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RESUMO 

 

               Utilizando dados de produtividade dos experimentos regionais de avaliação de 

genótipos de algodoeiro (Gossypium hirsutum) conduzidos no estado de Mato Grosso, nos 

anos agrícolas 1998/99, 1999/00 e 2000/01, foi realizado este trabalho, com a finalidade de 

estratificar e determinar o número de ambientes para avaliação de genótipos de algodão. 

Para isso foram avaliados oito genótipos em 1998/99, 14 em 1999/00 e 15 em 2000/01 em 

oito ambientes, quais sejam: Campo Novo dos Parecis, Sorriso, Primavera do Leste, 

Rondonópolis, Campo Verde, Sapezal, Pedra Preta e Lucas do Rio Verde. A partir das 

análises de variância foram aplicadas técnicas fundamentadas na análise AMMI (Additive 

Main effects and Multiplicative interactions). A primeira estratificação baseou-se na 

distância entre locais para a interação por um modelo AMMI de análise. O segundo 

método baseou-se na abordagem de genótipos vencedores, utilizando-se as estimativas dos 

modelos AMMI1 e AMMI2. As duas metodologias aplicadas permitiram a formação de 

estratos ambientais para todos os anos de avaliação. As matrizes de coincidências para os 

três anos de avaliação permitiram inferir que os estratos formados têm caráter preditivo, 

pois foram identificados a partir de conjuntos de genótipos diferentes em cada ano e se 

confirmaram nos três anos de estudo. Assim, por meio da metodologia baseada na 

distância para interação observou-se a formação de um estrato compreendendo Campo 

Verde e Lucas do Rio Verde. Entretanto a metodologia baseada em genótipos vencedores 

permitiu a formação de dois estratos envolvendo quatro dos oito locais avaliados, sendo o 

primeiro grupo constituído por Sorriso e Lucas do Rio Verde e segundo composto por 

Primavera do Leste e Lucas do Rio Verde. A metodologia baseada em genótipos 



 

vencedores possibilitou a formação de estratos ambientais baseados em critérios 

estatísticos de fácil entendimento e apresentação gráfica clara, permitindo a delimitação de 

estratos de forma matemática, baseada na performance dos genótipos vencedores. Ela 

informou de maneira integrada a recomendação de genótipos de adaptação específica para 

cada estrato de ambientes. 
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Adviser: Prof. Dr. NATAL ANTONIO VELLO 

 

SUMMARY 

 

            Data of yield were obtained from Regional Yield Trials of cotton (Gossypium 

hirsutum) genotypes carried out in Mato Grosso State, Brazil in 1998/99, 1999/00 and 

2000/01, was used in this study on environmental stratification and evaluation of the 

minimum number of environments required for cotton genotypes assessments. Eight 

genotypes were evaluated in 1998/99, fourteen in 1999/00 and fifteen in 2000/01. The 

genotypes were planted in the following eight locations: Campo Novo dos Parecis, Sorriso, 

Primavera do Leste, Rondonópolis, Campo Verde, Sapezal, Pedra Preta e Lucas do Rio 

Verde. From the analysis of variance and the environmental means, two techniques were 

applied based on AMMI analysis (Additive Main effects and Multiplicative Interactions) 

analysis. The first method was based on an interaction distance between locations 

estimated by AMMI analysis. The second method was based on the winning genotypes 

approach, throught the interactions estimates from models AMMI1 and AMMI2. The 

methodologies were efficient to provide an environmental stratification at every years of 

evaluation. The results of the matrix of coincidences over the three years of this study 

suggested the formed strata have a predictive property, since their identification was based 

on a different set of genotypes in each year and they remained the same over the years. 

Then, the method based on an interaction distance between locations estimated by AMMI 

analysis permited to constitute one stratum involving Campo Verde and Lucas do Rio 

Verde. However, the method  based on the winning genotypes approach has formed a two 

strata involving four locations; the first group was constitute by Sorriso and Lucas do Rio 

Verde and the second involved the locations Primavera do Leste and Lucas do Rio Verde.  

The methodology based on the winning genotypes approach to made possible the 



 

formation of environmental strata based on statistical criteria of easy understanding and 

showing graphic display. This method to allowed the demarcation of strata in a 

mathematical way through the performance winning genotypes; it provided an integrated 

understanding about the recommendation of genotypes with specific adaptation for each  

environmental stratum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O principal objetivo de um programa de melhoramento é selecionar genótipos de 

consistente e elevada produtividade, nos mais diversos ambientes. Neste contexto, a baixa 

eficiência na análise da interação genótipo por ambiente (G×E) pode representar problemas 

aos melhoristas, por reduzir a precisão de seleção de um ambiente para outro. Assim, a 

presença da interação G x E provoca um aumento do desvio padrão fenotípico, reduzindo a 

herdabilidade ao longo de ambientes e conseqüentemente, diminuindo os ganhos genéticos 

potenciais (Matheson & Raymond, 1986). 

 Para detectar a presença da interação, as linhagens selecionadas são avaliadas em 

vários ambientes, que são combinações de vários locais, anos agrícolas e/ou épocas de 

cultivo. O cumprimento dessa etapa requer grande disponibilidade de recursos e demanda 

intensa de tempo, além de exigir que o melhorista percorra grandes distâncias para 

condução e avaliação dos experimentos. 

 A interação G×E por ambiente pode ser reduzida utilizando-se cultivares 

específicas para cada ambiente ou usando cultivares com ampla adaptabilidade e boa 

estabilidade ou estratificando a região considerada em sub-regiões com características 

ambientais semelhantes, dentro das quais a interação passa a ser não significativa (Allard 

& Bradshaw, 1964; Ramalho et al., 1993). A segunda alternativa tem sido a mais utilizada 

(Ramalho et al., 1993). 

 O programa de melhoramento do algodoeiro para a região Centro Oeste é 

relativamente novo, tendo apenas 16 anos, e durante esse período, o número de locais para 

condução dos experimentos regionais vem aumentando. 

 O estudo de zoneamento (estratificação ambiental) nos experimentos de 

competição de cultivares é de grande importância, pois a escolha da rede de ambientes para 

tais avaliações, em cada estado, é subjetiva, ou, muitas vezes, influenciada por fatores que 

não são relacionados com aspectos da cultura (Vencovsky et al., 1990). 
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 A estratificação ambiental atenua a interação G×E e pode também auxiliar na 

alocação de recursos para o desenvolvimento de programas de melhoramento, pois auxilia 

o melhorista na eliminação de locais muito semelhantes, reduzindo, portanto, o número de 

locais para avaliação e, conseqüentemente, economizando recursos. Além disso, pode ser 

possível, avaliar um maior número de linhagens por experimento e aumentar o número de 

repetições, proporcionando experimentos mais precisos. 

 Neste contexto o propósito deste trabalho foi realizar um estudo de zoneamento 

ecológico (estratificação ambiental) para a cultura do algodoeiro, no estado de Mato 

Grosso, considerando a interação G×E, por meio de metodologias fundamentadas na 

análise AMMI (Additive Main effects and Multiplicative Interactions), sendo utilizadas as 

técnicas para estratificação baseada na distância quadrática para interação AMMI e a 

estratificação com base em genótipos vencedores, utilizando o programa AMMIWINS 

proposto por Gauch (1996).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Taxonomia e botânica 

 

 Os algodoeiros pertencem ao gênero Gossypium (tribo Gossypieae, família 

Malvacea, ordem Malvales). Fryxell (1992) relata que o gênero citado possui um total de 

50 espécies, sendo 45 diplóides (2n = 2x = 26 cromossomos), oriundas de zonas tropicais e 

subtropicais do Velho Mundo, e cinco espécies alotetraplóides (2n = 4x = 52 

cromossomos).  

Com base no tamanho dos cromossomos, essas espécies têm sido reunidas em sete 

grupos genômicos diplóides (A – B – C – D – E – F – G ) e um tetraplóide (AD). As 

espécies tetraplóides se originaram do cruzamento de uma espécie cultivada diplóide, 

sendo G. herbaceum a hipótese mais aceita, com uma diplóide selvagem do Novo Mundo, 

G. raimondii, ocorrendo a seguir, no híbrido resultante, uma duplicação espontânea no 

número de cromossomos (Endrizzi et al.,1985; Fuzatto,1999). Dessas espécies, apenas 

quatro produzem fibras aproveitáveis comercialmente: G. arboreum e G. herbaceum 

(diplóides) e G. barbadense e G. hirsutum (tetraplóides). A primeira espécie permanece 

com certa importância em regiões da Índia, Paquistão, China e Tailândia, enquanto que a 

segunda ocupa área significativa apenas na Índia; ambas contribuem apenas com 4% da 

produção mundial. A espécie G. barbadense é cultivada principalmente no Egito, Sudão, 

Peru, Estados Unidos e alguns países da antiga União Soviética, sendo responsável por 

pouco mais de 5% da produção mundial. Por outro lado a espécie G. hirsutum, conhecida 

como algodoeiro “upland” (sequeiro ou terras altas), é responsável por mais de 90% da 

produção mundial (Fuzatto, 1999); devido a sua importância para a produção mundial, esta 

espécie receberá maior atenção. 

O sistema radicular do algodoeiro é do tipo pivotante, cuja raiz principal pode 

chegar até 2m ou mais, dependendo do tipo de solo; as raízes secundárias saem 
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lateralmente da principal, ramificando-se rapidamente e situando-se principalmente a uma 

profundidade entre 5 e 30cm. O caule é ereto, cilíndrico, às vezes ligeiramente retangular 

ou pentangular, apresentando consistência sublenhosa nas formas anuais e lenhosa nas 

perenes, como no Mocó, em que chega a 15cm de diâmetro. Apresenta também uma 

sucessão de nós e internódios cujo comprimento varia de 0,5 a 15cm entre e dentro de 

espécies. Em geral, G. barbadense tem internódios mais compridos que G. hirsutum 

(Gridi-Papp,1965). 

O porte é muito variado; cultivares comerciais têm porte inferior a 2,50m, a cultivar 

Rim de Boi (G. barbadense) atinge 3-4m de altura aos 3 anos de idade, já a cultivar Mocó 

(G. hirsutum r. marie galante) pode chegar a até 10m. No algodoeiro existem dois tipos de 

ramificação; ramos vegetativos (monopodiais) e ramos reprodutivos (simpodiais). Em cada 

nó se desenvolve um ramo reprodutivo, sendo que os primeiros 4 a 5 nós da haste principal 

são vegetativos e suas folhas têm duração curta. O primeiro botão floral se desenvolve 

entre o 5º  e 6º nó. As folhas do algodoeiro são alternas e, assim como os ramos, crescem 

formando um espiral em torno da haste principal com índice filotáxico de 2/5, isto é, 

aparecem 5 folhas a cada 2 voltas em torno da haste principal. As formas perenes e muitas 

das espécies selvagens têm índices de 3/7 e 3/8. As folhas são regulares e longamente 

pecioladas, cordiformes, palminervadas com 3 a 7 nervuras maiores, inteiras ou lobadas 

com 3 a 7 lobos. O limbo varia de herbáceo a coriáceo com lobos agudos ou culminados, 

pode ser glabro, piloso, aveludado ou tomentoso, às vezes na mesma espécie (Gridi-Papp, 

1965). 

 As espécies G. hirsutum dão, em geral, um par de folhas inteiras após os 

cotilédones, 1 a 3 pares trilobadas, antes de aparecer  o primeiro par de folhas  

pentalobadas. Na cultivar marie galante, conhecida como algodoeiro Mocó, muitas vezes 

só aparecem pentalobadas no 2º ano e às vezes nunca aparecem (Gridi-Papp, 1965). 

Apresenta em geral nectários na face inferior das folhas e na base das flores. Possui 

normalmente, distribuídas em sua quase totalidade glândulas produtoras de gossipol, 

substância tóxica a certos insetos e aos animais não ruminantes (Penna, 1982).  

O algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum) possui flores hermafroditas. No 

estádio de botão floral, a flor é protegida por um epicálice de três ou quatro brácteas largas, 

as quais persistem quando a flor se abre; possui cinco pétalas com cores variando de 

acordo com a espécie, normalmente creme ou amareladas, que se tornam violáceas após a 
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exposição à luz solar (Penna, 1982). As anteras são ligadas por meio de um filete a uma 

coluna estaminal que envolve o estilete até a base do estigma. As anteras, ao sofrerem 

deiscência, deixam grãos de pólen bem próximos e até mesmo em contato com o estigma. 

O pólen é disperso pelas anteras logo depois da flor se abrir, permanecendo viável por 

aproximadamente 12 horas. O ovário superior possui três a cinco unidades carpelares, 

contendo cada uma vários óvulos. O longo estilo é projetado através do topo do tubo 

estaminal onde este se divide em três a cinco estigmas de acordo com o número de 

carpelos (Gridi-Papp, 1965). 

A polinização do algodoeiro é efetuada principalmente por insetos. No Brasil, os 

insetos polinizadores frequentemente encontrados associados à cultura são os apídeos. 

Dentre estes, a abelha (Apis mellifera) é considerada a mais importante em algumas partes 

do mundo devida sua abundância (Moresco,1999). 

O algodoeiro é considerado uma espécie de sistema reprodutivo intermediário entre 

as plantas autógamas e alógamas (Allard, 1960). As taxas de polinização cruzada variam 

muito entre e dentro de espécies, dependendo principalmente da atividade de insetos 

polinizadores. Para Gossypium hirsutum, alguns trabalhos revelaram taxas de polinizações 

de 35,5% (Crisóstomo et al., 1988), 25% em Uberaba-MG (Penna et al.,1991), 10,1% em 

Jarnaúba-MG (Resende e Fallieri,1995), e o último trabalho realizado por Moresco (1999) 

em Mato Grosso revelou taxas de cruzamento variando de 6,54 a 68,83%. 

Nessas condições, trabalhos de melhoramento genético exigem como regra, 

polinização controlada, da mesma forma que a manutenção da pureza, nos campos de 

multiplicação de sementes, depende de barreiras físicas ou de isolamento pela distância.  

O fruto é uma cápsula deiscente, do tipo loculicida, tem de 3 a 5 lóculos, com até 

10 sementes por lóculo. É denominado maçã quando verde e capulho quando aberto. O 

tamanho varia de 1 a 4 cm de diâmetro, dentro do gênero sendo maior em espécies 

cultivadas. A abertura também é variada, sendo superior a 180º em espécies cultivadas. A 

semente é piriforme, pontuda na extremidade da micrópila, seu diâmetro varia de 1,5mm a 

7mm dentro do gênero, tem casca dura, impermeável, proveniente de tegumentos do óvulo. 

O endosperma e o núcleo aparecem na forma de duas membranas escuras envolvendo a 

amêndoa, sendo esta formada pelo embrião. A amêndoa possui um alto teor de gordura, 25 

a 40%, e também pigmentos de um alcalóide chamado gossipol (Gridi-Papp, 1965).  
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As sementes são cobertas por dois tipos de células diferenciadas que constituem as 

fibras longas, achatadas e cheias de covoluções, o que as tornam fiáveis, e as curtas ou o 

“línter”, que são cilíndricas, as quais proporcionam à cultura um grande valor comercial 

(Gridi-Papp, 1965; Penna, 1982). 

O algodoeiro comercial de sequeiro (upland cotton), Gossypium hirsutum L., é uma 

planta perene com hábito de crescimento indeterminado, que para fins comerciais foi 

adaptada como planta anual (Eaton, 1995). Devido a forte pressão de seleção a que foi 

submetida esta cultura pelos melhoristas com o objetivo de produzir cultivares precoces, 

esta foi classificada em dois grupos, determinado e indeterminado. As cultivares com ciclo 

determinado são geralmente classificadas como precoces e as com ciclo indeterminado 

como de ciclo tardio. O ciclo das cultivares comerciais varia de 130 a 170 dias em média 

(Landivar & Benedict, 1996). 

 

 

2.2 Melhoramento do algodoeiro no Brasil 

 

A pesquisa com o algodoeiro, no Brasil, teve início no princípio do século XX, 

quando foi criado o Serviço do Algodão no Ministério da Agricultura, e ganhou expressão 

algum tempo depois com a criação da Seção Algodão do Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC), em 1924. No Nordeste, os trabalhos iniciaram quase que 

simultaneamente com o IAC, dando ênfase ao algodoeiro tipo Mocó.  

 Com a criação do Centro Nacional de Pesquisa de Algodão em Campina Grande 

(PB), em 1976, teve início o que se pode denominar de período moderno do 

melhoramento. Com a mudança dos pólos produtores, saindo das regiões Sul, Sudeste e 

Nordeste para a região Centro Oeste, no início de 1990, os programas de melhoramento do 

algodoeiro foram reestruturados, objetivando a obtenção de cultivares adaptadas àquela 

região. Nesse mesmo período foi estabelecido um convênio entre a 

EMBRAPA/ALGODÃO e a empresa privada Itamarati Norte, visando a geração de 

tecnologia para exploração da cultura no cerrado, incluindo a introdução e avaliação de 

cultivares (Freire & Farias, 1998). 

 Os trabalhos se intensificaram a partir de 1995 com estabelecimento de um 

convênio entre a EMBRAPA/ALGODÃO e Fundação MT (Fundação de Apoio à Pesquisa 
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de Mato Grosso), com a participação da COODETEC (Cooperativa Central Agropecuária 

de Desenvolvimento Tecnológico e Agronômico), IAC e IAPAR, envolvendo a obtenção 

de cultivares que passaram a ser avaliadas nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Goiás, Rondônia, Paraná e Bahia. A partir de 2000, a EMBRAPA continuou a 

desenvolver o mencionado programa de melhoramento e a Fundação Mato Grosso iniciou 

um programa próprio. 

 

 

2.3 Aspectos da interação genótipos por ambientes 

 

A interação genótipos por ambientes corresponde à resposta diferencial dos 

genótipos às mudanças dos ambientes (Bos & Galigari, 1997), evidenciando assim, a 

dependência entre os efeitos genéticos e ambientais. 

As variações ambientais que contribuem para a interação com os genótipos, 

segundo Allard & Bradshaw (1964), são classificadas em dois tipos: previsíveis e não 

previsíveis. No primeiro tipo de variação estão incluídas todas as características gerais do 

clima (local), solo, comprimento do dia, insolação e também os aspectos ambientais 

determinados pela ação do homem, tais como época de semeadura densidade de 

semeadura, níveis de adubação e outras práticas agronômicas. Por outro lado, as variações 

imprevisíveis são flutuações no clima, como a quantidade e distribuição de chuvas, 

variações da temperatura e outros. 

 As variações previsíveis podem ser avaliadas individualmente ou de forma 

conjunta em relação à sua interação com os genótipos. Dessa forma, estudos 

individualizados, tais como genótipos x épocas de semeadura e genótipos x níveis de 

adubação, ou estudos envolvendo todos esses fatores podem ser feitos por intermédio de 

uma interação generalizada genótipos por ambientes. As variações imprevisíveis, por sua 

vez, são as que mais contribuem para as interações genótipos x anos e genótipos x locais, 

bem como para as interações mais complexas como a interação tripla genótipos x locais x 

anos (Fehr, 1987). 

 Para a detecção da interação genótipos por ambientes é preciso que diferentes 

genótipos sejam avaliados em dois ou mais ambientes contrastantes, pois a avaliação em 

apenas um ambiente não permite que o componente da interação seja isolado, ocasionando 
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estimativas da variância genética superestimada. Levando a superestimativas de 

herdabilidade e conseqüentemente comprometendo o ganho esperado com a seleção, o qual 

é diretamente proporcional à herdabilidade. 

 Segundo Vencovsky & Barriga (1992), não basta apenas detectar a presença da 

interação, é necessário considerar sua natureza. A interação genótipos × ambientes possui 

duas naturezas. A primeira, denominada de parte simples ou quantitativa, é condicionada 

pela diferença de variabilidade entre os genótipos (Xie & Mosjidis, 1996).  Nesse caso, a 

classificação dos genótipos não se altera nos ambientes contemplados no estudo. A 

interação simples é também chamada de efeito de escala por alguns autores (Lynch & 

Walsh, 1998), pois ela corresponde às mudanças nas magnitudes das diferenças entre os 

genótipos. O segundo fator é denominado de parte complexa ou qualitativa, e é 

responsável pela falta ou pela reduzida correlação genética entre o comportamento dos 

genótipos nos ambientes. Normalmente, quando a correlação genética é baixa, ocorre uma 

mudança na classificação dos genótipos.  

 A quantificação da predominância do tipo de um dos componentes da interação é 

muito importante na tomada de decisão por parte do melhorista (Vencovsky & Barriga, 

1992). Quando a interação é principalmente, de natureza simples, o trabalho do melhorista 

é facilitado, pois a recomendação das cultivares pode ser feita de maneira generalizada. A 

predominância de interação complexa indica a presença de materiais adaptados a 

ambientes particulares, o que traz uma complicação para o melhorista, uma vez que a 

recomendação é restrita a ambientes específicos. 

 Ramalho et al., (1993) comentaram que a interação não interfere somente na 

recomendação de cultivares, mas também na seleção de famílias. A ocorrência de interação 

complexa entre famílias poderá diminuir a eficiência do programa porque a seleção é 

baseada normalmente na média dos vários ambientes, o que não garante, portanto, a 

seleção das melhores famílias para cada ambiente particular. A interação também pode 

interferir na escolha das populações segregantes que serão conduzidas em etapas 

posteriores do programa de melhoramento (Ramalho et al., 1988; Melo, 1996) 
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2.4 Metodologias para atenuar a interação genótipos por ambientes 

 

 Existem três modos de atenuar a interação genótipos × ambientes: a) identificar 

cultivares específicas para cada ambiente, b) identificar cultivares com maior estabilidade 

fenotípica e c) realizar o zoneamento ecológico ou estratificação ambiental. 

 

 

2.4.1 Identificação de cultivares específicas para cada ambiente 

 

 Essa opção procura explorar de maneira positiva a interação genótipos × 

ambientes, com a intenção de maximizar ou capitalizar os ganhos genéticos dos materiais 

em um ambiente específico. Apesar de possível, sua aplicação é quase inexeqüível, devido 

ao alto custo envolvido na sua implementação (Ramalho et al., 1993). Contudo, tem sido 

recomendada para programas de espécies florestais (Barnes et al., 1984).  

 

 

2.4.2 Identificação de cultivares com maior estabilidade 

 

 A literatura possui vários métodos para realização de estudos de estabilidade. Em 

1962, Wrick, propôs a utilização de um método cujo parâmetro é denominado de 

ecovalência wi, que estima o quanto cada cultivar contribui para a interação. Assim, quanto 

mais perto de zero for wi mais estável é a cultivar. Esse método tem como vantagem a 

utilização de um número reduzido de ambientes e a identificação da contribuição de cada 

genótipo para interação.  

 Atualmente os métodos mais empregados para o estudo da estabilidade 

fenotípica, são aqueles que se baseiam na regressão linear simples ou múltipla, adotando o 

índice ambiental como variável independente e a produtividade média de cada cultivar em 

cada ambiente como a variável dependente. 

 Finlay & Wilkinson (1963), foram aos primeiros a trabalharem com a regressão 

linear e considerar o índice ambiental. Os autores propuseram a transformação dos dados 

(produção) em logaritmo com a finalidade de aumentar a linearidade da regressão, além de 

proporcionar também, maior homogeneidade de variâncias residuais. Nesta metodologia, a 
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soma de quadrados da interação genótipos × ambientes pode ser desdobrada em duas 

partes: a) devido a regressão linear e b) devido aos desvios da regressão. Assim, a 

estabilidade e a adaptabilidade de um genótipo são dadas em função do seu coeficiente de 

regressão (Bi) e de sua produtividade média ( .iY ). 

 Eberhart & Russell (1966) aprimoraram a metodologia proposta por Finlay & 

Wilkinson (1963), suas modificações consistiram basicamente na não transformação dos 

dados e na estimação dos desvios de regressão do genótipo (δ2
di), o qual é outro parâmetro 

para caracterização de estabilidade. A interpretação dos parâmetros dar-se-ia da seguinte 

forma: 

bi próximo a 1 – estabilidade média(sentido agronômico). Quando associado a alta 

produtividade indica adaptabilidade geral, caso contrário, compreende genótipo 

pobremente adaptado; 

bi > 1 – os genótipos apresentam estabilidade abaixo da média, sendo especificamente 

adaptados a ambientes desfavoráveis; 

bi < 1 – os genótipos apresentam estabilidade acima da média e são especificamente 

adaptados a ambientes favoráveis. 

bi tendendo a zero – estabilidade no sentido biológico sendo definidos como de 

estabilidade absoluta, são altamente desejáveis quando associados  a alta produtividade. 

 Os autores propuseram também que o índice ambiental fosse calculado pela 

diferença entre a média de cada ambiente e a média geral, envolvendo todos os ambientes. 

Assim , genótipo ideal seria aquele que apresentasse: produtividade média alta associada a 

coeficiente de regressão igual a 1,  desvio de regressão o mais próximo de zero ou seja, 

genótipo responsivo à melhoria das condições ambientais (b=1) e de comportamento 

altamente previsível ( 2ˆ
diδ =0). 

 Segundo Crossa (1990), a principal limitação do uso do coeficiente de regressão 

linear como metodologia para estimar a estabilidade fenotípica de cultivares está na 

dependência que existe entre a variável que mede o índice ambiental (Ij) e a produtividade 

média da cultivar ( .iY ). Isso viola os princípios da análise de regressão que é a 

independência entre variáveis dependentes e independentes. Outra limitação relatada por 

Crossa (1990), ocorre quando são incluídos na análise locais com desempenhos 
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discrepantes. Nesse caso a adaptação de um dado genótipo pode ser devido principalmente 

à sua performance naqueles ambientes extremos, o que mascararia os resultados. 

 Outra crítica diz respeito às estimativas obtidas, sendo que estas são relativas aos 

ambientes e cultivares envolvidos, ou seja, os resultados não podem ser extrapolados. E 

por último a não ocorrência de uma relação linear entre o desempenho da cultivar  e a 

média do ambiente. 

 Lin et al., (1986) criticam Eberhart & Russel (1966) dizendo que o emprego da 

estimativa dos desvios de regressão linear do genótipo i ( 2ˆ
diδ ) como parâmetro de 

estabilidade não é a mais correta para avaliar a estabilidade do genótipo, servindo apenas 

como indicativo do ajustamento dos dados à linha de regressão. Quando ( 2ˆ
diδ ) é 

significativo, indica que os genótipos estudados têm grande diversidade. Na metodologia 

de Lin et al. (1986) o índice de estabilidade é dado pelo parâmetro Pi, e quanto mais perto 

de zero estiver este parâmetro, mais estável seria o genótipo. 

 Verma et al. (1978), argumentando que em quase todas as espécies cultivadas há 

genótipos apropriados para ambientes favoráveis e desfavoráveis, propuseram uma análise 

utilizando duas equações de regressão: a primeira envolvendo os ambientes desfavoráveis 

(índice ambiental negativo) e a segunda envolvendo os ambientes favoráveis (índice 

ambiental positivo). 

 Para esses autores a cultivar de comportamento ideal seria aquela que 

apresentasse alta capacidade produtiva associada a alta estabilidade em ambiente 

desfavorável e que fosse capaz de responder à melhoria do ambiente, ou seja, βi=0 nos 

ambientes desfavoráveis e βi≥1 nos ambientes favoráveis. A desvantagem desse método 

está relacionada a pouca precisão quando o número de ambientes é reduzido (reduzido 

número de graus de liberdade (GL) para cada linha de regressão), além de provocar  a não 

independência entre as linhas de regressão. 

 Para contornar os inconvenientes da técnica proposta por Verma et al. (1978),  

Silva & Barreto (1985) propuseram que o ajustamento seja obtido para cada genótipo, por 

uma única equação de regressão constituída de dois segmentos de reta conectados no ponto 

correspondente ao índice ambiental nulo. No primeiro segmento constam ambientes 

desfavoráveis (Ij≤0), a estabilidade é dada pelo coeficiente de regressão (β1i). No segundo 
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segmento constam ambientes favoráveis (Ij>0) e a estabilidade é dada por β1i + β2i, sendo 

β2i a diferença entre o ângulo dos dois segmentos. 

 Este método tem a desvantagem de não apresentar testes de hipóteses 

consistentes para os parâmetros, ocorre também a presença de correlação residual entre as 

estimativas de seus coeficientes de regressão e estes com a média. Tal correlação residual e 

negativa apresenta a tendência de que baixos valores de β1s estejam associados a altos 

valores de β1i + β2i e vice-versa, sem que isto seja devido a causas genéticas. 

 Cruz et al. (1989) sugerem uma modificação nesta metodologia, de modo a 

proporcionar uma simplificação na obtenção das estimativas dos parâmetros de regressão e 

da soma de quadrados. Desse modo as duas linhas de regressão não se tocam no ponto em 

que o índice ambiental é nulo (I=0), o que conseqüentemente culminaria na independência 

dos dois segmentos de reta, ou seja, na descontinuidade. Portanto caso ocorra correlação 

entre os coeficientes de regressão, ela é decorrente apenas das propriedades dos materiais 

genéticos. A vantagem desta metodologia estaria na coincidência entre a média dos 

genótipos nos vários ambientes e o intercepto da equação de regressão. Assim, os autores 

consideram que a adaptabilidade é ampla quando b=1; restrita a ambientes favoráveis se 

b>1 e restrita a ambientes desfavoráveis se b<1. A cultivar com maior previsibilidade ou 

estabilidade deveria apresentar desvio de regressão (δij) tendendo a zero e coeficiente de 

determinação (R2) tendendo a 1.  

 Toler (1990) propõe uma nova metodologia , na qual trabalha-se com modelos de 

regressão não lineares nos parâmetros. Esse modelo surge como alternativa para contornar 

os problemas relacionados às estimativas do índice ambiental. Além disso, apresenta testes 

de hipóteses mais rigorosos para os padrões de respostas, permitindo classificar os 

genótipos em vários grupos. Do ponto de vista estatístico, o modelo de Toler (1990), 

representa um aprimoramento das análises de estabilidade que utilizam regressão. Esta 

metodologia foi utilizada para o estudo de estabilidade de algumas culturas como, feijão, 

milho e cana-de-açúcar (Rosse, 1999). 

 Outra metodologia promissora foi desenvolvida por Annicchiarico (1992), a qual 

estima o índice de confiabilidade de uma determinada cultivar apresentar desempenho 

abaixo da média do ambiente. A vantagem do método está no fato de que a seleção de uma 

determinada cultivar para comercialização é realizada considerando o risco da mesma ter 
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um desempenho inferior a um padrão convenientemente escolhido. Considerando que o 

padrão escolhido é a média geral das cultivares, quanto maior for o índice de 

confiabilidade de uma cultivar, menor será a sua probabilidade de insucesso. Vários 

trabalhos têm utilizado esse índice de confiabilidade em culturas como milho e feijão 

(Gonçalves, 1997; Ribeiro, 1999; Nunes et al., 1999). 

 

 

2.4.3 Estratificação ambiental 

 

 Quando se dispõe de uma rede de ambientes para avaliação de cultivares, torna-se 

fundamental identificar se há, entre os ambientes disponíveis, padrões similares de 

respostas de cultivares (estratificação ambiental). Além de reduzir a interação genótipos 

por  ambientes, esse processo possibilita avaliar o grau de representatividade dos 

experimentos e tomar decisões com relação à redução do número de ambientes quando 

existe problemas técnicos ou escassez de recursos (Cruz & Regazzi, 1994). 

 Antes de conceituar a estratificação ambiental, é interessante definir os termos 

microambiente e macroambiente. Segundo Comstock (1996), microambiente corresponde 

ao ambiente total de uma simples planta ou animal, enquanto que macroambiente 

representa o ambiente geral associado com um local, época de semeadura e ano agrícola. 

No microambiente estão incluídas as características físicas e químicas do solo, variáveis 

climáticas (temperatura, umidade, radiação solar, entre outros) e o número e tipo de 

organismos biológicos aos quais as plantas estão expostas. O macroambiente engloba a 

população de microambientes pertinentes a uma população de alguns genótipos ou plantas 

delineados em termos de espaço, tempo e práticas agrícolas. 

 A estratificação ambiental consiste em identificar e dividir uma  área extensa em 

sub-regiões, contíguas ou não, ecologicamente semelhantes, com a intenção de atenuar o 

efeito da interação genótipos × ambientes (Ramalho et al., 1993). Dentro dessas sub-

regiões, os genótipos não interagem significativamente com o ambiente ou a interação é 

muito pequena, já que o zoneamento ecológico, segundo Tai (1971), não evita totalmente a 

ocorrência de interação. 

 A estratificação ambiental é muito importante pelo fato de atenuar a interação 

genótipos por ambientes e também pode auxiliar na alocação de recursos para o 
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desenvolvimento do programa de melhoramento, pois auxilia o melhorista na eliminação 

de locais muito semelhantes, reduzindo, portanto, o número de locais para avaliação e, 

conseqüentemente, economizando recursos. Por outro lado, Ramalho et al., (1993) 

comentam que o agrupamento de locais semelhantes só é possível com base em diferenças 

macroambientais, tornando-o vulnerável às variações imprevisíveis que possam ocorrer no 

ambiente (Tai, 1971). 

 Um dos primeiros trabalhos relatados na literatura visando a determinação de 

microrregiões para o teste e recomendação de cultivares foi realizado por Horner & Frey 

(1957) com aveia. Esses autores, avaliando a produção de grãos de dezoito cultivares em 

nove localidades, durante cinco anos, verificaram que a subdivisão do estado de Iowa, nos 

Estados Unidos, em quatro sub-regiões, comparada com o estado todo, reduziu em 30% a 

interação genótipos × localidades, aumentando o ganho potencial por seleção dentro de 

cada sub-região. 

 Vários trabalhos de estratificação ambiental foram realizados com o algodoeiro. 

O primeiro deles foi realizado na Carolina do Norte (EUA) por Miller et al. (1959). 

Avaliando o efeito da interação genótipos por ambientes pelo comportamento de dezesseis 

cultivares de algodão, durante três anos, em onze localidades, eles concluíram que a 

divisão do estado em sub-regiões traria pouca ou nenhuma vantagem para as avaliações 

das cultivares. Abou-El-Fittouth et al., (1969) classificaram 39 locais nos Estados Unidos, 

permitindo a identificação de regiões homogêneas para o cultivo do algodão. Estudando o 

comportamento de cultivares de algodão em três localidades do estado de Oklahoma, pelo 

período de três anos, Murray & Verhalen (1970) verificaram a ocorrência de alta interação 

genótipos × localidades para a produção. Eles sugeriram que o estado deveria ser dividido 

de maneira adequada para testes de cultivares como, por exemplo, em regiões de solo seco 

e regiões de cultura irrigada. 

 No Canadá, May & Kozub (1995) tentaram agrupar locais de avaliação de 

cevada, e observaram que oito locais poderiam ser eliminados da rede de experimentos 

sem perda de informações sobre o potencial produtivo das cultivares. Uma outra 

observação importante é que a ordenação das cultivares nos locais que pertencem ao 

mesmo grupo foi bastante similar. 

 Um outro trabalho de zoneamento foi realizado no estado norte-americano de 

Kansas com o objetivo de determinar microrregiões para recomendação de cultivares de 
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trigo (Liang et al., 1966). Foram sugeridas quatro regiões homogêneas nesse estado. 

Também trabalhando com trigo, Ghalderi et al., (1980) classificaram oito locais no estado 

de Michigan, nos EUA; para isso, foram avaliados 34 cultivares de trigo durante dois anos. 

 A classificação dos ambientes pode ser realizada com base nas variáveis edafo-

climáticas ou com base no desempenho médio dos genótipos nos vários ambientes 

(Milligan, 1994). A maioria dos autores concorda que devem ser utilizadas informações da 

interação genótipos por ambientes para o zoneamento (Lin & Butler, 1990; Atlin et al., 

2000). Assim sendo, existem vários métodos que utilizam a estrutura da interação com o 

intuito de agrupar ambientes. 

 O primeiro método utilizado foi o do quadrado mínimo da interação genótipos × 

ambientes. Horner & Frey (1957) avaliaram a similaridade dos ambientes de avaliação de 

aveia por meio da significância do quadrado médio da interação genótipos por ambientes. 

Para isso, foram feitas todas as possíveis análises de variância entre os pares de ambientes. 

Em cada uma dessas análises dois locais eram considerados ecologicamente semelhantes 

se não apresentassem significância estatística para o valor do quadrado médio da interação, 

indicando que tais ambientes seriam agrupados numa mesma região. Outro método 

semelhante ao anterior foi utilizado por Liang et al., (1966), empregando a estimativa da 

variância da interação como medida de dissimilaridade entre os locais. Aplicando o 

método do vizinho mais próximo para agrupamento, eles concluíram que apenas um 

ambiente deveria ser retirado do processo de avaliação do trigo de inverno nos Estados 

Unidos. 

 Duas metodologias foram propostas por Abou-El-Fittouth et al., (1969) para 

promover o zoneamento ecológico no “Cotton Belt” (cinturão do algodão) nos Estados 

Unidos. Eles utilizaram, como medida de dissimilaridade entre cada par de ambientes, o 

coeficiente de distância e como medida de similaridade a correlação de Pearson. Esses 

métodos utilizam as estimativas da interação genótipos por ambientes ( ijagˆ ) do modelo 

estatístico para o cálculo dessas duas medidas, considerando os ambientes semelhantes 

aqueles com efeito pequeno da interação entre eles. Os autores também utilizaram a técnica 

de agrupamento do vizinho mais próximo para a formação dos grupos de ambientes. 

Houve uma boa concordância entre as metodologias. No entanto, o coeficiente de distância  
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foi mais eficiente para a realização da estratificação, permitindo a identificação de locais 

distintos dentro das regiões pré-estabelecidas. 

 Misevic & Dumanovic (1989) trabalhando com milho, utilizaram métodos 

baseados em regressão linear entre as médias dos híbridos em cada local e a média geral, e 

a correlação de Pearson entre as médias das cultivares em cada local e a média geral. Esses 

métodos permitiram a identificação de locais semelhantes, do ponto de vista da 

classificação ou ranqueamento dos híbridos, e do número mínimo de locais para avaliação 

de híbridos de milho na Iugoslávia. 

 Lin & Butler (1990) sugeriram quatro métodos com o intuito de agrupar 

genótipos e ambiente. Esses métodos estudam a estrutura da interação genótipos × 

ambientes por meio do cálculo de índices de dissimilaridade entre pares de genótipos ou 

ambientes. Os métodos 1 e 3 consideram as informações do genótipo ou ambiente, 

dependendo do que será agrupado, e a interação genótipos por ambientes. Já os métodos 2 

e 4 consideram apenas  a interação genótipos por ambientes. Uma vez calculado o índice 

de dissimilaridade, é realizada uma análise de agrupamento com base em um ponto de 

corte empírico que é a razão entre o menor índice de dissimilaridade e o quadrado médio 

do erro experimental. 

 Os modelos multiplicativos para a interação, como SHMM (Shifted 

Multiplicative Model) e o AMMI (Additive Main effects and Multiplicative Interaction), 

também têm sido utilizados para agrupar ambientes e genótipos.  

 A técnica SHMM foi desenvolvida por Seyedsadr & Cornelius (1992) e descrita 

em Cornelius et al. (1992) e em Crossa & Cornelius (1997). Essa metodologia resulta na 

estratificação de locais em três ou mais grupos, com base na interação complexa. O 

objetivo é determinar sub-conjuntos de ambientes dentro dos quais não haja alterações 

significativas na ordem dos genótipos entre os ambientes que o compõem. 

 Trabalhando com girassol no Canadá, Mundel et al. (1995) utilizaram o 

procedimento AMMI para seleção de locais. Eles não conseguiram fazer um agrupamento 

claro de locais para as quatro características avaliadas. Segundo esses autores, as 

avaliações das cultivares devem ser realizadas em um grande número de locais e em 

poucos anos. Saidon & Schaalje (1993) avaliando dissimilaridade de oito ambientes de 

avaliação de feijão comum nos Estados Unidos por meio do método AMMI, conseguiram 

identificar dois ambientes semelhantes, entre os quais a interação era muito pequena. O 
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método SHHM é utilizado para agrupar genótipos ou ambientes considerando a 

informação da interação complexa (Crossa & Cornelius, 1993). 

 Carvalho et al. (2003) utilizaram o algoritmo de Lin (1982) para a realização da 

estratificação ambiental de 15 locais no estado do Paraná, onde são conduzidos os ensaios 

do programa de melhoramento de soja no referido estado. Os autores concluíram que 

quatro locais seriam eficientes para avaliar linhagens de ciclo precoce, um local indicado 

para linhagens de ciclo médio e um local para avaliação de linhagens de ciclo tardio. 

 Algumas metodologias de agrupamento foram comparadas por Nunes (2000), na 

avaliação de dados de incremento médio anual (m3/ha.ano) de 121 clones de eucalipto em 

nove ambientes.  Neste trabalho, foram identificadas quatro regiões homogêneas, ou seja, 

os experimentos podem ser instalados em apenas quatro locais sem que haja 

comprometimento dos resultados. 

 Rocha (2002) relata que Atlin et al. (2000) propuseram um modelo para 

estratificação de grandes regiões, baseado na resposta correlacionada com a seleção, com 

base na eficácia para aumento de ganho genético. Assim, a resposta correlacionada na sub-

região com a seleção indireta na região, relativa à resposta direta com a seleção dentro da 

sub-região, foi expressa com uma função da herdabilidade na região e na sub-região, bem 

como da correlação genotípica entre as médias da região e sub-região. 

 Russel et al (2003) testaram uma nova estratégia, derivada dos modelos de Gail & 

Simon (1985), para estratificar ambientes, nos quais a interação entre pares de cultivares 

fossem complexas em todos os ambientes. Tal procedimento foi testado em três conjuntos 

de dados simulados, com interação complexa conhecida. Os autores aplicaram a técnica em 

dados de milho, sendo 59 ambientes agrupados pela diferença na medida da interação, 

assim: três grupos de 12 ambiente e um grupo de 23 ambientes foram definidos. Os 

resultados mostraram que a interação entre os quatro grupos foi reduzida em 53% da 

interação total ocorrida nos 59 ambientes. 

 Pacheco (2004), utilizou três procedimentos para estratificação de ambientes, um 

deles teve como base o método proposto por Horner & Frey (1957) e os outros dois 

fundamentados na análise AMMI. Neste trabalho, o autor utilizou dados de três anos de 

avaliação de linhagens de soja, com três ciclos de maturação, em 18 localidades. No 

primeiro método o agrupamento foi realizado pelo método aglomerativo hierárquico, com 

base no critério da ligação média. O segundo método de estratificação foi baseado na 
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distância entre locais para a interação estimada por um modelo AMMI de análise, gerando 

assim uma matriz de distâncias entre os locais tomados dois a dois utilizadas na construção 

de dendrogramas,  e conseqüentemente na identificação dos estratos de locais. O terceiro 

método de estratificação foi baseado na abordagem de genótipos vencedores, aplicando-se 

as estimativas de interação provenientes dos modelos AMMI1, AMMI2, AMMI3 E 

AMMI4. Nessa abordagem, um estrato ambiental é definido como o conjunto de locais 

com um genótipo vencedor em comum.  O autor concluiu que os dois primeiros métodos 

não apresentavam aplicabilidade prática por suas inconsistências. Contudo a estratificação 

baseada na abordagem de genótipos vencedores, mostrou-se consistente ao longo do 

período de estudo, possibilitando a identificação de três agrupamentos para ciclo médio de 

maturação, três no ciclo precoce e quatro no ciclo tardio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Neste trabalho, foram utilizados dados de produção referentes aos experimentos 

regionais de cultivares e linhagens experimentais de algodão oriundos do programa de 

melhoramento de algodão da EMBRAPA. Os experimentos foram conduzidos ao longo de 

três anos em oito localidades do estado de Mato Grosso. Foram analisados dados das safras 

1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, os quais foram gentilmente cedidos pela EMBRAPA- 

Algodão. 

 Na Tabela 1 encontram-se listadas as referidas localidades, bem como as 

coordenadas geográficas. 

 

Tabela 1 Coordenadas geográficas e altitude dos locais onde foram conduzidos os ensaios 
regionais de avaliação de cultivares de algodoeiro, no estado de Mato Grosso 

 
Local Latitude Longitude Altitude (m) 
Campo Novo dos Parecis (Itamarati Norte) 14º 14' 41''S 57º 59' 30"W 656 
Sorriso 12º 38' 33"S 55º 42' 71"W 304 
Primavera do Leste 15º 27' 15"S 50º 32' 00"W 620 
Rondonópolis 16º 42' 68''S 54º 48' 63''W 550 
Campo Verde 16º 16' 09"S 55º 07' 23"W 600 
Sapezal 13º 28' 14"S 58º 51' 37"W 560 
Pedra Preta (Petrovina) 16º 50' 23"S 54º 02' 39"W 740 
Lucas do Rio Verde 13º 04' 33"S 55º 54' 41"W 380 
 

 Os experimentos 1998/1999 e 1999/2000 foram conduzidos em delineamento 

quadrado latino 8 x 8, para melhor controle ambiental. Na safra 1999/2000, como havia um 

maior número de linhagens a serem avaliadas, estas foram divididas em dois grupos de 

experimentos com oito tratamentos cada, sendo dois comuns; os dois grupos de 

experimentos foram instalados em cada local. Na safra 2000/2001 os experimentos foram 

conduzidos em blocos ao acaso com quatro repetições. 
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 As parcelas experimentais foram constituídas de quatro fileiras de 5m × 0,90m. A 

área útil foi constituída pelas duas fileiras centrais, totalizando 9m2. 

 

 

3.1  Análises de variância 

 

 Inicialmente, realizou-se a análise individual em cada local, posteriormente realizou-se a 

análise conjunta dos ambientes. Para o experimento conduzido em 1998/1999, adotou-se o seguinte 

modelo estatístico na análise conjunta: 

 

Yijkz  = m + ti + aj + lk(j) + cz(j)  + (ta)ij + eijkz 

 

Onde, 

 

Yijkz : valor observado na cultivar i, no local j, na linha k, na coluna z; 

m: média geral; 

ti: efeito da cultivar i; i = 1, 2, ..., 8; 

aj: efeito do local j; j = 1, 2, ..., 8; 

lk(j): efeito da linha k (k = 1, 2, ...,8) dentro do local j; 

cz(j) : efeito da coluna z (z = 1, 2, ...,8) dentro do local j; 

(ta)ij: efeito da interação da cultivar i com o local j; 

eijkz: erro experimental; eijkz ~ N(0, σ2). 

 

 Para a realização das análises de variância no experimento 1999/2000, agruparam-se os 

dois grupos de experimentos de acordo com o seguinte modelo estatístico: 

 

Yijkzq  = m + ti + aj + pq + lk(q j) + cz(q j)  + (ta)ij + (tap)ijq + eijkzq 

 

Onde, 

 

Yijkzq: valor observado na cultivar i, no local j, na linha k, na coluna z, no experimento q; 

m: média geral; 

ti: efeito da cultivar i; i = 1, 2, ..., 14; 

aj: efeito do local j; j = 1, 2, ..., 8; 
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pq: efeito do experimento q; q = 1, 2; 

lk(q j): efeito da linha k (k = 1, 2, ...,8) dentro do experimento q; dentro do local j; 

cz(q j) : efeito da coluna z (z = 1, 2, ...,8) dentro do experimento q; dentro do local j; 

(ta)ij: efeito da interação da cultivar i com o local j; 

(tap)ijq: efeito da interação da cultivar comum i com o local j com o experimento q; 

eijkzq: erro experimental; eijkz ~ N(0, σ2). 

 

 Para a realização das análises de variância do experimento 2000/2001, adotou-se o 

seguinte modelo estatístico: 

 

Yijk  = m + b(j)k +  ti + aj +  (ta)ij + eijk 

 

Onde, 

 

Yijkz : valor observado na cultivar i, no local j, no bloco k; 

m: média geral; 

b(j)k: é o efeito do bloco k (k = 1, 2, ..., 4) dentro do local j; 

ti: efeito da cultivar i; i = 1, 2, ..., 15; 

aj: efeito do local j; j = 1, 2, ..., 8; 

(ta)ij: efeito da interação da cultivar i com o local j; 

eijkz: erro experimental; eijkz  ~ N(0, σ2). 

 

 Para as análises estatísticas dos dados foi utilizado o software estatístico SAS, 

procedimento GLM – modelos lineares gerais (1993). 

 

 Nos modelos descritos acima considerou-se como fixo o efeito de locais, 

justificado pela impossibilidade de, por exemplo, substituir a amostra de locais avaliados, 

em cada ano, por uma outra amostra de locais da população de ambientes.  
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3.2  Análise da interação genótipos por ambientes pelo método AMMI 

 

 A análise AMMI (Additive Main effects and Multiplicative Interactions) combina 

em um único modelo componentes aditivos para os efeitos principais de genótipos e de 

ambientes e componentes multiplicativos para efeito da interação (ge)ij modelado por: 

ijjkik

n

k
kijge ραγλ +=∑

=1
)(  

 

onde, 

ijge : é o efeito fixo da interação específica do genótipo i com o ambiente j; 

kλ : é a raiz quadrada do k-ésimo altovalor do produto GA×GA’ ou GA’×GA onde GA é 

matriz de interações, definida como ijgxa egGA )(
^

)( =  sendo ijeg )(
^

  a estimativa de 

quadrados mínimos do termo kijge λ.)(  é expresso na mesma unidade de ijγ  e relaciona-se 

a uma porção da SQGxA a qual, neste caso (k=1, 2, ..., n), é dividida em n termos de valores 

decrescentes; 

ikγ : é o efeito adimensional que representa o peso do genótipo i para as suas interações; 

jkα : é o efeito adimensional que representa o peso do ambiente j para as suas interações. 

 

 A primeira parte do modelo anterior denomina-se padrão (interação propriamente 

dita, segundo essa abordagem), enquanto ijρ   é referido, comumente, como o ruído 

presente no termo da interação original ijge)(  . Neste contexto, o modelo matemático é 

apresentado como: 

 

ij

n

k
ijjkikkjiij egY εραγλµ +⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++++= ∑

=1

 

 

onde, 

ijY : é a resposta média do genótipo i no ambiente j; 

µ : é uma constante comum às respostas (normalmente a média geral); 
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ig : é o efeito fixo do genótipo i; 

je : é o efeito fixo do ambiente j; 

ijε : é o erro experimental médio, ijε ~N(0,σ2). 

 

 A partir dos dados obtidos nas análises de variância  pode-se construir uma 

matriz de interações )(gxaGA  que é o objeto de estudo desta etapa para obtenção dos valores 

“biplots”, Gabriel (1971). 

 

 

3.3 Estratificação dos ambientes 

 

 Várias metodologias foram propostas com intuito de estratificar ou agrupar 

ambientes de forma a minimizar os efeitos da interação G×E. Dentre essas metodologias 

estão a estratificação baseada na distância para interação AMMI e a estratificação baseada 

na abordagem de genótipos vencedores, ambas fundamentadas na análise AMMI (Additive 

Main effects and Multiplicative Interactions). 

 

 

3.3.1 Estratificação baseada na distância para interação AMMI 

 

 A primeira estratificação foi realizada com base numa distância para interação 

AMMI, na qual os locais foram agrupados utilizando-se informações da matriz de 

interações resultante do modelo AMMI1.  Nesta matriz de interações resultante do modelo 

AMMI1, observa-se um valor de interação 
~
)( ijga  para cada um dos genótipos em cada 

ambiente considerado, obtido por 111

~
)( jiijga αγλ=  . Sendo a grandeza da interação de dois 

locais com cada um dos genótipos, uma medida do grau de semelhança desses locais com 

respeito aos aspectos que influenciam a característica em estudo, pode-se considerar que a 

média dos quadrados das diferenças entre as interações de cada par de locais (j e j,) com 

todos os genótipos oferece uma medida de distância entre esses locais: 
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 Após a obtenção da matriz de distância quadrática para cada ano, realizou-se a 

construção do dendrograma utilizando-se o procedimento PROC CLUSTER, método 

UPGMA, e PROC TREE do SAS (Statistical System Analysis) (SAS INSTITUTE, 1993). 

 

 

3.3.2 Estratificação baseada nos genótipos vencedores 

  

 Para realizar a segunda estratificação dos ambientes foi utilizada a metodologia 

AMMI com abordagem nos genótipos vencedores, como proposto por Gauch (1992) e 

Gauch & Zobel (1997). 

 O “biplot” gerado na análise AMMI foi utilizado na análise de genótipos 

vencedores por meio de aplicação do Programa AMMIWINS desenvolvido por Gauch 

(1996). 

 Na realização deste estudo os agrupamentos foram obtidos por meio das 

estimativas de interação dos modelos AMMI1 e AMMI2. Assim, os estratos foram 

definidos pelo genótipo vencedor. 

 Neste contexto, cada genótipo com uma ou mais vitórias, ou seja, o genótipo com 

as maiores médias de produtividade em um ou mais ambientes determina um estrato 

ambiental. Esse método permite que se defina, como critério, o número de locais que um 

genótipo deve ser vencedor para que determine um estrato. 

 As estimativas de produtividade de cada genótipo, vencedor ou não, para o 

modelo AMMI1 em cada ambiente foram obtidas por meio da equação: 

 

 

( ) ( )jiiij IPCAIPCAYY 11~
. ×+=  
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Onde, 

 

ijY~ : é a média do genótipo i sobre todos os ambientes; 

.iY : média do i-ésimo genótipo na matriz de interação; 

IPCA1i e IPCA1j : são os escores do genótipo i e do ambiente j no primeiro eixo da 

interação (IPCA1). 

 

 Dessa forma, a produtividade de cada genótipo em cada ambiente ijY~  pode ser 

representada por uma função linear simples (linha reta) do escore ambiental IPCA1j, com 

intercepto .iY  e inclinação igual ao escore genotípico (IPCA1i). O ponto de cruzamento 

entre duas dessas linhas, quando referentes a dois genótipos vencedores, define uma 

transição entre estratos. Esse ponto de cruzamento equivale a um escore de ambiente que 

faz com que a diferença entre as estimativas ijY~  obtidas pelas equações dos dois genótipos 

vencedores seja igual a zero (Pacheco, 2004). 

 Para a estratificação com base no modelo AMMI2, são identificados os valores 

mínimo e máximo dos escores IPCA1 e IPCA2 de genótipos. Em cada um desses eixos, o 

intervalo entre o valor mínimo e máximo é dividido em 70 secções, gerando-se em seguida 

uma rede de pontos (70×70=4900 pontos) no espaço definido por esses limites. Para cada 

um desses pontos estima-se a produtividade de cada genótipo, utilizando-se as estimativas 

dos parâmetros do modelo AMMI2. Em seguida, identifica-se o genótipo vencedor em 

cada um dos pontos (Pacheco, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4  RESULTADOS E  DISCUSSÃO 

 

4.1 Análises de variância individuais 

 

As médias de produtividade de algodão em caroço bem como o resumo das análises 

de variância individuais para cada ano agrícola estão apresentadas nas tabelas 2,  3, 4 e 5. 

A precisão experimental avaliada pelo coeficiente de variação (CV) foi muito boa, 

exceto em Sapezal e Lucas do Rio Verde no ano agrícola 2000/01, os quais apresentaram 

CV entre 20 e 22%, considerado aceitáveis na literatura (Freire & Farias, 1998; Fuzatto, 

1999). Nos demais, a faixa de variação do CV ficou entre 4,23 e 11,02%. 

Constatou-se que não houve diferença significativa entre os genótipos nos seguintes 

locais: Rondonópolis em 1998/99; Sorriso (experimento 1) em 1999/00; Rondonópolis e 

Sapezal (experimento 2) em 1999/00; Primavera do Leste, Campo Verde, Pedra Preta e 

Lucas do Rio Verde em 2000/01. Para os demais ambientes foi possível observar 

significância estatística, ou seja, dentro do grupo testado havia pelo menos um genótipo 

que se diferenciou dos demais pelo teste F a 0,05 ou 0,01 de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Produtividades média (kg/ha) de algodão em caroço em oito locais no estado de 
Mato Grosso e resumo da análise de variância individual, na safra 1998/1999 

 
Locais1 

Genótipos 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ITA 90 3295,5 1972,9 5654,4 2575,2 3487,2 4429,7 3794,3 4346,6 

BRS ANTARES 3045,8 1825,9 5783,1 4368,5 3248,6 4215,9 5705,5 4434,1 

ITA 96 2747,6 2157,7 5673,3 4542,7 3850,8 3972,7 5738,1 4544,0 

CNPA 94 151 3216,7 1989,5 6305,0 4364,1 3919,0 4236,1 5901,0 4595,2 

BRS FACUAL 3276,7 2266,7 6274,9 4424,4 4554,0 4172,1 5769,5 4352,9 

CNPA 94 773 2829,7 2147,9 6210,5 4129,6 3659,1 4101,5 5362,0 4593,3 

CNPA 95 743 3249,8 1982,1 6331,5 4527,1 3663,3 4343,7 5926,4 4288,1 

FMT 95 122 3145,4 2045,9 6427,0 4606,4 3850,0 4319,7 5957,1 4497,8 

MÉDIA 3100,88 2048,57 6082,46 4192,25 3779,00 4223,92 5519,21 4456,49 

QMerro (GL=42) 58639 32621 256286 126973 65466 82008 313937 74482 

QMgenótipo (GL=7) 351754** 151539** 827271* 3588097** 1171048** 167829* 4169859** 113157ns 

CV (%) 7,81 8,82 8,32 8,50 6,77 6,78 10,15 6,12 

 *, ** significativo a 5 e 1% pelo teste F 
Locais1 : 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 

Rondonópolis; 5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 
 

 
 
Tabela 3. Produtividades média (kg/ha) de algodão em caroço em oito locais no estado de 

Mato Grosso, experimento 1 e resumo da análise de variância individual, na 
safra 1999/2000 

 
Locais1 

Genótipos 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ITA 90 4378,4 6160,3 3526,1 3449,4 5320,8 7466,4 4887,4 5702,4 

BRS ANTARES 3848,0 6404,0 3459,2 4445,4 4986,6 7436,1 4470,9 6170,1 

BRS FACUAL 4835,1 6535,3 4426,8 4500,4 4840,4 7051,3 4470,9 6832,1 

CNPA 95 743 4669,8 6425,5 3467,6 4564,7 5422,8 7665,0 4703,2 6633,1 

CNPA 95 122 4490,1 6305,4 3587,8 4639,3 5267,6 7922,5 4809,4 6599,1 

MT 96 1202 4816,5 6728,4 3506,1 4929,8 5443,3 8131,6 5068,2 6740,8 

MT 96 148 4436,3 6303,4 3493,3 4402,1 4976,6 7955,4 4707,7 6149,4 

MT 96 268 4675,3 6122,4 4052,9 4832,9 5314,2 6455,3 4652,4 6528,0 

MÉDIA 4518,67 6373,06 3689,96 4470,50 5196,52 7510,43 4751,37 6419,37 

QMerro (GL=42) 88630 288161 48287 165658 102437 447345 40474 254738 

QMgenótipo (GL=7) 815174** 312948NS 1013894** 1632550** 417916** 2410589** 247422** 1157208** 

CV (%) 6,59 8,42 5,96 9,10 6,16 8,91 4,23 7,86 

*, ** significativo a 5 e 1% pelo teste F 
Locais1 : 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 

Rondonópolis; 5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 
 

 

27
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Tabela 4. Produtividades média (kg/ha) de algodão em caroço em oito locais no estado de 
Mato Grosso, experimento 2 e resumo da análise de variância individual, na 
safra 1999/2000 

 
Locais1 

Genótipos 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ITA 90 4890,6 6334,4 3544,46 4511,7 5357,8 6945,5 4995,1 5746,7 

BRS ANTARES 4047,8 6195,9 3396,74 4468,2 5222,4 6621,9 4504,1 5876,5 

DELTAOPAL 4062,8 5221,8 2931,96 4303,6 5001,5 6554,6 5084,6 5815,5 

CNPA 94 151 4931,6 5221,8 3817,54 4231,4 5170,8 7019,0 4509,2 6106,5 

MT 96 227 4173,2 6043,5 2742,59 4621,9 4624,0 7054,3 4030,0 5079,1 

CNPA 95 124 4491,1 6023,1 3533,67 4506,6 5117,9 6920,2 4468,5 6161,6 

MT 96 283 4437,2 5986,3 3747,36 4302,8 4919,8 6859,7 4536,5 5739,7 

MT 96 212 4937,8 6212,4 3702,80 4367,0 4962,9 7184,1 4617,4 6047,7 

MÉDIA 4496,51 6051,89 3427,13 4414,13 5047,14 6894,92 4593,16 5821,66 

QMerro (GL=42) 146841 131709 37348 180131 83113 382464 41371 108212 

QMgenótipo (GL=7) 1185009** 1074581** 1223755** 142194NS 402300** 364787NS 862326** 931037** 

CV (%) 8,52 5,99 5,64 9,62 5,71 8,97 4,43 5,65 

*, ** significativo a 5 e 1% pelo teste F 
Locais1: 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 Rondonópolis; 

5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 
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Tabela 5. Produtividades média (kg/ha) de algodão em caroço em oito locais no estado de 
Mato Grosso e resumo da análise de variância individual, na safra 2000/2001 

 
Locais1 

Genótipos 
1 2 3 4 5 6 7 8 

CNPA ITA 90 5088,4 4838,4 1756,3 4096,8 6017,5 2444,2 5916,1 2184,5 

BRS FACUAL 4655,1 5085,6 1771,3 4641,2 5645,3 2930,3 5621,7 1852,6 

DELTAOPAL 4132,9 5391,1 1841,3 4799,5 6643,8 2280,3 6838,2 2080,4 

BRS 197 5331,4 4720,4 1795,0 4775,9 6467,4 3049,7 6518,8 1762,3 

BRS 96 1202 4842,6 5659,2 2057,5 5148,1 6411,9 2619,2 6474,4 2470,6 

BRS 96 268 4800,9 4206,5 2006,3 4969,0 6231,3 1308,2 6335,5 2208,1 

BRS 96 227 4681,5 5246,7 2010,0 4276,0 5675,8 2535,9 5780,0 2449,2 

CNPA CO 99-01 4948,1 5836,9 1800,0 4128,8 6993,7 2477,5 6236,9 2073,4 

CNPA CO 2000-01 4803,7 5371,7 2030,0 4789,8 5974,4 2583,1 6282,7 2653,9 

CNPA CO 2000-02 4766,2 5611,9 1787,5 4989,8 5678,6 2208,1 6298,0 2006,7 

BRS 97 668 5310,6 5423,1 1857,5 3403,0 6129,9 2069,2 6834,0 2091,5 

BRS 97 700 4432,9 5250,9 1965,0 5031,4 6381,3 2249,8 6027,2 2372,0 

BRS 97 4565 4503,7 5110,6 1937,5 4817,6 6107,7 2074,8 6063,3 2415,0 

BRS 97 1682 4960,6 5416,1 1891,3 4331,5 6238,3 2835,8 5896,6 2512,3 

BRS 97 2046 4894,0 5636,9 1901,3 4753,7 6354,9 1833,2 6793,8 2399,8 

MÉDIA 4810,17 5253,73 1893,83 4596,80 6196,79 2366,61 6261,13 2235,48 

QMerro (GL=42) 212577 300225 15213 234382 373925 274872 476324 208189 

QMgenótipo (GL=14) 396237* 705686* 41832NS 868304** 558431NS 796200* 585990ns 265062ns 

CV (%) 9,58 10,43 6,51 10,53 9,87 22,15 11,02 20,41 

*, ** significativo a 5 e 1% pelo teste F 
Locais1 : 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 
Rondonópolis; 5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 

 

 

Os valores de QM residuais do experimento 1998/99 (Tabela 2) mostram variação 

máxima de cinco vezes na relação entre o maior e menor QM, estando assim dentro dos 

limites preconizados por Cruz & Regazzi (1997) e Pimentel Gomes (2000). Contudo, nos 

experimentos conduzidos nos anos agrícolas 1999/00 e principalmente em 2000/01 

observou-se uma grande discrepância entre os valores de QM residuais. No entanto, devido 

ao número já reduzido de locais optou-se pela não retirada de nenhum local, visto que a 

retirada de um local em um determinado ano implicaria na remoção deste local nos demais 

anos. Neste contexto foi necessário o ajuste dos graus liberdade do resíduo na análise 

conjunta seguindo metodologia proposta por Cochram (1954) citada por Pimentel Gomes 

(2000). 
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4.2 Análises de variância conjunta 

 

 O resumo das análises de variância conjunta  estão apresentados nas Tabelas 6, 7 

e 8.  Observou-se que ocorreu diferença significativa (P ≤ 0,01) para todas as fontes de 

variação, exceto para a interação tripla (local × genótipo × experimento) no ano agrícola 

1990/00, o qual apresentou diferença significativa ao nível de 5% pelo teste F. A presença 

de interação significativa entre genótipos e ambientes indicam que comportamento dos 

genótipos não foram consistentes nos diferentes ambientes avaliados.  

 

Tabela 6. Resumo da análise de variância conjunta para produtividade (kg/ha) de algodão 
em caroço, obtidas no ensaio regional de avaliação de genótipos de algodoeiro 
conduzido no estado de Mato Grosso, no ano agrícola 1998/1999 

 
FV GL QM 
Locais 7 103858140** 
Genótipos  7 3228712** 
Linhas (locais) 56 365275** 
Colunas (locais) 56 432923** 
Locais × Genótipos 49 1044549** 
Erro 336 126301 
Média 4175,34  
CV (%) 8,51  
*, ** significativo a 5 e 1% pelo teste F 
 
 
 
Tabela 7. Resumo das análises de variância conjunta para produtividade (kg/ha) de algodão 

em caroço, obtidas no ensaio regional de avaliação de genótipos de algodoeiro 
conduzido no estado de Mato Grosso, no ano agrícola 1999/2000 

 
FV GL QM 
Exp. (locais) 8 906592** 
Colunas (exp. × locais) 112 626700** 
Linhas (exp. × locais) 112 449885** 
Locais 7 176500532** 
Genótipos 13 2227784** 
Locais × Genótipos 91 738924 
Locais × Gen. × Exp. 8 394077* 
Erro 672 159183 
Média 5229,77  
CV (%) 7,63  

*, ** significativo a 5 e 1% pelo teste F 
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Tabela 8. Resumo das análises de variância conjunta para produtividade (kg/ha) de algodão 
em caroço, obtidas no ensaio regional de avaliação de genótipos de algodoeiro 
conduzido no estado de Mato Grosso, no ano agrícola 2000/2001 

 
FV GL QM 
Locais 7 192124934** 
Genótipos 14 548273* 
Rep (locais) 24 527387** 
Locais × Genótipos       98 (51) 524211** 
Erro       336 (273) 261964** 
Média 4201,82  
CV (%) 12,18  

*, ** significativo a 5 e 1% pelo teste F. Entre parênteses o valor de GL corrigido segundo metodologia 
proposta por Cochram (1954), Pimentel Gomes (2000) 
 

 

  

4.3 Estratificação com base na distância quadrática para interação AMMI 

 

 O sucesso de um programa de melhoramento depende entre muitos fatores da 

precisão de condução dos experimentos, bem como da escolha criteriosa dos ambientes de 

avaliação. Neste sentido, pode-se argumentar que quanto maior for o número de locais em 

que os genótipos forem avaliados maior será a segurança no momento da seleção. 

 Entretanto, o cumprimento desta tarefa envolve altos custos para implantação dos 

experimentos em vários locais, onerando o programa; também é necessário o deslocamento 

constante do melhorista e de sua equipe para avaliações, demandando assim maior tempo 

dos pesquisadores. 

 Neste contexto a escolha dos ambientes associados ao estudo da interação G×E, 

visando a promover a estratificação ambiental é muito importante. Contudo para que essa 

estratificação seja útil é importante que ela se apresente estável ou ao menos que as 

variações observadas nos estratos identificados sejam mínimas quando se altera os 

genótipos ao longo dos anos. 

 A utilização de modelos reduzidos para estratificação de ambientes é ressaltada  

por Gauch (1990), Gauch (1992), Gauch & Zobel (1997) e Ebdon & Gauch (2002), tais 

autores sustentam essa escolha com argumentos empíricos e teóricos, entre os quais o 

modelo AMMI1 apresenta melhores resultados práticos por distinguir um número menor 
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de estratos. Contudo, os modelos de ordem mais elevada, também tem apresentado boa 

acurácia preditiva na estratificação de ambientes. 

 Ebdon & Gauch (2002) observaram que o modelo de maior acurácia preditiva foi 

o modelo AMMI7, contudo verificaram que o melhor resultado prático seria obtido por 

meio da utilização do modelo AMMI1 no qual dois estratos ambientais eram definidos. 

 No presente trabalho os resultados obtidos por meio da metodologia da distância 

quadrática para interação AMMI permitiram observar a formação de estratos ambientais 

em todos os anos avaliados. 

 Nas Tabelas 9, 10 e 11 estão apresentados os desdobramentos das somas de 

quadrados pela análise AMMI nos anos agrícola 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001. 

Nessas tabelas é possível notar que os primeiros eixos explicam a maior parte da variação 

presente na soma de quadrados da interação G×E (SQG×E), destaque para o experimento 

conduzido em 1998/1999 onde o primeiro eixo explicou mais de 76% da variação presente 

na soma de quadrados. Para os anos agrícolas 1999/2000 e 2000/2001 valores semelhantes 

só foram conseguidos a partir do terceiro e quarto eixo, respectivamente.  

 

Tabela 9. Proporção da soma de quadrados da interação G×E, atribuída a cada eixo 
singular de interação, para a safra 1998/1999 

 

Eixo SQ (G×E) Proporção/eixo % Acumulada 

1 4908409** 0,7672 76,7181 

2 760221** 0,1188 88,6003 

3 467912** 0,0731 95,9137 

4 204378 0,0319 99,1082 

5 51972 0,0081 99,9205 

6 4214 0,0007 99,9864 

7 873 0,0001 100,0000 
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Tabela 10. Proporção da soma de quadrados da interação G×E, atribuída a cada eixo 
singular de interação, para a safra 1999/2000 

 
Eixo SQ (GxE) Proporção/eixo % Acumulada 

1 3328170** 0,4083 40,8304 

2 1764791** 0,2165 62,4811 

3 1271425** 0,1560 78,0791 

4 980606** 0,1203 90,1094 

5 376306 0,0462 94,7259 

6 333597 0,0409 98,8185 

7 96302 0,0118 100,000 

 

 

Tabela 11. Proporção da soma de quadrados da interação G×E, atribuída a cada eixo 
singular de interação, para a safra 2000/2001 

 
Eixo SQ (G x A) Proporção/eixo % Acumulada 

1 3989353** 0,3106 31,0624 

2 3527873** 0,2747 58,5316 

3 2187105** 0,2747 58,5316 

4 1643414 0,1703 75,5611 

5 997792 0,1280 88,3573 

6 412938 0,0777 96,1264 

7 84544 0,0066 100,000 

 

 

  

 É importante ressaltar que embora a porcentagem de explicação da variação 

aumente a medida que se inclui novos eixos há também um aumento na proporção de 

ruído. Assim, ao se selecionar apenas o primeiro eixo, mesmo com uma pequena porção da 

soma de quadrados da interação original, o que ocorre na realidade é a captura da máxima 

relação possível entre padrão e ruído (Oliveira, 2002; Pacheco, 2004).  

 Gauch (1990) citado por Pacheco (2004) relata que tanto o erro quanto o ruído 

envolvem comparações com a média verdadeira; no entanto, o erro se refere as diferenças 

entre cada repetição individualmente e suas médias, enquanto que o ruído envolve 

discrepâncias entre estimativas de produtividade e suas médias verdadeiras. Neste 
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contexto, a existência de erro significa que uma repetição em particular não é perfeita. Já a 

presença de ruído indica que uma estimativa de produtividade (por exemplo, médias de 

algumas repetições) também tem suas imperfeições. 

 A estratificação baseada na distância para interação AMMI1 foi realizada por 

meio de estimativas de interação AMMI1 apresentadas nas Tabelas 12, 13 e 14. A partir 

destas matrizes de dados foram calculadas as distâncias quadráticas ( 2
,jj

D ) (Tabelas 15,16 e 

17) entre locais tomados dois a dois.  

 

 

 

Tabela 12. Aproximação DVS (decomposição por valores singulares, modelo AMMI1) 
para a matriz de interações G×E obtida a partir dos dados de produtividade 
média (kg/ha) de algodão em caroço, avaliados em oito locais no estado de 
Mato Grosso, na safra 1998/1999  

 
Locais1 

Genótipos 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ITA 90 644,96 415,63 98,33 -1149,28 230,31 647,21 -1254,54 367,37 
BRS ANTARES -114,73 -73,94 -17,49 204,45 -40,97 -115,13 223,17 -65,35 
Ita 96 -159,51 -102,79 -24,32 284,23 -56,96 -160,06 310,26 -90,85 
CNPA 94 151 -80,76 -52,04 -12,31 143,90 -28,84 -81,04 157,08 -46,00 
BRS FACUAL -39,47 -25,44 -6,02 70,33 -14,10 -39,61 76,78 -22,48 
CNPA 94 773 14,41 9,29 2,20 -25,68 5,15 14,46 -28,03 8,21 
CNPA 95 743 -128,01 -82,49 -19,52 228,10 -45,71 -128,45 248,99 -72,91 
FMT 95 122 -136,90 -88,22 -20,87 243,95 -48,89 -137,38 266,29 -77,98 

Locais1 : 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 
Rondonópolis; 5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 
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Tabela 13. Aproximação DVS (decomposição por valores singulares, modelo AMMI1)  
para a matriz de interações G×E obtida a partir dos dados de produtividade 
média (kg/ha) de algodão em caroço, avaliados em oito locais no estado de 
Mato Grosso, na safra 1999/2000  

 
Locais1 

Genótipo 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ITA 90 -12,63 6,95 -36,93 3,56 1,43 50,13 0,55 -13,07 
BRS ANTARES -16,58 9,13 -48,47 4,68 1,87 65,80 0,72 -17,16 
BRS FACUAL 149,04 -82,08 435,81 -42,07 -16,86 -591,64 -6,51 154,31 
CNPA 95 743 -61,41 33,82 -179,57 17,33 6,95 243,78 2,68 -63,58 
CNPA 95 122 -92,32 50,84 -269,94 26,06 10,44 366,46 4,03 -95,58 
MT 96 1202 -127,49 70,21 -372,80 35,99 14,42 506,10 5,56 -132,00 
MT 96 148 -122,97 67,72 -359,58 34,71 13,91 488,16 5,37 -127,32 
MT 96 268 181,92 -100,19 531,96 -51,35 -20,58 -722,17 -7,94 188,35 
DELTAOPAL 19,10 -10,52 55,84 -5,39 -2,16 -75,80 -0,83 19,77 
CNPA 94 151 67,45 -37,15 197,22 -19,04 -7,63 -267,74 -2,94 69,83 
MT 96 227 -116,95 64,41 -341,97 33,01 13,23 464,25 5,10 -121,08 
CNPA 95 124 41,87 -23,06 122,44 -11,82 -4,74 -166,22 -1,83 43,35 
MT 96 283 59,48 -32,76 173,93 -16,79 -6,73 -236,12 -2,60 61,58 
MT 96 212 31,49 -17,34 92,07 -8,89 -3,56 -124,99 -1,37 32,60 

Locais1 : 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 
Rondonópolis; 5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 
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Tabela 14. Aproximação DVS (decomposição por valores singulares, modelo AMMI1)  
para a matriz de interações G×E obtida a partir dos dados de produtividade 
média (kg/ha) de algodão em caroço, avaliados em oito locais no estado de 
Mato Grosso, na safra 2000/2001 

 
Locais1 

Genótipo 
1 2 3 4 5 6 7 8 

CNPA ITA 90 159,56 110,65 -40,58 -314,37 -45,65 273,70 -98,43 -44,88 
BRS FACUAL 145,75 101,07 -37,07 -287,18 -41,70 250,02 -89,91 -41,00 
DELTAOPAL -174,64 -121,10 44,41 344,09 49,96 -299,57 107,73 49,12 
BRS 197 100,11 69,42 -25,46 -197,24 -28,64 171,73 -61,75 -28,16 
BRS 96 1202 -71,84 -49,82 18,27 141,54 20,55 -123,23 44,31 20,21 
BRS 96 268 -377,15 -261,54 95,92 743,10 107,90 -646,96 232,65 106,08 
BRS 96 227 128,50 89,11 -32,68 -253,17 -36,76 220,42 -79,27 -36,14 
CNPA CO 99-01 169,56 117,58 -43,12 -334,08 -48,51 290,86 -104,60 -47,69 
CNPA CO 2000-01 -3,99 -2,77 1,01 7,86 1,14 -6,85 2,46 1,12 
CNPA CO 2000-02 -70,12 -48,63 17,83 138,16 20,06 -120,29 43,26 19,72 
BRS 97 668 244,10 169,27 -62,08 -480,94 -69,84 418,73 -150,58 -68,66 
BRS 97 700 -157,19 -109,01 39,98 309,72 44,97 -269,65 96,97 44,22 
BRS 97 4565 -140,87 -97,69 35,83 277,56 40,30 -241,65 86,90 39,62 
BRS 97 1682 193,72 134,34 -49,27 -381,69 -55,42 332,31 -119,50 -54,49 
BRS 97 2046 -145,49 -100,89 37,00 286,65 41,62 -249,57 89,75 40,92 

Locais1 : 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 
Rondonópolis; 5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 

 

 
 
 
Tabela 15. Distâncias quadráticas médias entre locais, obtidas com base nas diferenças de 

estimativas de interação G×E obtidas da aproximação DVS (modelo AMMI1) 
para a matriz G×E (dados de produtividade média, kg/ha, de algodão em 
caroço) em oito locais na safra 1998/1999 

 
Locais1 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0        

2 7870,51 0       

3 44715,87 15066,43 0      

4 481759,90 366476,90 232929,80 0     

5 25729,53 5139,22 2606,82 284819,70 0    

6 0,75 8025,09 45083,28 482964,20 26008,41 0   

7 539943,90 417436,00 273892,60 1658,07 329940,50 541218,70 0  

8 11531,61 348,55 10831,81 344221,50 2811,01 11718,55 393660,10 0 

Locais1 : 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 
Rondonópolis; 5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 
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Tabela 16. Distâncias quadráticas médias entre locais, obtidas com base nas diferenças de 
estimativas de interação G×E obtidas da aproximação DVS (modelo AMMI1) 
para a matriz G×E (dados de produtividade média, kg/há, de algodão em 
caroço) em oito locais na safra 1999/2000 

 

Locais1 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0        

2 21348,64 0       

3 32866,17 107192,08 0      

4 14597,00 639,77 91269,45 0     

5 10999,59 1700,14 81892,81 254,06 0    

6 219255,63 103771,40 421899,21 120707,15 132036,66 0   

7 9669,53 2282,73 78189,63 505,54 42,84 136836,08 0  

8 11,08 22332,59 31670,15 15412,54 11708,99 222384,49 10335,36 0 

Locais1 : 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 
Rondonópolis; 5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 

 

 

 

 

 

Tabela 17. Distâncias quadráticas médias entre locais, obtidas com base nas diferenças de 
estimativas de interação G×E obtidas da aproximação DVS (modelo AMMI1) 
para a matriz G×E (dados de produtividade média, kg/ha, de algodão em 
caroço) em oito locais na safra 2000/2001 

 

Locais1 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0        

2 46952,86 0       

3 263298,55 26807,70 0      

4 49362,54 211757,09 87876,77 0     

5 15273,91 28635,84 30,15 84651,58 0    

6 78018,81 31167,50 115786,22 405404,59 119553,06 0   

7 48993,24 51240,18 3922,82 54666,08 3265,17 162333,34 0  

8 46952,86 28354,73 21,70 85136,79 0,69 118977,95 3361,02 0 

Locais1 : 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 
Rondonópolis; 5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 
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 Para identificação dos estratos foram construídos dendrogramas, apresentados nas 

Figuras 1, 2 e 3, para todos os anos de avaliação. 

 
2

'jjD  

 
Locais 

Locais : L1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); L2 Sorriso; L3 Primavera do Leste; L4 
Rondonópolis; L5 Campo Verde; L6 Sapezal; L7 Pedra Preta (Petrovina); L8 Lucas do Rio Verde. 

 
 

Figura 1. Dendrograma da estratificação de locais de condução dos ensaios regionais de 
avaliação de genótipos de algodoeiro no estado de Mato Grosso, no ano agrícola 
1998/1999, com base na distância quadrática ( 2

,jjD ) derivada das estimativas 

AMMI1 da interação G×E. A linha horizontal representa o ponto de corte do 
dendrograma. 
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Locais 

Locais : L1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); L2 Sorriso; L3 Primavera do Leste; L4 
Rondonópolis; L5 Campo Verde; L6 Sapezal; L7 Pedra Preta (Petrovina); L8 Lucas do Rio Verde 

 
 

Figura 2 - Dendrograma da estratificação de locais de condução dos ensaios regionais de 
avaliação de genótipos de algodoeiro no estado de Mato Grosso, no ano 
agrícola 1999/2000, com base na distância quadrática ( 2

,jjD ) derivada das 

estimativas AMMI1 da interação G×E. A linha horizontal representa o ponto de 
corte do dendrograma 
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Locais1 : L1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); L2 Sorriso; L3 Primavera do Leste; L4 

Rondonópolis; L5 Campo Verde; L6 Sapezal; L7 Pedra Preta (Petrovina); L8 Lucas do Rio Verde 
 
 
Figura 3 - Dendrograma da estratificação de locais de condução dos ensaios regionais de 

avaliação de genótipos de algodoeiro no estado de Mato Grosso, no ano 
agrícola 2000/2001, com base na distância quadrática ( 2

,jjD ) derivada das 

estimativas AMMI1 da interação G×E. A linha horizontal representa o ponto de 
corte do dendrograma 
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 Para interpretação dos dendrogramas adotou-se como critério o estabelecimento 

de um ponto de corte, o qual foi baseado no maior distanciamento entre os nós sucessivos 

de agrupamento. Assim, constatou-se que os dendrogramas permitiram a identificação de 

estratos ambientais para cada ano agrícola (Tabela 18).  

 

Tabela 18. Agrupamento de locais com base nas distâncias quadráticas da interação G×E 
estimada pelo modelo AMMI1 em cada ano agrícola 

 
 1998/1999 1999/20000 2000/2001 

Grupo 1 

Campo Novo dos Parecis 

Sorriso 

Primavera do Leste 

Campo Verde 

Sapezal 

Lucas do Rio Verde 

Campo Novo dos Parecis 

Sorriso 

 Rondonópolis 

Campo Verde 

Pedra Preta 

Lucas do Rio Verde 

Primavera do Leste 

Campo Verde 

Pedra Preta 

Lucas do Rio Verde 

 

 

    

Grupo 2 
 Rondonópolis 

 Pedra Preta 
Primavera do Leste 

Campo Novo dos Parecis 

Rondonópolis 

    

Grupo 3  Sapezal 
Sorriso 

Sapezal 

 

 

 No ano agrícola 1998/1999 verificou-se a formação de dois estratos ambientais, 

sendo o primeiro formado pelos locais Campo Novo dos Parecis, Sorriso, Primavera do 

Leste, Campo Verde, Sapezal e Lucas do Rio Verde; o segundo estrato foi  formado por  

Rondonópolis e Pedra Preta.  

 Em 1999/2000 observou-se o agrupamento de Campo Novo dos Parecis,  Sorriso, 

Rondonópolis, Campo Verde, Pedra Preta e Lucas do Rio Verde; enquanto que Primavera 

do Leste e Sapezal permaneceram isolados. 

 Para o ano agrícola 2000/2001 constatou-se a formação de três grupos distintos: o 

primeiro formado pelos locais Primavera do Leste, Campo Verde, Pedra Preta e Lucas do 
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Rio Verde; o segundo grupo envolveu Campo Novo dos Parecis e Rondonópolis; e o 

terceiro grupo reuniu Sorriso e Sapezal. 

 A matriz de coincidências dos agrupamentos formados com base nesse método 

está apresentada na Tabela 19. 

 Para interpretação das Tabelas 19 e 21, nas quais estão apresentadas as 

coincidências de agrupamentos adotou-se o seguinte critério: cada ano de experimento foi 

identificado por números variando de 0 a 2; assim, 1998/1999 corresponde ao número 

zero; 1999/2000  ao número 1 e 2000/2001 ao número dois. 

 Observa-se ainda na Tabela 19 que apenas um grupo (Lucas do Rio Verde e 

Campo Verde) se manteve consistente ao longo dos três anos de avaliação. 

 Verifica-se também que Sapezal apresenta uma tendência a manter-se isolado dos 

demais locais envolvidos neste estudo. 

 Pacheco (2004), aplicando esta mesma metodologia em soja concluiu que a 

mesma não oferecia resultados práticos por falta de consistência ao longo dos anos de 

avaliação. 

 Alguns autores, como por exemplo, Johnson & Wichern (1998) contestam os 

agrupamentos formados com base em dendrogramas, principalmente no que diz respeito ao 

ponto de corte. Tal crítica se deve principalmente a falta de apoio estatístico que possa 

indicar a margem de erro desses agrupamentos e à falta de critério no teste para inclusão ou 

não de um local em um grupo de locais.  
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Tabela 19.  Matriz de coincidências para o agrupamento de locais, com base na distância 
quadrática da interação G×E estimados pelo modelo AMMI1, nos anos 
agrícolas 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001. O número 0 identifica 
agrupamento no ano 1998/1999; 1 no ano 1999/2000 e 2 no ano 2000/2001. 
Em vermelho os agrupamentos de pares de locais consistentes ao longo dos 
três anos 

 

Locais1 L1  L2  L3  L4  L5  L6  L7  L8 

L1                                

L2 0 1                              

L3 0    0                           

L4  1 2   1                          

L5 0 1   0 1   0  2   1                  

L6 0    0  2  0        0               

L7  1    1     2  0 1    1 2             

L8 0 1   0 1   0  2   1   0 1 2  0     1 2     

Locais1 : L1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); L2 Sorriso; L3 Primavera do Leste; L4 
Rondonópolis; L5 Campo Verde; L6 Sapezal; L7 Pedra Preta (Petrovina); L8 Lucas do Rio Verde 

 

 

 Segundo Gauch (1996) e Gauch e Zobel (1997), quando se aplica técnicas para 

estratiticar ambientes, estas sempre consideram todos os genótipos envolvidos em todos os 

anos utilizados. Contudo, num programa de melhoramento apenas os melhores genótipos 

são selecionados para participarem do ano seguinte de avaliação. Assim, ao se considerar 

todos os genótipos na estratificação ambiental estariam sendo carregados ruídos 

desnecessários ou mesmo inflacionando a interação G×E com genótipos discrepantes, os 

quais poderiam estar comprometendo a veracidade dos resultados. Neste sentido, há uma 

tendência favorável a se considerar os agrupamentos de ambientes obtidos por meio de 

análise AMMI baseada no uso de genótipos vencedores para a realização da estratificação 

ambiental. 

 

 

4.4 Estratificação com base em genótipos vencedores 

 

 Os programas de melhoramento buscam de forma geral a obtenção de cultivares 

de alta estabilidade e ampla adaptabilidade principalmente quando a adaptabilidade e 

estabilidade são ferramentas úteis e eficientes para identificar estratos ambientais e 
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também os locais de teste. Contudo cultivares estáveis tem suas limitações, pois é 

praticamente impossível obter-se uma cultivar vencedora em todos os locais e em todos os 

anos. Neste sentido, visando-se explorar a interação G×E para maximizar a produção total, 

torna-se necessário dividir as regiões de cultivo em estratos ou grupos a fim de se indicar 

as cultivares melhor adaptadas a esses estratos. 

 Ao longo dos últimos 60 anos várias metodologias foram propostas com o 

objetivo de identificar estratos ou regiões homogêneas para o cultivo de diversas espécies. 

Nota-se, porém, que recentemente com o avanço das técnicas computacionais, 

metodologias mais elaboradas podem ser aplicadas a grandes conjuntos de dados. Assim, a 

utilização da metodologia AMMI para estudos da interação G×E passou a ser aplicada com 

certa freqüência.  

 A análise AMMI foca a variação relevante dos dados e ignora a variação 

irrelevante, separando da variação total o efeito de genótipos, o efeito de ambientes e o da 

interação G×E, a qual é dividida em componentes da interação (eixos IPCA) e o resíduo.  

 A análise AMMI pode ignorar toda a variação irrelevante, enquanto que algumas 

outras análises combinam e confundem genótipos, ambientes e os efeitos da interação 

G×E, colocando a maior parte de sua ênfase em características dos dados que são 

irrelevantes para identificação de estratos ambientais. Além disso, o uso de AMMI pode 

reduzir o ruído porque a interação tem um grande número de graus liberdade (GL) e a 

maioria do ruído está dentro da interação. O excesso de ruído faz com que os resultados 

dos experimentos sejam mais complicados para interpretar do que eles realmente são 

(Gauch, 1996).  

 Para os melhoristas, este tipo de análise é importante principalmente para 

responder questões do tipo “que genótipo vence e onde?”. A resposta a esta questão 

fornece a base para o agrupamento de locais com genótipos vencedores idênticos ou 

similares.   

 A análise AMMI fornece um entendimento integrado entre genótipos e 

ambientes. O conceito subordinado de interação G×E, bem como o conceito derivado de 

estratificação ambiental, envolve fundamentalmente genótipos e ambientes. 

Conseqüentemente, os objetivos para identificar estratos ambientais homogêneos (mega-

ambientes) e genótipos alvo são inerentes e profundamente correlacionados e devem ser 

perseguidos conjuntamente. Em contrapartida, muitas outras análises consideram apenas 
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genótipos ou então apenas ambientes ou tratam ambos em análises separadas e 

independentes como por exemplo o agrupamento por meio de algoritmos. 

 A técnica AMMI é também flexível quanto a estrutura de avaliação de dados 

experimentais, podendo analisar genótipos e ambientes e também interação do tipo 

genótipo, local e ano ( onde a combinação local×ano é  considerado um ambiente). 

 Naturalmente, quanto mais extensivos forem os dados, mais extensivos e 

completos serão os resultados. Mas, experimentos menores também têm seu mérito. 

 Devido às razões citadas anteriormente, o uso de AMMI foca as características 

particulares dos dados que são relevantes para delinear os estratos ambientais. Além disso 

fornece gráficos muito informativos, principalmente no sentido de, em casos eventuais, em 

que seja necessário restringir o número de locais para condução de experimentos, essa 

redução seja feita com critérios estatísticos pautados em dados concretos. 

 Em suma a metodologia AMMI baseada em genótipos vencedores agrupa locais 

com base nas estimativas da interação G×E para aqueles genótipos que efetivamente 

apresentaram as maiores médias em vários ambientes, ou seja, os vencedores. 

Desconsiderando efeitos e ruídos causados por genótipos de baixa produtividade, os quais 

certamente serão eliminados do programa em avaliações subseqüentes. 

 Assim, os resultados aqui obtidos por meio da metodologia dos genótipos 

vencedores possibilitou a formação de dois estratos envolvendo quatro ambientes dos oito 

avaliados, que foram consistentes ao longo dos três anos de avaliação. Em se tratando do 

número de locais avaliados, esse agrupamento permitiu uma redução de 25%; resultados 

semelhantes foram obtidos por Pacheco (2004). 

 No presente trabalho, os resultados obtidos por meio da metodologia de genótipos 

vencedores permitiram observar a formação de estratos ambientais em todos os anos 

avaliados. Na Tabela 20 estão apresentados os estratos formados considerando as 

estimativas de produtividade obtidas a partir dos modelos AMMI1 e AMMI2. Nesta 

abordagem um estrato ambiental é definido como o conjunto de locais que possuem um ou 

mais genótipos vencedores em comum. Verifica-se que para os anos agrícolas 1998/1999 e 

2000/2001 houve aumento no número de estratos formados quando se utilizou o modelo 

AMMI2, enquanto que para o ano 1999/2000 o número de estratos permaneceram 

constantes para os dois modelos, ou seja AMMI1 e AMMI2. 



 46

 Assim, para o modelo AMMI1 em 1998/1999 dois estratos foram formados o 

primeiro com os locais Campo Novo dos Parecis, Sorriso, Primavera do Leste, Campo 

Verde, Sapezal e Lucas do Rio Verde; o segundo estrato foi composto por Rondonópolis e 

Pedra Preta.  Para o modelo AMMI2, também em 1998/1999 verificou-se a formação de 

três estratos ambientais: Rondonópolis, Pedra Preta e Lucas do Rio Verde; Sorriso, 

Primavera do Leste e Campo Verde; Campo Novo dos Parecis e Sapezal. 

 Já em 1999/2000 a Tabela 20 indica a formação de dois estratos ambientais os 

quais permaneceram os mesmos para os dois modelos (AMMI1 e AMMI2). O primeiro 

estrato foi constituído por Sorriso, Rondonópolis, Campo Verde, Sapezal e Pedra Preta; o 

segundo estrato foi formado por Campo Novo dos Parecis, Primavera do Leste e Lucas do 

Rio Verde. 

 Para o ano agrícola 2000/2001 constatou-se a formação de três estratos 

considerando o modelo AMMI1: Primavera do Leste, Campo Verde, Pedra Preta e Lucas 

do Rio Verde; Campo Novo dos Parecis, Sorriso e Sapezal; e Rondonópolis que 

permaneceu isolado. 

 Quando o modelo AMMI2 foi considerado verificou-se que Campo Novo dos 

Parecis, Sorriso e Sapezal permaneceram isolados, ou seja, formaram grupos individuais. 

O quarto estrato foi constituído de Primavera do Leste, Rondonópolis e Lucas do Rio 

Verde; e o quinto estrato formado por Campo Verde e Primavera do Leste. 
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Tabela 20.  Grupos de locais formados com base na metodologia dos genótipos 
vencedores, considerando os modelos AMMI1 e AMMI2. A ultima linha da 
tabela totaliza o número de grupos formados em cada safra 

 
  AMMI1    AMMI2  

 98/99 99/00 00/01  98/99 99/00 00/01 

 L1 L2 L4  L4 L2 L3 

 L2 L4   L7 L4 L4 

Grupo 1 L3 L5   L8 L5 L8 

 L5 L6    L6  

 L6 L7    L7  

 L8       

        

Grupo 2 L4 L1 L3  L2 L1 L5 

 L7 L3 L5  L3 L3 L7 

  L8 L7  L5 L8  

   L8     

        

Grupo 3   L1  L1  L1 

   L2  L6   

   L6     

        

Grupo 4       L2 

        

Grupo 5       L6 

 2 2 3  3 2 5 

Locais1 : L1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); L2 Sorriso; L3 Primavera do Leste; L4 
Rondonópolis; L5 Campo Verde; L6 Sapezal; L7 Pedra Preta (Petrovina); L8 Lucas do Rio Verde 

  

 

 

 A matriz de coincidências de agrupamento ao longo dos anos para o modelo 

AMMI1 (Tabela 21) revela dois agrupamentos distintos envolvendo quatro locais dentre os 

oito estudados: o primeiro agrupamento foi formado por Sorriso e Sapezal e o segundo 

constituído de Primavera do Leste e Lucas do Rio Verde. 
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Tabela 21. Matrizes de consistências para o agrupamento de locais com base na 
metodologia de genótipos vencedores, utilizando o modelo AMMI1. O 
número 0 identifica agrupamento no ano 1998/1999; 1 no ano 1999/2000 e 2 
no ano 2000/2001. Em vermelho os agrupamentos de pares de locais 
consistentes ao longo dos três anos 

 

Locais1 L1  L2  L3  L4  L5  L6  L7  L8 

L1                                

L2 0  2                             

L3 0 1   0                           

L4      1                          

L5 0    0 1   0  2   1                  

L6 0  2  0 1 2  0     1   0 1              

L7      1     2  0 1    1 2   1          

L8 0 1   0    0 1 2      0  2  0      2     

Locais1 : L1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); L2 Sorriso; L3 Primavera do Leste; L4 
Rondonópolis; L5 Campo Verde; L6 Sapezal; L7 Pedra Preta (Petrovina); L8 Lucas do Rio Verde 

 

 

 Na Tabela 22 estão apresentadas as matrizes de coincidências para o modelo 

AMMI2. Verifica-se que não houveram coincidências de agrupamento entre os locais 

superiores  a dois anos de avaliação. Neste sentido, foram observados a formação de cinco 

agrupamentos ao longo de dois anos, quais sejam: Sorriso e Campo Verde; Primavera do 

Leste e Lucas do Rio Verde; Rondonópolis e Pedra Preta; Rondonópolis e Lucas do Rio 

Verde; Pedra Preta e Campo Verde.  

 

   Tabela 22. Matrizes de consistências para o agrupamento de locais com base na 
metodologia de genótipos vencedores, utilizando o modelo AMMI2. O 
número 0 identifica agrupamento no ano 1998/1999; 1 no ano 1999/2000 e 2 
no ano 2000/2001  

 

Locais1 L1  L2  L3  L4  L5  L6  L7  L8 

L1                                

L2                                

L3  1   0                           

L4      1     2                     

L5     0 1   0     1                  

L6 0     1        1    1              

L7      1       0 1    1 2   1          

L8 1         1 2  0  2          0       

Locais1 : L1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); L2 Sorriso; L3 Primavera do Leste; L4 
Rondonópolis; L5 Campo Verde; L6 Sapezal; L7 Pedra Preta (Petrovina); L8 Lucas do Rio Verde 
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 As Figuras 4, 5 e 6 apresentam os gráficos das estimativas de produtividade 

obtidas a partir do modelo AMMI1 para os genótipos vencedores em cada local, para cada 

ano de avaliação. Observa-se que o ponto em que dois genótipos vencedores se cruzam 

determina o ponto de transição que delimita dois estratos. 

 Nestes gráficos o comportamento dos genótipos vencedores é melhor visualizado, 

permitindo assim, a avaliação de possíveis perdas que podem ocorrer quando um 

determinado genótipo é cultivado num estrato diferente daquele ao qual pertencia. 

Verifica-se que ao cultivar-se o genótipo FMT 95 122 no estrato ambiental formado por 

ambientes com altos escores de IPCA poderá resultar em perdas na produtividade de até 

9%. 

 Na Figura 4 observa-se os estratos ambientais formados; esta figura representa as 

associações formadas entre as produtividades estimadas dos locais e seu respectivos 

escores de IPCA. 
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BRS Facual
FMT 95 122 
Linha de transição
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Figura 4. Estimativas de produtividade dos genótipos vencedores, no ano agrícola  

1998/1999 expressas em função do escore AMMI1 de ambientes (IPCAj). O 
ponto de transição entre estratos é determinado pelo cruzamento entre as linhas 
de regressão que projetam as produtividades de dois vencedores 
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BRS Facual
MT 96 1202
Linha de transição
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(-6.0859,5800)

 
 

Figura 5. Estimativas de produtividade dos genótipos vencedores, no ano agrícola  
1999/2000 expressas em função do escore AMMI1 de ambientes (IPCAj). O 
ponto de transição entre estratos é determinado pelo cruzamento entre as linhas 
de regressão que projetam as produtividades de dois vencedores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52

BRS 96 1202
BRS 96 268
CNPA CO 99-01
Linha de transição
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IPCA1

 
 

Figura 6. Estimativas de produtividade dos genótipos vencedores, no ano agrícola 
2000/2001 expressas em função do escore AMMI1 de ambientes (IPCAj). O 
ponto de transição entre estratos é determinado pelo cruzamento entre as linhas 
de regressão que projetam as produtividades de dois vencedores 

 

 

 A interpretação se completa quando se observa a Figura 7, na qual a linha 

horizontal representa a transição entre dois estratos; nota-se neste ano (1998/1999) uma 

distinta separação entre os estratos. 

 Em 1999/2000 constatou-se que para o genótipo vencedor BRS Facual houve 

uma tendência de aumento da média de produtividade quando os escores ambientais 

envolveram valores baixos ou negativos. No entanto, quando os escores de IPCA 

corresponderam a valores positivos altos, verificou-se sensível aumento nas médias de 

produtividade do genótipo BRS Facual. Para o genótipo MT 96 1202 verificou-se uma 

situação contrária, ou seja, altas estimativas de produtividade foram observadas a medida 

em que o valor do escore de IPCA1 aumentou.  
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Figura 7. Estratificação dos locais de condução dos ensaios regionais de avaliação de 

genótipos de algodoeiro no estado de Mato Grosso, no ano agrícola 1998/1999, 
com base na metodologia de genótipos vencedores, associada ao modelo 
AMMI 1. A linha horizontal representa a transição entre dois estratos 

 

 

 Verifica-se na Figura 8 que os locais Campo Novo dos Parecis e Lucas do Rio 

Verde estão muito próximos da linha de transição entre os estratos, contudo a inclusão 

desses ambientes naquele estrato podem ocasionar perdas de 3 a 17% na produtividade. 
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Figura 8. Estratificação dos locais de condução dos ensaios regionais de avaliação de 
genótipos de algodoeiro no estado de Mato Grosso, no ano agrícola 1999/2000, 
com base na metodologia de genótipos vencedores, associada ao modelo 
AMMI 1. A linha horizontal representa a transição entre dois estratos 

 

 

 

 Para o ano agrícola 2000/2001, observou-se a formação de três estratos definidos 

pelos genótipos BRS 96 1202 agrupando Primavera do Leste, Campo Verde, Pedra Preta e 

Lucas do Rio Verde; BRS 96 268 para Rondonópolis; CNPA 99-01 agrupando Campo 

Novo dos Parecis, Sorriso e Sapezal (Figura 9). Neste ano verificou-se que o genótipo BRS 

96-268 venceu apenas em um local, o que acabou por determinar um estrato formado 

apenas por Rondonópolis. 
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Figura 9. Estratificação dos locais de condução dos ensaios regionais de avaliação de 
genótipos de algodoeiro no estado de Mato Grosso, no ano agrícola 2000/2001, 
com base na metodologia de genótipos vencedores, associada ao modelo 
AMMI 1. As linhas horizontais representam a transição entre dois estratos 

 

 

 No trabalho publicado por Gauch (1996), o autor prevê esse tipo de resultado e se 

refere a estes genótipos como vencedores menores. Durante a realização da análise é 

possível excluir resultados desse tipo, ou seja, programar para que vencedores menores não 

sejam utilizados na realização da estratificação. Contudo, neste trabalho, tal programação 

não foi feita por já haver um número reduzido de locais e também devido à disposição 

geográfica dos mesmos, ou seja, as grandes distâncias entre os locais dentro do estado de 

Mato Grosso. 

 Como já mencionado, a estratificação com base no método dos genótipos 

vencedores possibilita a compreensão integrada dos efeitos de genótipos e ambientes 

(Gauch, 1996). Nota-se também que os genótipos vencedores são quem determinam a 
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formação dos estratos, que por conseqüência é definido como o genótipo de melhor 

adaptação àquele conjunto de locais (Tabela 23). 

 

 

Tabela 23.  Grupos de locais formados com base na metodologia dos genótipos 
vencedores, considerando os modelos AMMI1 com os genótipos vencedores 
(potencial genótipo de adaptação específica) para cada ano agrícola. A ultima 
linha da tabela totaliza o número de grupos formados em cada safra 

 

 Locais e Genótipos Vencedores 

 98/99 99/00 00/01 

Grupo 1 

Campo Novo dos Parecis 

Sorriso 

Primavera do Leste 

Campo Verde 

Sapezal 

Lucas do Rio Verde 

Sorriso 

Rondonópolis 

Campo Verde 

Sapezal 

Pedra Preta 

Rondonópolis 

 BRS Facual MT 96 1202 BRS 96 268 

    

Grupo 2 
Rondonópolis 

Pedra Preta 

Campo Novo dos Parecis 

Primavera do Leste 

Lucas do Rio Verde 

Primavera do Leste 

Campo Verde 

Pedra Preta 

Lucas do Rio Verde 

 FMT 95 122 BRS Facual BRS 96 1202 

    

  

  Grupo 3 

  

Campo Novo dos Parecis 

Sorriso 

Sapezal 

   CNPA CO 99-01 

 2 2 3 

Locais1 : 1 Campo Novo dos Parecis (Faz. Itamarati Norte); 2 Sorriso; 3 Primavera do Leste; 4 
Rondonópolis; 5 Campo Verde; 6 Sapezal; 7 Pedra Preta (Petrovina); 8 Lucas do Rio Verde 

 

 



 

 

 

 

 

 

5  CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem as seguintes conclusões: 

 

a) A interação genótipo por ambiente mostrou-se significativa para todos os anos de 

avaliação, o que evidencia um potencial ganho associado a estratificação de 

ambientes. 

 

b) Os dois métodos utilizados não foram concordantes quanto aos estratos formados. 

 

c) A estratificação com base na medida de distância quadrática para interação 

possibilitou a formação de apenas um agrupamento consistente ao longo dos três 

anos de avaliação, o qual foi formado por Campo Verde e Lucas do Rio Verde. Já a 

estratificação com base nos genótipos vencedores permitiu a formação de dois 

estratos consistentes ao longo dos três anos de avaliação, sendo o primeiro estrato 

formado por Sorriso e Lucas do Rio Verde e o segundo constituído por Primavera 

do Leste e Lucas do Rio Verde. 

 

d) É possível reduzir em 25% o número de locais para condução dos ensaios regionais 

de avaliação de algodoeiro no estado de Mato Grosso, passando de oito para seis 

locais. 

 

e) A metodologia baseada em genótipos vencedores possibilita a formação de estratos 

ambientais baseados em critérios estatísticos de fácil entendimento e apresentação 

gráfica clara, permitindo a delimitação de estratos de forma matemática, baseada na 

performance dos genótipos vencedores, informando de maneira integrada a 

recomendação de genótipos de adaptação específica para cada estrato de ambientes. 
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