencedores SOR10 e SOR63, 

respectivamente. O local Birigui (BGI), inicialmente alocado no estrato definido pelo 

genótipo SOR10, foi realocado para aquele definido pelo genótipo SOR66. Com isso, 

preservou-se o padrão de agrupamento observado entre os locais Birigui e Jardinópolis, 

nos seis anos de avaliação; com prejuízo mínimo na produtividade (1,10%).  

Branquinho et al. (2014) realizaram estratificação ambiental para avaliação de 

cultivares de soja na região do Cerrado, no Brasil, também utilizando o método AMMI 

com abordagem de genótipos vencedores e o artifício de substituição de vencedores; desde 

que as perdas na produtividade, decorrentes desta substituição, fossem pequenas. As perdas 

percentuais associadas à estratificação final escolhida pelos autores variaram entre de 2% e 

10,3%, as quais foram justificadas, segundo eles, pelo reconhecimento do padrão de 

agrupamento dos locais. 

Em 2014, foram formados três estratos ambientais (Tabela 8), tendo como 

genótipos vencedores SOR13, SOR80 e SOR82 (Apêndice F). O genótipo SOR13 venceu 

em nove dos treze locais avaliados e SOR82, somente em Manduri. Também para este 

“vencedor menor” não foi possível realizar realocação para outro estrato, devido ao 

prejuízo que isto ocasionaria na produtividade média da região; justificando, assim, o 

estabelecimento de estrato de local único. 

Na safrinha de 2015, a estratificação ambiental inicialmente identificou seis 

genótipos vencedores, SOR02, SOR03, SOR11, SOR41, SOR43 e SOR75 (Apêndice G). 

Destes genótipos vencedores, três constituíram estratos de local único. O genótipo SOR03 

venceu em Sinop; SOR75, em Manduri; e SOR11, em Ipiaçu. Os dois primeiros locais 

foram realocados no estrato constituído pelo genótipo SOR02, com prejuízos mínimos 

(1,21% e 0,29%, para Manduri e Sinop, respectivamente). Assim, formou-se um estrato 

com as localidades Birigui, Vilhena, Manduri e Sinop. A localidade de Ipiaçu foi realocada 

para o estrato definido pelo vencedor SOR02, com prejuízo de 12% na produtividade 
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média. Esta escolha se deu também pela alta similaridade observada entre os locais Santa 

Helena de Goiás e Ipiaçu, nos anos anteriores. 

A localidade de Birigui inicialmente havia sido alocada no estrato determinado 

pelo genótipo vencedor SOR02. Porém, devido à similaridade entre Birigui e Jardinópolis, 

já mencionada na análise de outros anos e, novamente, evidenciada pela proximidade 

destes locais à zona de transição entre os estratos definidos pelos respectivos vencedores 

(Apêndice G), Birigui foi realocado no estrato associado ao genótipo vencedor SOR41, 

com perda em produtividade de 3%. O local de Rio Verde também se encontrava próximo 

de zona de transição com o estrato definido pelo vencedor SOR43, que também reuniu a 

localidade Santa Helena de Goiás, geograficamente próxima e com alta similaridade no 

ano seguinte. Assim, foi realocado para o estrato associado ao genótipo vencedor SOR43, 

com prejuízo de 0,54% na produtividade. A estratificação final para 2015, então, ficou com 

três estratos (Tabela 8), cada estrato com quatro locais: estrato 1 (Ipiaçu, Manduri, Sinop e 

Vilhena ), com o  genótipo vencedor SOR02; estrato 2 (Birigui, Jardinópolis, Patos de 

Minas e Uberaba) com o vencedor SOR41; e estrato 3 (Cristalina, Guaíra1, Rio Verde e 

Santa Helena de Goiás), com vencedor SOR43.  

Em 2016, os locais foram inicialmente agrupados em três estratos ambientais 

(Tabela 8), conforme os genótipos vencedores SOR03, SOR60 e SOR82 (Apêndice H). 

Dos nove locais avaliados naquela safra, o genótipo SOR60 venceu em quatro locais (Rio 

Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Helena de Goiás 2 e Vilhena); SOR03 venceu em três 

(Birigui, Jardinópolis e Uberaba); e SOR82, em dois locais (Guaíra1 e Sete Lagoas). Isso 

determinou a estratificação ambiental para aquele ano agrícola.  
 
 
3.3.2.2 Análise GGE Biplot 

 

Com base na análise GGE foi possível estabelecer 25 estratos ao longo dos sete 

anos de avaliação (Tabela 9). Desse total, seis foram estratos de local único, três a mais 

que a análise AMMI (item 3.3.2.1). Rakshit et al. (2012) avaliaram dez genótipos de sorgo 

no período chuvoso de 2008 e 2009, em doze localidades, para a identificação de mega-

ambientes na Índia. Utilizaram também o método GGE Biplot, avaliando respostas de 

genótipos para produtividade de grãos e de forragem e número de dias ao florescimento 

(50% das plantas florescidas).  Identificaram três estratos (mega-ambientes), o primeiro foi 
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Tabela 9. Estratos ambientais para avaliação e recomendação de híbridos de sorgo na região centro-sul do Brasil, estabelecidos por safra 
agrícola, considerando o método GGE Biplot. 

 
1 Os locais estão identificados como: Acreúna (ACRE), Birigui (BGI), Chapadão do Sul (CHPS), Cristalina  (CRIS), Frutal (FRT), Guaíra 1 (GUA1), Guaíra 2 (GUA2), 

Ipiaçu (IPI), Jardinópolis (JAD), Manduri (MAD), Paracatu (PAR), Patos de Minas (PAT), Patos de Minas 2 (PAT2), Rio Verde (RIV), Santa Helena de Goiás (SHG), 
Santa Helena de Goiás 2 (SHG2), São Gabriel do Oeste (SGB), Sete Lagoas (STL), Sinop (SNP), Sorriso (SOR), Uberaba (UBA), Uberlândia (UDI), Unaí (UNA) e 
Vilhena (VLH). 

 

 

 

 

Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1

1 IPI 1 CHPS 1 CHPS 1 BGI 1 BGI 1 GUA1 1 RIV
1 JAD 1 GUA1 1 FRT 1 GUA1 1 CHPS 1 RIV 1 SHG
1 MAD 1 IPI 1 GUA1 1 JAD 1 GUA1 1 IPI 1 SHG2
1 PAT 1 JAD 1 GUA2 1 PAT 1 IPI 1 VLH 1 STL
1 STL 1 PAR 1 JAD 1 SGB 1 JAD 1 SNP 2 BGI
2 BGI 1 SHG 1 PAT2 1 SNP 1 STL 2 PAT 2 UBA
2 GUA1 1 STL 1 SHG 1 STL 1 UBA 2 SHG 2 VLH
2 GUA2 2 UDI 1 SOR 1 UDI 2 SNP 2 JAD 3 JAD
2 SHG 2 PAT 2 PAR 1 UNA 2 UNA 2 BGI 4 GUA1
3 PAR 2 MAD 2 UDI 1 VLH 3 SHG 3 CRIS - -
- - 3 BGI 3 IPI 2 IPI 3 SOR 3 UBA - -
- - - - 4 PAT 2 SHG 4 MAD 4 MAD - -
- - - - - - 2 MAD 4 UDI - - - -
- - - - - - 3 ACRE - - - - - -

Safra 2016Safra 2010 Safra 2011 Safra 2012 Safra 2013 Safra 2014 Safra 2015
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constituído de oito localidades, o segundo com três, e o terceiro com apenas uma 

localidade. Isso demonstra a aplicabilidade do método GGE para a identificação de mega-

ambientes em sorgo. Nessa análise, os dois primeiros componentes principais, juntos, 

explicaram respectivamente, nas sucessivas safrinhas de 2010 a 2016, 70,7%, 67,2%, 

67,8%, 62,8%, 74,2%, 58,0% e 62,7% da soma de quadrados GGE (SQG+SQGxA). Esses 

percentuais são condizentes com aplicações outras de metodologias multivariadas nesse 

tipo de estudo, tais como os valores encontrados por Rakshit et al. (2012), 71,4% e Rakshit 

et al. (2016), 54% e 61,3%, em safras sucessivas (2009/10 e 2010/11). Al Naggar et al. 

(2018) avaliaram 25 genótipos de sorgo granífero no Egito, em seis ambientes 

(combinação de localidades, anos e épocas de plantio), com fins de estratificação pelo 

método GGE Biplot. O modelo explicou 74,8% da variação total (valor similar aos 

encontrados no presente estudo); o que permitiu estabelecer quatro estratos de mega-

ambientes, sendo dois estratos de local único.  

Nas Figuras 2 a 5 estão representados os gráficos “biplot” denominados ‘quem 

venceu onde’ (which-won-where), que é uma particularidade importante da análise GGE. 

Isto permitiu identificar e categorizar os genótipos que tiveram interação significativa com 

ambiente(s) específico(s), o que é fundamental para se fazer recomendações específicas de 

cultivares por local. O desempenho dos genótipos vencedores pode ser visualizado nos 

vértices do polígono que interliga estes genótipos. Yan et al. (2000) afirmam que os 

genótipos representados pelos vértices em cada setor são os de maior rendimento nos 

locais que se enquadram naquele específico setor ou estrato. Daí, o potencial de uso desse 

gráfico para a identificação de mega-ambientes na região alvo da recomendação.  

Os resultados indicaram a formação de três ou quatro estratos ambientais 

conforme a safra considerada. Em 2010, 2011 e 2013 foram formados três estratos por 

safra. Na safra de 2010 (Figura 2a), o primeiro estrato foi constituído por cinco locais 

(Jardinópolis, Patos de Minas, Manduri, Ipiaçu e Sete Lagoas), tendo sido definido pelo 

genótipo vencedor SOR13; o estrato 2 reuniu quatro locais (Guaíra1, Guaíra2 e Birigui e 

Santa Helena de Goiás), com o genótipo vencedor SOR84; e o estrato 3 com local único, 

Paracatu, definido pelo genótipo 36. Na safra de 2011 (Figura 2b) o primeiro estrato foi 

constituído por cinco locais (Jardinópolis, Paracatu, Ipiaçu, Santa Helena de Goiás, Sete 

Lagoas, Guaíra2 e Chapadão do Sul), o segundo por três (Uberlândia, Manduri e Patos de 

Minas) e o terceiro por um só local (Birigui); com os genótipos vencedores SOR16, SOR84 
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Figura 2. GGE biplot da matriz de valores G + GxA envolvendo 25 genótipos de sorgo e 10 (a) ou 11 (b) localidades da região centro-sul do 
Brasil, por meio da análise ‘quem vence onde’, referente aos anos de 2010 (a) e 2011 (b). 

 

 

(b) (a) 
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Figura 3. GGE biplot da matriz de valores G + GxA envolvendo 25 genótipos de sorgo e 12 (a) ou 14 (b) localidades da região centro-sul do 
Brasil. por meio da análise ‘quem vence onde’, referente aos anos de 2012 (a) e 2013 (b). 

 

(a) (b) 
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Figura 4. GGE biplot da matriz de valores G + GxA envolvendo 31 (a) ou 37 (b) genótipos de sorgo e 13 (a) ou 12 (b) localidades da região 
centro-sul do Brasil, por meio da análise ‘quem vence onde’, referente aos anos de 2014 (a) e 2015 (b). 

(a) (b) 
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Figura 5. GGE biplot da matriz de valores G + GxA envolvendo 31genótipos de sorgo e 9 

localidades da região centro-sul do Brasil, por meio da análise ‘quem vence 
onde’, referente ao ano 2016. 

 

e SOR75, respectivamente. Na safra 2013 (Figura 3b), o primeiro estrato foi constituído 

por dez locais (Birigui, Guaíra 1, Jardinópolis, Patos de Minas, São Gabriel do Oeste, 

Sinop, Sete Lagoas, Uberlândia, Unaí e Vilhena), com o genótipo vencedor SOR62; o 

segundo, por três ambientes (Manduri, Ipiaçu e Santa Helena de Goiás) e o genótipo 

vencedor SOR13; e o terceiro estrato ficou representado apenas pela localidade Acreúna, 

com o genótipo vencedor SOR54.  

Para as safras de 2012 (Figura 3a), 2014 (Figura 4a), 2015 (Figura 4b) e 2016 

(Figura 5), foram formados quatro estratos ambientais por safra. Na safra 2012 o primeiro 

estrato foi constituído por oito locais (Chapadão do Sul, Frutal, Guaíra 1, Guaíra 2, 

Jardinópolis, Patos de Minas 2, Santa Helena de Goiás e Sorriso), definido pelos genótipos 

vencedores SOR12 e SOR31; o segundo por dois locais (Ipiaçu e Sete Lagoas), com o 

genótipo vencedor SOR15; o terceiro também por dois locais (Paracatu e Uberlândia), com 

os vencedores SOR13 e SOR16; e o quarto estrato, de local único (Patos de Minas), foi 

definido pelo genótipo vencedor SOR55.  
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Na safra de 2014, o primeiro estrato ambiental foi constituído por sete locais 

(Birigui, Chapadão do Sul, Guaíra 1, Ipiaçu, Jardinópolis, Sete Lagoas e Uberlândia), 

tendo sido definido pelo genótipo vencedor SOR65. O segundo, terceiro e quarto estratos 

foram constituídos por dois locais cada: (Sinop e Unaí), com genótipo vencedor SOR80; 

(Santa Helena de Goiás e Sorriso), com vencedores SOR13 e SOR65; e (Manduri e 

Uberlândia), com genótipos vencedores SOR82, SOR95 e SOR96.  

Na safra de 2015 o primeiro estrato foi constituído por cinco locais (Guaíra 1, 

Rio Verde, Ipiaçu, Vilhena e Sinop), definido pelo genótipo vencedor SOR40; o segundo 

foi constituído por quatro locais (Patos de Minas, Santa Helena de Goiás, Jardinópolis e 

Birigui), com genótipos vencedores SOR03, SOR41 e SOR43; o terceiro, por dois locais 

(Cristalina e Uberaba) e genótipo vencedor SOR05; e o quarto estrato foi constituído 

apenas pelo local Manduri, definido pelo genótipo vencedor SOR02. 

Na safra de 2016, o primeiro estrato foi constituído por quatro locais (Rio 

Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Helena de Goiás 2 e Sete Lagoas), definido pelo 

genótipo vencedor SOR59; o segundo por dois locais (Uberaba e Vilhena), com genótipos 

vencedores SOR60 e SOR68; o terceiro apenas pelo local Jardinópolis, com o genótipo 

vencedor SOR03; e o quarto estrato, também de local único, Guaíra 1, foi definido pelos 

genótipos vencedores SOR80 e SOR82. 

 

3.3.2.3 Análise de Fatores 

 

 Nos Apêndices I a O estão representados os resultados gráficos do número de 

fatores a serem extraídos pela correspondente análise, para os dados relativos às safras 

2010 a 2016.  Observa-se que o número de fatores indicados variou entre os métodos. 

Segundo Peixouto (2013), esse número deve ser igual ao de autovalores maior ou igual a 

1,0 ou, caso a proporção da explicação desses fatores seja baixa, deve-se utilizar número 

de fatores que expliquem até 80% da variação total (Fritsche-Neto et al., 2011; Garbuglio 

et al., 2007; Ribeiro & Almeida, 2011). Assim, nessa análise gráfica, optou-se por extrair 

cinco fatores para os anos 2010, 2012 e 2016, e seis fatores para 2011, 2013, 2014 e 2015. 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados das cargas fatoriais obtidas após a 

rotação dos fatores e respectivas comunalidades, referentes aos anos de 2010 a 2016. De 

acordo com essa análise, foram formados quarenta estratos ao longo dos sete anos, sendo 

27 estratos de local único; i.e., 67,5% do total de estratos formados não agruparam locais. 
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Tabela 10. Estatísticas associadas à Análise de Fatores (autovalores, cargas fatoriais e 
comunalidades – C), utilizada para estratificação de ambientes para avaliação 
e recomendação de híbridos de sorgo na região centro-sul do Brasil, em sete 
safrinhas.  

 

λ % Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6
Birigui 3,47 34,66 0,30 0,09 -0,38 0,43 0,57 - 0,75
Guaíra 1 2,04 55,02 0,92 -0,10 -0,13 -0,01 0,08 - 0,75
Guaíra 2 1,39 68,88 0,88 -0,05 0,03 0,07 0,27 - 0,84
Ipiaçu 0,95 78,39 0,19 0,66 -0,21 0,16 0,58 - 0,86
Jardinópolis 0,78 86,23 0,85 0,20 0,21 0,12 0,21 - 0,84
Manduri 0,53 91,54 0,06 0,08 0,20 0,93 0,01 - 0,91
Paracatu 0,32 94,75 0,08 0,03 0,93 0,18 0,03 - 0,79
Patos de Minas 0,23 97,03 -0,05 0,89 0,00 -0,16 0,10 - 0,82
Santa Helena de Goiás 0,17 98,74 0,30 0,00 0,16 -0,09 0,88 - 0,50
Sete Lagoas 0,13 100,00 -0,01 0,85 0,12 0,30 -0,11 - 0,78
Birigui 2,97 26,95 -0,12 0,77 0,20 -0,22 0,07 0,23 0,76
Chapadão do Sul 2,08 45,87 0,00 0,08 0,02 0,02 0,98 0,04 0,96
Guaíra 1 1,38 58,40 0,19 -0,07 0,88 0,09 -0,01 -0,12 0,73
Ipiaçu 1,13 68,63 0,91 0,04 0,01 0,13 -0,01 0,19 0,67
Jardinópolis 1,01 77,82 -0,07 0,01 0,85 -0,03 0,05 0,30 0,81
Manduri 0,70 84,15 0,04 -0,24 0,10 0,88 0,06 0,04 0,85
Paracatu 0,55 89,11 0,21 0,00 0,10 0,03 -0,06 0,88 0,62
Patos de Minas 0,48 93,45 -0,14 -0,84 0,16 0,13 -0,12 -0,05 0,71
Santa Helena de Goiás 0,32 96,38 0,73 -0,12 0,20 -0,27 0,03 0,46 0,85
Sete Lagoas 0,29 99,00 0,31 0,37 0,01 -0,01 0,21 0,77 0,82
Uberlândia 0,11 100,00 0,26 -0,59 0,20 -0,48 0,25 0,14 0,78
Chapadão do Sul 4,43 36,95 0,75 -0,08 -0,11 -0,05 -0,37 - 0,72
Frutal 1,77 51,74 0,65 0,15 -0,02 0,38 -0,21 - 0,63
Guaíra 1 1,31 62,63 0,82 0,16 0,18 0,09 0,11 - 0,75
Guaíra 2 1,10 71,76 0,55 0,00 -0,06 0,25 -0,70 - 0,85
Ipiaçu 0,94 79,63 0,24 0,67 -0,05 -0,13 -0,50 - 0,78
Jardinópolis 0,63 84,90 0,19 -0,06 0,26 0,13 -0,86 - 0,87
Paracatu 0,48 88,93 0,14 0,86 0,24 -0,12 0,16 - 0,86
Pato de Minas 0,41 92,37 0,09 -0,69 0,44 -0,44 -0,07 - 0,88
Patos de Minas 2 0,39 95,61 0,75 0,01 0,29 0,27 -0,28 - 0,81
Santa Helena de Goiás 0,28 97,91 0,18 -0,07 0,09 0,87 -0,14 - 0,82
Sorriso 0,15 99,16 0,71 0,17 -0,26 -0,09 -0,29 - 0,70
Uberlândia 0,10 100,00 0,00 0,06 0,93 0,08 -0,13 - 0,89
Acreúna 5,11 36,51 0,34 -0,55 0,19 -0,06 0,20 0,56 0,82
Birigui 1,99 50,76 0,20 -0,19 0,51 -0,09 -0,44 -0,34 0,64
Guaíra 1 1,42 60,87 0,44 -0,62 0,23 0,10 -0,38 0,23 0,83
Ipiaçú 1,11 68,76 0,08 0,04 0,22 0,87 -0,23 -0,01 0,86
Jardinópolis 0,97 75,66 0,19 -0,17 0,10 0,08 -0,87 0,20 0,87
Manduri 0,85 81,73 -0,08 -0,92 -0,01 -0,12 -0,21 0,11 0,93
Patos de Minas 0,80 87,45 0,78 0,02 0,26 0,17 -0,28 0,23 0,84
São Gabriel do Oeste 0,52 91,19 0,07 -0,09 0,63 -0,55 -0,39 0,11 0,87
Santa Helena de Goiás 0,45 94,38 0,18 -0,41 0,27 -0,49 -0,13 0,51 0,79
Sinop 0,33 96,74 0,13 -0,16 0,01 -0,04 -0,31 0,78 0,75
Sete Lagoas 0,23 98,36 0,47 -0,18 0,14 0,23 -0,54 0,18 0,66
Uberlândia 0,13 99,26 -0,01 0,02 0,91 0,18 -0,05 0,25 0,92
Unaí 0,06 99,69 0,51 -0,23 0,63 0,16 -0,03 -0,18 0,76
Vilhena 0,04 100,00 0,91 -0,06 -0,05 -0,16 -0,12 0,08 0,89

20
10

20
11

20
12

Ano Local
Autovalor (λ) Cargas fatoriais após a rotação

C

20
13
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Tabela 10. Continuação 

 
 

Dentre os métodos aqui avaliados, a Análise de Fatores foi o que apresentou o 

maior número de estratos e, mesmo assim, alguns locais não se agruparam com outros, em 

estratos. Isto foi consequência de cargas fatoriais abaixo de 70% ou de comunalidades 

inferiores a 64% (Tabela 10). Nos estudos de estratificação ambiental o número final de 

estrato é ponto crucial na escolha do método a ser utilizado, pois, quanto maior o número 

de estrato, mais distante está a sua aplicabilidade, na prática. A estratificação ambiental é 

utilizada em programas de melhoramento de plantas visando obter uma rede de locais 

otimizada para a condução dos ensaios de VCU e/ou para avaliação de linhagens em fases 

λ % Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6
Birigui 5,52 42,43 0,74 -0,09 -0,07 0,09 0,16 -0,43 0,72
Chapadão do Sul 1,85 56,67 0,88 0,05 0,07 0,27 0,08 -0,06 0,86
Guaíra 1 1,27 66,46 0,57 -0,01 -0,28 -0,05 0,55 -0,25 0,76
Ipiaçu 0,96 73,87 0,57 -0,02 0,15 0,24 0,42 -0,43 0,72
Jadirnópolis 0,72 79,37 0,64 -0,03 -0,11 0,07 0,53 0,02 0,70
Manduri 0,64 84,26 0,19 0,91 0,00 0,13 -0,03 -0,03 0,86
Santa Helena de Goiás 0,54 88,43 0,21 -0,82 -0,07 0,12 -0,20 0,19 0,79
Sinop 0,47 92,02 0,22 0,22 0,15 0,31 0,82 -0,07 0,89
Sorriso 0,30 94,36 0,18 0,02 0,01 0,92 0,21 -0,18 0,76
Sete Lagoas 0,28 96,50 0,83 -0,13 -0,06 0,02 0,16 -0,33 0,81
Uberaba 0,19 97,97 0,18 0,32 -0,21 0,20 0,07 -0,77 0,74
Uberlândia 0,17 99,28 -0,10 0,05 0,96 0,01 0,03 0,13 0,87
Unaí 0,09 100,00 0,85 0,27 -0,21 0,07 0,15 0,16 0,83
Birigui 3,51 29,24 -0,06 -0,04 0,05 0,12 0,91 -0,06 0,86
Cristalina 1,58 42,40 0,86 0,15 0,03 0,27 0,07 -0,13 0,86
Guaíra 1 1,49 54,78 0,65 -0,48 0,12 -0,26 -0,06 0,27 0,81
Ipiaçu 1,19 64,74 0,02 -0,06 0,82 -0,02 0,25 -0,28 0,82
Jardinópolis 1,12 74,08 0,20 -0,39 0,25 0,57 -0,45 -0,09 0,79
Manduri 0,86 81,27 0,09 0,88 0,10 0,09 -0,04 -0,04 0,80
Patos de Minas 0,68 86,93 0,76 -0,21 0,28 -0,32 -0,03 0,05 0,81
Rio Verde 0,54 91,43 0,15 -0,23 0,17 -0,80 -0,23 0,01 0,80
Santa Helena de Goiás 0,40 94,73 0,78 0,03 -0,04 -0,04 -0,33 0,04 0,72
Sinop 0,27 96,98 0,09 -0,09 -0,06 -0,03 -0,06 0,93 0,88
Uberaba 0,21 98,75 0,72 0,23 0,08 -0,06 0,06 0,46 0,80
Vilhena 0,15 100,00 0,16 0,16 0,81 -0,09 -0,22 0,21 0,80
Birigui 2,19 24,38 0,69 0,16 0,27 0,20 0,36 - 0,74
Guaíra 1 1,46 40,64 -0,01 -0,86 0,21 0,01 -0,08 - 0,79
Jardinópolis 1,34 55,49 0,45 -0,02 -0,40 -0,09 0,65 - 0,79
Rio Verde 1,27 69,65 0,23 -0,06 0,90 -0,04 0,09 - 0,88
Santa Helena de Goiás 1,05 81,32 -0,06 -0,35 0,06 0,82 0,19 - 0,84
Santa Helena de Goiás 2 0,57 87,70 0,24 0,34 -0,12 0,76 -0,19 - 0,79
Sete Lagoas 0,47 92,97 0,81 -0,29 0,10 0,02 -0,17 - 0,78
Uberaba 0,38 97,22 -0,09 -0,04 0,17 0,05 0,90 - 0,85
Vilhena 0,25 100,00 0,35 -0,75 -0,37 0,04 0,21 - 0,86

Ano Local Autovalor (λ) Cargas fatoriais após a rotação
20

14
C

20
15

20
16
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preliminares de seleção. Assim, quanto mais próximo for o número de estratos ao número 

de locais testados, mais difícil será a sua utilização. Um número muito baixo de estratos 

também não é recomendado, de modo que se procura o equilíbrio com um número 

intermediário.  

Outro ponto importante a se considerar nessa análise é que as cargas fatoriais 

ficaram pulverizadas a partir do momento que atingiram 80% de explicação da 

variabilidade. Segundo Piepho (1995), o número de eixos ou fatores a se utilizar é uma 

escolha do analista, haja vista que não há consenso na literatura quanto ao número de eixos 

e a proporção de variação a ser capturada por eles. Diante disso, alguns autores adotam 

números bem reduzidos de fatores. Por exemplo, Peixouto et al. (2014) decidiram utilizar 

apenas os dois primeiros fatores, com 65% de explicação dos seus dados. Justificaram a 

escolha em razão de estes dois primeiros eixos terem apresentado facilidade de 

interpretação na apresentação visual. Garbuglio et al. (2007) optaram por cinco fatores 

com explicação de 81,8% da variação total; em detrimento de três fatores, segundo o 

critério de Murakami & Cruz (2004), baseado no número de autovalores acima da unidade, 

mas que que acumulavam 73,3% de explicação da variação total, inferior a 80%.   

                   Considerando a combinação dos critérios, na safrinha de 2010 foram extraídos 

seis fatores (Tabela 10), um a mais do que o determinado pela análise gráfica. Isto permitiu 

a formação de quatro estratos ambientais (Tabela 11). O primeiro, determinado pelo Fator 

1, foi constituído pelos locais de Guaíra 1, Guaíra 2 e Jardinópolis. Observe-se que dois 

ambientes de uma mesma localidade se agruparam em um mesmo fator, revelando a 

similaridade do comportamento interacional dos genótipos com estes ambientes. O Fator 2 

agrupou Patos de Minas e Sete Lagoa; o local Ipiaçu não pode ser incluído ou excluído 

com segurança, nesse agrupamento. Os Fatores 3 e 4 definiram estratos de um só local 

cada, Paracatu e Manduri, respectivamente. A presença de apenas um ambiente (Paracatu) 

associado ao Fator 3 talvez possa ser explicada pela alta produtividade de grãos alcançada 

naquela localidade (4228,4 kg.ha-1); quanto ao Fator 4, ainda não se identificou razão 

particular para explicar o respectivo estrato. O Fator 5 associou-se somente ao ambiente 

Santa Helena de Goiás; porém, embora tenha apresentado carga fatorial acima de 70%, sua 

comunalidade foi baixa, não permitindo sua inclusão como estrato. Birigui apresentou 

carga fatorial abaixo de 70% em todos os fatores; sendo assim também não foi possível ser 

agrupado. As comunalidades apresentaram valores acima de 0,64, revelando alta eficiência  
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Tabela 11. Estratos ambientais estabelecidos segundo a Análise de Fatores, para avaliação e recomendação de híbridos de sorgo na região 
centro-sul do Brasil. 

 
1 Os locais estão identificados como: Birigui (BGI), Chapadão do Sul (CHPS), Cristalina (CRIS), Guaíra 1 (GUA1), Guaíra 2 (GUA2), Ipiaçu (IPI), Jardinópolis (JAD), 

Manduri (MAD), Paracatu (PAR), Patos de Minas (PAT), Patos de Minas 2 (PAT2), Santa Helena de Goiás (SHG), Santa Helena de Goiás 2 (SHG2), Sete Lagoas 
(STL), Sinop (SNP), Sorriso (SOR), Uberaba (UBA), Uberlândia (UDI), Unaí (UNA) e Vilhena (VLH). 

 

Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1 Estrato Locais1

1 GUA1 1 IPI 1 CHPS 1 PAT 1 BGI 1 CRIS 1 GUA1
1 GUA2 1 SHG 1 GUA1 1 VLH 1 CHPS 1 PAT 1 VLH
1 JAD 2 GUA1 1 PAT2 2 MAD 1 STL 1 SHG 2 SHG
2 PAT 2 JAD 1 SOR 3 UDI 1 UNA 1 UBA 2 SHG2
2 STL 3 PAR 2 GUA2 4 IPI 2 UDI 2 IPI 3 STL
3 PAR 3 STL 2 JAD 5 JAD 3 SOR 2 VLH 4 RIV
4 MAD 4 MAD 3 PAR 6 SNP 4 SNP 3 MAD 5 UBA
- - 5 CHPS 4 UDI - - 5 UBA 4 RIV - -
- - 6 BGI 5 SHG - - 6 MAD 5 BIG - -
- - 7 PAT - - - - 7 SHG 6 SNP - -

Safra 2016Safra 2010 Safra 2011 Safra 2012 Safra 2013 Safra 2014 Safra 2015
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na representação das variáveis por uma parte comum. Segundo Cruz & Carneiro (2014), 

valores de comunalidades superiores a 0,64 têm sido aceitos como razoáveis, pois são 

equivalentes a uma correlação próxima de 0,80, entre a variável padronizada e a parte 

comum que explica esta variável. 

 No ano de 2011 (Tabela 11) os Fatores 1, 3 e 6 agruparam duas localidades 

cada: Ipiaçu/Santa Helena de Goiás, Guaíra 1/Jardinópolis e Paracatu/Sete Lagoas, 

respectivamente. Os Fatores 4 e 5 ficaram associados a somente um local cada, Manduri 

e Chapadão do Sul, respectivamente. A presença de apenas um ambiente no Fator 5 

pode ter explicação na baixa produtividade de grãos alcançada na respectiva localidade, 

Chapadão do Sul (2603,1 kg.ha-1). Quanto ao Fator 4 não se identificou razão particular 

para o seu estrato ambiental. No Fator 2, os locais Birigui e Patos de Minas 

apresentaram cargas fatorais acima de 0,70 e comunalidades superiores a 0,64; porém 

com os sinais opostos, sendo o primeiro positivo e o segundo negativo. Assim, os dois 

locais não foram reunidos em estrato comum, mas, ao contrário, cada local foi 

considerado como estrato independente. 

Oliveira et al. (2005) obtiveram resultado semelhante, porém, os locais com 

cargas fatorais de sinais opostos não foram considerados como estrato únicos 

independentes, nem foram utilizados na consolidação dos estratos. Motomiya (2013) 

deparou-se duas vezes com locais de sinais opostos. Tal como no presente estudo, a 

solução encaminhada pelo autor foi considerar cada local como estrato único, de modo 

que o fator passou a definir dois estratos, ao invés de apenas um. A adoção desta 

decisão possibilitou utilizar a informação dos locais envolvidos, sem perder esses locais. 

Uberlândia foi o único local que não se associou a quaisquer dos fatores analíticos 

estimados; assim, não constituiu estrato algum. 

 No ano de 2012 (Tabela 11), o Fator 1 agrupou as localidades de Chapadão 

do Sul, Guaíra 1 e Patos de Minas 2; os Fatores 2 e 6 agruparam duas localidades cada, 

Ipiaçu/Paracatu e Guaíra 2/Jardinópolis, respectivamente. Os Fatores 3, 4 e 5 estiveram 

associados a apenas um local em cada: Sete Lagoas, Uberlândia e Santa Helena de 

Goiás, respectivamente. As comunalidades nesta análise também estiveram acima de 

0,64, com exceção de Uberlândia (0,62); logo, em geral garantiram boa eficiência na 

representação das variáveis por uma parte comum. 

 Na safrinha de 2013, o Fator 1 agrupou as localidades de Patos de Minas e 

Vilhena. Já os Fatores 2, 3, 4, 5 e 6 ficaram associados a somente uma localidade cada: 

Manduri, Uberlândia, Ipiaçu, Jardinópolis e Sinop, respectivamente. A presença de 
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apenas um ambiente no Fator 4, outra vez, pode encontrar explicação na alta 

produtividade alcançada na respectiva localidade – Ipiaçu (8721,46 kg.ha-1). O mesmo 

pode ser aventado para os Fatores 5 e 3, cujas localidades associadas tiveram a segunda 

e a terceira maiores produtividades de grãos (6667,23 kg.ha-1 em Jardinópolis e 6402,03 

kg.ha-1 em Uberlândia). Já os Fatores 2 e 6 podem estar associados à baixa 

produtividade, uma vez que as respectivas localidades apresentaram as duas menores 

médias para esse caráter (3421,61 kg.ha-1 em Manduri e 2224, 67 kg.ha-1 em Sinop).  

 Na safrinha 2014 foram extraídos seis fatores. O Fator 1 agrupou as 

localidades Birigui, Chapadão do Sul, Sete Lagoas e Unaí. Já os Fatores 3, 4, 5 e 6 

estiveram associados a um só ambiente cada: Uberlândia, Sorriso, Sinop e Uberaba. 

Novamente, a presença de apenas uma localidade associada aos últimos quatro fatores 

pode ser explicada pelas baixas produtividades de grãos nas respectivas localidades. O 

Fator 2 apresentou associação com duas localidades, de cargas fatoriais acima de 0,70, 

porém, com sinais opostos. Sendo assim, não foi possível agrupá-las no mesmo estrato, 

e as duas localidades foram consideradas como dois estratos de local único. 

 Na safrinha 2015 as localidades Cristalina, Patos de Minas, Santa Helena de 

Goiás e Uberaba foram agrupados no Fator 1. O Fator 3 agrupou as localidades Ipiaçu e 

Vilhena. Já os Fatores 2, 4, 5 e 6 associaram com localidades únicas: Manduri, Rio 

Verde, Birigui e Sinop, respectivamente. Outra vez, a associação parece vincular-se à 

produtividade de grãos; por exemplo, a localidade associada ao Fator 5, Birigui, 

apresentou, naquela safra, uma das maiores médias de produtividade de grãos (7458,98 

kg.ha-1). Já as localidades relacionadas aos Fatores 2 e 6, Manduri e Sinop, tiveram 

baixas produtividades. Quanto ao Fator 4 não se detectou uma razão particular para o 

estabelecimento do respectivo estrato ambiental.  

Na safrinha 2016, os Fatores 2 e 4 agruparam duas localidades cada, Guaíra 

1/Vilhena e Santa Helena de Goiás/Santa Helena de Goiás 2, respectivamente. Os 

demais fatores, 1, 3 e 5, estiveram associados a localidades únicas: Sete Lagoas, Rio 

Verde e Uberaba, respectivamente. A presença de apenas uma localidade relacionada ao 

Fator 5 parece explicar-se, novamente, pela alta produtividade de grãos alcançada na 

respectiva localidade – Uberaba (7802,52 kg.ha-1). Quanto aos Fatores 1 e 3 não se 

detectou razão particular para a constituição de seus estratos ambientais.  
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3.3.3   Propostas de estratificação ambiental consistentes 

 
3.3.3.1 Estratos identificados por Análise AMMI  

 
 A consistência dos agrupamentos identificados pelo método AMMI foi 

variável (Tabela 12). Dois grupos de locais (Birigui – BGI e Jardinópolis – JAD) e 

(Ipiaçu – IPI e Santa Helena de Goiás – SHG) agruparam consistentemente, por seis 

anos de avaliação (6/6). Em alguns casos, os pares de locais agruparam 

consistentemente por três anos de avaliação; como é o caso de Chapadão do Sul com 

Guaíra 1, Birigui com Uberaba, Jardinópolis com Uberaba e Patos de Minas com 

Uberlândia. O maior número de agrupamentos consistentes neste método foi observado 

por dois anos de avaliação: Guaíra 1 com Guaíra 2, Ipiaçu com Sorriso, Jardinópolis 

com Sorriso, Rio Verde com Santa Helena de Goiás, Santa Helena de Goiás com 

Sorriso e Sinop com Uberlândia. Ademais, na consolidação dos estratos, os locais 

Frutal, Patos de Minas 2, São Gabriel do Oeste, Acreúna, Cristalina e Santa Helena de 

Goiás 2 não foram incluídos, por terem participado da rede de ensaios em apenas um 

ano. 

Branquinho (2011), trabalhando com ensaios regionais de cultivares de soja 

na região central do Brasil, utilizou consistências completas que variaram de cinco anos 

de avaliação (5/5) até dois anos (2/2), para propor a sua estratificação. Analogamente, 

Pacheco (2004), também com soja na mesma região e utilizando rede de ensaios 

conduzida por três safras, obteve e fez uso de vários agrupamentos de pares de locais 

com consistência máxima (3/3); isto é, locais que se agruparam no mesmo estrato 

ambiental, nos três anos em que foram avaliados juntos.  O autor mostrou-se um 

entusiasta com o emprego da análise AMMI associada à abordagem de genótipos 

vencedores para esse tipo de aplicação. Suas vantagens comparativas em relação a 

outros métodos foram sustentadas detalhadamente em Pacheco et al. (2017). 

 Por outro lado, deve-se reconhecer que a avaliação da consistência de um 

processo de estratificação ambiental é algo complexo; pois, fatores previsíveis e não 

previsíveis do ambiente podem interferir de forma determinante sobre um local 

(exemplo: seca, excesso de chuva, veranico etc.). Considerando os sete anos de 

avaliação relacionados à rede de ensaios de sorgo em estudo, houve grande variação na 

consistência entre os pares de locais. Em alguns casos as porcentagens de consistência 
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Tabela 12. Agrupamento entre pares de locais e percentagem de consistência estimada pelo método AMMI com genótipos vencedores, para 
recomendação de híbridos de sorgo na região centro-sul do Brasil. LONGE DA 1ª CITAÇÃO 

 
1Os locais estão identificados como: Birigui (BGI), Chapadão do Sul (CHPS), Cristalina (CRIS), Frutal (FRT), Guaíra 1 (GUA1), Guaíra 2 (GUA2), Ipiaçu (IPI), Jardinópolis 
(JAD), Manduri (MAD), Paracatu (PAR), Patos de Minas (PAT), Patos de Minas 2 (PAT2), Rio Verde (RIV), Santa Helena de Goiás (SHG), Santa Helena de Goiás 2 
(SHG2), Sinop (SNP), Sorriso (SOR), Sete Lagoas (STL), Uberaba (UBA), Uberlândia (UDI), Unaí (UNA), Vilhena (VLH). 2A notação “1/2” indica que o par de locais o par 
de locais (ex. BGI e CHPS) se agrupou em um dos anos de avaliação. 3Percentagem de consistência calculada a partir da razão entre número de vezes que o par de local se 
agrupou pelo o número máximo possível de agrupamento. 

Locais1 BGI CHPS CRIS FRT GUA1 GUA2 IPI JAD MAD PAR PAT PAT2 RIV SGB SHG SHG2 SNP SOR STL UBA UDI UNA VLH
BGI 50%3 33% 20% 100% 40% 75% 100% 17% 33% 100% 60% 100% 33%
CHPS 1/22 100% 100% 100% 33% 33% 50% 50% 100% 33% 50% 50% 100% 33%
CRIS 100% 100% 100% 100%
FRT 1/1 100% 100% 100%
GUA1 2/6 3/3 1/1 1/1 100% 50% 29% 40% 40% 100% 50% 100% 43% 33% 50% 60% 33% 50%
GUA2 1/1 1/1 2/2 50% 100% 50%
IPI 1/5 1/3 1/1 3/6 1/2 33% 100% 100% 50% 50%
JAD 6/6 1/3 2/7 2/6 40% 33% 60% 100% 29% 33% 100% 60% 100% 25%
MAD 2/5 1/2 2/5 2/5 75% 100% 67% 50% 67% 50%
PAR 1/3 33% 50%
PAT 3/4 1/2 2/5 3/5 3/4 1/3 100% 50% 67% 100% 100%
PAT2 1/1 1/1 1/1 1/1
RIV 1/1 1/2 100% 100% 50%
SGB 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 100% 100% 100%
SHG 1/6 1/3 1/1 3/7 1/2 6/6 2/7 2/2 100% 100% 40% 33% 33%
SHG2 1/1 1/1 100%
SNP 1/3 1/3 1/3 2/3 1/2 1/1 50% 100% 50% 50%
SOR 1/1 1/2 1/2 2/2 2/2 2/2 100% 100%
STL 3/5 1/2 3/5 2/4 3/5 2/4 2/3 1/1 2/5 1/2 1/1 50% 33%
UBA 3/3 1/1 1/3 1/2 3/3 1/1 1/3 1/1 1/2
UDI 1/3 1/3 2/4 1/4 2/3 1/2 3/3 1/1 2/2 1/3 50%
UNA 1/2 1/2 100%
VLH 1/2 1/2 1/3 1/1 1/2 1/1
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foram altas, mas não máxima (100%). Por exemplo, os pares Birigui/Patos de Minas e 

Manduri/Patos de Minas (Tabela 12) estiveram reunidos num mesmo grupo em três 

vezes de quatro anos possíveis (75% de consistência). No presente estudo, locais assim 

nãoforam reunidos num mesmo estrato, embora possa haver alguma flexibilização 

quando agrupamentos não ocorrem em apenas um dos anos de avaliação conjunta. 

 Segundo Branquinho (2011), a falta de repetibilidade dos grupos de locais 

estabelecidos decorre de oscilações no ordenamento dos genótipos vencedores, 

evidenciando a existência de interação com natureza complexa. O predomínio desse 

tipo de interação pode explicar a falta de previsibilidade nos resultados obtidos. No 

presente trabalho, o estudo da decomposição da interação GxA corroborou este 

resultado, mostrando que maior parte da respectiva variação é de natureza complexa. 

Outro ponto importante que esse autor levanta é a questão da qualidade de cada local 

como ambiente testador de genótipos, a qual pode variar consideravelmente ao longo 

dos anos. A própria época de plantio dos ensaios, que não é a mesma dentro do ano e ao 

longo dos anos, pode fazer com que a consistência ao longo dos anos não seja atingida. 

Apesar das dificuldades inerentes ao processo de estratificação ambiental a 

partir de estudos da interação GxA, a aplicação desse  método possibilitou agrupar 

ensaios conduzidos na mesma localidade, porém, em ambientes diferentes. Estes foram 

os casos de Guaíra 1 e Guaíra 2, reunidos num mesmo estrato por dois anos; e Santa 

Helena de Goiás 1 e Santa Helena de Goiás 2, que também se agruparam no único ano 

em que estivaram juntos. Isso leva a inferir que os genótipos expressaram 

comportamentos similares nos dois ambientes, indicando a possibilidade de exclusão de 

um deles, em cada um dos respectivos pares. 

Em síntese, após a análise de consistência temporal dos agrupamentos de 

pares de locais ao longo dos anos, a análise AMMI (especificamente o modelo AMMI1 

com abordagem de “genótipos vencedores”) possibilitou identificar onze estratos ou 

mega-ambientes na região alvo: (Ipiaçu, Santa Helena de Goiás e Sorriso), (Chapadão 

do Sul e Guaíra), (Patos de Minas e Uberlândia), (Birigui, Jardinópolis e Uberaba), 

(Sinop), (Vilhena), (Unaí), (Rio Verde), (Manduri), (Paracatu) e (Sete Lagoas). 

 

3.3.3.2 Estratos identificados pelo método GGE Biplot 

 

  O método GGE Biplot também possibilitou agrupar ensaios conduzidos 

na mesma localidade, porém, em ambientes diferentes, como foi o caso de Guaíra 1 e 
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Guaíra 2, que se agruparam no mesmo estrato nos dois anos em que foram testados 

(Tabela 13). O mesmo verificou-se com o par de locais Santa Helena de Goiás 1 e Santa 

Helena de Goiás 2, que se agruparam no único ano em que estivaram juntos. Logo, os 

genótipos tiveram comportamentos muito similares nesses dois pares de ambientes, 

sugerindo a possibilidade de exclusão de locais redundantes. Ainda, similarmente ao 

método anterior, os locais Frutal, Patos de Minas 2, São Gabriel do Oeste, Acreúna, 

Cristalina e Santa Helena de Goiás 2 não fizeram parte da estratificação, pois, 

participaram da rede de ensaios por somente um ano.  

Podemos ainda verificar que, pelo método GGE Biplot, os pares de locais 

Birigui/Jardinópolis e Ipiaçu/Santa Helena de Goiás, que apresentaram consistência 

máxima segundo o método AMMI (item 3.3.3.1), não repetiram o mesmo nível de 

consistências; mas, sim, estiveram agrupados em três (3/6) e dois anos (2/6),  

respectivamente, dos seis em que foram avaliados em conjunto (Tabela 13). Logo, por 

esse método, não foram agrupados no mesmo estrato. 

Em resumo, após a análise da consistência dos agrupamentos de pares de 

locais ao longo dos anos, constata-se que o método GGE Biplot também identificou 

onze mega-ambientes na região alvo: (Santa Helena de Goiás e Sorriso), (Chapadão do 

Sul, Guaíra, Jardinópolis e Sete Lagoas), (Sinop, Vilhena e Unaí), (Ipiaçu), (Patos de 

Minas), (Uberlândia), (Birigui), (Uberaba), (Rio Verde), (Manduri) e (Paracatu).  

 

3.3.3.3 Estratos identificados por Análise de Fatores 

  

 A estratificação ambiental por Análise de Fatores (Tabela 14) foi a que 

resultou no maior número de estratos (quarenta), sendo a maior parte deles estratos de 

local único. Um único par de locais mostrou consistência temporal (Guaíra 2 e 

Jardinópolis), o que refletiu no baixo número de combinações entre pares de locais a 

terem consistência avaliada. Ademais, a consistência encontrada para este par de locais 

não foi reiterada pelos outros dois métodos. Assim, a abordagem não contribuiu para 

uma estratificação parcimoniosa da região alvo, mediante o respectivo conjunto de 

dados. Uma explicação para isto talvez esteja no fato de a Análise de Fatores trabalhar 

diretamente com a matriz de dados fenotípicos sem “expurgo” adicional de ruídos, além 

do erro experimental, tal como fazem as análises AMMI e GGE. 
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Tabela 13. Agrupamento entre pares de locais e percentagem de consistência estimada pelo método GGE Biplot, para recomendação de híbridos 
de sorgo na região centro-sul do Brasil. 

 
1Os locais estão identificados como: Birigui (BGI), Chapadão do Sul (CHPS), Cristalina (CRIS), Frutal (FRT), Guaíra 1 (GUA1), Guaíra 2 (GUA2), Ipiaçu (IPI), Jardinópolis 
(JAD), Manduri (MAD), Paracatu (PAR), Patos de Minas (PAT), Patos de Minas 2 (PAT2), Rio Verde (RIV), Santa Helena de Goiás (SHG), Santa Helena de Goiás 2 
(SHG2), Sinop (SNP), Sorriso (SOR), Sete Lagoas (STL), Uberaba (UBA), Uberlândia (UDI), Unaí (UNA), Vilhena (VLH). 2A notação “1/2” indica que o par de locais o par 
de locais (ex. BGI e CHPS) se agrupou em um dos anos de avaliação. 3Percentagem de consistência calculada a partir da razão entre número de vezes que o par de local se 
agrupou pelo o número máximo possível de agrupamento.     
    

Locais1 BGI CHPS CRIS FRT GUA1 GUA2 IPI JAD MAD PAR PAT PAT2 RIV SGB SHG SHG2 SNP SOR STL UBA UDI UNA VLH
BGI 50%3 50% 100% 20% 50% 50% 100% 33% 40% 67% 33% 50% 67%
CHPS 1/22 100% 100% 100% 67% 100% 50% 100% 67% 50% 100%
CRIS 100%
FRT 1/1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GUA1 3/6 3/3 1/1 100% 50% 57% 33% 20% 100% 50% 100% 43% 67% 50% 60% 33% 25% 50% 67%
GUA2 1/1 1/1 1/1 2/2 50% 100% 100% 100%
IPI 1/5 2/3 3/6 50% 40% 33% 20% 100% 33% 75% 50% 50%
JAD 3/6 3/3 1/1 4/7 1/2 3/6 20% 33% 60% 100% 100% 43% 33% 50% 80% 33% 25% 50% 33%
MAD 2/5 1/5 50% 20% 25% 67%
PAR 1/2 1/3 1/3 1/3 33% 50% 50%
PAT 2/4 1/5 1/5 3/5 2/4 100% 20% 50% 67% 100% 50%
PAT2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 100% 100%
RIV 1/2 1/1 50% 100% 100% 100% 50%
SGB 1/1 1/1 1/1 1/1 100% 100% 100% 100% 100%
SHG 2/6 2/3 1/1 3/7 2/2 2/6 3/7 1/5 1/3 1/5 1/1 1/2 100% 100% 40%
SHG2 1/1 1/1 100%
SNP 1/3 2/3 1/3 1/3 1/2 1/1 1/1 50% 50% 100% 100%
SOR 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 2/2
STL 2/5 2/2 3/5 3/4 4/5 1/4 1/2 2/3 1/1 1/1 2/5 1/1 1/2 50% 33% 50% 50%
UBA 2/3 1/1 1/1 1/3 1/2 1/3 1/2 50%
UDI 1/3 1/4 1/4 2/3 1/2 2/3 1/1 1/2 1/3 50% 100%
UNA 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1 2/2 1/2 1/2 100%
VLH 2/3 2/3 1/2 1/3 1/2 1/2 1/1 2/2 1/2 1/2 1/1 1/1
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Tabela 14. Agrupamento entre pares de locais e percentagem de consistência estimada pela Análise de Fatores, para recomendação de híbridos 
de sorgo na região centro-sul do Brasil.  

 
1Os locais estão identificados como: Birigui (BGI), Chapadão do Sul (CHPS), Cristalina (CRIS), Frutal (FRT), Guaíra 1 (GUA1), Guaíra 2 (GUA2), Ipiaçu (IPI), Jardinópolis 
(JAD), Manduri (MAD), Paracatu (PAR), Patos de Minas (PAT), Patos de Minas 2 (PAT2), Rio Verde (RIV), Santa Helena de Goiás (SHG), Santa Helena de Goiás 2 
(SHG2), Sinop (SNP), Sorriso (SOR), Sete Lagoas (STL), Uberaba (UBA), Uberlândia (UDI), Unaí (UNA), Vilhena (VLH). 2A notação “1/2” indica que o par de locais o par 
de locais (ex. BGI e CHPS) se agrupou em um dos anos de avaliação. 3Percentagem de consistência calculada a partir da razão entre número de vezes que o par de local se 
agrupou pelo o número máximo possível de agrupamento. 

Locais1 BGI CHPS CRIS FRT GUA1 GUA2 IPI JAD MAD PAR PAT PAT2 RIV SGB SHG SHG2 SNP SOR STL UBA UDI UNA VLH
BGI 50%3 20% 50%
CHPS 1/22 33% 100% 50% 50% 100%
CRIS 100% 100% 100%
FRT
GUA1 1/3 50% 29% 100% 50% 33%
GUA2 1/2 100%
IPI 17% 50%
JAD 2/7 2/2
MAD
PAR 50%
PAT 1/1 20% 33% 100% 50%
PAT2 1/1 1/1 100%
RIV
SGB
SHG 1/1 1/6 1/5 100% 33%
SHG2 1/1
SNP
SOR 1/2 1/2 1/1
STL 1/5 1/2 1/3 50%
UBA 1/1 1/1 1/3
UDI
UNA 1/2 1/1 1/2
VLH 1/3 1/2 1/2
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Em síntese, considerando o objetivo central deste trabalho, qual seja o 

estabelecimento de uma estratificação ambiental consistente ao longo dos anos, nota-se 

que os estratos resultantes da Análise de Fatores não atenderam a dois critérios práticos 

importantes: i) reduzido número de estratos; e ii) consistência temporal avaliada.  Logo, 

pelas razões já especuladas, podem não se constituir em estratos verdadeiros; mas, tão 

somente associação esporádica presente nos dados. Diante disso, para a formação dos 

estratos consolidados ao longo dos sete anos, esse método foi desconsiderado. 

 

3.3.3.4 Síntese da estratificação de ambientes para sorgo 

 

A consistência de agrupamento dos pares de locais variou de um (1/1) a sete 

(7/7), sendo o primeiro valor associado aos casos em que o local entrou somente uma vez 

na rede de ensaios, e a combinação máxima teórica (7/7) apenas para locais presentes nos 

sete anos de avaliação. Assim, esta consistência somente poderia ser alcançada para pares 

de locais envolvendo as localidades Guaíra 1, Jardinópolis e Santa Helena de Goiás; 

embora, na prática, isto não tenha ocorrido para quaisquer das combinações entre estes 

locais. Na prática, a maior consistência temporal (6/6) foi observada ao se utilizar o 

método AMMI, para os pares de locais Santa Helena de Goiás/Ipiaçu, e 

Birigui/Jardinópolis; o que equivale a dizer que tais pares de locais estiveram agrupados no 

mesmo estrato em todos os seis anos em que foram avaliados juntos. A maior consistência 

temporal observada pelo método GGE foi de três anos (3/3), entre os pares de locais 

Chapadão do Sul/Guaíra 1 e Chapadão do Sul/Jardinópolis. Esse resultado, embora não 

prontamente conclusivo, é uma evidência favorável ao método AMMI, no que tange ao 

estabelecimento de zonas agronômicas consistentes ao longo do tempo; tal como sustentam 

Pacheco et al. (2017). 

A concordância entre as estratificações estabelecidas por AMMI, GGE e 

Análise de Fatores (AF), avaliada pela correlação entre número de anos em que os 

diferentes pares de locais se agruparam num mesmo estrato, nos diferentes métodos, foi 

baixa. A maior destas correlações ocorreu entre os métodos AMMI e GGE (r = 0,44). 

Conforme já reportado, a estratificação produzida pela Análise de Fatores não se 

correlacionou com as demais, resultando em r = -0,08, com AMMI, e r = 0,07, com GGE. 

Diante disso, a estratificação ambiental estabelecida para subsidiar decisões em programas 
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de melhoramento de sorgo na região centro-sul do Brasil, resultou daqueles obtidas a partir 

das análises AMMI e GGE Biplot (Tabela 15). Isso porque estes métodos definiram 

estratos consistentes com alguma similaridade entre si e em pequeno número; 

diferentemente da Análise de Fatores, que, em razão disso, foi desconsiderada para esse 

propósito. Assim, a estratificação final (combinada) ficou estabelecida com nove estratos 

ou mega-ambientes: (Ipiaçu, Santa Helena de Goiás e Sorriso), (Chapadão do Sul e 

Guaíra), (Patos de Minas e Uberlândia), (Birigui, Jardinópolis e Uberaba), (Sinop, Vilhena 

e Unaí), (Rio Verde), (Manduri), (Paracatu) e (Sete Lagoas). 

 

 
Tabela 15. Estratificação final1 de locais para avaliação e recomendação de híbridos de 

sorgo na região centro-sul do Brasil, resultante da combinação das 
estratificações pelos métodos AMMI e GGE Biplot. 

Métodos de estratificação Estratificação  
Final Característica 

AMMI GGE 

Ipiaçu                                                 
Santa Helena de Goiás                                                               
Sorriso 

Santa Helena de Goiás                                                                    
Sorriso 

Ipiaçu 2                                                
Santa Helena de Goiás                                                               

Sorriso 

Região 1 de 
baixa altitude 

Ipiaçu 

Chapadão do Sul                               
Guaíra 

Chapadão do Sul                                                      
Guaíra                                                        

Jardinópolis                                                             
Sete Lagoas 

Chapadão do Sul                               
Guaíra - 

Patos de Minas                                    
Uberlândia 

Patos de Minas Patos de Minas3                                  
Uberlândia 

Minas Gerais - 
alto 1 Uberlândia 

Birigui                                               
Jardinópolis                                                              
Uberaba  

Birigui Birigui4                                              
Jardinópolis 

Uberaba                                                               
- 

Uberaba 

Sinop  Sinop                                                                      
Vilhena                                                                

Unaí  

Sinop 5                                                                      
Vilhena                                                                

Unaí  

Região 2 de 
baixa altitude Vilhena 

Unaí 
Rio Verde Rio Verde Rio Verde Goiás – alto 

Manduri Manduri Manduri São Paulo – 
baixo 

Paracatu Paracatu Paracatu Minas Gerais 
baixo 

Sete Lagoas - Sete Lagoas  Minas Gerais - 
alto 2 

1Locais separados por linhas horizontais não se agrupam no mesmo estrato ambiental.  
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Na consolidação final da estratificação dos locais foi levado em consideração a 

concordância entre os dois métodos de melhor desempenho (AMMI e GGE), porém, em 

algumas situações apenas a consistência máxima obtida por  um deles foi determinante, 

Por exemplo, no estrato formado por Ipiaçu, Santa Helena de Goiás e Sorriso, a 

consistência máxima nos dois métodos somente foi assegurada para os dois últimos locais. 

Apesar disso, conforme já reportado, a localidade Ipiaçu apresentou consistência máxima 

com Santa Helena de Goiás (6/6), e também com Sorriso (2/2), pelo método AMMI. Por 

isso, foi mantida no mesmo estrato, apesar de resultado desfavorável segundo o método 

GGE. Mesmo raciocínio foi adotado para manter o estrato Birigui, Jardinópolis e Uberaba, 

com consistência máxima por AMMI (6/6, 3/3 e 3/3, respectivamente), mas apenas 

consistência parcial por GGE (3/6, 2/3 e 1/3).  

No estrato Patos de Minas e Uberlândia também a consistência máxima (3/3) 

foi observada somente pelo método AMMI; de modo que a consistência intermediaria pelo 

método GGE (2/3), correspondendo a 67% dos anos em que foram avaliados juntos, foi 

tida apenas como informação complementar para sustentar o estrato. De modo semelhante, 

no estrato formado por Sinop, Vilhena e Unaí a consistência máxima (2/2) somente foi 

observada pelo método GGE, e a consistência parcial de 50% (1/2) pelo método AMMI foi 

tida apenas como informação adicional no sentido de manter o estrato. Vale ressaltar que 

tais flexibilizações foram aplicadas somente no estabelecimento da estratificação final, 

pois, na formação dos estratos por método apenas pares de locais com consistência 

máxima (100%) foram reunidos em estratos comuns.   

 

3.4    CONCLUSÕES 

 

i)  Há diferença entre os métodos de estratificação utilizados, ou seja, os estratos 

ambientais, sobretudo aqueles com alguma consistência temporal, são diferentes 

conforme o método de análise adotado. 

ii) Pela a análise AMMI baseada em genótipos vencedores foram identificados onze 

estratos ambientais consistentes para representar a região alvo; pelo método GGE 

Biplot, também onze estratos; e a Análise de Fatores, além de gerar número 

excessivo de estratos, não estabeleceu estratificação consistente ao longo dos 

anos.  
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iii) Os locais Guaíra 2 e Santa Helena de Goiás 2 podem ser retirados da rede de 

ensaios, sem maiores prejuízos; pois, quando estiveram juntos com Guaíra 1 e 

Santa Helena de Goiás 1, respectivamente, revelaram até 100% de consistência 

por, no mínimo, dois métodos de estratificação (AMMI e GGE Biplot).  

iv) A proposta de estratificação ambiental da região centro-sul do Brasil para 

avaliação e recomendação de cultivares de sorgo é a seguinte: (Ipiaçu, Santa 

Helena de Goiás e Sorriso), (Chapadão do Sul e Guaíra), (Patos de Minas e 

Uberlândia), (Birigui, Jardinópolis e Uberaba), (Sinop, Vilhena e Unaí), (Rio 

Verde), (Manduri), (Paracatu) e (Sete Lagoas).  
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4  ANÁLISES DA ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE HÍBRIDOS DE 

SORGO POR MÉTODOS MULTIVARIADOS 

 
RESUMO 

A influência da interação “genótipo x ambiente” (GxA) sobre a recomendação 
de híbridos de sorgo é bastante expressiva, fazendo com que os testes de novos híbridos 
devam ser realizados numa gama maior de ambientes, buscando identificar estratégias para 
atenuar os seus efeitos. Muito utilizados, os estudos de adaptabilidade e estabilidade 
fenotípica representam uma destas soluções, em que se busca capitalizar os efeitos 
positivos da interação GxA, via recomendação de genótipos com adaptabilidade específica, 
ou explorar genótipos que apresentam comportamento previsível ou estável ao longo da 
rede ensaios e respectiva região de recomendação. Estes genótipos, mesmo que não 
atinjam os máximos tetos produtivos, produzirão satisfatoriamente na maior parte dos em 
quaisquer ambientes da região alvo. O presente trabalho teve por objetivo verificar 
potenciais genótipos de sorgo para recomendação na região Centro-sul do Brasil, através 
das avaliações de adaptabilidade e estabilidade. A rede de ensaios envolveu nove 
localidades nesta região, onde foram avaliados 31 híbridos na “safrinha” de 2016. As 
análises de interação GxA foram realizados por meio das técnicas multivariadas AMMI, 
GGE Biplot e Análise de Fatores (AF). Pelas análises AMMI e GGE, o genótipo SOR32 
foi considerado o mais estável, tendo conciliado também alta produtividade média de 
grãos. A adaptabilidade específica do híbrido SOR21 à localidade Vilhenaficou 
demonstrada pelos métodos AMMI e AF. Os métodos AMMI e GGE Biplot concordaram 
quanto ao genótipo mais estável, assim como houve concordância entre AMMI e AF 
quanto à adaptabilidade específica do híbrido SOR1. O híbrido SOR68 foi considerado 
como “genótipo ideal”, segundo a abordagem GGE Biplot, tendo combinado estabilidade e 
alta produtividade média de grãos.  
 
Palavras-chave: Sorghum Bicolor, interação GxA, AMMI, GGE biplot, análise de fatores, 
genótipo ideal. 

 
 

ABSTRACT 
 

ANALYSIS OF ADAPTABILITY AND STABILITY OF SORGHUM HYBRIDS 
THROUGH MULTIVARIATED METHODS 

 
The influence of the "genotype x environment" (GE) interaction on the 

recommendation of sorghum hybrids is quite expressive, demanding tests of new hybrids 
in a wider range of environments, seeking to identify strategies to mitigate its effects. The 
commonly used studies of adaptability and phenotypic stability represent one of these 
solutions, in which we aim to capitalize on the positive effects of GE interaction, via 
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recommendation of genotypes with specific adaptability, or exploit genotypes that exhibit 
predictable behavior or stable throughout network of trials and respective region of 
recommendation. These genótipos, even if do not reach the maximum yield ceilings, will 
produce satisfactorily in most of environments of the target region. The objective of this 
study was to identify potential sorghum hybrids for recommendation in the south-central 
region of Brazil, through the adaptability and stability analizes. The network of trials 
involved nine locations in this region, where 31 hybrids were assessed in the second 
growing season or "safrinha" of 2016. The analyses of GE interaction were performed 
using the multivariate techniques AMMI, GGE Biplot and Factors Analysis (FA). For 
AMMI and GGE methods, the SOR32 genotype was considered the most stable, having 
also assembled high grain yield mean. The specific adaptability of hybrid SOR21 to the 
Vilhena site was demonstrated by AMMI and FA methods. The AMMI and GGE Biplot 
methods agreed about the most stable genotype; just as AMMI and FA, about specific 
adaptability of the hybrid SOR1. The hybrid SOR68 was considered as “ideal genotype” 
according the GGE Biplot approach, having combined stability and high grain yield mean.  
 
Keywords: Sorghum Bicolor, GE interaction, AMMI, GGE biplot, factor analysis, ideal 
genotype.  
 
 
4.1  INTRODUÇÃO  

       Diante da problemática que é a complexidade da interação de genótipos com 

ambientes (GxA), todas as empresas (públicas ou privadas) de melhoramento de plantas 

têm suas redes de ensaios em ambiente diversos e contrastantes, na tentativa de captar o 

máximo das variações ambientais previsíveis. Para tal objetivo, realizam-se análises de 

adaptabilidade e estabilidade fenotípica, pelas quais se torna possível a identificação de 

cultivares de comportamento previsível e que sejam responsivas às variações ambientais, 

em condições específicas ou amplas (Cruz et al., 2012). 

                  Mariotti et al. (1976) definem adaptabilidade como sendo a capacidade de os 

genótipos responderem vantajosamente à melhoria do ambiente. Ao conceito de 

estabilidade, referem-se como a capacidade de os genótipos apresentarem comportamento 

altamente previsível em função das variações ambientais.  

                  A adaptabilidade e a estabilidade, como manifestações do fenótipo de uma 

cultivar num dado ambiente, dependem de sua constituição genética; isto é, do número de 

genótipos que constituem o material, bem como da heterozigose destes genótipos (Borém 

& Miranda, 2009). No entanto, ao avaliar mais de indivíduo em mais de um ambiente, 

torna-se possível a estimação de um componente adicional muito importante que influencia 
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o seu valor fenotípico, que é a interação entre efeitos genotípicos e ambientais. Isto ocorre 

naturalmente, porém, não é passível de estimação quando temos somente um único par 

genótipo-ambiente. Assim, essa interação manifesta-se pelo comportamento diferenciado 

dos genótipos diante das variações ambientais (Cruz & Carneiro, 2003).   

                  Vencovsky & Barriga (1992) comentam que há um grupo de autores que 

prefere utilizar o termo “adaptabilidade” para designar adaptação ecológica a diferentes 

ambientes, como locais ou outras condições geográficas. O termo “estabilidade”, por outro 

lado, é empregado para se referir à maior ou menor habilidade de genótipos se adaptarem a 

flutuações climáticas ao longo de anos agrícolas, dentro de um dado local. 

                  Dentro dessa ótica, nos interessa, sobretudo, estudar métodos que avaliam a 

estabilidade fenotípica. Mas, há também problema conceitual em caracterizar, 

rigorosamente, o que vem a ser “estabilidade”. Segundo Lin et al. (1986), existem três 

conceitos de estabilidade: Tipo 1 – a cultivar será considerada estável se sua variância 

entre ambientes é pequena;  Tipo 2 – a cultivar será estável se sua resposta ao ambiente é 

paralela ao desempenho médio de todas as cultivares avaliadas nos experimentos; e Tipo 3 

– a cultivar é estável se o quadrado médio dos desvios da regressão que avalia a resposta 

adaptativa aos ambiente for pequeno. 

                       Na literatura são citados diversos métodos para realizar estudos de 

adaptabilidade e estabilidade. Estes são categorizados em: métodos baseados na análise 

variância (e.g., Plaisted & Peterson, 1959; Wricke, 1965; Shukla, 1972; Wricke & Weber, 

1986; Annicchiarico, 1992; Magari & Kang, 1997); métodos baseados em modelos de 

regressões (e.g., Finlay & Wilkinson, 1963; Eberhart & Russell, 1966; Tai, 1971, Verma et 

al., 1978; Silva & Barreto, 1986; Cruz et al., 1989; Storck & Vencovsky, 1994, Brasil & 

Chaves, 1994); e os métodos multivariados (e.g., AMMI – Gauch & Zobel, 1988, GGE 

Biplot – Yan et al., 2000; Análise de Fatores – Murakami & Cruz, 2004). 

        As técnicas multivariadas AMMI (Additive Main Effect and Multiplicative 

Interaction) e GGE (Genotype plus Genotype by Environment) têm tido grande destaque 

em análises de dados multiambientais por apresentarem biplots (representação gráfica das 

linhas e colunas de uma matriz), para auxiliar na interpretação dos dados (Silva et al., 

2011). Para isso, tais análises fazem uso da técnica matemática de decomposição por 

valores singulares (DVS).  Assim, por exemplo, em uma matriz de dados fenotípicos de 

“n” genótipos por “m” ambientes (Yn x m), são gerados k componentes principais, sendo k 

igual ao posto da matriz Y. A representação gráfica normalmente é feita utilizando-se os 
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dois primeiros destes componentes. Nesses estudos, a diferença básica entre as duas 

técnicas é que a primeira utiliza uma matriz GE, contendo apenas os efeitos da interação 

GxA, e a segunda, uma matriz GGE, na qual se adicionam também os efeitos genotípicos 

(Peixouto, 2013)  

                       A aplicação da Análise de Fatores (AF) a estudos de interação GxA foi 

proposta por Murakami & Cruz (2004), e vem sendo bastante utilizada nos estudos de 

estratificação ambiental. Como outras técnicas multivariadas, também permite reduzir o 

número, normalmente elevado, de variáveis originais a um pequeno número de variáveis 

abstratas, chamadas “fatores” (Cruz & Carneiro, 2003). Nessa aplicação, cada fator irá 

agrupar um conjunto de ambientes altamente correlacionados entre si e fracamente 

correlacionados com os ambientes agrupados nos demais fatores. Mais recentemente, 

Garblugio et al. (2007) propuseram uma adaptação no método, contemplando, 

simultaneamente, a análise de adaptabilidade e a de estratificação ambiental, via princípio 

da similaridade da performance fenotípica.  

  Este trabalho teve por objetivo identificar potenciais genótipos de sorgo para 

recomendação na região centro-sul do Brasil, através das análises de adaptabilidade e 

estabilidade fenotípica, centradas no caráter produtividade de grãos. Considerando-se que 

tais análises basearam-se nas técnicas multivariadas anteriormente reportadas (AMMI, 

GGE Biplot e Análise Fatorial), também avaliou-se, comparativamente, os resultados dos 

três métodos.  

 

4.2    MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Material genético e delineamento experimental 

 

                   Os tratamentos genéticos avaliados na rede de ensaios corresponderam a 31 

híbridos simples, plantados em nove localidades dentro da região centro-sul do Brasil, na 

“safrinha” de 2016. Os ensaios foram conduzidos por cooperados Associação Paulista de 

Produtores de Sementes e Mudas (APPS). O delineamento experimental de cada ensaio foi 

blocos completos casualizados, com duas repetições. As parcelas foram constituídas de 

quatro fileiras de 5,0 m, espaçadas de 0,50 m entre si, com área útil da parcela equivalente 

a 10 m2.  
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                  Os tratos culturais, compreendendo a adubação de plantio, adubação de 

cobertura, controle de plantas daninhas, controle de pragas e outras práticas, têm sido 

realizados conforme recomendações técnicas para a cultura do sorgo (Fornasieri Filho & 

Fornasieri, 2009), adotadas uniformemente pelos cooperados da APPS.  

                   Os caracteres avaliados foram produtividade de grãos, dias para o 

florescimento, altura de planta e a reação às principais doenças da cultura. Porém, neste 

estudo, apenas os dados de produtividade de grãos, corrigida para 14% de umidade, foram 

considerados. As colheitas, nos ensaios, foram realizadas depois que as plantas atingiram a 

maturidade fisiológica, normalmente entre 30 e 35 dias após a fecundação, quando o grão 

apresenta em torno de 25% a 35% de umidade (Fornasieri Filho & Fornasieri, 2009).  

 

4.2.2 Análises individuais e conjuntas dos ensaios 
 

       Inicialmente, foram realizadas análises individuais de variância, para cada 

experimento, considerando-se o modelo matemático: 

Yik =  μ + bk +  gi +  eik 

em que:  

Yik : é o valor observado correspondente ao genótipo i no bloco k; 

μ: é a média geral; 

gi: é o efeito do genótipo i (i =1, 2, ..., g), assumido como fixo 

bk: é o efeito do bloco k (k =1, 2, ..., b), assumido com fixo; e 

eik: é o erro experimental associado à observação Yik, assumido como independente 

e com distribuição normal de média zero e variância comum. 

 

       Para as análises de grupo de experimentos (análises conjuntas), avaliou-se a 

homogeneidade de suas variâncias residuais pelo critério da razão entre a maior e a menor 

variância do erro. Se inferior a sete, foi admitida a hipótese de homocedasticidade 

(Pimentel Gomes, 2009). Em seguida, foi realizada análise conjunta por ano, considerando 

os efeitos de genótipos com aleatórios e ambientes como fixos. O modelo geral adotado 

para cada análise conjunta foi:  

Yij =  μ +  gi + aj +  (ga)ij +  e�ij 
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em que: 
Yij: é a resposta média do genótipo i (i = 1, 2, ..., g) no ambiente j (j = 1, 2, ..., a), ou 

seja, a média ajustada do genótipo i no ambiente j; 

μ: é a média geral no conjunto de experimentos; 

gi : é o efeito do genótipo i, assumido como aleatório; 

aj : é o efeito do ambiente j (cada combinação de local e ano), assumido como fixo; 

(ga)ij : é o efeito da interação residual do genótipo i com o ambiente j; 

e�ij : é o erro experimental médio associado à média Yij, assumido como independente 

e com distribuição normal de média zero e variância comum. 

 

 Foram estimadas as acurácias seletivas (𝐵𝐵𝐴𝐴) para avaliar a precisão 

experimental de cada ensaio (Resende & Duarte 2007). Essa estimativa é dada por 𝐵𝐵𝐴𝐴 =

�1 − 1
𝐹𝐹
�
1
2� , em que F é valor do teste de F (de Snedecor) para o efeito genotípico, ou seja, 

a razão entre os quadrados médios genotípico e residual na análise de variância individual. 

Como critério para a escolha dos ensaios a integrarem a análise conjunta, assumiu-se o 

mínimo de 𝐵𝐵𝐴𝐴 > 0,70.  

 

4.2.3 Método Análise de Fatores 

 

 A análise de adaptabilidade fenotípica, baseada na técnica de análise de fatores, 

foi realizada graficamente por meio de escores obtidos em relação aos fatores. De acordo 

com Murakami & Cruz (2004), nos quadrantes II e IV, estarão os genótipos com 

adaptabilidade específica aos ambientes, agrupados em cada um dos dois fatores utilizados 

na plotagem gráfica. No quadrante I ficam situados os genótipos com adaptabilidade 

ampla, ou seja, são adaptados aos dois grupos de ambientes definidos pelos fatores, sendo 

não indicáveis ao plantio naqueles ambientes. No quadrante III, estarão os genótipos de 

baixa performance, passíveis de não indicação de cultivo para os ambientes em estudo. 

 A extração das cargas fatoriais foi feita pelo método dos componentes 

principais, e os fatores estabelecidos pelo método de rotação varimax, com um máximo de 

cinquenta rotações. As análises foram realizadas com auxílio do programa Genes (Cruz, 

2018). 
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4.2.4 Método AMMI 

                   A análise AMMI combina, num único modelo, componentes aditivos para os 

efeitos principais de genótipos (gi) e ambientes (aj), e componentes multiplicativos para o 

efeito da interação (ga)ij. O modelo foi ajustado sequencialmente, combinando-se análise 

de variância (ANOVA) para os efeitos principais e a decomposição por valores singulares 

sobre a matriz de interação (ga)ij, conforme preconizam Duarte & Vencovsky (1999). 

 A análise da interação GxA com propósito de estudar adaptabilidade e 

estabilidade, via modelagem AMMI, baseou-se no ajuste do seguinte modelo:  

Yij = μ + gi + aj + [ ij

n

1k
jkikk αγλ ρ+∑

=

 ] + εij 

em que:  

Yij: é a observação correspondente à média do genótipo i no ambiente j; 

μ: é uma constante comum às respostas (a média geral dos experimentos); 

gi: é o efeito do genótipo i (i = 1, 2, ..., g); 

ej: é o efeito aditivo do ambiente j (j = 1, 2, ..., a); 

λk : é o k-ésimo (k = 1, 2, ..., p) valor singular da matriz de interações GA, de posto 

“p” definida como GA(gxa)={ ijga)(
∧

}, em que ijga)(
∧

 é a estimativa de quadrados 

mínimos de (ga)ij, dada por ....)( YYYYga jiijij +−−=
∧

 ;  
γik: é o i-ésimo elemento do k-ésimo autovetor de (GA)(GA)’ associado a λk, que 

representa o peso do genótipo i para as suas interações; 

αjk: é o j-ésimo elemento do k-ésimo autovetor de (GA)’(GA) associado a λk, que 

representa o peso do ambiente j para as suas interações; e 

ijε : é o erro experimental médio, associado às médias do ij-ésimo tratamento 

(combinação de genótipo e ambiente), assumido independente, com distribuição 

normal, média zero e variância comum. 

 

A análise combina, num único modelo, componentes aditivos para os efeitos 

principais de genótipos (gi) e ambientes (aj), e componentes multiplicativos para o efeito 

da interação (ga)ij. O modelo é ajustado sequencialmente, combinando-se análise de 

variância (ANOVA), para ajuste dos efeitos principais, e a análise de componentes 
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principais (ACP) [ou a decomposição por valores singulares (DVS)], aplicada à matriz de 

interações GxA, conforme detalham Duarte & Vencovsky (1999). 

                   Para a definição do número de eixos a serem retidos, a fim de explicar o padrão 

relacionado à interação, foram adotados os critérios propostos por Gauch & Zobel (1988), 

levando em consideração a proporção da soma de quadrados da interação (SQGxA) 

acumulada até o n-ésimo eixo. Dessa forma, o ponto de parada que determinou a seleção 

do modelo na família de modelos AMMI (AMMI0, AMMI1,..., AMMIn) foi obtido com 

base na significância dos testes F de Gollob (1968), para os sucessivos termos da interação 

incluídos no modelo.  

                   A interpretação da adaptabilidade e estabilidade dos genótipos e ambientes, 

tomando as suas coordenadas nos eixos principais de interação (IPCA), foram feitas com 

base na análise gráfica em “biplot” (Gabriel, 1971); gráfico este que contém duas 

categorias de pontos ou marcadores, no caso, uma referindo-se a genótipos (linhas da 

matriz) e outra a ambientes (colunas da matriz). Procedeu-se à interpretação gráfica em 

“biplot” com base na variação dos efeitos principais aditivos de genótipos e ambientes e do 

efeito multiplicativo da interação GxA e, posteriormente, a interpretação com base apenas 

no efeito multiplicativo da interação GxA.  

 

4.2.5 Método GGE Biplot 

 

 O método GGE biplot considera o efeito principal de genótipo mais a interação 

GxA, e é também baseado em gráficos “biplot” (representação gráfica das linhas e colunas 

da matriz de dados). Nesta análise, o “biplot” é construído com os dois primeiros 

componentes principais de uma ACP aplicada à matriz GGE=G+GA; ou, alternativamente, 

utilizando-se um modelo de regressões locais (SREG). O correspondente modelo 

simplificado para os dois componentes, centrado no local, é dado por (Yan, 2001): 

Yij − y�.j = λ1ξi1ηj1 + λ2ξi2ηj2 + εij 

em que: 

Yij é a média de produtividade do cultivar i no ambiente j; 

y�.j  é a média geral dos cultivares no ambiente j; 
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λ1ξi1ηj1  é o termo multiplicativo associado ao primeiro componente principal (CP1) 

da ACP; 

λ2ξi2ηj2  é o termo multiplicativo associado ao segundo componente principal (CP2) 

da ACP; e 

εij  é o erro associado à observação ajustada Yij. 

 

 Para a construção dos gráficos GGE biplot foi utilizado o pacote 

GGEBiplotGUI do programa R, versão “3.2.0” (R Development Core Team, 2015). 

 

4.3    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Análises individuais e conjuntas dos ensaios  

 

 Por meio das análises de variâncias individuais, foi constatado que os 

genótipos apresentaram comportamento distinto (p<0,01) dentro de cada ambiente em 

estudo (Tabela 17). Os coeficientes de variação (CV) obtidos das análises de variância de 

cada experimento também mostraram valores compatíveis com boa experimentação, para 

dados de produtividade de grãos (Pimentel Gomes, 2000). Pode-se verificar que 100% dos 

ensaios apresentaram valores de CV (%) inferiores a 20%; valor este considerado como 

limite para se garantir a qualidade experimental desejada em ensaios de valor de cultivo e 

uso (VCU), segundo as normas do Registro Nacional de Cultivares (RNC) – MAPA 

(Brasil, 2018). Já o coeficiente de variação da análise conjunta foi 16% e as produtividades 

médias individuais variam de 3442,6 kg.ha-1. em Santa Helena de Goiás 2, a 9332,6 kg.ha-1 

em Uberaba (Figura 7). Toda a amplitude dos rendimentos obtidos esteve, portanto, acima 

da produtividade média nacional, que foi de 2756 kg.ha-1 (Conab, 2018). 

                   Outra estatística importante adotada na avaliação da qualidade experimental, 

sobretudo em se tratando de ensaios de VCU, foi a acurácia seletiva (AS); a qual, 

inclusive, é tida como mais eficiente para esse tipo de avaliação que o próprio coeficiente 

de variação (CV %).  O padrão mínimo exigido na literatura (Resende & Duarte, 2007) é 

AS>0,70; valores que representam alta precisão experimental na discriminação genotípica. 

No presente estudo, os nove experimentos considerados atingiram esse nível de precisão, 

tendo sido, todos, utilizados na análise conjunta e nos estudos de adaptabilidade e 

estabilidade. 
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Tabela 17. Ensaios de avaliação da produtividade (kg.ha-1) de híbridos de sorgo que compuseram 
a análise conjunta de variância para fins de estudos da interação de genótipos com 
ambientes, na perspectiva da avaliação da adaptabilidade e estabilidade fenotípica, na 
região centro-sul do Brasil – “safrinha” 2016. (UF: unidade da federação; ID: código 
do local; QM: quadrados médios genotípico(g) e residual(res) da análise individual de 
variância; valor de probabilidade para o teste F de tratamentos (genótipos); AS: 
acurácia seletiva; CV%: coeficiente de variação; e 𝑌𝑌�.𝑗𝑗: média fenotípica do local). 

 
 

 

 

 
Figura 7. Médias de produtividade e coeficiente de variação dos experimentos de 

avaliação da produtividade de grãos de híbridos de sorgo, na região centro-sul 
do Brasil, “safrinha” de 2016.  

 

 As análises conjuntas de variância (Tabela 18) indicaram existência de 

interação GxA significativa (p<0,01) na série de experimentos da safra considerada (ano 

Local (UF) ID QMg QMres p-valor AS CV%
Birigui (SP) BGI 3602812,5 740201,57 0,0001 0,89 16,65 8168,36
Guaíra 1 (SP) GUA1 3355003,3 665583,08 0,0001 0,90 12,23 4440,00
Jardinópolis (SP) JAD 3006416,6 428692,91 0,0000 0,93 13,15 6282,63
Rio Verde (GO) RIV 555755,6 253264,06 0,0352 0,74 13,05 4492,63
Santa Helena de Goiás (GO) SHG 1652434,4 589809,43 0,0052 0,80 14,30 5665,55
Santa Helena de Goiás 2 (GO) SHG2 596327,2 84294,51 0,0000 0,93 10,40 3442,56
Sete Lagoas (MG) STL 1886998,6 193616,8 0,0000 0,95 10,19 4085,42
Uberaba (MG) UBA 3516405,2 542376,66 0,0000 0,92 9,48 9332,57
Vilhena (RO) VLH 1044125 157929,45 0,0000 0,92 13,66 3597,67
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2016). Esses resultados mostram uma grande possibilidade de aplicação de estudos de 

adaptabilidade e estabilidade na exploração da interação genótipo por ambiente.  
 
 
Tabela 18. Análise conjunta de variância dos nove locais considerados no ano 2016, na 

região centro-sul do Brasil, com avaliação de híbridos de sorgo para 
produtividade de grãs (kg.ha-1).  

 
**: valores significativos ao nível 1% de probabilidade 
 

 

4.3.2 Análise de Fatores  

 

 De acordo com resultados apresentados no capítulo 3 desta tese, a Análise de 

Fatores aplicada aos dados da “safrinha” 2016 resultou na extração de cinco fatores, os 

quais explicaram 81,32% da variação (Tabela 19). As comunalidades associadas aos locais 

(variáveis na análise) sempre apresentaram valores acima de 0,70, o que indica alta 

eficiência da representação das variáveis por uma parte comum.  
 
 
Tabela 19. Estatísticas associadas à Análise de Fatores (autovalores, cargas fatoriais e 

comunalidades – C), utilizada para estratificação de ambientes para avaliação 
e recomendação de híbridos de sorgo na região centro-sul do Brasil, na 
safrinha 2016. 

 

Fonte de Variação GL SQ QM F - valor p-valor
Local (A) 8 1177907212 147238401 373,993 2,00E-16 ***
Genótipo (G) 30 209432347 6981078 17,7323 2,00E-16 ***
Blocos/Locais 9 1510468 167830 0,4263 0,9201
GxA 240 367832655 1532636 3,893 2,00E-16 ***
Resíduo 220 86612382 393693
Total 507
CV(%) 13,01

λ % Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 C
Birigui 2,19 24,38 0,69 0,16 0,27 0,20 0,36 0,74
Guaíra 1 1,46 40,64 -0,01 -0,86 0,21 0,01 -0,08 0,79
Jardinópolis 1,34 55,49 0,45 -0,02 -0,40 -0,09 0,65 0,79
Rio Verde 1,27 69,65 0,23 -0,06 0,90 -0,04 0,09 0,88
Santa Helena de Goiás 1,05 81,32 -0,06 -0,35 0,06 0,82 0,19 0,84
Santa Helena de Goiás 2 0,57 87,70 0,24 0,34 -0,12 0,76 -0,19 0,79
Sete Lagoas 0,47 92,97 0,81 -0,29 0,10 0,02 -0,17 0,78
Uberaba 0,38 97,22 -0,09 -0,04 0,17 0,05 0,90 0,85
Vilhena 0,25 100,00 0,35 -0,75 -0,37 0,04 0,21 0,86

Local
Autovalor (λ) Cargas fatoriais após a rotação
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  As análises de dispersão gráfica obtidas a partir dos escores fatoriais, por 

motivo de simplificação, foram realizadas com quatro fatores que agruparam seis dos sete 

locais que apresentaram cargas fatoriais acima de 0,70. Garbuglio et al. (2007), em estudo 

de adaptabilidade de genótipos de milho no Paraná, optaram por trabalhar com os três 

primeiros fatores, ao invés de cinco, que agruparam 17 dos 19 ambientes com cargas 

fatoriais acima de 0,70. Um ponto importante nesse tipo de análise é quantidade de fatores 

a serem trabalhados, pois, quanto maior for este número, maior será a quantidade de 

gráficos necessários para ilustrar os resultados da análise, ficando mais difícil chegar-se a 

uma conclusão. Daí, a necessidade de se determinar o número de fatores a serem 

trabalhados. Peixouto (2013) determinou que o número de fatores extraídos após a rotação 

fosse dois, embora não atendendo ao mínimo de 80% de explicação da variabilidade total. 

 Os genótipos SOR22 (9), SOR59 (18) e SOR89 (29) apresentaram adaptabilidade 

específica ao ambiente de Sete Lagoas, agrupado no Fator 1 da análise, pelo fato de 

estarem concentrados no quadrante IV (Figuras 8, 9 e 10). Os genótipos SOR21 (8), 

SOR90 (30) e SOR91 (31) apresentaram adaptabilidade específica aos ambientes de 

Guaíra 1 e Vilhena, agrupados no Fator 2; uma vez que se concentraram nos quadrantes II 

(Figura 8) e IV (Figuras 11 e 12). Os genótipos SOR23 (10) e SOR51 (15) apresentaram 

adaptabilidade específica ao ambiente de Rio Verde, agrupado no Fator 3, uma vez que tais 

genótipos se concentraram nos quadrantes II (Figuras 9 e 13) e no quadrante IV (Figura 

12). Os genótipos SOR04 (2), SOR07 (4), SOR20 (7) e SOR57 (16) apresentaram 

adaptabilidade específica aos ambientes de Santa Helena de Goiás e Santa Helena de Goiás 

2, agrupados no Fator 4, devido os posicionamentos dos genótipos no quadrante II (Figura 

10, 11 e 12). Já os genótipos SOR03 (1) e SOR66 (21) apresentaram ampla adaptação aos 

cinco ambientes associados aos fatores considerados, tendo englobado 83,3% dos 

ambientes com carga fatoriais acima de 0,70 e 55,5% dos ambientes avaliados na rede. O 

genótipo SOR50 (14), encontrado no quadrante III, mostrou-se com baixa performance nos 

ambientes classificados, sendo, com isso, passível de descarte. 
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Figura 8. Análise gráfica da adaptabilidade de 31 genótipos de sorgo, a partir dos escores obtidos, tendo-se 

considerado três locais contidos nos fatores 1e 2.1 Os números dentro do gráfico representam os 
genótipos avaliados. 1SOR03(1), SOR04(2), SOR06(3), SOR07(4), SOR11(5), SOR15(6), 
SOR20(7), SOR21(8), SOR22(9), SOR23(10), SOR26(11), SOR28(12), SOR32(13), SOR50(14), 
SOR51(15), SOR57(16), SOR58(17), SOR59(18), SOR60(19), SOR64(20), SOR66(21), 
SOR68(22), SOR70(23), SOR78(24), SOR79(25), SOR80(26), SOR81(27), SOR82(28), 
SOR89(29), SOR90(30) e SOR91(31), no ano de 2016. 

 

 
Figura 9. Análise gráfica da adaptabilidade de 31 genótipos de sorgo, a partir dos escores obtidos, tendo-se 

considerado dois locais contidos nos fatores 1e 3. 1 Os números dentro do gráfico representam os 
genótipos avaliados. 1SOR03(1), SOR04(2), SOR06(3), SOR07(4), SOR11(5), SOR15(6), 
SOR20(7), SOR21(8), SOR22(9), SOR23(10), SOR26(11), SOR28(12), SOR32(13), SOR50(14), 
SOR51(15), SOR57(16), SOR58(17), SOR59(18), SOR60(19), SOR64(20), SOR66(21), 
SOR68(22), SOR70(23), SOR78(24), SOR79(25), SOR80(26), SOR81(27), SOR82(28), 
SOR89(29), SOR90(30) e SOR91(31), no ano de 2016. 
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Figura 10. Análise gráfica da adaptabilidade de 31 genótipos de sorgo, a partir dos escores obtidos, tendo-

se considerado três locais contidos nos fatores 1e 4. 1 Os números dentro do gráfico representam 
os genótipos avaliados. 1SOR03(1), SOR04(2), SOR06(3), SOR07(4), SOR11(5), SOR15(6), 
SOR20(7), SOR21(8), SOR22(9), SOR23(10), SOR26(11), SOR28(12), SOR32(13), 
SOR50(14), SOR51(15), SOR57(16), SOR58(17), SOR59(18), SOR60(19), SOR64(20), 
SOR66(21), SOR68(22), SOR70(23), SOR78(24), SOR79(25), SOR80(26), SOR81(27), 
SOR82(28), SOR89(29), SOR90(30) e SOR91(31), no ano de 2016. 

 
 

 
Figura 11. Análise gráfica da adaptabilidade de 31 genótipos de sorgo, a partir dos escores obtidos, tendo-

se considerado quatro locais contidos nos fatores 2 e 4. 1 Os números dentro do gráfico 
representam os genótipos avaliados. 1SOR03(1), SOR04(2), SOR06(3), SOR07(4), SOR11(5), 
SOR15(6), SOR20(7), SOR21(8), SOR22(9), SOR23(10), SOR26(11), SOR28(12), SOR32(13), 
SOR50(14), SOR51(15), SOR57(16), SOR58(17), SOR59(18), SOR60(19), SOR64(20), 
SOR66(21), SOR68(22), SOR70(23), SOR78(24), SOR79(25), SOR80(26), SOR81(27), 
SOR82(28), SOR89(29), SOR90(30) e SOR91(31), no ano de 2016. 
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Figura 12. Análise gráfica da adaptabilidade de 31 genótipos de sorgo, a partir dos escores obtidos, tendo-

se considerado três locais contidos nos fatores 3 e 4. 1 Os números dentro do gráfico 
representam os genótipos avaliados. 1SOR03(1), SOR04(2), SOR06(3), SOR07(4), SOR11(5), 
SOR15(6), SOR20(7), SOR21(8), SOR22(9), SOR23(10), SOR26(11), SOR28(12), 
SOR32(13), SOR50(14), SOR51(15), SOR57(16), SOR58(17), SOR59(18), SOR60(19), 
SOR64(20), SOR66(21), SOR68(22), SOR70(23), SOR78(24), SOR79(25), SOR80(26), 
SOR81(27), SOR82(28), SOR89(29), SOR90(30) e SOR91(31), no ano de 2016. 

 
 
 

 
Figura 13. Análise gráfica da adaptabilidade de 31 genótipos de sorgo, a partir dos escores obtidos, tendo-

se considerado três locais contidos nos fatores 2 e 3. 1 Os números dentro do gráfico 
representam os genótipos avaliados. 1SOR03(1), SOR04(2), SOR06(3), SOR07(4), SOR11(5), 
SOR15(6), SOR20(7), SOR21(8), SOR22(9), SOR23(10), SOR26(11), SOR28(12), 
SOR32(13), SOR50(14), SOR51(15), SOR57(16), SOR58(17), SOR59(18), SOR60(19), 
SOR64(20), SOR66(21), SOR68(22), SOR70(23), SOR78(24), SOR79(25), SOR80(26), 
SOR81(27), SOR82(28), SOR89(29), SOR90(30) e SOR91(31), no ano de 2016. 
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4.3.3 Análise AMMI  

 

       O método AMMI vem sendo bastante utilizado nos estudos de estabilidade e 

adaptabilidade em melhoramento de plantas, devido, principalmente, à praticidade de sua 

interpretação a partir dos gráficos “biplot”. Estes se tornaram mais populares a partir da 

sua implementação em “softwares” estatísticos de livre acesso à comunidade cientifica, 

como, por exemplo, o R, e também pela inserção de rotinas estatísticas acessíveis ao 

público.  

                   Na Tabela 20 é possível observar que os três primeiros componentes principais 

de interação, segundo essa análise, apresentaram significância (p<0,01), de acordo com o 

critério de Gollob (1968). Pelo critério de Cornellius (1992), cinco componentes principais 

apresentaram significância. Piepho (1995), citado por Duarte & Vencovsky (1999), 

investigou a robustez de alguns testes alternativos usados para selecionar um modelo 

AMMI; isto é, para definir o número de termos multiplicativos a serem retidos na análise. 

O autor argumentou que o teste F aplicado de acordo com o critério de Gollob (1968) é 

bastante liberal em selecionar mais termos multiplicativos do que o verdadeiro modelo 

contempla. Entre quatro alternativas estudadas, incluindo Gollob (1968), o teste FR 

proposto por Cornelius et al. (1992) mostrou-se o mais robusto.  

  

Tabela 20. Desdobramento da interação GxA, da análise AMMI, em seus componentes 
principais e respectivos testes de significância. 

 
**: valores significativos ao nível 1% de probabilidade; ns: não significativo. 

 

Segundo Duarte & Vencovsky (1999), os critérios adotados para a definição do 

número de eixos a serem retidos na análise, de maneira a explicar o padrão relacionado à 

Fonte de Variação GL SQ QM FGollob GLRes.AMMI FR
Genótipo (G) 30 103623134,6 3454104,488 3,86** - -
Locais (A) 8 684002883,3 85500360,41 95,47** - -
Interação GxA 240 214937588,6 895573,2858 2,27** 240 2,27**
IPCA1 37 79035744,94 2136101,215 5,43** 203 1,70**
IPCA2 35 47821360,26 1366324,579 3,47** 168 1,33ns

IPCA3 33 27882222,85 844915,8439 2,15** 135 1,13ns

IPCA4 31 19570378,04 631302,5174 1,60ns 104 0,99ns

IPCA5 29 16431300,03 566596,5528 1,44ns 75 0,82ns

IPCA6 27 12765064,19 472780,1552 1,20ns 48 0,60ns

IPCA7 25 7399281,31 295971,2524 0,75ns 23 0,45ns

IPCA8 23 4032228,66 175314,2896 0,45ns 0 -
Erro médio 220 53148555 196846,5 - - -
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interação GxA, têm sido objetivo de várias pesquisas (e.g., Gollob, 1968; Mandel, 1971; 

Gauch, 1988; Gauch & Zobel, 1988; Piepho, 1994; Piepho, 1995). No presente trabalho 

optou-se por plotar os resultados do ajuste dos modelos AMMI1 e AMMI2; o primeiro 

gráfico representa o primeiro componente de interação versus a produtividade média; e no 

segundo, são plotados dois primeiros eixos de interação. A explicação acumulada pelos 

dois primeiros eixos foi de 59,02% da SQGxA (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Desdobramento da soma de quadrados da interação de genótipos com 
ambientes, segundo análise AMMI, envolvendo nove locais na região centro-
sul do Brasil, safra 2016. 

 

 

Os genótipos SOR28, SOR22, SOR89 e SOR32 foram os mais estáveis, 

apresentando baixa interação com os ambientes (Figura 14); mas, apenas o genótipo 

SOR32 produziu acima da média geral. O genótipo SOR60, com a maior média de 

produtividade (5855,59 kg.ha-1), apresentou contribuição intermediaria para interação 

GxA. Os genótipos SOR03, SOR07, SOR20, SOR80 e SOR79 foram os que mais 

contribuíram para a interação, considerando apenas o primeiro eixo. Sendo assim, foram 

considerados os mais instáveis dentre os genótipos avaliados.  

                  No modelo AMMI2 observam-se as informações sobre adaptabilidade 

específica (Figura 15). Genótipos e ambientes situados no mesmo quadrante e cujos pontos 

estão próximos um ao outro indicam que interagem de forma positiva, ou seja, o genótipo 

tem adaptação específica àquele ambiente (Duarte & Vencovsky, 1999). Assim, foram 

identificadas as seguintes adaptabilidades específicas: genótipo SOR51 ao ambiente de 

Sete Lagoas; o genótipo SOR21, a Vilhena; e SOR23, a Santa Helena de Goiás; pois, 

conforme se observa na Figura 15, esses genótipos formam ângulos muito pequenos em 

relação aos respectivos ambientes de melhor adaptabilidade. 

Eixo singular Autovalores (    ) Proporção da SQGxA/Eixo Proporção Acumulada (%)

IPCA1 79035744,94 0,3677 36,77
IPCA2 47821360,26 0,2225 59,02
IPCA3 27882222,85 0,1297 71,99
IPCA4 19570378,04 0,0911 81,1
IPCA5 16431300,03 0,0764 88,74
IPCA6 12765064,19 0,0594 94,68
IPCA7 7399281,31 0,0344 98,12
IPCA8 4032228,66 0,0188 100
Total 214937580,28 1
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Figura 14. Biplot AMMI1 para dados de produtividade de grãos (kg.ha-1) de 31 genótipos 

de sorgo, avaliados em nove localidades região centro-sul do Brasil, safra 
2016. 

 

 

 
Figura 15. Biplot AMMI2 para os dados de produção de grãos (kg.ha-1) de 31 genótipos 

de sorgo avaliados em 9 localidades em 2016. 
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4.3.4 Análise GGE Biplot  

 

 Para as porcentagens de explicação dos eixos, segundo a análise GGE Biplot, 

observa-se que os dois primeiros componentes principais (IPCA 1 e IPCA 2) explicaram 

62,7% da variação (Figura 16). Estudos anteriores com a cultura sorgo resultaram em 

percentuais similares: 67,0% (Teodoro et al., 2016); 71,4% (Rakshit et al., 2012); 54,0% e 

61,3% (Rakshit et al., 2016); e 74,8% (Al Naggar et al., 2018). 

 

 

           

 

Figura 16. GGE biplot envolvendo 31genótipos de sorgo avaliados em nove localidades da região 
centro-sul do Brasil, safra 2016, resultantes das análises ‘quem vence onde’ (a), 
‘média x estabilidade’ (b) e ‘genótipo ideal’ (c). 

 

(a) (b) 

(c) 
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 As análises de estabilidade e adaptabilidade com apelo gráfico tornaram-se, 

recentemente, populares no melhoramento de plantas. A análise do gráfico “quem venceu 

onde” (which-won-where) foi utilizada, no capítulo anterior desta tese, para a formação de 

estratos ambientais; porém, a análise desse gráfico também permite identificar a relação 

dos genótipos melhor se adaptam fenotipicamente a tais estratos ambientais – genótipos 

cujos pontos estão dentro do respectivo setor ou estrato. É possível também identificar, nos 

vértices do polígono, os respectivos genótipos vencedores de cada estrato, os quais 

representam, potencialmente, as cultivares a serem indicadas para cada um destes mega-

ambientes.  

Na Figura 16a pode-se observar que o polígono resultante da análise teve, nos 

extremos de cada região do gráfico (pontos mais afastados), os genótipos SOR03, SOR60, 

SOR68, SOR59, SOR82, SOR79, SOR21 e SOR91. Os quatro primeiros delimitaram três 

estratos ambientais, já os quatro últimos, representados nos vértices do polígono, não se 

associam a estratos ambientais; logo, foram considerados desfavoráveis aos grupos de 

ambientes testados, pois tiveram baixa produtividade de grãos.  

Na análise referida como ‘média x estabilidade’ (Figura 16b), é possível 

avaliar a magnitude da estabilidade de cada genótipo, observando-se o comprimento do 

vetor perpendicular à seta de única extremidade, que passa pela origem do biplot. Quanto 

menor este comprimento (menor variação), mais estável é o comportamento do genótipo. 

A seta aponta para a direção de maior desempenho médio, sendo que os genótipos mais 

distantes do eixo y, em direção à seta, são os mais produtivos (Yan, 2002; Yan, 2011; Yan 

& Tinker, 2006).  

Utilizando-se essa interpretação, observa-se que o genótipo SOR60 foi o mais 

produtivo, seguindo-se SOR68, SOR59 e SOR32 (Figura 16b). Os menos produtivos 

foram SOR21, SOR26, SOR91 e SOR28. O híbrido SOR60, embora tenha mostrado a 

maior produtividade, teve estabilidade relativamente baixa; o genótipo SOR32, por 

exemplo, foi mais estável e, ao mesmo tempo, também apresentou alta produtividade. Já os 

genótipos SOR58 e SOR78 apresentaram alta produtividade, mas suas estabilidades foram 

um pouco menores que a apresentada pelo genótipo SOR32. Por outro lado, o híbrido 

SOR03, dentre todos, foi o mais instável. 

        Na Figura 16c temos o gráfico denominado ‘genótipo ideal’, que condensa 

num só “biplot” as informações de produtividade, adaptabilidade e estabilidade, 

relativamente ao grupo de ambientes testados. Daí, possibilita a ordenação dos melhores 
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genótipos em relação a uma referência genotípica teórica com adaptação ampla. Portanto, 

o genótipo SOR68, plotado dentro do segundo círculo concêntrico do gráfico, é 

considerado o mais produtivo e estável entre os genótipos avaliados; seguindo-se SOR32, 

SOR57 e SOR58. Os genótipos SOR21, SOR26 e SOR91 foram considerados os menos 

produtivos e menos estáveis. 

 

4.4    CONCLUSÕES 

 

i) O genótipo SOR32 foi considerado, nas análises AMMI e GGE Biplot, como o 

mais estável do grupo de híbridos avaliados; tendo conciliado alta 

produtividade de grãos e estabilidade fenotípica. 

ii) O genótipo SOR68 foi considerado como “genótipo ideal” pelo método GGE 

Biplot, pois também conciliou alta produtividade e estabilidade.  

iii) O genótipo SOR21 apresentou adaptabilidade específica ao local de Vilhena, o 

que foi confirmado pelos métodos AMMI e Análise de Fatores. 

iv) Os métodos AMMI e GGE Biplot concordaram quanto à identificação do 

genótipo mais estável; já a concordância entre AMMI e Análise de Fatores 

manifestou na identificação do genótipo de adaptabilidade específica.  
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5   CONCLUSÕES  
 

O estudo permitiu estabelecer estratificação ambiental consistente para 

avaliação e recomendação de cultivares de sorgo na região centro-sul do Brasil, com 

abrangência dos principais estados produtores do país; permitindo, assim, que as empresas 

de melhoramento públicas e privadas possam melhor alocar os seus ensaios nessa região.  

No que tange à adaptabilidade e estabilidade dos híbridos avaliados, foi 

possível identificar genótipos com alta estabilidade, passíveis de recomendação para 

extensas áreas de cultivo na região, e, também, genótipos com adaptabilidade específica, 

que representam excelente estratégia para capitalizar os efeitos positivos da interação 

“genótipo x ambiente”. 
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APÊNDICES 

Apêndice A. Ensaios de avaliação da produtividade (kg.ha-1) de híbridos de sorgo que compuseram 
a análise conjunta de variância para fins de estudos da interação de genótipos com 
ambientes, na perspectiva de formação de estratos ambientais na região centro-sul do 
Brasil. (UF: unidade da federação; ID: código do local; QM: quadrados médios 
genotípico(g) e residual(res) da análise individual de variância; valor de 
probabilidade para o teste F de tratamentos (genótipos); AS: acurácia seletiva; CV%: 
coeficiente de variação; e 𝑌𝑌�.𝑗𝑗: média do local).  

 

Ano Local (UF) ID QMg QMres p-valor AS CV%
Birigui (SP) BGI 704229,2 187076,9 0,0001 0,86 11,59 3816,10
Chapadão do Sul (MS) CHPS 155428,9 121408,3 0,2302 0,47 20,78 1511,42
Guaíra 1 (SP) GUA1 322350 159313,6 0,0199 0,71 13,58 2777,59
Guaíra 2 (SP) GUA2 259219,2 114464,2 0,0080 0,75 14,41 2471,35
Ipiaçu (MG) IPI 873867,2 106658,4 0,0000 0,94 13,07 2873,50
Jardinópolis (SP) JAD 430705,6 89919,7 0,0000 0,89 7,88 3919,78
Manduri (SP) MAD 661925,4 98456,6 0,0000 0,92 10,91 2874,25
Paracatu (MG) PAR 4031437,5 345987,2 0,0000 0,96 14,05 4919,66
Pato de Minas (MG) PAT 314823,1 79997,9 0,0000 0,86 8,84 3129,94
Santa Helena de Goiás (GO) SHG 469817,3 124640,3 0,0001 0,86 15,40 2621,02
Sete Lagoas (MG) STL 2320235,7 202071,0 0,0000 0,96 11,72 4332,02
Uberlândia (MG) UDI 214756,5 173079,1 0,2594 0,44 18,79 2003,41
Birigui (SP) BGI 559583,8 197586,79 0,0011 0,80 9,23 4491,55
Chapadão do Sul (MS) CHPS 481609,2 66657,47 0,0000 0,93 9,88 2587,05
Guaíra 2 (SP) GUA2 2201393,3 267911,35 0,0000 0,94 8,89 4429,52
Ipiaçu (MG) IPI 2379258,8 313690,64 0,0000 0,93 10,01 5616,63
Jardinópolis (SP) JAD 879061,8 363082,72 0,0059 0,77 11,13 4469,34
Manduri (SP) MAD 1039730,4 257598,35 0,0001 0,87 8,96 5904,18
Paracatu (MG) PAR 1985202,5 218151,94 0,0000 0,94 11,57 2795,23
Patos de Minas (MG) PAT 6499087 539334,47 0,0000 0,96 18,36 2472,61
Santa Helena de Goiás (GO) SHG 6215580,8 282331,26 0,0000 0,98 10,09 3992,22
Sete Lagoas (MG) STL 2110690,7 257464,04 0,0000 0,94 13,00 4041,07
Uberlândia (MG) UDI 3207024,3 505320,71 0,0000 0,92 12,98 4841,55
Birigui (SP) BGI 438900,1 278871,04 0,1048 0,60 10,83 5146,46
Chapadão do Sul (MS) CHPS 5214199,8 228646,86 0,0000 0,98 9,43 5694,61
Frutal (MG) FRT 4172473,2 209600,59 0,0000 0,97 9,99 4211,59
Guaíra 1 (SP) GUA1 2427141 328333,42 0,0000 0,93 8,27 7037,73
Guaíra 2 (SP) GUA2 2455595 205577,13 0,0000 0,96 9,97 4367,73
Ipiaçu (MG) IPI 3174385,1 194922,15 0,0000 0,97 9,86 3833,65
Jardinópolis (SP) JAD 1094431,9 167970,58 0,0000 0,92 7,90 4526,94
Paracatu (MG) PAR 1159848,7 328740,23 0,0002 0,85 11,67 4314,94
Patos de Minas (MG) PAT 3787054,4 264575,61 0,0000 0,96 9,46 4517,48
Patos de Minas 2 (MG) PAT2 2803105,3 266429,3 0,0000 0,95 10,79 5424,12
Santa Helena de Goiás (GO) SHG 1020494,2 248107,61 0,0000 0,87 11,19 4327,46
Sorriso (MT) SOR 822996,1 198738,62 0,0000 0,87 15,11 3152,15
Sete Lagoas (MG) STL 1437797,7 545963,26 0,0045 0,79 11,65 4785,87
Uberlândia (MG) UDI 1420495,1 291602,34 0,0000 0,89 8,97 6436,68
Acreúna (GO) ACRE 3714882 317395,84 0,0000 0,96 16,68 5633,00
Birigui (SP) BGI 503709,7 165032,48 0,0005 0,82 9,68 3912,06
Guaíra 1 (SP) GUA1 3621692 196404,3 0,0000 0,97 7,99 5725,22
Ipiaçu (MG) IPI 3562899,1 175282,24 0,0000 0,98 4,81 8399,30
Jardinópolis (SP) JAD 1281243 596940,28 0,0122 0,73 11,59 5722,04
Manduri (SP) MAD 1611588,1 197128,91 0,0000 0,94 12,91 3295,13
Patos de Minas (MG) PAT 6439015,2 310767,52 0,0000 0,98 11,77 5294,96
São Gabriel do Oeste SGB 735527,1 184537,25 0,0000 0,87 9,32 4868,83
Santa Helena de Goiás (GO) SHG 3209225,6 312711,08 0,0000 0,95 11,43 4176,09
Sinop (MT) SNP 1105231 120034,09 0,0000 0,94 15,57 2179,11
Sete Lagoas (MG) STL 2881671,3 324509,17 0,0000 0,94 12,49 4283,98
Uberlândia (MG) UDI 1592909,6 320479,04 0,0000 0,89 8,83 5918,10
Unaí (MG) UNA 2957667 309326,92 0,0000 0,95 11,24 4700,49
Vilhena (RO) VLH 5075556 411548,89 0,0000 0,96 12,39 4618,54
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Apêndice A. Continuação  

 

  

Ano Local (UF) ID QMg QMres p-valor AS CV%
Birigui (SP) BGI 1825159,5 446707,73 0,0001 0,87 12,58 5059,14
Chapadão do Sul (MS) CHPS 802439,7 261569,33 0,0017 0,82 13,28 3405,56
Guaíra 1 (SP) GUA1 2273451,3 544513,4 0,1198 0,87 14,42 5242,77
Guaíra 2 (SP) GUA2 937932,1 604166,71 0,0001 0,60 22,62 3056,50
Ipiaçu (MG) IPI 2080634,6 835349,81 0,0080 0,77 21,41 4710,18
Jardinópolis (SP) JAD 1408422,3 284136,98 0,0000 0,89 11,91 4785,49
Manduri (SP) MAD 11717010 810489,28 0,0000 0,96 13,43 9112,58
Santa Helena de Goiás (GO) SHG 1299345,6 506356,27 0,0103 0,78 15,85 3091,40
Santa Helena de Goiás 2 (GO) SHG2 261411,2 161433,02 0,1002 0,62 12,62 2932,02
Sinop (MT) SNP 1497711,7 645927,12 0,0140 0,75 21,79 3757,20
Sorriso (MT) SOR 544455 225636,04 0,0240 0,77 18,51 2910,10
Sete Lagoas (MG) STL 2745570,6 527415,99 0,0000 0,90 14,32 4359,27
Uberaba (MG) UBA 877005,7 314069,32 0,0076 0,80 15,97 4743,45
Uberlândia (MG) UDI 425195,8 175959,41 0,0265 0,77 12,93 4051,28
Unaí (MG) UNA 1516522,5 174612,27 0,0000 0,94 8,72 5033,50
Vilhena (RO) VLH 1064515,8 535591,6 0,0528 0,70 16,51 3797,59
Birigui (SP) BGI 1110217,4 469645,64 0,0083 0,76 9,18 8019,40
Cristalina CRIS 4354278,4 372411,35 0,0000 0,96 8,33 9038,17
Guaíra 1 (SP) GUA1 5117578,7 368761,91 0,0000 0,96 12,16 5415,75
Ipiaçu (MG) IPI 1559825,3 311853,64 0,0000 0,89 10,16 5434,55
Jardinópolis (SP) JAD 1932553 702203,79 0,0035 0,80 14,08 5599,13
Manduri (SP) MAD 2230066,8 331750,29 0,0000 0,92 17,21 5088,29
Pato de Minas (MG) PAT 2656594,5 525304,61 0,0000 0,90 12,47 5991,81
Rio Verde (GO) RIV 2841102,2 938560,15 0,0017 0,82 18,74 4953,49
Santa Helena de Goiás (GO) SHG 3153852,2 341580,35 0,0000 0,94 15,14 5737,35
Sinop (MT) SNP 904899,5 316882,78 0,0014 0,81 20,27 3496,34
Uberaba (MG) UBA 2077894,1 433966,57 0,0000 0,89 14,06 6540,02
Vilhena (RO) VLH 1020871,2 444450,91 0,0089 0,75 18,74 3951,21
Birigui (SP) BGI 3602812,5 740201,57 0,0001 0,89 16,65 8168,36
Guaíra 1 (SP) GUA1 3355003,3 665583,08 0,0001 0,90 12,23 4440,00
Jardinópolis (SP) JAD 3006416,6 428692,91 0,0000 0,93 13,15 6282,63
Rio Verde (GO) RIV 555755,6 253264,06 0,0352 0,74 13,05 4492,63
Santa Helena de Goiás (GO) SHG 1652434,4 589809,43 0,0052 0,80 14,30 5665,55
Santa Helena de Goiás 2 (GO) SHG2 596327,2 84294,51 0,0000 0,93 10,40 3442,56
Sete Lagoas (MG) STL 1886998,6 193616,8 0,0000 0,95 10,19 4085,42
Uberaba (MG) UBA 3516405,2 542376,66 0,0000 0,92 9,48 9332,57
Vilhena (RO) VLH 1044125 157929,45 0,0000 0,92 13,66 3597,67
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Apêndice B. Estimativas de produtividade dos genótipos vencedores de híbridos de sorgo, em 

2010, expressas em função do escore AMMI1 de ambientes (IPCA1j), em kg.ha-1. 
(A- Birigui, B- Guaíra 1, C- Guaíra 2, D- Ipiaçu, E- Jardinópolis, F- Manduri, G- 
Paracatu, H- Patos de Minas, I- Santa Helena de Goiás e J- Sete Lagoas). 

 
 
 
 

        

 
Apêndice C. Estimativas de produtividade dos genótipos vencedores de híbridos de sorgo, em 

2011, expressas em função do escore AMMI1 de ambientes (IPCA1j), em kg.ha-1. 
(A- Birigui, B- Chapadão do Sul, C- Guaíra 1, D- Ipiaçu, E- Jardinópolis, F- 
Manduri, G- Paracatu, H- Patos de Minas, I- Santa Helena de Goiás, J – Sete Lagoas, 
K- Uberlândia). 
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Apêndice D. Estimativas de produtividade dos genótipos vencedores de híbridos de sorgo, em 

2012, expressas em função do escore AMMI1 de ambientes (IPCA1j), em kg.ha-1. 
(A- Chapadão do Sul, B- Frutal, C- Guaíra 1, D- Guaíra 2, E- Ipiaçu, F- Jardinópolis, 
G- Paracatu, H- Patos de Minas, I- Patos de Minas 2, J- Santa Helena de Goiás, K- 
Sorriso e L- Uberlândia). 

 
 

 
Apêndice E. Estimativas de produtividade dos genótipos vencedores de híbridos de sorgo, em 

2013, expressas em função do escore AMMI1 de ambientes (IPCA1j), em kg.ha-1. 
(A- Acreúna, B- Birigui, C- Guaíra 1, D- Ipiaçu, E- Jardinópolis, F – Manduri, G- 
Patos de Minas, H- São Gabriel do Oeste, I- Santa Helena de Goiás, J- Sinop, K- 
Sete Lagoas, L- Uberlândia, M- Unaí e N - Vilhena ). 
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Apêndice F. Estimativas de produtividade dos genótipos vencedores de híbridos de sorgo, em 
2014, expressas em função do escore AMMI1 de ambientes (IPCA1j), em kg.ha-1. 
(A- Birigui, B- Chapadão do Sul, C- Guaíra1, D- Ipiaçu, E- Jardinópolis, F- 
Manduri, G- Santa Helena de Goiás, H- Sinop, I- Sorriso, J- Sete Lagoas, K- 
Uberaba, I- Uberlândia e M- Unaí). 

 
 
 
 

 
Apêndice G. Estimativas de produtividade dos genótipos vencedores de híbridos de sorgo, em 

2015, expressas em função do escore AMMI1 de ambientes (IPCA1j), em kg.ha-1. 
(A- Birigui, B- Cristalina, C- Guaíra1, D- Ipiaçu, E- Jardinópolis, F- Manduri, G- 
Patos de Minas, H- Rio Verde, I- Santa Helena de Goiás, J- Sinop, L- Uberaba e K- 
Vilhena). 
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Apêndice H. Estimativas de produtividade dos genótipos vencedores de híbridos de sorgo, em 

2016, expressas em função do escore AMMI1 de ambientes (IPCA1j), em kg.ha-1. 
(A- Birigui, B- Guaíra 1, C- Jardinópolis, D- Rio Verde, E- Santa Helena de Goiás, 
F- Santa Helena de Goiás 2, G- Sete Lagoas, H- Uberaba e I- Vilhena).   
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Apêndice I. Número de fatores a serem extraídos pelos métodos: coordenadas ideais, fator de 

aceleração, análise paralela e Kaiser-Guttman (autovalores >1,0), ano 2010. 
 

 

 

Apêndice J. Número de fatores a serem extraídos pelos métodos: coordenadas ideais, fator de 
aceleração, análise paralela e Kaiser – Guttman (autovalores >1,0), ano 2011. 
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Apêndice K. Número de fatores a serem extraídos pelos métodos: coordenadas ideais, fator de 

aceleração, análise paralela e Kaiser – Guttman (autovalores >1,0), ano 2012. 
 
 
 

 

Apêndice L. Número de fatores a serem extraídos pelos métodos: coordenadas ideais, fator de 
aceleração, análise paralela e Kaiser – Guttman (autovalores >1,0), ano 2013. 
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Apêndice M. Número de fatores a serem extraídos pelos métodos: coordenadas ideais, fator de 

aceleração, análise paralela e Kaiser – Guttman (autovalores >1,0), ano 2014. 
 
 
 
 

 
Apêndice N. Número de fatores a serem extraídos pelos métodos: coordenadas ideais, fator de 

aceleração, análise paralela e Kaiser – Guttman (autovalores >1,0), ano 2015. 
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Apêndice O. Número de fatores a serem extraídos pelos métodos: coordenadas ideais, fator de 

aceleração, análise paralela e Kaiser – Guttman (autovalores >1,0), ano 2016. 
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