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RESUMO 

 
 
ZDZIARSKI, Andrei Daniel. Grupos-chave de maturidade relativa e formação de mega-
ambientes para cultivo e melhoramento de soja no Brasil. 115 f. Dissertação (Mestrado 
em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de Concentração: 
Produção vegetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2018. 
 
Ensaios multi-ambiente (MET) são conduzidos por empresas de melhoramento genético 
de soja com o intuito de testar e selecionar genótipos em uma região-alvo (TR). Dados 
provindos de MET são volumosos e precisam ser analisados com métodos estatísticos 
precisos. Um dos métodos amplamente utilizados para avaliar dados de MET é 
denominado GGE biplot. Análises GGE permitem avaliar genótipos, locais de teste e a 
formação de mega-ambientes (ME).  Os objetivos deste trabalho foram: I) Avaliar o uso 
de análises GGE biplot para o melhoramento genético, indicando quais parâmetros em 
termos de singular value partitioning (SVP), data centering e data scaling methods são 
mais apropriados para cada análise; II) avaliar a formação de MEs para a região 
edafoclimática (REC) 402, no estado do Mato Grosso e, III) avaliar qual o melhor grupo 
de maturidade relativa (GMR) para cada REC nas macrorregiões (MR) 1, 2, 3 e 4 para 
cultivo da soja no Brasil. Todas as análises foram realizadas com o software GGEBiplot 
e plataforma R, com ensaios conduzidos entre as safras de 2012/13 a 2016/17. Para as 
análises GGE biplot, com o objetivo de avaliar locais de teste ou formação de MEs, deve 
ser utilizado o SVP com valor de f =0 e para genótipos f = 1. O data centering method 
com foco em G + GE é o mais adequando para todas as análises GGE de dados 
fenotípicos, independente da análise ter foco nos locais de teste (ambientes) ou 
genótipos. Quando o objetivo da análise é avaliar apenas a associações entre vetores 
(ambientes) ou formação de MEs, os scalings 1 e 2 são mais adequados. Quando o 
objetivo é avaliar apenas a discriminância, os scalings 0 e 4 são mais adequados. Uma 
avaliação conjunta pode ser realizada com o scaling 2. Para a avalição de genótipos, os 
scalings 1 e 2 são mais adequados, especialmente em conjuntos de dados 
desbalanceados. Todos os parâmetros devem sempre ser apresentados junto as 
análises para que interpretações corretas possam ser extraídas. A avaliação de ME foi 
realizada via análises que sumarizam os dados entre anos, com dados de três anos. 
Identificaram-se dois MEs na REC 402, onde o principal fator determinante dos MEs é a 
incidência de nematoides do gênero Heterodera glycines, altitude e nível de tecnologia 
dos agricultores. Assim, a seleção e recomendação de genótipos deve ser realizada em 
cada ME e não em toda a REC como um único ambiente. A seleção e recomendação 
em cada ME aumenta a eficiência de seleção de genótipos com adaptabilidade ampla e 
específica, melhorando a média produtiva em toda a TR. Dados de rendimento de grãos 
de 133 genótipos, com GMR variando entre 4.8 a 9.1, foram utilizados para definir quais 
os melhores GMR para o cultivo nas principais regiões produtoras de soja no Brasil. Os 
ensaios foram conduzidos em 83 locais nas quatro principais macrorregiões sojícolas do 
Brasil. Os melhores GMR foram identificados para cada REC. Em latitudes menores, 
GMR maiores devem ser utilizados para maiores rendimentos. Da mesma forma, em 
latitudes semelhantes, mas em altitudes diferentes, deve-se adequar o GMR para 
maiores produtividades. Para cada macrorregião os melhores GMRs foram: MR1, 



 

 
 

genótipos com GMR entre 5.3 e 5.9; MR2, genótipos com GMR 6.0 a 7.0; MR3, genótipos 
com GMR 7.1 a 7.9 e MR4, genótipos com GMR 7.7 a 8.4. Os melhores GMR para cada 
REC foram semelhantes aos das macrorregiões, variando de acordo com a altitude e 
outros fatores bióticos. 
 
Palavras-chave: Seleção de plantas - Melhoramento genético. Interação genótipo-
ambiente. Modelos lineares (Estatística) I. 
  



 

 
 

ABSTRACT 
 
ZDZIARSKI, Andrei Daniel. Key soybean maturity groups and mega-environment 
identification to soybean breeding and cultivation in Brazil. 115 f. Dissertation (Masters in 
Agronomy) – Graduate Program in Agronomy (Concentration Area: Crop production), 
Federal University of Technology - Paraná. Pato Branco, 2018. 
 
Multi-environment trials (MET) are performed by soybean breeding companies to 
evaluate and select genotypes in a target region (TR). Data from MET are large and need 
be evaluated by accurate statistical methods. A widely used method to evaluate data from 
MET is called GGE biplot. GGE analyses allows the evaluation of genotypes, test 
locations and mega-environment (ME) formation. The aims of this work were: I) Evaluate 
the use of GGE analyses for plant breeding, indicating which parameters, in terms of 
singular value partitioning (SVP), data centering and data scaling methods, are 
appropriate for each analysis; II) Evaluate the formation of MEs for the edaphoclimatic 
region (ECR) 402 on Mato Grosso (MT) state; and, III) Evaluate and indicate the best 
maturity groups (MG) for each ECR on macroregions 1, 2, 3 and 4 of soybean cultivation 
in Brazil.  All analyses were performed in GGEBiplot software and R platform, with trials 
performed between the 2012/13 to 2016/17 crop seasons. When the objective of GGE 
biplot analyses is to evaluate ME formation or test locations, the SVP with a f value = 0 
should be used. When the focus is the evaluation of genotypes, f = 1 should be used. The 
data centering with focus in G + GE is appropriate to all GGE analyses from phenotypic 
data, independent if the focus of the analyses is to evaluate test locations or genotypes. 
When the objective of the analysis is to evaluate only the association between vectors 
(test location) or ME formation, the scalings 1 and 2 are the best options. When the 
objective is to evaluate only the discrimination power, scalings 0 and 4 are appropriate. 
Together analyses can be performed with scaling 2. To evaluate genotypes, the scalings 
1 and 2 are more appropriate, especially when the dataset are unbalanced. All 
parameters should be present together with the analyses (biplots) for the correct 
interpretation of the biplots. The ME formation analysis were performed summarizing the 
results between years, with data from three years. Two MEs were identified on ECR 402, 
where the main factors that delimit ME are: presence of cist nematodes (Heterodera 
glycines), altitude and management level of farms. Thus, the selection and 
recommendation of genotypes should be realized within each ME and not in the whole 
ECR. The selection and recommendation in ME improve the selection efficiency of 
genotypes with widely and specific adaptation, improving the mean yield in all TR. Grain 
yield data from 133 genotypes with MG between 4.8 to 9.1 were used to define the best 
MG for cultivation in the macroregions of soybean production in Brazil. Trials were 
performed at 83 locations in the four main macroregions for soybean cultivation in Brazil. 
The best MG were identified for each ECR. With low latitude, higher MG need be used to 
improve grain yield. In the same way, in similar latitudes, but in different altitudes, the MG 
should be suitable, according the variations. For each macroregion (MR), the best MG 
were: MR1, genotypes with MG between 5.3 to 5.9; MR2, genotypes with MG 6.0 to 7.0; 
MR3, genotypes with MG 7.1 to 7.9, and MR4, genotypes with MG 7.7 to 8.4. The best 
MG for each ECR was similar of macroregions, varying according altitude and other 
biological factors. 



 

 
 

Keywords: Selection (Plant breeding). Genotype by environment interaction. Linear 
models (Statistics). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O rendimento de grãos (RG) da soja é o principal caractere avaliado na 

seleção de linhagens. Diversos programas de melhoramento genético de soja vem 

obtendo ganhos genéticos significativos em rendimento, em diferentes partes do mundo. 

O ganho genético varia de país para país, com valores entre 9,97 kg ha-1 (Wang et al., 

2016) e 43 kg ha-1 (De Felipe et al., 2016). No Brasil, Todeschini (2018) encontrou um 

ganho genético médio de 39,42 kg ha-1 na região Sul do país, para genótipos lançados 

entre 1965 e 2011.  

Anualmente, milhares de linhagens são semeadas, avaliadas e 

selecionadas em ensaios multi-ambiente (MET), em diversos programas de 

melhoramento genético, públicos e privados. Ensaios MET são conduzidos em inúmeros 

locais, com o objetivo de avaliar linhagens em toda uma região-alvo (TR), afim de garantir 

a continuidade do progresso genético. Desta forma, uma grande quantidade de 

informações fenotípicas são produzidas, gerando grandes conjuntos de dados (big data). 

A avaliação dos conjuntos de dados gerados a partir de MET pode ser 

realizada por inúmeros métodos e modelos estatísticos, sendo alguns exemplos os 

modelos lineares, bilineares, lineares-bilineares e modelos mistos (van Eeuwijk et al., 

2016). Dentre os modelos lineares-bilineares, o modelo GGEbiplot (Yan, 2001) se 

destaca por possibilitar a avaliação da formação de mega-ambientes (MEs), locais de 

teste e genótipos. Além disso, comumente, dados provindos de ensaios MET são 

desbalanceados e possuem dados faltantes. Assim, outra vantagem do uso do software 

GGEBiplot é a possibilidade de estimar dados faltantes via singular value decomposition 

(SVD) (Yan, 2013). 

As análises biplot são extremamente úteis para o melhoramento genético, 

onde melhoristas podem utilizar as mesmas para maximizar a seleção (formação de ME), 

reduzir custos (avaliação de locais de testes) e seleção de genótipos (Samonte 2005; 

Yan, 2014). No entanto, o correto uso e interpretação das análises é essencial para que 

as respostas encontradas sejam válidas para o melhoramento genético. Nesse sentido, 

o uso da singular value partition (SVP), data centering method e data scaling method 
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corretos antes da SVD é crucial para que as respostas encontradas possam ser 

utilizadas no processo de melhoramento (Yan et al., 2007; Yan, 2014).  

A avaliação e seleção de genótipos é o principal objetivo dos programas de 

melhoramento genético. No entanto, antes de avaliar genótipos, a identificação da 

formação de ME é crucial para a correta seleção. MEs são sub-regiões, não 

necessariamente contíguas, de uma região, em que genótipos semelhantes tem o melhor 

desempenho (Gauch e Zobel, 1997). Quando diferentes ME são identificados em uma 

TR, a seleção e recomendação deve ser realizada para cada ME, pois as respostas dos 

genótipos serão diferentes em cada ME (Yan, 2016).  

Os ensaios MET constituem-se de inúmeras linhagens, avaliadas em pelo 

menos dois anos de testes, antes do lançamento de uma cultivar. Esses ensaios são 

realizados em inúmeras localidades a fim de recobrir toda uma TR. A partir destes, 

inúmeros dados fenotípicos e genotípicos podem ser gerados, onde a interação genótipo 

× ambiente (GE) pode ser identificada, quantificada e utilizada de forma benéfica ao 

melhoramento. Dentre os caracteres avaliados, o RG é o mais importante e determinante 

para o lançamento de uma nova cultivar. Entretanto, inúmeros outros caracteres são 

avaliados, como: resistência a patógenos, arquitetura de plantas (acamamento), 

tolerância a estresses abióticos e ciclo, ou seja, grupo de maturidade relativa (GMR). O 

conceito de GMR foi estabelecido por Morse et al. (1949) e consiste no número de dias 

entre a semeadura e a maturação, em latitude conhecida, data de semeadura específica 

e sob condições ambientais ideais (Zhang et al., 2007). Assim, o uso do GMR para 

classificar os genótipos quanto ao ciclo apresenta inúmeras vantagens, onde melhoristas 

e agricultores podem utilizar os melhores GMRs para determinada faixa de latitude e 

altitude, buscando obter melhores resultados em termos de RG. A adaptação a diferentes 

faixas de latitudes é o principal limitante para adaptação na cultura da soja, visto que 

essa é uma planta de dias curtos (Alliprandini et al., 2009). Assim, é essencial que 

genótipos com GMR adequado sejam utilizados em cada região edafoclimática (REC) 

para que RG elevados possam ser obtidos. Da mesma forma, programas de 

melhoramento de soja devem focar na obtenção de genótipos com os melhores GMR 

para cada REC, afim de obter genótipos mais adaptáveis e produtivos. 
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Os objetivos deste estudo foram: I) Revisar e exemplificar o uso de análises 

GGE biplot para o melhoramento genético e indicar os melhores parâmetros, em termos 

de SVP, data centering e data scaling methods para a análise de ME, locais de teste e 

genótipos; II) Estudar a formação de ME para a cultura da soja na REC 402, localizada 

no estado do Mato Grosso, sendo essa a maior REC de cultivo da soja no Brasil e; III) 

Identificar qual o melhor GMR para as principais RECs do Brasil nas quatro principais 

Macrorregiões sojícolas, indicando quais GMR podem proporcionar maiores rendimentos 

em cada REC. 
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2 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS EM ANÁLISES GGE BIPLOT E SUA APLICAÇÃO 

NO MELHORAMENTO GENÉTICO 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA PARA DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS EM ANÁLISES 

GGE BIPLOT E SUA APLICAÇÃO NO MELHORAMENTO GENÉTICO 

 

2.1.1 Teoria da interpretação de análises biplot 

 

Ensaios multi-ambiente (MET) são constantemente utilizados por empresas de 

melhoramento genético de inúmeras culturas para testar linhagens em etapas avançadas 

do programa. Dados gerados em MET são volumosos (big data) e, geralmente, 

desbalanceados, com dados faltantes e interações complexas (Frutos et al., 2013). 

Assim, métodos estatísticos precisos e confiáveis devem ser utilizados na análise de 

MET, para que as respostas encontradas sejam úteis a seleção e recomendação de 

genótipos.  

A avaliação e identificação de genótipos superiores é o principal objetivo dos 

programas de melhoramento genético. Além disso, a identificação de locais de teste 

efetivos para a avaliação de genótipos, é um importante componente a ser avaliado em 

MET. Somente com locais adequados, os melhores genótipos poderão ser identificados. 

Além disso, a escolha dos melhores locais e do número ideal de locais de avaliação, 

podem reduzir custos e aumentar a eficiência dos programas de melhoramento (Yan et 

al., 2015; Baxevanos et al., 2017).  

Dentre os métodos para a avaliação de MET, destacam-se os modelos mistos, 

lineares e lineares-bilineares (van Eeuwijk et al., 2016). No grupo de modelos lineares-

bilineares, destacam-se as análises biplot, pois permitem avaliar genótipos e locais de 

teste. Estas análises são realizadas através da multiplicação de matrizes e exibidas em 

gráficos bidimensionais (Gabriel, 1971; Yan e Tinker, 2006; Frutos et al., 2013). Yan 

(2001) propôs uma metodologia denominada GGE (Genotype Main Effect Plus Genotype 

× Environment Interaction), que possibilita estudar as diversas interações entre genótipos 

e ambientes. 
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Um equívoco comum em análises biplot é equivaler as análises biplot as análises 

de componentes principais (PCA) (Yan e Tinker, 2006). Ambas as análises utilizam a 

decomposição singular de valores (SVD) como técnica matemática chave. No entanto, 

as análises biplot usam de forma mais completa essa técnica, pois permitem visualizar 

de forma simultânea os fatores que interagem no biplot (Yan e Tinker, 2006).  

Atualmente, as análises GGE podem ser realizadas em diversas plataformas, 

como R (Frutos et al., 2013; R Core Team, 2018), GenStat (Payne et al., 2011), SAS 

(SAS Institute Inc., 2015) e GGEbiplot (Yan, 2001). Estes softwares permitem que 

análises biplot sejam realizadas com conjuntos de dados de dupla entrada, para a 

avaliação de genótipos e locais de teste. Apesar de poderem ser realizadas por softwares 

fechados que facilitam as análises (“Friendly softwares”) as análises de biplots GGE são 

muitas vezes complexas quanto as estatísticas utilizadas e correta interpretação.  

Para que as análises GGE sejam realizadas e interpretadas de forma correta, a 

definição dos parâmetros singular value partitioning (SVP), data centering method e data 

scaling method devem ser adequados ao conjunto de dados e objetivos da pesquisa. 

Inúmeros biplots podem ser gerados com os diferentes parâmetros utilizados e, a 

especificação de quais parâmetros foram utilizados é essencial para a acurada 

interpretação das análises biplot (Yan et al., 2007; Yan, 2014). Negligenciar a escolha 

destes parâmetros pode resultar em análises e interpretações equivocadas, sendo 

essencial conhecer suas implicações em relação as inferências biológicas/práticas que 

se deseja explicar. Outra fonte de erros é a edição das figuras para publicação em 

periódicos. Muitas vezes, as figuras são esticadas, encolhidas ou deformadas no 

processo editorial, de acordo com o layout da revista, o que pode interferir nos resultados.  

Segundo Malik e Piepho (2018), essa fonte de erro é mais significativa quando a 

interpretação das análises considera o ângulo dos vetores. 

Este estudo tem por objetivos orientar acadêmicos e pesquisadores quanto a 

escolha de parâmetros (SVP, data centering method e data scaling method) e, utilização 

e interpretação das análises GGE biplot, para a seleção de genótipos e locais de teste 

em MET, utilizando exemplos práticos. 
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2.1.2 Modelo Geral Linear-Bilinear 

 

O modelo GGE leva em consideração o efeito principal de genótipo (G) + interação 

genótipo × ambiente (GE). Este é um modelo linear-bilinear de efeitos fixos, descrito por 

Yan (2001) como:  

 

𝑦𝑖𝑗 −  𝜇 −  𝛽𝑗 = 𝜆1𝜉𝑖1𝑛𝑗1 + 𝜆2𝜉𝑖2𝑛𝑗2 + ε𝑖𝑗 

 

 (Equação 2.1) 

Onde yij representa a resposta fenotípica (média de rendimento) do genótipo i no 

ambiente j, através das repetições; μ é o efeito combinado da média geral; βj é o efeito 

principal de ambiente; λ1 e λ2 são os valores singulares para PC1 e PC2; ξi1 e ξi2 são os 

scores PC1 e PC2, para o genótipo i; nj1 e nj2 são os scores para PC1 e PC2, 

respectivamente, para o ambiente j e; εij é o valor do resíduo verdadeiro para pij e 

estimado para os dois primeiros PCs, onde pij denota uma tabela de dupla entrada (m × 

n) de efeitos do GGE com i = 1, ..., g genótipos e j =1, ..., j ambientes que são 

decompostos nos dois primeiros PCs.  

Normalmente, as análises biplot são plotadas em um biplot 2D e exibem a 

variação contida nos dois primeiros PCs. O número máximo de PCs para um conjunto 

de dados de dupla entrada (m colunas e n linhas) é calculado por K = min (m, n). Se não 

existirem correlações lineares entre linhas e colunas, a proporção da variação total 

explicada por PC será 1/K (Yan e Tinker, 2006). Por outro lado, quando existirem 

correlações lineares, o número total de PCs da variação explicada pode ser maior ou 

menor que 1/K (Yan e Tinker, 2006).  

Após o cálculo do número máximo de PCs para um conjunto de dados de dupla 

entrada m × n, é possível calcular a capacidade máxima de explicação de cada PC e 

consequentemente o information ratio (IR) para cada PC. Este é um índice calculado 

pela explicação obtida no referido PC, dividido pela capacidade máxima de explicação 

de cada PC no biplot (Yan, 2014). Dessa forma, todos os PCs que contém um IR > 1,0 

devem ser considerados significativos na análise, por conter partes importantes da 

variação. Quando mais de dois PCs forem necessários para explicar os dados, um biplot 
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3D pode ser utilizado para exibir uma soma de quadrados maior, como realizado por Luo 

et al. (2015). No entanto, mesmo com mais de dois PCs significativos, o biplot 2D ainda 

é útil para explicar os padrões mais importantes dos dados (Yan, 2014), mas a 

representação de todos os padrões somente é obtida em biplots 3D (Yan e Tinker, 2006). 

Outra opção é identificar grupos de ambientes em um biplot inicial e utilizar biplots para 

os subconjuntos de ambientes encontrados, que normalmente são similares e tem uma 

GE menos complexa (Yan et al., 2007). 

 

2.1.3 Singular Value Partitioning 

 

Nas análises biplot, os dados são decompostos por singular value decomposition 

(SVD). No entanto, os resultados diretos obtidos da SVD não podem ser utilizados para 

construir um biplot (Yan, 2014). Estes valores devem ser novamente decompostos por 

singular value partitioning (SVP) (Yan, 2014), por meio da equação:  

 

𝑝𝑖𝑗 =  (𝜉𝑖1𝜆1
𝑓

) (𝜆1
1−𝑓

𝑛𝑗1) +  (𝜉𝑖2𝜆2
𝑓

) (𝜆2
1−𝑓

𝑛𝑗2) +  𝜀𝑖𝑗 

 

 (Equação 2.2) 

Onde pij denota uma tabela de dupla entrada (m × n) de efeitos do GGE com i = 

1, ..., g genótipos e j =1, ..., j ambientes que são decompostos nos dois primeiros PCs; 

ξi1 e ξi2 são os scores do genótipo i para PC1 e PC2; λ1 e λ2 são os valores singulares 

para PC1 e PC2; nj1 e nj2 são os scores do ambiente j para PC1 e PC2, respectivamente; 

e, εij é o valor do resíduo verdadeiro para pij e estimado para os dois primeiros PCs. 

O fator f da (Equação 2.2) é chamado de singular value partitioning e varia entre 

0 e 1 (Yan, 2014). A escolha do fator f infere sobre a forma do biplot (comprimento e 

ângulos dos vetores de genótipos e locais) (Gabriel, 2002; Yan, 2002). Na prática, 

segundo Yan (2014), três valores de f são usados com mais frequência, sendo:  

f = 1; foco no genótipo, valores singulares inteiramente particionados nos vetores 

de genótipos. Esse SVP é adequado quando o foco da análise é a avaliação de 

genótipos.  
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f = 0; foco no ambiente, valores singulares inteiramente particionados nos vetores 

dos ambientes. Esse SVP é adequado quando o foco da análise é a avaliação de 

ambientes. 

f = 0,5; SVP simétrico, os valores singulares são particionados uniformemente 

entre os vetores de genótipos e ambiente. Esse SVP não é ideal para visualizar relações 

entre genótipos ou ambientes, sendo comumente utilizados em análises AMMI (Additive 

main effect and multiplicative interaction). O uso de f = 0,5 somente é útil quando o estudo 

da interação G × E é de interesse primário (Yan, 2014). Dessa forma, sempre que o 

estudo for realizado com o foco nos genótipos, f deve ser igual a 1 (SVP = 1) e quando 

o foco for nos ambientes, f deve ser igual a 0 (SVP = 2) (Yan e Holland, 2010; Yan, 2014). 

 

2.1.4 Data Centering Method 

 

Para análises de locais de teste e genótipos, o data centering method (centering) 

com foco em G + GE (Data centering 2 no GGEbiplot) é mais adequado, pois isola os 

efeitos ambientais (Yan e Tinker, 2006). Quando esse centering é utilizado, o modelo é 

chamado de Environment-centered data (“Dados centrados no ambiente”), onde o efeito 

ambiental é removido dos dados (Yan, 2014), sendo descrito pela equação (Yan e Tinker, 

2006): 

 

𝑝𝑖𝑗 =  𝑦𝑖𝑗 −  𝜇 − 𝛽𝑗 = 𝛼𝑖 + 𝜙 𝑖𝑗 +  ε𝑖𝑗 

 

(Equação 2.3) 

Onde pij denota uma tabela de dupla entrada (m × n) de efeitos do GGE com i = 

1, ..., g genótipos e j =1, ..., j ambientes que são decompostos nos dois primeiros PCs; 

yij representa a resposta fenotípica (média de rendimento) do genótipo i no ambiente j, 

através das repetições; μ é o efeito combinado da média geral; αi é o efeito principal de 

genótipo; βj é o efeito principal de ambiente; 𝜙ij é a interação genótipo × ambiente e; 𝜀ij 

representa o erro aleatório. Biplots baseados no data centering method descrito na 

equação 2.3 contém apenas os efeitos de G + GE, onde o efeito principal de ambiente é 

removido, juntamente com a média geral. Assim, as respostas encontradas não são 
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influenciadas pelo efeito principal do ambiente de forma isolada. Isso é útil, pois 

melhoristas e fitotecnistas tem interesse em selecionar G + GE, simultaneamente, 

possibilitando uma melhor representação sobre a totalidade da variação relacionada ao 

genótipo (Samonte et al., 2005; Yan et al., 2007; van Eeuwijk et al., 2016).  

Sempre que o objetivo for analisar dados fenotípicos provindos de MET, visando 

a avaliação de locais e genótipos, o modelo que considera G + GE deve ser utilizado. Os 

biplots baseados em “no centering data” contém os efeitos de E, G, GE e μ, e podem ser 

úteis para avaliar valores absolutos, como a análise de quantitative trait loci (QTL) (Yan, 

2014). Biplots baseados em global centering data (E + G + GE) são utilizados nas 

análises PCA, isolando apenas o efeito de μ (Yan, 2014). No entanto, o efeito de E é 

elevado e pode mascarar os efeitos de G e GE, não sendo adequado para a avaliação 

de genótipos (Yan, 2014). Os biplots baseados em double-centering data (GE) tem os 

efeitos principais de E, G e μ removidos do modelo. Biplots baseados nesse centering 

são úteis quando a interação é o único fator de interesse, como no caso de estudos 

moleculares envolvendo expressão gênica (Yan, 2014).   

 

2.1.5 Data Scaling Method 

 

O data scaling method é outro importante conceito que deve ser observado nas 

análises biplot. Os dados podem ser divididos pelo desvio padrão (SD) ou pelo erro-

padrão (SE) e ponderados pela herdabilidade (H), antes da SVP. O modelo geral para 

divisão (scaling) e ponderação dos dados no GGEbiplot pode ser descrito como (Yan e 

Tinker, 2006; Yan e Holland, 2010; Yan, 2014): 

 

𝑝𝑖𝑗 = (𝑦𝑖𝑗 − 𝜇𝑗)𝑤𝑗/𝑠𝑗 

 

(Equação 2.4) 

Onde pij denota uma tabela de dupla entrada (m × n) de efeitos do GGE com i = 

1, ..., g genótipos e j =1, ..., j ambientes que são decompostos nos dois primeiros PCs; 

yij representa a resposta fenotípica (média de rendimento) do genótipo i no ambiente j, 
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através das repetições; μ é o efeito combinado da média geral; wj representa o valor de 

ponderação dos dados (normalmente Hj) e sj representa o fator de divisão específico para 

o ambiente j. Normalmente, o data scaling method é SD, SE, média ou máximo valor dos 

ensaios (Yan, 2014). A correta escolha do scaling é muito importante nas análises GGE 

biplot, especialmente nas análises que consideram o comprimento do vetor (Yan, 2014). 

O conhecimento dos principais scalings é essencial para que as interpretações 

sejam realizadas de forma correta, com implicações diretas sobre os resultados. O 

método sem scaling (scaling 0) tem sj = 1 e wj = 1, ou seja, sem divisão sobre os dados. 

Assim, deve ser utilizado quando o objetivo da análise é observar o poder de 

discriminância dos locais ou avaliar genótipos, desde que o conjunto de dados seja 

balanceado e com poucos dados faltantes. Com esse scaling, o comprimento do vetor 

corresponde ao SD do ambiente, ou seja, σp(j) (Yan, 2014). Os demais métodos 

interferem sobre o peso dos dados na análise conjunta, sendo que diferentes respostas 

podem ser encontradas para uma mesma análise biplot com diferentes scalings.  

No scaling 4, os dados são ponderados pela H, onde wj = Hj (Equação 2.4) e sj = 

1. Esse scaling também pode ser utilizado para a avaliação do poder de discriminância 

dos locais de teste, onde o mesmo considera o efeito da herdabilidade de cada local. 

Assim, locais com a herdabilidade muito baixa tem uma redução maior no valor real de 

discriminância do local, pois um menor valor de wj (por exemplo: 0,3) diminui em maior 

proporção os valores fenotípicos obtidos da subtração yij –μj (Equação 2.4) em relação a 

um valor elevado de wj (por exemplo 0,95). Isso é importante quando a amplitude de 

herdabilidade entre os locais de uma mesma região é elevada. Assim, o scaling 4 não é 

ideal para avaliar os locais em termos de representatividade, devendo ser utilizado 

somente em casos específicos. Este scaling pode ser utilizado quando o melhorista tem 

sementes para apenas um local de teste, e após selecionar os locais mais 

representativos, o mesmo pode fazer uma análise com scaling 0 ou 4 afim de melhor 

distinguir o local mais discriminante dentre os representativos, com maior assertividade. 

No entanto este resultado pode também ser encontrado com o scaling 2, dependendo 

da amplitude do SD e da H. A identificação de locais altamente discriminantes, mesmo 

que não representativos, também é útil para a identificação de genótipos instáveis (Yan 

e Holland, 2010). 
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Quando os dados são divididos por SD (scaling 1) ou SD + HA (Herdabilidade 

ajustada) (scaling 2), a visualização das associações ambientais é facilitada. Os vetores 

ambientais tendem a ter o mesmo comprimento e, os ambientes tem o mesmo peso na 

análise (Yan, 2014). Isso ocorre pois na Equação 2.4, sj = σp(j) e wj = 1 (para scaling 1) 

e, sj = σp(j) e wj = Hj (para scaling 2). Os scalings 1 e 2 diferem quanto a ponderação dos 

dados (wj), como pode ser observado na Equação 2.4. No scaling 1, os dados são 

divididos pelo SD, mas não ponderados pela √H. Portanto, não é possível inferir sobre 

poder de discriminância com scaling 1, sendo que esse deve ser utilizado exclusivamente 

para avaliar associações entre locais. No scaling 2, os dados divididos por SD são 

multiplicados (ponderados) pela √H, o que proporciona uma melhor distinção de locais, 

quanto a discriminância (Yan e Holland, 2010). Dessa forma, o comprimento do vetor é 

correspondente a raiz quadrada da herdabilidade no ambiente (Yan, 2014). Assim, o 

scaling 2 pode ser utilizado para uma avalição conjunta de representatividade e 

discriminância/consistência. Além disso, em análises multi-anos, o comprimento do vetor 

representa também a consistência dos resultados entre anos (Yan, 2014, 2015, 2016). 

 

2.2 UTILIZAÇÃO DAS ANÁLISES BIPLOT PARA DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS EM 

ANÁLISES GGE BIPLOT E SUA APLICAÇÃO NO MELHORAMENTO GENÉTICO 

 

2.2.1 Análises de Mega-Ambientes 

 

Antes da análise de locais de teste ou de genótipos de quaisquer conjuntos 

de dados, deve-se, impreterivelmente, analisar a formação de mega-ambientes (MEs). 

MEs são sub-regiões, não necessariamente contíguas, de uma região em que genótipos 

semelhantes tem o melhor desempenho (Gauch e Zobel, 1997). 

Se identificados dois ou mais MEs, as análises para a avaliação de locais e 

genótipos devem ser realizadas dentro de cada ME (Yan 2014, 2015 e 2016; Yan e 

Frégeau-Reid, 2018). Assim, as respostas encontradas serão reprodutíveis no ME. As 

análises GGE biplot demandam pelo menos três anos de teste para que seja analisada 

a formação de MEs (Yan, 2014; Yan and Frégeau-Reid, 2018). Um único ano de teste 
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não é suficiente para a identificação de ME, pois as respostas ambientais devem ser 

consistentes ao longo dos anos, quanto a formação de ME. Já para a avaliação e seleção 

de linhagens, um ou dois anos são suficientes, uma vez que a resposta média entre os 

ambientes possibilita inferir sob o potencial produtivo do genótipo.   

A análise GGL + GGE [(genotype main effects plus genotype × location interaction) 

+ (genotype main effects plus genotype × environment interaction) pode ser utilizada para 

avaliar a formação de MEs, locais de testes e genótipos. Essa análise permite que as 

avaliações sejam realizadas com dados multi-anos, onde uma resposta média é 

encontrada, facilitando a seleção de genótipos, bem como a análise de locais. Assim, 

respostas mais consistentes são encontradas, o que é fundamental para que as análises 

sejam úteis para o melhoramento. Na análise de locais de teste conjunta, o comprimento 

do vetor também representa a consistência dos resultados entre os anos (Yan, 2014), 

quando os scalings 1 ou 2 são utilizados. Assim, locais com vetores longos e próximos 

a average environment axis (AEA) são desejáveis. 

Para a realização das análises de ME, três passos principais devem ser 

observados: primeiro passo: gerar um biplot GGE; segundo passo: gerar um biplot GGL 

+ GGE e; terceiro passo: gerar um biplot GGS + GGE [(genotype main effect + genotype 

× subregion interaction + GGE). Mais detalhes sobre análises de ME podem ser obtidos 

em Yan (2014, 2015 e 2016). 

 Nos conjuntos de dados simulados e reais, a avaliação de ME permitiu 

identificar que a TR (Região-alvo) é um único ME e, portanto, pode-se proceder a análise 

de locais de teste e genótipos. Para a exemplificação da formação e interpretação de 

MEs, utilizar-se-á os biplots de MEs publicados por Yan (2015) e os biplots do capítulo 3 

deste trabalho (Apêndices A e B). Estes autores encontraram distintos MEs para as 

culturas da aveia no Canadá e para a soja no Brasil, respectivamente. Para a formação 

de ME, dois ou mais grupos distintos devem ser observados nas análises GGE e GGL + 

GGE e os mesmos devem ser confirmados pelas análises GGS, como observado por 

Yan (2015).   

A formação de MEs pode ocorrer por diversos fatores, sendo estes físicos, 

biológicos, ambientais, entre outros (Yan, 2014). Yan (2015) observou que os MEs 

encontrados diferem principalmente quanto a indecência da ferrugem da folha da aveia 
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(Puccinia coronata Corda f. sp. avena Eriks). Para a avaliação de ME, os data scaling 

method mais adequados são 1 ou 2, pois ambos dividem os dados pelo SD e padronizam 

o tamanho dos vetores, o que facilita a identificação das associações entre os ambientes 

e, portanto, a formação de MEs. Além disso, data centering method deve ser igual a 2 

(G + GE) e SVP com valor de f = 0, ou seja, foco no ambiente. 

 

2.2.2 Avaliação de Locais de Teste 

 

As análises de locais de teste podem ser realizadas para identificar associações 

entre locais e estabelecer quais são os melhores locais de teste em termos de 

representatividade e discriminância/consistência. A correta escolha dos locais de teste 

propiciam respostas reprodutíveis nos demais locais de uma TR. Além disso, é possível 

identificar locais semelhantes, que proporcionam respostas redundantes e que podem 

ser substituídos/excluídos nos MET. Para avaliar locais de teste, o uso de SVP com f = 

0 é indispensável (equação 2.2), pois somente com esse valor de f o foco será sobre os 

ambientes, como citado anteriormente. 

Na avaliação de locais, a representatividade do ambiente quanto ao ambiente-

médio da TR é mais importante que a discriminância (Yan, 2014). Um local 

extremamente discriminante, mas não representativo, é útil apenas para identificar 

genótipos instáveis (Yan e Holland, 2010). Segundo Yan e Holland (2010), quatro tipos 

de locais podem existir: (1) local discriminativo e representativo, sendo portanto ideal 

para a seleção de genótipos superiores; (2) Discriminativo mas não representativo, útil 

para identificar genótipos instáveis; (3) não discriminativo, e portanto inútil, independente 

da sua representatividade e; (4) discriminativo, mas com correlação negativa com o 

ambiente-médio, os quais não proporcionam resultados úteis/confiáveis. 

A avaliação de locais de teste consiste em avaliar o ângulo entre vetores 

(representatividade) e comprimento (discriminância) dos locais e entre os locais e a AEA 

(Yan, 2014). Quando o biplot tem uma explicação perfeita, o ângulo entre os vetores dos 

locais representa a correlação genética (rg) entre os mesmos (Yan, 2014), e por meio 

deste podem ser identificadas as associações entre os ambientes. Da mesma forma, o 

ângulo entre um ambiente específico e o ambiente-médio representa a rg entre os 
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mesmos, sendo que quanto menor o ângulo, maior a rg. Assim, a correlação perfeita 

positiva (1,0) representa o local sob a linha do ambiente-médio e, portanto, alta 

representatividade. Já a correlação perfeita negativa (-1,0) indica que o ambiente não é 

representativo/correlacionado com a TR. A mesma interpretação é válida para a 

avaliação entre os vetores dos ambientes: quanto menor o ângulo entre os ambientes 

mais semelhantes eles são, isto é, tem maior rg.  Desta forma, ambientes com um ângulo 

menor que 90º em relação a AEA são positivamente associados à AEA e, portanto, 

representativos para a TR (Yan e Holland, 2010). Além disso, quanto menor o ângulo em 

relação a AEA, mais representativo é o ambiente. Portanto, um ambiente ideal deve ter 

um vetor longo e estar próximo da linha AEA, se aproximando do ambiente ideal. 

Naturalmente, estas interpretações somente são validas quando o SVP, data centering 

e scaling apropriados são utilizados, onde por exemplo, a discriminância não pode ser 

avaliada com scaling 1 (SD) (Yan e Holland, 2010). 

O valor de rg entre ambientes, teoricamente, não é alterado pelo data scaling 

method, pois um valor positivo não altera as diferenças entre genótipos em um ambiente 

(Yan e Holland, 2010). Assim, a associação entre os ambientes pode ser identificada, 

independentemente do scaling utilizado. Apesar disso, principalmente quando ocorre 

muita disparidade entre os locais de teste, o melhor método de escalonamento para 

avaliar a associação entre ambientes e a linha da ambiente-médio (AEA) é SD (scaling 

1) ou SD + HA (scaling 2). Com a padronização do tamanho dos vetores, as associações 

entre os locais são mais facilmente identificadas, facilitando a interpretação das análises. 

No método SD + HA, além das diferenças serem observadas com maior facilidade, a HA 

permite distinguir locais quanto ao poder de discriminação (Yan e Holland, 2010). Assim, 

para uma análise conjunta, o scaling SD + HA é indicado. 

A interpretação para o método GGL + GGE é semelhante à interpretação para a 

análise ano-a-ano. Nessa análise, cada ambiente é plotado de acordo com o ambiente-

médio entre os anos de estudo (para valores de PC1 e PC2), quando a análise GGL + 

GGE é utilizada para avaliar locais de teste. A análise conjunta é a mesma utilizada para 

identificar MEs, sendo superior as análises ano-a-ano (Yan, 2015, 2016).  

Quando o scaling 2 é utilizado (SD + HA) é possível fazer uma análise conjunta 

de representatividade e discriminância. No entanto, quando a herdabilidade entre os 
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ambientes é muito semelhante e alta (por exemplo, ≈ 0,95), e o SD é grande, a distinção 

em termos de herdabilidade entre os mesmos pode ser dificultada. Assim sendo, para a 

avaliação exclusiva da discriminância, os data scaling method 0 ou 4 (H-ajustada) podem 

ser mais úteis, pois apresentam de forma mais pronunciada o poder de discriminância 

de cada local. Quando os dados não são divididos pelo SD (scaling 0 ou 4), o tamanho 

do vetor corresponde à variância fenotípica entre os genótipos (scaling 0) ou HA (scaling 

4, ou seja, wj = Hj).  Desta forma, a análise com os dados escalonados pela HA é mais 

útil para identificar o poder de discriminação dos locais, pois permite identificar mais 

facilmente qual ambiente tem maior poder de discriminação de genótipos. 

 

2.2.3 Avaliação de Genótipos 

 

Os MET são conduzidos por empresas de melhoramento genético com o objetivo 

principal de avaliar linhagens para lançamento e/ou recomendação de cultivo. As 

análises biplot vem sendo amplamente utilizadas para identificar genótipos adaptados e 

estáveis a diferentes locais/regiões de cultivo (Rakshit et al., 2012; Krishnamurthy et al., 

2017; Parihar et al., 2017). Da mesma forma que na definição de locais, a escolha dos 

parâmetros SVP, data centering method e data scaling method são fundamentais para a 

avaliação de genótipos. Para as análises de genótipos, o valor de f na SVP deve ser 

igual a 1 (foco no genótipo, equação 4.2), pois assim, os valores singulares de locais não 

serão considerados no modelo, ou seja (𝜆1
1−1𝑛𝑗1) : 𝜆1

1−1 = 1.   

 Diversas análises biplot podem ser utilizadas para a avaliação de genótipos. Entre 

estas, as principais são: Quem-Ganhou-Onde (Which-Won-Where) e Associação entre 

Genótipos e Locais, que possibilitam inferir sobre associações e desempenho de 

genótipos com locais específicos e; Genótipo Ideal (IG) e Média vs. Estabilidade, que 

permitem inferir sobre a média produtiva e estabilidade. 

A análise de IG realiza a plotagem de um genótipo fictício sobre a linha do 

ambiente-médio (AEA). Um IG deve apresentar estabilidade perfeita (rg = 1) e alta média 

produtiva (Yan, 2014, 2016). Na análise de IG, círculos concêntricos são plotados na 

figura e os genótipos são dispostos de acordo com a distância Euclidiana em relação ao 

IG, onde, quanto mais próximo do ideal, melhor é o genótipo. Assim, a seleção é 
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realizada de forma simultânea, tanto em relação à média produtiva quanto em relação à 

estabilidade (Yan, 2014). A projeção do genótipo em relação a linha AEA no sentido da 

linha de seta dupla (AEC, average environment coordination), representa a instabilidade 

do genótipo (contribuição para GE). Assim, quanto menor o vetor do genótipo em relação 

a AEA, no sentido de AEC, mais estável é o genótipo e menor sua contribuição para GE. 

Uma grande projeção do genótipo no sentido de AEC indica que as respostas 

encontradas entre os ambientes são dissimilares, sendo o mesmo menos estável. 

Na análise de IG, os locais de teste são representados pela letra “e”. Se os locais 

estiverem dos dois lados de AEC, a relação G/GE será muito pequena (Yan, 2014). 

Assim, é essencial que a grande maioria dos locais de teste estejam à direita de AEC 

para que os resultados sejam representativos no TR. Locais a esquerda de AEC podem 

contribuir de forma negativa na análise e deve-se averiguar as causas da plotagem 

negativa desses locais. Muitas vezes, uma baixa herdabilidade, condução experimental 

imprecisa ou efeitos ambientais adversos (estresse hídrico, baixos índices de fertilidade, 

alta incidência de doenças e etc.) contribuem para um desempenho negativo do local, 

ou seja, fazem com que ele se posicione a esquerda da reta AEC. Antes de avaliar os 

genótipos, uma análise prévia dos locais de teste é essencial, onde o pesquisador pode 

retirar da análise locais com rg negativa com AEA, isto é, com ângulo maior que 90º em 

relação a AEA. 

 

2.3 EXEMPLOS DE INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISES BIPLOT PARA DEFINIÇÃO DE 

PARÂMETROS EM ANÁLISES GGE BIPLOT E SUA APLICAÇÃO NO 

MELHORAMENTO GENÉTICO 

 

2.3.1 Conjuntos de Dados 

 

Foram utilizados dois conjuntos de dados para exemplificar a interpretação e as 

modificações causadas pela utilização de diferentes parâmetros nas análises biplot. O 

primeiro, composto por seis genótipos e quatro locais fictícios, foi estimado na plataforma 

R, com a função rnorm e com o pacote bootstrap (Leisch, 2017). Cada repetição foi 

estimada com 1000 ciclos de bootstrap. Os genótipos fictícios foram divididos em 
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produtivos (G1, G2 e G3) e improdutivos (G4, G5 e G6). Os dados foram estimados a 

partir da produtividade média brasileira de soja (3.364 kg ha-1) de 2017 (Conab, 2017). 

Para os locais de teste, diferentes características foram agregadas. O local 1 (L1) tem 

alta média produtiva e elevado poder discriminante; o local 2 (L2) tem baixa média 

produtiva e elevado poder discriminante; local 3 (L3) tem alta média produtiva e baixo 

poder discriminante e o local 4 (L4) tem baixa média produtiva e baixo poder 

discriminante. Utilizou-se um CV de 10% para simular a variação ocorrida entre os 

genótipos. O CV máximo aceitável pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), para o registro de cultivares, é de 20%.  

O segundo conjunto utilizado faz parte da rede de ensaios de rendimento ou 

ensaios “Valor de Cultivo e Uso” (VCU) de uma empresa privada. Os ensaios foram 

conduzidos nas safras 2014/15 (2014), 2015/16 (2015) e 2016/17 (2016) na região 

edafoclimática (REC) 201 de adaptação da cultura da soja no Brasil (Kaster e Farias, 

2012). Nos três anos, foram avaliados 19 ambientes (combinação local + ano) e 22 

genótipos. Os experimentos foram conduzidos em delineamento de blocos ao acaso com 

três repetições. Cada unidade experimental foi composta por quatro linhas com 5 m de 

comprimento, com espaçamento de 0,5 m entre linhas e parcelas. Foram colhidas as 

duas linhas centrais de cada parcela. A umidade dos grãos foi corrigida para 13% e o 

rendimento de grãos (RG) foi estimado em kg ha-1. Os tratos culturais foram realizados 

de acordo com o recomendado para a cultura da soja. 

 

2.3.2 Análises Estatísticas 

 

Em ambos os conjuntos de dados (real e simulado), buscou-se identificar locais 

de teste mais representativos, discriminantes e consistentes; e genótipos com maior 

média produtiva e estabilidade (análises de IG), a fim de exemplificar a interpretação 

dessas análises. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do software 

GGEbiplot (Yan, 2001). 

Para a avaliação de locais foram realizadas as análises de representatividade e 

discriminância, em uma avaliação ano-a-ano. Da mesma forma foi realizada a análise 

GGL + GGE a qual permite fazer uma análise conjunta (sumarizada) dos anos. Para 
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todas as análises, o data centering method foi 2, que considera os efeitos principais de 

G adicionado à interação GE. Para ambas as análises, foram utilizados os scalings 0, 1, 

2 e 4 sendo: scaling 0 (dados não escalonados); scaling 1 [dados escalonados pelo 

desvio padrão da média dos genótipos dentro dos ambientes (SD)]; scaling 2 [dados 

escalonados pelo desvio padrão da média dos genótipos dentro dos ambientes e 

herdabilidade ajustada (SD + HA)] e scaling 4 [herdabilidade ajustada (HA)]. Para a 

análise de locais, a SVP = 2 (Foco no ambiente) foi utilizada. Na avaliação de genótipos, 

as análises de IG também foram realizadas com os scalings 0, 1, 2 e 4 e SVP = 1 (Foco 

no genótipo). 

 

2.3.3 Exemplos simulados e reais para a interpretação de análises GGE – Locais 

 

O conjunto de dados estimado para exemplificar as análises GGE biplot constitui-

se de quatro locais. Estes representam diferentes níveis de discriminância, 

representatividade e médias produtivas dos genótipos. As análises ano-a-ano 

(Apêndices C, D e E) apresentam as análises de representatividade e discriminância com 

quatro diferentes métodos de data scaling: 0, 1, 2 e 4, para dados simulados de três 

anos. A análise GGL + GGE foi realizada para o mesmo conjunto de dados, considerando 

os três anos de forma conjunta (Figura 2.1), para os mesmos métodos de data scaling. 

As interpretações realizadas para a Figura 2.1 podem ser extrapoladas para os 

Apêndices C, D e E. 

Nos conjuntos de dados utilizados, um único ME foi identificado para cada 

conjunto. Assim, as análises de locais e genótipos podem ser realizadas para toda a TR. 

Independentemente do método de scaling, os locais mais representativos para o TR são 

L1 e L2 (Figuras 2.1C e D). Nessas figuras, o escalonamento SD e SD + HA possibilita 

observar vetores de tamanho semelhantes. No entanto, pequenas diferenças são 

observadas no tamanho dos vetores entre as Figuras 2.1C e D. Isso ocorre, pois, na 

Figura 2.1D, além se serem divididos pelo SD, os dados são ponderados pela HA. O 

ângulo entre os vetores não difere entre as Figuras 2.1C e D. 

Comparando as Figuras 2.1B e D, pequenas diferenças podem ser observadas 

quanto ao ângulo dos vetores em relação à AEA. Na Figura 2.1B, L1 está mais próximo 
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da linha de AEA. Nessa figura, os dados foram escalonados de acordo com HA. Nesse 

caso, quanto maior o SD (σp(j)) do local, maior é o peso do mesmo na análise, pois os 

dados não são divididos pelo SD (Yan, 2014) (Tabela 2.1). Na Figura 2.1D, os dados são 

padronizados pelo SD e escalonados pela HA (scaling 2). Assim, o peso de cada local 

na análise tende a ser semelhante. Desta forma, para a avaliação da representatividade 

dos locais de teste, os scalings 1 (SD) e 2 (SD + HA) usado nas Figuras 2.1C e D são 

mais adequados. Além disso, o scaling 2 possibilita uma conclusão mais assertiva quanto 

à representatividade, bem como possibilita identificar locais mais 

discriminantes/consististes e representativos para o TR. Isso ocorre, pois, todos os 

ambientes têm o mesmo peso nas análises, mas a HA possibilita inferir sobre o poder de 

discriminância dos locais. 

  

 
Figura 2.1 – Análise GGL + GGE para quatro locais de teste com dados estimados via “bootstrap” durante 

três anos. Na figura A, a região em vermelho representa uma área de posicionamento de 
locais não representativos (ângulo > 90º em relação a AEA). A região em azul representa uma 
área onde locais representativos ficam alocados (ângulos < 90º em relação a AEA).  Scaling 
0 (A), scaling 4 (B), scaling 1 (C) e scaling 2 (D). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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Tabela 2.1 - Estatísticas realizadas antes do processo de singular value partitioning no software GGEBiplot 
para quatros locais e três anos de teste. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

Ambiente Genótipo Rep Média Max SE LSD5% SD H N_H75 CV% 

L1_Y1 6 3 4625,333 7358 236,965 441,732 1748,769 0,994 1 5.12 

L2_Y1 6 3 2522,833 4205 141,828 264,385 1096,683 0,994 1 5,62 

L3_Y1 6 3 4625,167 5550 267,962 499,514 620,258 0,938 1 5,79 

L4_Y1 6 3 2102,167 2775 131,805 245,7 499,043 0,977 1 6,27 

L1_Y2 6 3 5550,4 8829.6 232,138 403,763 2098,522 0,996 1 4,18 

L2_Y2 6 3 3027,4 5046 170,194 317,262 1316,02 0,994 1 5,62 

L3_Y2 6 3 5550,2 6660 321,555 599,417 744,31 0,938 1 5,79 

L4_Y2 6 3 2522,6 3330 158,165 294,839 598,851 0,977 1 6,27 

L1_Y3 6 3 3700,267 5886.4 189,572 353,385 1399,015 0,994 1 5,12 

L2_Y3 6 3 2018,267 3364 113,463 211,508 877,347 0,994 1 5,62 

L3_Y3 6 3 3700,133 4440 214,7 399,611 496,207 0,938 1 5,79 

L4_Y3 6 3 1681,733 2220 105,444 196,56 399,234 0,977 1 6,27 

Rep, repetição; Max, máximo; SE, erro padrão; SD, desvio padrão; H, herdabilidade; NH_75, número de 

repetições para uma herdabilidade de 0,75; CV%, coeficiente de variação, LSD, least significant difference. 

 

Para a avaliação do poder discriminativo dos ambientes, o maior tamanho do vetor 

representa maior poder discriminativo, pois é similar a √H (Yan, 2014). Nesse caso, 

considerando somente a discriminância, a equalização do tamanho dos vetores não é 

ideal para a avaliação. Assim, observando novamente as Figuras 2.1B e D, é possível 

verificar de forma prática o efeito da divisão dos dados pelo SD na conformação do 

gráfico biplot. Na Figura 2.1D (SD + HA), é possível concluir, quanto ao tamanho dos 

vetores, que L1 ≈ L2 > L3 ≈ L4. Por outro lado, na Figura 2.1B (scaling 4), onde apenas 

HA foi utilizada, o SD de cada ambiente proporcionou diferentes tamanhos de vetores, 

ou seja, o tamanho do vetor é influenciado pela σp(j). Portanto, a utilização do scaling 4, 

possibilita concluir com maior assertividade sobre o poder discriminativo dos locais, onde 

L1 > L2 > L3 > L4. Os biplots com scalings 0 e 4 não diferem visivelmente (Figura 2.1A 

e C), onde para ambos sj = 1 (equação 4). A principal diferença entre esses scalings é 

que quando scaling 0 é utilizado, wj = 1 e para scaling 4, wj = Hj (Equação 2.4). A 

diferença não notável entre os biplots pode ser explicada pela alta herdabilidade de todos 

os locais de teste (Tabela 2.1). Dessa forma Hj se aproxima de 1, e a ponderação dos 

dados é similar entre os scalings 0 e 4. Portanto, quando o conjunto de locais possuir 

herdabilidade elevada (nesse exemplo, > 0,938 em todos os ambientes), não são 

observadas diferenças significativas entre os modelos.  
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Os biplots estimados representam um conjunto de dados balanceado, sem dados 

faltantes e com uma explicação “perfeita” (biplots: scalings 0 e 4 = 99,8% e, scalings 1 e 

2 = 99,9%). No entanto, em ensaios MET, é comum que os conjuntos de dados sejam 

desbalanceados e/ou tenham dados faltantes.  

Ensaios de rendimento de soja, conduzidos na REC 201 foram utilizados para 

representar a inferência sobre biplots com dados desbalanceados e faltantes. O conjunto 

de dados reais é desbalanceado, com 11,5% de dados faltantes. Esse valor está abaixo 

de um limite máximo de 30% de dados faltantes de modo a não comprometer a qualidade 

da informação obtida nas análises biplot (Woyann et al., 2017).  

 

 

Figura 2.2 – Análise GGL + GGE para os locais de teste para a região edafoclimática 201 durante três 
safras (2014-2016). Scaling 0 (A), scaling 4 (B), scaling 1 (C) e scaling 2 (D). UTFPR, Campus 
Pato Branco-PR, 2018. 

 

As análises ano-a-ano não foram discutidas (Apêndices F, G e H), pois as análises 

GGL + GGE (conjunta) sumarizam essa informação e são mais precisas (Yan 2014, 
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2015, 2016). Da mesma forma que ocorreu nas análises com dados estimados, os biplots 

das Figuras 2.2A e B (scalings 0 e 4) e Figuras 2.2C e D (scalings 1 e 2) são muito 

semelhantes. No entanto, pequenas diferenças são observadas, de acordo com o data 

scaling method, em relação à representatividade e a discriminância/consistência dos 

locais de teste. Ao contrário dos dados estimados, nos dados reais, o SD e a 

herdabilidade apresentam variações maiores, o que ressalta a importância de se utilizar 

o scaling method correto.  

A importância do uso de diferentes scalings para diferentes inferências fica mais 

evidente considerando o conjunto de dados reais. Considerando o scaling 2 (SD + HA), 

observou-se que os locais mais representativos foram STIU > BVPR ≈ MRDN (Figura 

2.2D). O mesmo resultado, em termos de representatividade é observado com scaling 1, 

pois este também é adequado para avaliar a associação entre locais de teste. Caso a 

discriminância fosse interpretada com scaling 1 (considerando os locais mais 

representativos) podemos concluir que STIU > BVPR ≈ MRDN. Além disso, se 

considerado o scaling 1 para avaliar a discriminância, poderíamos concluir que UBRT ≈ 

STNP, o que não é observado com o scaling 2, onde os dados são ponderados pela 

herdabilidade. Assim, não é possível inferir sobre a discriminância quando os dados são 

divididos pelo SD (scaling 1) e a herdabilidade não é usada como ponderador (Yan, 

2014).  

A utilização dos scalings 0 e 4 permite concluir que os locais mais representativos 

são STIU > BVPR ≈ MRDN > UBRT. No entanto, ao analisar o comprimento do vetor, 

observa-se que o maior poder discriminativo é de BVPR > UBRT > STIU > MRDN. Dessa 

forma, uma pequena alteração no ranking de representatividade e capacidade 

discriminatória/consistência ocorre entre os biplots. Além disso, caso a 

representatividade fosse avaliada na Figura 2.1A (sem scaling), poderíamos concluir que 

BVPR seria o melhor local, pois é mais discriminativo e representativo com esse scaling. 

No entanto, o scaling mais adequado para avaliar a associação entre locais e AEA é SD 

(scaling 1) ou SD + HA (scaling 2).  Nesses scalings os dados são divididos pelo SD de 

cada local, onde um local com elevada σp terá os dados padronizados, o que não ocorre 

no scaling 0. Assim, devido ao SD elevado de BVPR (Tabela 2), esse local demonstra 

um poder discriminativo elevado, o que pode mudar a reta AEA, pois o ambiente-médio 
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é alterado devido à alta σp desse local. Em outro sentido, quando os dados obtidos no 

local são divididos pelo SD, a sua representatividade diminui, visto que o SD é muito 

elevado. STIU tem um SD menor na média dos anos e, assim, os resultados são mais 

consistentes (tamanho do vetor maior com scaling 1 e 2) em relação a BVPR. Outro 

aspecto relevante é que o ângulo entre os biplots nas Figuras 2.1 (A, B, C e D) pode 

diferir devido a diferente % de explicação entre os biplots (Yan e Holland, 2010). 

Entretanto, não se observam grandes alterações nos resultados obtidos, onde os 

principais locais representativos são sempre os mesmos. 

 

Tabela 2.2 – Estatísticas realizadas antes do processo de singular value partitioning no software 
GGEBiplot, para os locais da região edafoclimática 201, em três anos de teste (safras 2014-
2016). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

Ambiente Genótipo Rep Média Max SE LSD5% SD H N_H75 CV% 

CFLD_14 15 3 2943,152 3608,973 305,218 493.606 318,544 0,694 4 10,37 

UBRT_14 20 3 4101,641 4967,947 310,277 524.467 454,662 0,845 1,7 7,56 

MRDN_14 20 3 4522,382 530,.28 349,235 590.319 441,577 0,792 2,4 7,72 

PLTN_14 21 3 3703,703 4211,537 461,091 720.297 379,292 0,507 8,7 12,45 

STIU_14 21 3 3889,555 4776,717 405,623 685.633 512,835 0,791 2,4 10,43 

BVPR_14 20 3 2903,823 4000,000 342,264 588.426 554,576 0,873 1,3 11,79 

STNP_14 21 3 4332,982 4958,333 488,066 824.987 361,836 0,394 13,9 11,26 

CFLD_15 19 3 2936,021 3471,153 270,263 426.01 313,82 0,753 3 9,21 

UBRT_15 19 3 3425,86 3935,257 314,985 532.426 397,071 0,79 2,4 9,19 

MRDN_15 19 3 3050,679 3755,77 219,736 371.425 371,493 0,883 1,2 7,2 

PLTN_15 19 3 3723,785 4111,111 259,374 438.425 196,004 0,416 12,6 6,97 

STIU_15 19 3 4258,491 4695,512 366,998 620.344 344,253 0,621 5,5 8,62 

BVPR_15 21 3 3540,136 4405,77 460,741 778.799 472,124 0,683 4,2 13,01 

STNP_15 21 3 2855,563 3654,488 278,449 470.669 578,126 0,923 1 9,75 

BVPR_16 21 3 4590,542 5143,586 233,484 394.663 394,935 0,883 1,2 5,09 

PLTN_16 21 3 5018,66 5803,848 204,888 346.326 339,945 0,879 1,2 4,08 

STIU_16 21 3 4027,881 5113,354 223,881 378.431 316,982 0,834 1,8 5,56 

MRDN_16 13 3 4356,586 5188,301 285,677 492.367 577,975 0,919 1 6,56 

CFLD_16 19 3 4586,868 5445,513 546,847 825.998 394,967 0,361 15,9 11,92 

Rep, repetição; Max, máximo; SE, erro padrão; SD, desvio padrão; H, herdabilidade; NH_75, número de 

repetições para uma herdabilidade de 0,75; CV%, coeficiente de variação. LSD, least significant difference. 
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2.3.4 Exemplos simulados e reais para a interpretação de análises GGE – Genótipos 

 

A análises de IG permite avaliar os genótipos quanto ao RG e estabilidade de 

forma conjunta. A interpretação do desempenho dos genótipos nesse biplot é simples. 

Quanto maior a projeção (mais à direita) o genótipo estiver no sentido do eixo-x, seta 

única de cor vermelha (AEA), mais produtivo é o mesmo (Yan, 2014). Portanto, os 

genótipos mais produtivos são G2>G1>G3>G5>G4>G6 (Figura 2.3).  

 

 

Figura 2.3 – Análise de genótipo ideal para os locais de teste estimados via “Bootstrap” durante três safras. 
Genótipos mais à direita no sentido da seta de sentido único são mais produtivos (G2, figura 
2.3A) e a esquerda menos produtivos (G6, figura 2.3A). Genótipos com projeção menor no 
sentido da seta de sentido duplo são mais estáveis (G5, figura 2.3A) e com projeção maior 
menos estáveis (G6, figura 2.3A). Scaling 0 (A), scaling 4 (B), scaling 1 (C) e scaling 2 (D). 
UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

 

A estabilidade remete ao desempenho dos genótipos em diferentes ambientes. A 

projeção do genótipo em relação ao eixo-x, no sentido do eixo-y (seta azul com dupla 
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indicação), indica a estabilidade do mesmo. Quanto menor a projeção, ou seja, mais 

próximo do eixo-x, mais estável é o genótipo (Yan, 2014) (Figura 2.3). Isso indica que o 

desempenho do genótipo é semelhante nos diferentes ambientes. Assim, os genótipos 

mais estáveis nos scalings 0 e 4 são G3 ≈ G4 ≈ G5 > G1 > G6 > G2. Já nos scalings 1 e 

2, os genótipos mais estáveis são G1 ≈ G2 ≈ G6 > G4 > G3 ≈ G5. A diferença de 

estabilidade entre os scalings ocorre devido as ponderações ocasionadas pelos 

diferentes scalings e pelos diferentes SVD entre os biplots, com diferentes somas de 

quadrados. 

Os ambientes (representados pela letra “e”) nas Figuras 2.3A e B, estão à direita 

de AEC e dispostos de acordo com sua σp(j), com diferentes tamanhos de vetores 

(Equação 2.4, sj = 1). Já nas Figuras 2.3C e D, os dados são divididos pelo SD (Equação 

2.4, sj = σp(j)), onde os ambientes ficam sobrepostos, com o tamanho de vetor 

padronizado, ou seja, tem o mesmo peso na análise.  

Nos scalings 1 e 2, onde o SD é padronizado (Figuras 2.3C e D), o genótipo melhor 

ranqueado apresenta melhor desempenho médio em todo o TR, ou seja, tem alta média 

produtiva e estabilidade. Quando estes scalings são utilizados, o TR é melhor 

representado, e a seleção e recomendação tornam-se mais eficientes. Quando os 

scalings 0 e 4 são utilizados, cada ambiente contribui com peso diferente na análise, 

onde ambientes com maior SD podem contribuir em maior proporção. Além disso, se os 

locais não forem padronizados, os mesmos podem provocar mudanças significativas no 

ambiente-médio e, consequentemente, no direcionamento de AEA. Desta forma, estes 

locais podem levar a alterações no ranqueamento dos genótipos quanto a produtividade 

e, principalmente, quanto a estabilidade. 

Se a explicação do biplot for elevada (como nos dados simulados), as alterações 

ocorridas com a troca de scaling são menores. Nos dados simulados, onde o conjunto 

de dado é balanceado, o ranqueamento dos genótipos foi o mesmo, independente do 

scaling. A linha do ambiente-médio mudou de direção nos biplots, o que ocorreu devido 

a padronização dos dados por SD (Scalings 1 e 2) e pela diferente redução de matrizes 

via SVD (explicação total de 99,9 e 99,8%, respectivamente). Mesmo assim, não foram 

observadas diferenças significativas no ranqueamento de genótipos. 
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Na análise com um conjunto real de dados uma situação semelhante foi 

observada. Nas análises de IG, quando os scaling 0 ou 4 são utilizados, G10 está mais 

próximo do genótipo ideal. No entanto, quando os dados são divididos por SD ou SD + 

HA, G09 tem o melhor desempenho (Figura 2.4). Quando os dados não são divididos 

por SD, o desempenho superior de um genótipo em um local com elevada σp pode 

mascarar o real desempenho desse genótipo, especialmente quando o conjunto de 

dados é desbalanceado. Isso foi observado para G10, pois o mesmo não está presente 

em seis dos 19 (31,57%) ambientes de avaliação. Destes seis ambientes, cinco são 

faltantes no mesmo ano (2015). Os ambientes presentes nesse ano, BVPR e STNP, tem 

SD elevado e, em adição, BVPR apresentou baixa herdabilidade. Neste contexto, o uso 

de scalings que padronizem os dados por SD, isto é, scalings 1 e 2, geram resultados 

mais confiáveis, pois todos os ambientes têm peso semelhante nas análises.  

 

 

Figura 2.4 – Análise de genótipo ideal para os locais da região edafoclimática 201 durante três safras 
(2014-2016). Scaling 0 (A), scaling 4 (B), scaling 1 (C) e scaling 2 (D). UTFPR, Campus Pato 
Branco-PR, 2018. 
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Quando o conjunto de dados é balanceado e tem poucos ou nenhum dado 

faltante, o uso do scaling interfere de forma menos pronunciada sobre a resposta dos 

genótipos. Portanto, quando grandes variações ocorrem no SD e o conjunto de dados 

for desbalanceado, a utilização dos scalings 1 e 2 é recomendada. Isso corrobora com 

Yan e Holland (2010), que observaram que os scalings 1 e 2 são mais adequados para 

a avaliação de genótipos. 

Para as análises de genótipos, as análises GGE são eficientes. Entretanto, o 

correto uso do SVP, data centering e data scaling method é essencial. Nesse sentido, o 

SVP deve ser sempre com f = 1 (foco no genótipo). Além disso, o data centering deve 

ser G + GE. Quando os dados são balanceados e não possuem dados faltantes, o data 

scaling não altera os resultados na avaliação de genótipos. No entanto, quando o 

conjunto de dados é desbalanceado e possui dados faltantes, o que é comum em ensaios 

MET, as melhores opções de scalings são 1 e 2, pois padronizam os dados pelo SD, 

onde todos os ambientes têm o mesmo peso na análise. 

 

2.4 DISCUSSÃO PARA DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS EM ANÁLISES GGE BIPLOT 

E SUA APLICAÇÃO NO MELHORAMENTO GENÉTICO 

 

Para a correta interpretação das análises biplot, a escolha adequada do SVP, data 

centering method e data scaling method são fundamentais, sendo que a alteração de 

qualquer um desses parâmetros pode alterar as respostas nos biplots. 

O SVP deve ser alterado de acordo com o objetivo das análises. Assim, para a 

análise de genótipos f deve ser igual a 1, pois assim o foco será dado sobre os genótipos, 

onde os scores ambientais não serão multiplicados pelos valores singulares de PC 1 e 

2. Já para a análise de ambientes, f deve ser igual a 0, onde os scores dos genótipos 

para PC 1 e 2 não serão multiplicados pelos valores singulares dos respectivos PCs 

(Equação 2.2). Quando o objetivo for avaliar locais de teste ou genótipos, a adoção de 

SVP simétrico não é ideal, pois não permite que o foco seja dado para um fator isolado 

(ou genótipos ou ambientes). 
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Para avaliar locais de teste e genótipos, os gráficos GGE biplot são baseados no 

efeito principal de genótipo (G) e efeito principal da interação (GE), removendo o efeito 

principal de ambiente (E) (Yan et al., 2000). Desta forma, o uso do data centering method 

= 2 é imprescindível para a realização das análises GGE biplot, pois este centering 

method considera os efeitos de G + GE, isolando os efeitos principais de ambiente. 

Assim, o uso de diferentes data centering methods não é adequado para o modelo geral 

do GGE biplot, quando o foco da análise é avaliar genótipos e ambientes de teste. Um 

conceito-chave das análises GGE é que G e GE devem ser considerados de maneira 

conjunta nas análises biplot de genótipos e locais de teste (Samonte et al., 2005; Yan, 

2014).  

Yan e Holland (2010) indicam que o scaling 2 (SD + HA) é a melhor opção para 

se observar a representatividade e o poder de discriminância do local de teste. No 

presente trabalho, os resultados encontrados corroboram com esses autores. Além 

disso, quando o scaling 1 é utilizado, os resultados também são úteis na identificação da 

representatividade (associação entre ambientes/AEA); já os scalings 0 e 4 são mais úteis 

na identificação de locais discriminantes. Na análise de locais, quando o intuito for 

apenas identificar locais discriminantes, independentemente de o biplot ter uma 

explicação elevada (Figura 2.1) ou não tão elevada (Figura 2.2), os scalings 0 e 4 são 

mais úteis. Isso é mais pronunciável quando a herdabilidade de todos os locais é elevada 

e o SD é baixo, como observado nos dados simulados. No entanto, os scalings 0 e 4 não 

devem ser utilizados de forma isolada para a avaliação de locais. Isso ocorre quando a 

herdabilidade é baixa e o SD é elevado, onde alguns locais podem parecer superiores 

(quando tem elevada σp) e, na verdade, são apenas discriminantes. Assim, a divisão pelo 

SD é essencial para a avaliação da associação entre os locais e AEA.  

As análises biplot tem sido utilizadas, muitas vezes, sem mencionar os data 

centering method ou data scaling method utilizados, o que pode levar a erros de 

interpretação das análises (Yan e Holland, 2010). Essa omissão não é inócua, ou seja, 

pode levar a interpretações imprecisas, como as realizadas por Abate et al. (2015), Alam 

et al. (2017) e Ramos Junior (2017). Santos et al. (2017) concluíram que ambientes com 

baixa disponibilidade de N são mais eficientes para discriminar genótipos de milho-

pipoca usando a análise biplot de representatividade e discriminância. No entanto, esses 
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autores não indicaram o data scaling method, além de outros parâmetros importantes 

utilizados, o que pode ocasionar incertezas sobre essa resposta, pois não se sabe se os 

mesmos utilizam o SD para padronizar o tamanho dos vetores ou não.  

Apesar de muito semelhantes, pequenas diferenças foram observadas entre os 

biplots escalonados pelo SD (Scaling 1) e SD + HA (Scaling 2), tanto nos dados 

simulados quanto nos dados reais. Se os valores da herdabilidade estiverem dentro de 

um intervalo razoável, a diferença entre esses biplots será pequena (Yan e Holland, 

2010). Assim, se a herdabilidade de todos os locais for elevada, como nos dados 

simulados, os biplots serão semelhantes.  

Quando usados para identificar a formação de MEs, como realizado por Yan 

(2015) e Krishnamurthy et al. (2017), o método de escalonamento por SD + HA (scaling 

2) ou SD (scaling 1) são mais apropriados. Nessa análise, independentemente de a 

análise ser realizada ano-a-ano ou de forma conjunta, o principal fator a ser analisado é 

a associação entre os ambientes. Isso ocorre, pois, busca-se identificar ambientes 

semelhantes e não com poder de discriminação. Assim, a padronização do tamanho dos 

vetores e a multiplicação dos valores pela herdabilidade (Equação 2.4), quando wj = Hj 

e sj = σp(j) possibilita uma identificação mais precisa de ambientes semelhantes e a 

formação de grupos de ambientes. Além disso, para a identificação de MEs é 

recomendado que a análise GGL + GGE seja utilizada. Isso ocorre, pois, é indispensável 

que os resultados sejam repetíveis entre anos para que a formação dos MEs seja 

confirmada (Yan, 2014). Resultados de um único ano não podem ser utilizados para uma 

conclusão assertiva sobre a formação de diferentes MEs para uma TR, pois é necessário 

que dados repetíveis entre anos ocorram (Yan 2014, 2015). Para que um ME realmente 

exista, a interação GL deve dominar GE, ou seja, que os ambientes sejam agrupados 

principalmente pelo efeito de local e não pelo efeito de ano (Yan, 2015).  

A avaliação de ambientes de teste é realizada para compreender as associações 

e relações entre os ambientes de teste. O ambiente de teste ideal deve ser 

representativo, discriminante e apresentar resultados consistentes entre anos para ser 

útil em um programa de melhoramento (Yan, 2014). Desta forma, os resultados 

proporcionam a identificação das diferenças genotípicas entre os genótipos, bem como 

os resultados poderão ser reprodutíveis nos demais ambientes do TR. Isso foi observado 
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para L1 nos dados simulados e STIU nos dados reais. L1 é o local com maior rendimento 

e poder discriminante. Em adição, STIU também é altamente produtivo (4.059 kg ha-1, 

média de três anos). Esses resultados indicam que locais produtivos com alto poder de 

discriminação são os melhores locais para a seleção e avaliação de genótipos. Locais 

com baixas médias produtivas, mesmo que discriminantes (L2), podem limitar genótipos 

quanto a expressão de seu potencial de rendimento.  

Como demonstrado no trabalho de Yan e Holland (2010), para a avaliação de 

locais, não se percebe diferença nos biplots entre os métodos com a herdabilidade 

ajustada e não ajustada, quando os dados são escalonados pelo SD (ou seja, scaling 1 

e 2). Já quando os dados não são escalonados pelo SD, observam-se diferenças entre 

os biplots, quanto ao ângulo em relação à AEA e, especialmente, quanto ao poder de 

discriminação dos locais. Além disso, uma diferença na porcentagem de explicação do 

biplot também foi observada (Yan e Holland, 2010). Isso indica que se o data scaling 

method inadequado for utilizado, conclusões não assertivas/menos precisas podem ser 

obtidas (Yan e Holland, 2010). O conhecimento e entendimento da SVP, data centering 

method e data scaling method é extremamente importante para que as análises biplot 

sejam utilizadas de forma correta. Se estes fatores forem negligenciados, as análises 

podem conter informações não precisas ou não úteis aos melhoristas/fitotecnistas. Com 

a correta utilização dos parâmetros supracitados, as análises biplots tornam-se 

extremamente úteis para o melhoramento genético, com inúmeras vantagens, como a 

identificação de MEs e avaliação precisa de locais de teste. 

Nas análises de genótipos, diferenças foram observadas quando diferentes 

parâmetros foram utilizados, principalmente no conjunto real de genótipos. Quando os 

dados não são padronizados por SD (scaling 0 ou 4) cada local contribui de forma distinta 

na análise. Desta forma, quanto maior o SD de um local, maior o seu peso na análise. 

Assim, os melhores scalings para avaliar genótipos são 1 e 2, pois todos os ambientes 

terão o mesmo peso. Se o biplot apresentar uma explicação perfeita, e o conjunto de 

dados for balanceado e sem dados faltantes, não são observadas mudanças 

significativas no ranking de genótipos. Dentre as análises biplot, a análise de IG é uma 

opção para a seleção de genótipos superiores, pois a seleção simultânea para 
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desempenho produtivo e estabilidade é essencial: genótipos estáveis só são desejáveis 

se atrelados à elevada média produtiva (Yan et al., 2007).  

A utilização dos scalings 1 e 2 permite que genótipos com desempenho médio 

elevado no TR (isto é, estáveis e produtivos) sejam identificados. Assim, G2 nos dados 

simulados e G09 nos dados reais foram identificados como os melhores genótipos. A 

estabilidade elevada desses genótipos (pequena projeção do vetor dos genótipos no 

sentido de AEC) indica que esses genótipos tem um desempenho similar nos ambientes, 

e que não sofrem grandes variações no RG.  

As análises biplot são úteis e confiáveis para a avaliação de MEs, locais de teste 

e genótipos, quando realizadas com os parâmetros adequados. A omissão desses 

parâmetros pode levar a conclusões não assertivas e não úteis ao melhoramento 

genético. 

 

2.4 CONCLUSÕES PARA DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS EM ANÁLISES GGE BIPLOT 

E SUA APLICAÇÃO NO MELHORAMENTO GENÉTICO 

 

As análises biplot são de fácil interpretação e devem ser implementadas com as 

configurações adequadas de data scaling, data centering e singular values partitioning 

(SVP). 

Há a necessidade de indicar quais métodos de SVP, data centering e data scaling 

methods foram utilizados para gerar o biplot a partir de ensaios MET, para evitar que 

ocorram erros na interpretação dos resultados. 

Para a avaliação de locais de teste e MEs, o método SD + HA (scaling 2) é o mais 

adequado, sendo que o método SD (scaling 1) é apropriado especificamente para a 

avaliação da associação (similaridade) entre os ambientes de teste, e entre os ambientes 

e a linha AEA. Os métodos sem scaling (0) ou scaling 4 (HA), são adequados para a 

identificação de locais discriminantes. 

Na avaliação de genótipos, quando o conjunto de dados é desbalanceado e possui 

dados faltantes, o uso dos scalings 1 e 2 proporciona a obtenção de resultados mais 

representativos no TR.  
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3 IDENTIFICAÇÃO DE MEGA-AMBIENTES PARA A CULTURA DA SOJA NA 

REGIÃO EDAFOCLIMATICA 402 (MT) UTILIZANDO AS METODOLOGIAS GGL E 

GGS BIPLOT 

 

3.1 REVISÃO BIBLIOGRAFICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE MEGA-AMBIENTES PARA 

A CULTURA DA SOJA NA REGIÃO EDAFOCLIMATICA 402 (MT) UTILIZANDO AS 

METODOLOGIAS GGL E GGS BIPLOT 

 

O principal objetivo dos programas de melhoramento de culturas anuais é 

obter genótipos superiores em termos de rendimento de grão (RG). Para a seleção e 

recomendação de genótipos superiores, é necessária a avaliação de genótipos em 

ensaios multi-ambiente (MET), com a estrutura locais × anos. Esses ensaios sempre são 

conduzidos em uma região-alvo (TR), que é definida a priori pelo melhorista, de acordo 

com os objetivos do programa de melhoramento.  

Para a avaliação e análise de dados de MET com análises biplot, três 

aspectos são relevantes: análise de Mega-Ambientes (ME), avaliação de locais de teste 

e identificação de genótipos superiores (Yan, 2014). Um ME é definido como um conjunto 

de locais (não necessariamente contíguos) em que os genótipos superiores apresentam 

resultados homogêneos (Gauch and Zobel, 1997; Yan, 2015). Além disso, o ME pode 

ser classificado como simples ou complexo, de acordo com as interações observadas 

entre genótipos e ambiente (GEI). Um ME simples não envolve GEI cruzada, sendo o 

desempenho dos genótipos é semelhante entre os ambientes. Por outro lado, o ME é 

considerado complexo quando envolve GEI cruzada. Neste caso, o desempenho dos 

genótipos não se repete entre os ambientes de avaliação. Dessa forma, em um ME 

simples, um ou poucos locais de teste são suficientes para uma adequada seleção e 

recomendação de genótipos. Entretanto, para um ME complexo, distintos locais de teste 

entre anos são requeridos para uma eficiente seleção e recomendação de genótipos 

(Yan and Rajcan, 2002; Ahmadi et al., 2012). Quando identificadas GEI cruzadas e 

complexas, a TR pode ser dividido em diferentes sub-regiões, ou seja, ME, sendo 

necessário um estudo prévio da ocorrência ou não de ME antes da recomendação de 

genótipos. 
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A capacidade discriminativa e a representatividade dos locais, bem como, a 

formação de ME, podem ser avaliadas através de análises biplot individuais (ano-a-ano) 

(Yan, 2015). Essa análise têm sido utilizada para a identificação de MEs para várias 

culturas, tais como: arroz (Krishnamurthy et al., 2017), trigo (Munaro et al., 2014), trigo 

duro (Abate et al., 2015), aveia (Yan et al., 2010) e soja (Yan and Rajcan, 2002). No 

entanto, essa técnica (ano-a-ano) pode ser ineficiente na identificação de MEs quando o 

conjunto de dados for altamente desbalanceado; e/ou se padrões de comportamento, de 

genótipos e/ou locais de teste, não puderem ser identificados entre os anos. Essa 

dificuldade de análise e interpretação pode ser superada com a utilização da análises 

GGL + GGE ((genotype main effects plus genotype × location interaction) + (genotype 

main effects plus genotype × environment interaction)), proposta por Yan (2014, 2015).  

A análise GGL + GGE permite identificar a variação contida no biplot com 

maior clareza e assertividade. Com essa análise é possível avaliar a formação de ME 

com dados de MET desbalanceados, sendo identificados padrões entre os anos de teste. 

Além disso, essa análise é superior as análises ano a ano, pois ela resume em um único 

biplot os padrões (variações observadas) de G + GE e G + GL (Yan, 2014, 2015, 2016). 

Ademais, quando a interação genótipo-local (GL) é repetível entre anos, onde a divisão 

em ME é significativa, a GEI poderá ser utilizada para maximizar o desempenho dos 

genótipos. Nesse sentido, genótipos com adaptabilidade específica podem ser utilizados 

em cada ME, onde a resposta produtiva tende a ser superior em relação a genótipos com 

adaptabilidade ampla cultivados em todo o TR.  

 O objetivo deste estudo foi avaliar a formação de MEs dentro da TR (Região 

edafoclimática 402) no estado do Mato Grosso e, identificar genótipos com adaptação 

ampla e específica para cada ME, buscando maior eficiência na seleção e recomendação 

de genótipos superiores para cada ME. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE MEGA-AMBIENTES PARA A 

CULTURA DA SOJA NA REGIÃO EDAFOCLIMATICA 402 (MT) UTILIZANDO AS 

METODOLOGIAS GGL E GGS BIPLOT 

 

3.2.1 Fonte de dados e detalhes experimentais 

 

Foram utilizados dados de produtividade de grãos de soja RR e RR2 

provenientes de ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU), conduzidos e avaliados na 

REC 402 (Figura 3.1). A REC 402 constituiu a TR, localizado na região Centro-Oeste do 

estado do Mato Grosso. Este TR consiste na maior REC para cultivo de soja no Brasil, 

com aproximadamente 4 milhões de ha de área total. Dados oficiais sobre a produção e 

área cultivada para a REC não estão disponíveis. Entretanto, no estado do MT, a 

produção de soja na safra 2016/17 foi de aproximadamente 30 milhões de toneladas, 

cultivados em mais de 9 milhões de ha, sendo a REC 402 a principal região produtora 

do estado (Conab, 2017). 

 

 

Figura 3.1 – Mapa do Brasil com a REC 402 para cultivo da soja (Região-Alvo), latitudes e demais RECs 
para cultivo da soja no Brasil. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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Dados provenientes das safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17 foram 

utilizados. Os dados consistem em 19 genótipos de soja e 22 ambientes (local + ano) 

(Tabelas 3.1 e 3.2). Os genótipos foram disponibilizados para cultivo entre 2006 e 2015 

e, apresentam grupos de maturidade relativa (GMR) variando entre 6.9 e 8.7. Estes são 

amplamente cultivados na região e são representativos para a TR (Tabela 3.1).  

Os ensaios foram conduzidos em delineamento de blocos ao acaso, com 

três repetições. Cada parcela era constituída por quatro linhas de 5 metros, com 

espaçamento de 0,5 m entrelinhas e entre parcelas. O caractere avaliado foi o RG. Na 

maturação, as duas linhas centrais foram colhidas, totalizando uma área útil de 5 m2. A 

umidade foi corrigida para 13% e o RG calculado em kg ha-1. O manejo seguiu as 

recomendações técnicas para a cultura da soja. 

 

Tabela 3.1 – Genótipos, ano de registro, grupo de maturidade relativa e ano de avaliação de 19 genótipos 
de soja avaliados em MET para a identificação de ME na REC  402, localizada no Centro-
Oeste do estado do MT, Brasil. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

Genótipo       Código 
       Ano de   

Registro 
GMR 

Ano no conjunto de dados 

2014 2015 2016 

ANTA 82 G1 2008 7.4 X X X 

8579RSF IPRO G2 2013 7.9 X X X 

8473 RSF G3 2011 7.4 X X X 

8077 RSF G4 2013 7.7 X X  

9086RSF IPRO G5 2014 8.6 X X X 

7166RSF IPRO G6 2013 6.9 X  X 

73I70RSF IPRO G7 2015 7.3 X X X 

8576 RSF G8 2011 7.6 X X X 

75I77RSF IPRO G9 2015 7.5 X X X 

M7739IPRO G10 2012 7.7 X X X 

M8210IPRO G11 2011 8.2 X X X 

M8372IPRO G12 2013 8.3 X X X 

NA 7337RR G13 2008 7.6 X X X 

NS 7901 G14 2011 7.9 X X X 

P98Y11 G15 2006 8.1 X X  

P98Y30 G16 2009 8.3 X X X 

P98Y70 G17 2007 8.7 X X  

TMG1176RR G18 2009 7.6 X X  

TMG132RR G19 2008 8.5 X X  

GMR: Grupo de maturidade relativa 
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Tabela 3.2 – Locais de teste, altitude média e ano de avaliação usados para identificar ME na REC 402, 
localizada no Centro-Oeste do estado do MT, Brasil. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

Ambiente Sigla Altitude Média 
Ano 

2014 2015 2016 

Campos de Júlio CDJU 624  X X 

Campo Novo do Parecis CNDP-1 565 X X X 

Campo Novo do Parecis CNDP-2 565 X   

Deciolândia (Diamantino) DECI 293 X  X 

Lucas do Rio Verde LRVE 397 X X X 

Nova Mutum NMUT-1 485 X X X 

Nova Mutum NMUT-2 485  X  

Nova Ubiratã NUBR 420  X  

Sorriso SORR 380  X  

Sapezal SPZL-1 569  X X 

Sapezal SPZL-2 569   X 

Tapurah TPRH 375 X  X 

 

3.2.2 Análise de ME 

 

As análises para a avaliação da formação de MEs foram realizadas para o 

conjunto de três anos, por meio do software GGEbiplot (Yan, 2001). O conjunto de dados 

apresentou um total de 28,9% de dados faltantes. Os dados faltantes foram estimados 

via singular value decomposition (SVD), segundo a metodologia de Yan (2013). Em 

análises biplot, quando 30% ou menos dos dados são faltantes, não são observadas 

mudanças significativas nas respostas das análises (Woyann et al., 2017). 

No primeiro passo para a análise de ME, um gráfico biplot de genótipo × 

ambiente (G + GE), onde G se refere aos genótipos e GE a interação genótipos × 

ambiente, foi gerado. Em uma segunda etapa, foi realizada a análise GGL + GGE, onde 

o ponto de cada local de teste é definido pelas coordenadas medias de PC1 e PC2 dos 

ambientes para os diferentes anos (Yan, 2015). Dessa forma, o ponto do local representa 

a performance média do local ao longo dos anos. Para facilitar a visualização, a linha 

average environment axis (AEA) foi utilizada para melhor identificação dos MEs. Essa 

linha de seta única passa pela origem do biplot e pelo ambiente médio (círculo em 

vermelho na linha AEA). Os ambientes estão conectados aos respectivos locais de teste 

por linhas retas. Tal característica permite visualizar a variabilidade/repetibilidade de 



 

56 
 

cada local de teste ao longo dos anos e identificar a formação de diferentes MEs (Yan, 

2015).  

Na terceira etapa, foi gerado o biplot GGS (Genotype main effect plus 

genotype × subregion interaction) + GGE, que permite identificar/confirmar a formação 

de MEs (sub-regiões) distintos. Cada ME é representado por um único ponto, que é 

definido pela média dos PC1 e PC2 de cada ambiente (Yan, 2014). Nesse caso, G se 

refere ao genótipo e GS se refere à interação genótipo × sub-região.  

Para confirmar a formação dos ME, a análise GGL + GGE foi realizada para 

a TR (REC 402) e para as sub-regiões, ou seja, MEs identificados na primeira análise. 

Além das análises GGL + GGE e GGS + GGE, foi implementada a análise de vista 

vetorial dos ambientes (associação entre os ambientes), para a confirmação da formação 

de MEs. Esta análise permite a construção de um mapa linear a partir do comportamento 

de cada ambiente nos diferentes anos. Com este mapa linear é possível identificar as 

correlações genéticas (rg) entre os ambientes e observar se a dominância ocorre pelo 

efeito de local ou ano. 

Para as análises de GGL + GGE, GGS + GGE e vista vetorial dos ambientes, 

foram utilizados os seguintes parâmetros:  Transform = 0 (sem transformação); Scaling 

= 1 [dados escalonados pelo desvio padrão da média dos genótipos dentro dos 

ambientes (SD)]; Centering = 2 (Efeito principal de genótipo + interação genótipo × 

ambiente (G + GE)) e singular values partition (SVP) = 2 (Foco no ambiente). Nesse 

sentido, os dados são ponderados de acordo com o desvio-padrão dos ambientes, onde 

o tamanho dos vetores tende a ser o mesmo, e os ambientes têm o mesmo peso na 

análise dos genótipos, facilitando a identificação das associações ambientais (Yan, 

2014). 

 

3.2.3 Avaliação de genótipos na TR e ME 

 

O desempenho dos genótipos foi testado na TR e MEs utilizando a análise de 

genótipo ideal (IG). Nessa análise, um genótipo hipotético é plotado no gráfico biplot, 

sendo que este tem correlação perfeita com a reta AEA (rg = 1) e elevado RG. A partir 

deste, círculos concêntricos são dispostos no gráfico e os demais genótipos são plotados 
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de acordo com seu desempenho (elevada produtividade aliada à boa estabilidade). 

Quando o biplot é baseado em SVP = 1, a menor distancia Euclidiana entre os genótipos 

e o genótipo ideal é a medida de grandeza de quão superiores são os genótipos. Assim, 

quanto menor a distância entre o genótipo e o IG, melhor é o desempenho do genótipo 

em termos de produtividade e estabilidade. Para essa análise, os seguintes parâmetros 

foram utilizados: Transform = 0 (sem transformação); Scaling = 1 [dados escalonados 

pelo desvio padrão da média dos genótipos dentro dos ambientes (SD)]; Centering = 2 

(Efeito principal de genótipo + interação genótipo × ambiente (G + GE)) e singular values 

partition (SVP) = 1 (Foco no genótipo). 

 

3.3 RESULTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE MEGA-AMBIENTES PARA A CULTURA 

DA SOJA NA REGIÃO EDAFOCLIMATICA 402 (MT) UTILIZANDO AS 

METODOLOGIAS GGL E GGS BIPLOT 

 

3.3.1 Identificação de ME 

 

Na análise biplot GGL + GGE, cada local no biplot é definido pelas 

coordenadas médias dos locais entre os anos de teste (Yan, 2015). Em outras palavras, 

o ponto que cada local ocupa no biplot é composto pelas médias dos PC1 e PC2 de cada 

local, em cada ano. Assim, os pontos representam o desempenho médio dos locais ao 

longo dos anos.  

O biplot GGE (Figura 3.2) foi gerado como primeiro passo para a análise 

de ME. Após esse, foi gerado o biplot GGL + GGE (Figura 3.3). O biplot da análise GGL 

+ GGE com os dados da TR, foi capaz de explicar 72,4% da variação total (G + GL e G 

+ GE), com uma relação G/(G + GE) de 0,23 (Tabela 3.3). Portanto, o efeito da GEI foi 

muito maior que o efeito principal de genótipo (G). Os valores de information ratio (IR) 

para PC1, PC2 e PC3 foram de 7,67, 5,36 e 1,18, respectivamente indicando que seriam 

necessários os três primeiros componentes principais para explicar o biplot (Tabela 3.3). 

Um PC é explicativo quando o IR é superior a 1,0. O IR é calculado pela explicação 

obtida no referido PC (soma de quadrados, em percentagem - SS%), dividida pela 

capacidade máxima de explicação de cada PC no biplot (Yan, 2014).  
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O biplot da análise GGL + GGE permitiu identificar a formação de dois MEs 

na TR. Isso indica que os genótipos têm desempenho homogêneo dentro de cada ME, 

mas não em todo a TR. O mega-ambiente 1 (ME1) é formado pelos locais CDJU, CNDP-

1, CNDP-2, DECI, SPZL-1 e SPZL-2. Já o mega-ambiente 2 (ME2), é formado pelos 

locais LRVE, NMUT-1, NMUT-2, NUBR, SORR e TPRH (Figuras 3.3 e 3.4). O TR, 

portanto, não é homogêneo, pois dois ME (sub-regiões) foram identificados. Desta forma, 

existe baixa correlação genética (rg) entre os ambientes que compõe os MEs 1 e 2. 

 

Figura 3.2 – Biplot GGE baseado na TR. A posição dos locais no biplot consiste no ponto de cada local 
em cada ano, de acordo com os scores de PC1 e PC2. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 
2018. 

 

Na análise de vista vetorial (mapa linear), a divisão em dois MEs foi 

confirmada (Figura 3.5). Nessa análise, os ambientes (locais + anos) foram dispostos de 

acordo com a divisão observada no biplot GGL + GGE. Os ambientes do ME1 estão 

dispostos entre ~0 e ~112º (ambientes em vermelho) e, apresentam associação positiva 

entre si, indicando que pertencem ao mesmo ME. Em adição, os ambientes que compõe 

o ME2 (ambientes em azul) foram agrupados no mapa linear entre ~142 e ~211º, sendo 

positivamente correlacionados. Os ambientes ficaram separados no mapa linear de 

acordo com o ME a qual pertencem. O ambiente DECI_16 constitui uma exceção pois 
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apresentou correlação positiva com ME2 em 2016, mesmo pertencendo ao ME1 

(ambiente em preto). 

 

Figura 3.3 – Biplot GGL + GGE baseado na TR. A posição dos locais no biplot consiste no ponto médio 
de PC1 e PC2 do local através dos anos de teste. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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Figura 3.4 – Mapa da REC 402 (TR) localizada no Centro-Oeste do estado do MT, com respectivos ME1 
e ME2. Locais: Campos de Júlio (1), Sapezal (2), Campo Novo do Parecis (3), Deciolândia 
(4), Nova Mutum (5), Nova Ubiratã (6), Sorriso (7), Lucas do Rio Verde (8), e Tapurah (9). 
UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

 

Figura 3.5 - Biplot de vista vetorial (Mapa linear) para a REC 402 (TR) no estado do MT. Os locais em 
vermelho, posicionados entre 0º e 112º compõe o ME1 e rg positiva entre si. Os locais em 
azul, posicionados entre 142º e 211º compõe o ME2 e tem rg positiva entre si. Os locais se 
agruparam nos respectivos ME, com exceção de DECI_16 (Em preto). UTFPR, Campus Pato 
Branco-PR, 2018. 

 

Quando a análise GGL + GGE foi realizada para o conjunto de ambientes 

que compõe o ME1, não foi observada uma nova separação entre os ambientes (Figura 

3.6). Observa-se que os vetores anuais dos locais cruzaram a linha AEA, não existindo 

separação e indicando a existência de GE complexa. O novo biplot foi capaz de explicar 

78,5% da variação total, sendo esse valor superior em relação ao conjunto de dados do 

TR. Além disso, apenas os dois primeiros PCs foram necessários para explicar o biplot, 

com IR de 7,49 e 1,14 para PC1 e PC2, respectivamente (Tabela 3.3). Em adição, foi 

observada uma relação G/(G + GE) de 0,50, sendo esta superior em relação ao biplot do 

TR. A maior relação G/(G + GE) indica que um maior efeito genético está presente na 

explicação do biplot no ME1. 

Quando a análise GGL + GGE foi realizada para o conjunto de ambientes 

que compõe o ME2, também não foi observada separação entre estes locais. Isso indica 
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que para ME2 também há GE complexa (Figura 3.7). No ME2, o biplot foi capaz de 

explicar 70,8% da variação total. Essa explicação, apesar de relativamente menor do 

que a explicação do biplot do TR, possibilita identificar grande parte da variação contida 

no biplot. No ME2, os PCs 1 e 2 foram necessários e suficientes para explicar o biplot, 

com IR de 6,56 e 1,23, respectivamente. Em adição, foi observada uma relação G/(G + 

GE) de 0,48. A maior relação G/(G + GE), comparativamente ao TR, indica que um maior 

efeito genético está presente na explicação do biplot no ME2. 

 

Figura 3.6 – Biplot GGL + GGE baseado no ME1. A posição dos locais no biplot consiste no ponto médio 
de PC1 e PC2 do local através dos anos de teste. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

 

Tabela 3.3 – Relação G/G+GE, capacidade de explicação do information ratio (IR), soma de quadrados 
(%SS) para os seis primeiros PCs na TR, REC 402, localizada no Centro-Oeste do estado do 
MT, Brasil. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

Componentes Principais 
TR ME1 ME2 

IR % SS IR %SS IR %SS 

PC1 7,67 42,6 7,49 68,1 6,56 59,6 

PC2 5,36 29,8 1,14 10,4 1,23 11,2 

PC3 1,19 6,6 0,64 5,8 0,73 6,6 

PC4 0,56 3,1 0,48 4,4 0,55 5,0 

PC5 0,23 1,3 0,18 1,6 0,23 2,1 

PC6 0,02 0,1 0,04 0,4 0,09 0,8 

Razão G/GGE  0,23 0,50 0,48 



 

62 
 

 

Figura 3.7 - Biplot GGL + GGE baseado no ME2. A posição dos locais no biplot consiste no ponto médio 
de PC1 e PC2 do local através dos anos de teste. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

 

3.3.2 Sumarização da divisão da TR em ME (GGS + GGE) 

 

A análise GGS + GGE (GGS) é um sistema abrangente na análise biplot 

para diferenciação de MEs, com base em conjuntos de dados de MET (Yan, 2014). O 

biplot GGS pode ser usado para uma melhor visualização dos resultados, e para 

confirmar a existência de MEs. Nesse biplot, a divisão de cada sub-região é definida 

pelas coordenadas médias de todos os ambientes da sub-região (Yan, 2015) (Figura 

3.8). Os ambientes estão interligados ao ME por linhas retas, onde é possível identificar 

a variação dentro de cada ME e entre os MEs. A linha vermelha de sentido único permite 

identificar a formação de dois MEs, sendo observado um ângulo de ~90º entre o ME1 e 

ME2. O ângulo formado entre os MEs indica a divisão entre os mesmos, com baixa 

associação, ou seja, os ME são diferentes. Deste modo, o desempenho relativo dos 

genótipos nos diferentes MEs não está correlacionado entre si (Yan, 2015). Assim, o 

desempenho dos genótipos é diferente em cada ME, e genótipos superiores podem ser 

identificados para cada ME.  
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O ambiente DECI_16, pertencente ao ME1, ultrapassou a linha vermelha 

e invade o ME2. Com exceção do ambiente DECI-16, todos os demais ambientes se 

alocaram do lado correto referente ao seu ME, em relação a linha AEA. Isso indica 

consistência nos resultados ao longo dos anos de teste na separação do TR em dois 

MEs. 

 

Figura 3.8 – Biplot GGL + GGS baseado no TR. A posição dos locais no biplot consiste no ponto médio 
de PC1 e PC2 do local através dos anos de teste, onde cada ME é representado por um único 
ponto. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

 

3.3.3 Performance dos genótipos entre os anos de teste para a TR, ME1 e ME2 

 

A significância para os três primeiros componentes principais indica que um 

biplot em 3D explicaria melhor o padrão das variações observadas no TR. Entretanto, o 

biplot em 3D (Figura 3.9) é de difícil compreensão, devendo ser evitado. A identificação 

do comportamento dos genótipos é prejudicada quando um biplot 3D é plotado de 

maneira estática, ou seja, em 2D. Segundo Yan (2014), quando três ou mais PCs são 

significativos, o biplot 2D não exibe todos os padrões de dados, e MEs distintos podem 

ocorrer quando três ou mais PCs são significativos. No entanto, os principais resultados 

podem ser observados em um biplot 2D. Entretanto, se mais de um ME existe e a análise 
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for realizada ignorando esse fato, as respostas encontradas não serão significativas para 

a TR. Assim, se os dados forem analisadas dentro de cada ME, o número de PCs 

necessários para explicar o biplot pode ser menor, e um biplot simples (PC1 e PC2) será 

suficiente para explanar os principais padrões.  

 

Figura 3.9 - 3D GGE Biplot baseado no TR com 19 genótipos e 22 ambientes (Combinação de local + 
ano). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

 

O desempenho dos genótipos foi testado por meio da análise de IG. Um IG 

deve apresentar, concomitantemente, elevada média produtiva e estabilidade (rg com 

AEA = 1). Para o TR, os genótipos com melhor desempenho, em termos de RG e 

estabilidade, e mais próximos do IG, foram: G4, G2 e G7, para as safras 2014/15, 

2015/16 e 2016/17, respectivamente. Nestas análises, a porcentagem de explicação dos 

biplots (padrão retido nas análises gráficas) foi de 61,8%, 71,5% e 84%, para 2014/15, 

2015/16 e 2016/17 (Figuras 3.10A; 3.10B e 3.10C). 

Quando os dados foram separados e analisados nos dois MEs 

identificados, foi observado um desempenho distinto dos genótipos. No ME1, os 

genótipos com melhor desempenho foram G12, G11 e G12, em 2014/15, 2015/16 e 

2016/17, respectivamente. A porcentagem de explicação no ME1 variou entre 80,1% e 



 

65 
 

96,9%, sendo superior ao obtido para o TR (Figura 3.10D; 3.10E; 3.10F). Já para o ME2, 

os genótipos mais próximos ao ideal foram G9, G2 e G3, nas safras 2014/15, 2015/16 e 

2016/17, respectivamente. Além disso, as explicações dos biplots variaram de 77,1% a 

91,2% (Figura 3.10G, H e I).   

A maior explicação acumulada nos biplots dos MEs pode ocorrer pelo fato 

de que em sub-regiões há uma menor percentagem de dados faltantes. Em adição, foi 

observado que o genótipo G3, que estava próximo ao desempenho médio no TR, tem 

adaptação específica ao ME2. Assim sendo, apresentou desempenho superior à média 

geral nos três anos em ME2, e inferior à média geral nos três anos do ME1. Também foi 

observado que os genótipos G11 e G12 apresentam elevado desempenho do ME1, mas 

foram inferiores à média geral do ME2 nas safras 2015/16 e 2016/17, indicando 

adaptação específica. 

 

Figura 3.10 - Análise de genótipo ideal baseado para a TR para as safras 2014/15 (A), 2015/16 (B) e 
2016/17 (C); ME1 para as safras 2014/15 (D), 2015/16 (E) e 2016/17 (F) e ME2 para as safras 
2014/15 (G), 2015/16 (H) e 2016/17 (I). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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3.4 DISCUSSÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MEGA-AMBIENTES PARA A CULTURA 

DA SOJA NA REGIÃO EDAFOCLIMATICA 402 (MT) UTILIZANDO AS 

METODOLOGIAS GGL E GGS BIPLOT 

 

Dois MEs foram identificados na região do TR pelas análises GGE biplot. 

Quando a análise foi realizada dentro dos MEs 1 e 2, não foi observada uma nova 

separação dos locais de teste. Além disso, a separação dos locais e o ângulo formado 

entre os ME, pela análise GGS, indicou a formação de dois MEs com baixa rg entre eles. 

Apenas o ambiente DECI_16 teve comportamento ambíguo entre os anos de teste, 

comportando-se como de um ME em um ano e de outro no ano subsequente. Quando 

são identificados MEs distintos, não deve haver elevada correlação entre os MEs. No 

entanto, algumas correlações positivas são inevitáveis e naturais (Yan, 2014).  

A identificação dos MEs dentro de um TR é de extrema importância para a 

seleção e recomendação de genótipos. Ao serem identificados MEs dentro do TR, a 

seleção e recomendação de genótipos deve ser realizada dentro de cada ME, buscando-

se uma maior eficiência, comparativamente à seleção para todo o TR (Yan, 2016). Assim, 

um único ano de teste é insuficiente para avaliar os genótipos nesses locais (Yan; 

Rajcan, 2002) onde o uso de MET em cada ME é essencial para a correta avaliação de 

locais e genótipos. 

A formação de MEs pode ocorrer devido a inúmeros fatores, sejam estes 

físicos, ambientais, biológicos, ou de outra natureza (Yan, 2014). No presente estudo, a 

divisão em dois MEs ocorreu devido a características físicas e ambientais/biológicas. Isto 

é, observou-se que os locais pertencentes ao ME1 possuem maior altitude média, onde 

temperaturas mais amenas ocorrem principalmente à noite, em relação aos locais 

pertencentes ao ME2. Além disso, os ambientes do ME1 têm uma maior incidência do 

nematoide do cisto da soja (Heterodera glycines Ichinohe), comparativamente ao ME2 

(Comunicação pessoal, N. F. Giasson, 22 de agosto de 2017). Em adição, a região do 

ME1 compõe a maior área de produção de algodão do MT, onde os investimentos em 

manejo do solo, principalmente em fertilidade, são mais elevados em detrimento do ME2 

(Comunicação pessoal, R. Zeni, 10 de junho de 2018). Yan (2015), estudando a 

formação de MEs para a cultura da aveia no Canadá, constatou que a ferrugem da folha 
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da aveia (Puccinia coronata f. sp. avena Eriks), que deprecia o RG na aveia, é um fator 

biológico que determina a separação da TR em ME. Estes fatores revelam que a 

formação dos MEs está atrelada a fatores físicos, como altitude e latitude, mas também 

a fatores biológicos, como incidência de doenças, potencialmente redutoras do 

rendimento de grãos, como é o caso dos nematoides do gênero Heterodera na soja. 

Observou-se um aumento da relação G/(G + GE) em ambos os MEs em 

relação ao TR. A maior relação G/(G + GE) indica que a seleção de genótipos dentro de 

cada ME é mais efetiva, pois uma maior contribuição do efeito genético, em relação aos 

ambientais, foi observada. Quando a relação G/(G + GE) é superior a 0,20, os efeitos 

genotípicos principais entre os ambientes são mais bem explicados e, a confiabilidade 

dos padrões explicados no biplot é maior (Yan, 2014).   

 A divisão em MEs foi confirmada na análise de vista vetorial, com 

construção de um mapa linear. Os 22 ambientes abrangem 210º no biplot, o que significa 

que as associações entre os ambientes variam de fortemente positivas a fortemente 

negativas (Yan, 2014). Na análise do mapa linear, os ambientes que compõe os 

diferentes MEs ficaram separados em sua maioria por uma rg fortemente negativa. Por 

outro lado, os ambientes do ME1 e ME2 possuem rg positiva entre si. Segundo Yan, 

(2014), isso ocorre, pelo fato de que ambientes de grupos diferentes (MEs) não estarem 

correlacionados ou serem negativamente correlacionados. 

Quando uma TR é analisada, é possível que três ou mais PCs sejam 

significativos. Se três PCs forem significativos é possível utilizar um biplot 3D (Figura 3.9) 

para obter uma maior explicação, como realizado por Luo et al. (2015). No entanto, 

quando não é possível rotacionar o biplot (figura estática em 2D), essa análise se torna 

complexa. Além disso, a explicação por três PCs é um indício da ocorrência de mais de 

um ME no TR. Essa característica torna necessário verificar a existência de MEs antes 

de prosseguir com as demais análises. Nos biplots para os ME1 e ME2 (após a divisão), 

os dois primeiros PCs foram suficientes para explicar satisfatoriamente o biplot, o que 

enfatiza a necessidade de divisão do TR em sub-regiões, para uma melhor explicação 

da variação ocorrida. 

A análise de ME tem por objetivo principal otimizar a avaliação, seleção e 

recomendação de genótipos para o TR (Yan, 2015). A seleção simultânea por 



 

68 
 

estabilidade e RG é um ponto chave, pois a alta estabilidade só é desejável quando 

combinada com elevado RG (Yan et al., 2007). Foram identificados, pelas análises de 

IG, genótipos mais adaptadas a cada um dos MEs. Quando os genótipos foram avaliados 

nos MEs, os biplots tiveram uma maior explicação em relação ao TR, aumentando a 

acurácia de seleção. Isso corrobora com Yan (2016) que indica que quando diferentes 

MEs são identificados, os genótipos devem ser avaliados e selecionados dentro de cada 

ME, para uma seleção precisa dos genótipos superiores.  

Genótipos amplamente adaptados a TR podem não ser os melhores em 

todos os MEs. Assim, é mais plausível selecionar genótipos com adaptação específica 

(dentro de cada ME) para obtenção de melhores desempenhos produtivos (Yan, 2014). 

Os genótipos com melhor desempenho no TR diferiram dos genótipos selecionados 

dentro do ME1 e ME2, com exceção do genótipo G2 em 2015, que foi o melhor na TR e 

no ME2. O genótipo vencedor no TR sempre esteve entre os quatro melhores nos MEs 

1 e 2, em todos os anos. Isso indica que na TR é possível selecionar genótipos de 

adaptação ampla. Contudo, se a seleção e recomendação for realizada com base nos 

MEs, tanto genótipos amplamente adaptados quanto genótipos com adaptação 

específica poderão ser selecionados. 

Com a seleção e recomendação para cada ME, a média produtiva do TR 

pode aumentar. Com uma interação GE especifica para cada ME, a GE pode beneficiar 

o RG, proporcionando um ambiente favorável a genótipos especificamente adaptados. 

Foi observado que alguns genótipos apresentam adaptação extremamente específica a 

um dos MEs identificados. Na análise geral (TR), o genótipo G3 apresentou desempenho 

mediano, ficando próximo a média nos três anos de teste. No entanto, as análises para 

os MEs 1 e 2 permitiram identificar que esse genótipo é adaptado ao ME2, cujos locais 

apresentam menor altitude e principalmente menor incidência de Heterodera glycines. 

Este genótipo esteve acima da média em todos os anos de teste no ME2, sendo o de 

melhor desempenho na safra 2016/17. Já no ME1, G3 esteve abaixo da média nos três 

anos de teste. No ME1 ocorre uma maior incidência de Heterodera glycines, e este 

genótipo é altamente suscetível ao ataque desse nematoide, levando a depreciação do 

RG.   
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A recomendação e seleção de genótipos no TR pode levar ao descarte de 

genótipos superiores, que são adaptados a um ME específico, como é o caso de G3. O 

mesmo ocorreu com os genótipos G11 e G12, que são os melhores para o ME1, mas 

estão abaixo da média no ME2, nas safras de 2015/16 e 2016/17. O melhor desempenho 

do genótipo G12 ao ME1, pode estar atrelado à resistência deste aos nematoides de 

cisto (Raças 1, 3, 6 e 10). Esse fato também foi observado por Yan (2016), onde o mesmo 

observou a divisão do TR em dois ME principais, sendo que alguns genótipos de aveia 

foram superiores em um ME e inferiores em outro, como por exemplo o genótipo 

Canmore. Assim, a diferenciação dos MEs é solidificada, pois genótipos diferentes 

apresentam melhor desempenho nos diferentes MEs, em MET. Desta forma, é difícil, ou 

quase impossível, selecionar genótipos superiores para todos os MEs que compõe o TR 

(Yan, 2015).  

As análises para identificação de MEs são fundamentais em ensaios para 

seleção e recomendação de genótipos, sendo que as mesmas devem ser realizadas 

antes da tomada de decisão para descartar/selecionar e recomendar genótipos. Se a 

seleção for realizada no TR como um todo, genótipos com adaptação específica podem 

ser equivocadamente descartados. A identificação de genótipos com adaptação a MEs 

específicos permite aumentar a média produtiva dentro de cada ME, e 

consequentemente, em todo o TR. Assim, é de elevada importância identificar a 

formação de MEs para a recomendação de genótipos, pois a especificidade adaptativa 

pode incrementar ganhos produtivos sem custos adicionais aos agricultores, apenas com 

a correta recomendação de genótipos. 

 

3.5 CONCLUSÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DE MEGA-AMBIENTES PARA A 

CULTURA DA SOJA NA REGIÃO EDAFOCLIMATICA 402 (MT) UTILIZANDO AS 

METODOLOGIAS GGL E GGS BIPLOT 

 

Foram identificados dois ME na TR, devendo a seleção e recomendação 

de genótipos ser realizada em cada ME e não no TR em geral. 

A seleção e avaliação em ME permite selecionar e avaliar genótipos com 

adaptação específica, o que não é possível quando as análises são realizadas no 
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ambiente alvo. Este fato ficou evidente para a cultivar 8473 RSF (G3), que é suscetível 

ao nematoide do cisto (Heterodera glycines) mas tem alto potencial de RG e adaptação 

específica ao ME2. O mesmo foi observado para os genótipos M8210 IPRO (G11) e 

M8372 IPRO (G12), que são mais adaptados ao ME1. 

A identificação de MEs e a correta seleção e recomendação de genótipos 

dentro destes, proporciona a identificação de genótipos especificamente adaptados e o 

aumento da média produtiva sem custos adicionais. Assim, a seleção e recomendação 

deve ser realizada para cada ME na REC 402 e não para toda a TR. 
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4 GRUPOS-CHAVE DE MATURIDADE RELATIVA PARA O INCREMENTO NO 

RENDIMENTO DE GRÃOS DA CULTURA DA SOJA NO BRASIL 

 

4.1 REVISÃO DA LITERATURA PARA O ASSUNTO GRUPOS-CHAVE DE 

MATURIDADE RELATIVA PARA O INCREMENTO NO RENDIMENTO DE GRÃOS DA 

CULTURA DA SOJA NO BRASIL 

 

A soja [Glycine max L. (Merrill)] é uma das principais fontes de óleo e 

proteína a nível global. Em todo o mundo, são produzidas aproximadamente 348 milhões 

de toneladas (safra 2016/17), onde os EUA, Brasil e Argentina são responsáveis por 

mais de 80% dessa produção (USDA, 2017). Nesse contexto, o Brasil é o segundo maior 

produtor da oleaginosa, totalizando 107 milhões de toneladas na safra 2016/17 (USDA, 

2017).  

A expansão do cultivo de soja para o Centro-Oeste foi fundamental para o 

incremento na produção, tanto a nível nacional, quanto global. Na década de 1970, o 

cultivo de soja no Brasil se restringia as regiões com elevada latitude (32 a 22 ºS), nos 

estados do Rio Grande do Sul até o norte do Paraná. Isso ocorria, pois as cultivares 

disponibilizadas para cultivo na época eram originárias de germoplasma americano, os 

quais somente possuíam adaptação as condições de elevada latitude (Almeida et al., 

1999). A sensibilidade ao fotoperíodo é o principal fator limitante a expansão da soja para 

áreas de baixas latitudes, pois a soja é uma planta de dias curtos. Assim, quando 

cultivadas em baixas latitudes, as cultivares de soja sem a característica de período 

juvenil longo florescem antecipadamente, o que reduz o desenvolvimento da cultura e, 

consequentemente, o rendimento de grãos (Lu et al., 2015). Nesse contexto, essa 

característica representa a mais importante característica quanto a adaptação da soja a 

novos ambientes (Alliprandini et a., 2009; Liu et al., 2017), a qual permitiu o 

desenvolvimento de cultivares adaptadas a baixas latitudes e a expansão da cultura da 

soja no Brasil, especialmente para o Centro-Oeste. 

Para mensurar a sensibilidade da soja ao fotoperíodo, o conceito de grupos 

de maturidade relativa (GMR) foi sugerido como um sistema mais adequado para 

classificar as cultivares de soja quanto ao tempo entre a semeadura e a maturação (ciclo 
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de vida da soja). Estes grupos foram estabelecidos inicialmente por Morse (1949), que 

sugeriu nove grupos de maturidade (GMR 0-VIII) para as regiões de cultivo de soja dos 

Estados Unidos. Posteriormente, Hartwig (1973) sugeriu uma nova classificação, onde 

foram definidos 13 grupos, sendo esta a classificação atualmente utilizada (Poehlman, 

1987).  

No Brasil, buscou-se implementar um sistema semelhante ao americano 

para a classificação das cultivares em grupos de maturidade relativa, cuja classificação 

começou a ser utilizada a partir da safra 1998/99 pela empresa Monsoy® (Penariol, 

2000). Depois disso, o território brasileiro foi dividido em faixas de latitude, para 

determinar os melhores GMR para cada faixa. O uso do conceito de GMR apresenta 

diversas vantagens para a recomendação de cultivares, especialmente para diferentes 

latitudes. Dessa forma, a utilização de uma cultivar com GMR adequado para cada região 

de recomendação é crucial para a obtenção de elevados RG. A utilização de um cultivar 

com GMR muito precoce ou muito tardio pode reduzir drasticamente o RG. 

Este trabalho teve por objetivo identificar os GMR mais adequados para 

cultivo nas principais macrorregiões sojícolas (MRs) e regiões edafoclimáticas (RECs) 

do Brasil. Esta informação será útil para melhoristas e agricultores, que poderão utilizar 

cultivares com GMR ideais para cada região de cultivo. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS PARA O ASSUNTO GRUPOS-CHAVE DE MATURIDADE 

RELATIVA PARA O INCREMENTO NO RENDIMENTO DE GRÃOS DA CULTURA DA 

SOJA NO BRASIL 

 

4.2.1 Fonte de dados e detalhes experimentais 

 

Foram utilizados dados de produtividade de grãos de soja de 247 MET, 

avaliados nas safras 2013/14 (2013), 2014/15 (2014), 2015/16 (2015) e 2016/17 (2016), 

em 83 locais de teste. Os ensaios foram distribuídos em quatro das cinco macrorregiões 

sojícolas do Brasil; Macrorregião 1 (MR1): regiões edafoclimáticas (RECs) 101, 102 e 

103; Macrorregião 2 (MR2): RECs 201, 202 e 204; Macrorregião 3 (MR3): RECs 301, 

302, 303 e 304; e Macrorregião 4 (MR4): RECs 401, 402, 403 e 405, de acordo com a 
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terceira aproximação para macrorregiões e RECs no Brasil (Kaster; Farias, 2012). 

Considerando todos os ensaios e anos avaliados, foram conduzidas 52.887 parcelas, 

com uma média de 13.222 parcelas ano-1. O número de ensaios e cultivares avaliadas 

por macrorregião e ano são apresentados na Tabela 4.1. A lista completa de locais e 

cultivares é apresentada nas Tabelas 4.2 e 4.3. Os ensaios foram implantados em todas 

as RECs em cada ano de avaliação, com exceção da REC 101 no ano de 2016.  

 

Tabela 4.1 – Número de ensaios e cultivares avaliadas em quatro anos para as macrorregiões de 
adaptação 1, 2, 3 e 4 para a cultura da soja no Brasil. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

Ano 
MR1 MR2 MR3 MR4 

Ensaios Cultivares Ensaios Cultivares Ensaios Cultivares Ensaios Cultivares 

2013 15 37 14 36 18 33 18 37 
2014 11 36 8 33 18 62 15 48 
2015 10 32 9 37 14 41 14 40 
2016 19 50 22 66 21 48 21 53 

Total 55 88* 53 101* 71 114* 68 110* 

Total de Ensaios 247 

Total de Cultivares 133 

*Número total de cultivares utilizadas em todos os quatro anos de ensaio nas respectivas macrorregiões. 

Tabela 4.2 – Locais de teste, estado, região edafoclimática, latitude, longitude e macrorregião que 
compunham o conjunto de dados utilizados para identificar qual os melhores grupos de 
maturidade relativa para cada região edafoclimática. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

Local Estado REC Lat Long Macrorregião 

Cachoeira do Sul RS 101 -30.04 -52.89 MR1 
Campos Novos SC 102 -27.4 -51.23 MR1 

Canoinhas SC 102 -26.18 -50.39 MR1 
Castro PR 103 -24.79 -50.01 MR1 
Ciríaco RS 102 -28.34 -51.88 MR1 
Condor RS 102 -28.21 -53.49 MR1 

Guarapuava PR 103 -25.4 -51.46 MR1 
Ijuí RS 102 -28.39 -53.92 MR1 

Manoel Viana RS 101 -29.59 -55.48 MR1 
Passo Fundo RS 102 -28.26 -52.41 MR1 
Ronda Alta RS 102 -27.77 -52.8 MR1 

Santa Barbara do Sul RS 102 -28.36 -53.25 MR1 
Santa Rosa RS 102 -27.87 -54.48 MR1 
São Borja RS 101 -28.66 -56.00 MR1 

São Luiz Gonzaga RS 102 -28.41 -54.96 MR1 
Tapejara RS 102 -28.07 -51.85 MR1 
Vacaria RS 103 -28.51 -50.93 MR1 

Bela Vista do Paraíso PR 201 -23 -51.19 MR2 
Brasilândia do Sul PR 202 -24.2 -53.53 MR2 

Caarapó MS 202 -22.63 -53.38 MR2 
Cascavel PR 201 -24.96 -53.46 MR2 
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Tabela 4.3 – Continuação... 

Local Estado REC Lat Long Macrorregião 

Cafelândia PR 201 -24.62 -53.32 MR2 
Campo mourão PR 201 -24.05 -54.69 MR2 

Dourados MS 204 -22.22 -54.81 MR2 
Floresta PR 201 -23.6 -52.08 MR2 

Iporã PR 202 -24 -53.7 MR2 
Francisco Alves PR 202 -24.07 -53.85 MR2 

Londrina PR 201 -23.31 -51.16 MR2 
Mamborê PR 201 -24.32 -52.53 MR2 

Marechal Candido Rondon PR 201 -24.56 -54.06 MR2 
Maracaju MS 204 -21.61 -55.17 MR2 
Mercedes PR 201 -24.45 -54.16 MR2 

Naviraí MS 202 -23.07 -54.19 MR2 
Palotina PR 201 -24.28 -53.84 MR2 

Rio Brilhante MS 204 -21.8 -54.55 MR2 
Ponta Porã MS 204 -22.54 -55.73 MR2 
Rolândia PR 201 -23.31 -51.37 MR2 

Santa Terezinha de Itaipu PR 201 -25.45 -54.4 MR2 
Sertanópolis PR 201 -23.06 -51.04 MR2 
Sidrolândia MS 204 -20.93 -54.96 MR2 

Toledo PR 201 -24.71 -53.74 MR2 
Ubiratã PR 201 -24.55 -52.99 MR2 

Bom Jesus de Goiás GO 302 -18.22 -49.74 MR3 
Catalão GO 303 -18.17 -47.94 MR3 

Jataí GO 301 -17.88 -51.71 MR3 
Luziânia GO 304 -16.25 -47.95 MR3 

Maurilândia GO 302 -17.97 -50.34 MR3 
Mineiros GO 301 -17.57 -52.55 MR3 

Morrinhos GO 303 -17.73 -49.1 MR3 
Rio verde GO 301 -17.8 -50.93 MR3 

Santa Helena de Goiás GO 302 -17.81 -50.6 MR3 
São Gabriel do Oeste MS 301 -19.4 -54.57 MR3 

São Miguel do Passa Quatro GO 304 -17.06 -48.66 MR3 
Serranópolis GO 301 -18.31 -51.96 MR3 
Uberlândia MG 303 -18.92 -48.28 MR3 
Agua boa MT 403 -14.05 -52.16 MR4 

Barra do garças MT 403 -15.89 -52.26 MR4 
Barreiras BA 405 -12.15 -44.99 MR4 
Brasnorte MT 402 -12.16 -57.98 MR4 

Campos de Júlio MT 402 -13.9 -59.15 MR4 
Campo Novo do Parecis MT 402 -13.68 -57.89 MR4 

Campo Verde MT 401 -15.55 -55.17 MR4 
Canarana MT 403 -13.55 -52.17 MR4 
Correntina BA 405 -13.34 -44.64 MR4 
Diamantino MT 402 -14.41 -56.45 MR4 

Ipiranga do Norte MT 402 -12.24 -56.15 MR4 
Luiz Eduardo Magalhães BA 405 -12.09 -45.81 MR4 

Lucas do Rio Verde MT 402 -13.05 -55.91 MR4 

 



 

75 
 

Tabela 4.4 – Continuação... 

Local Estado REC Lat Long Macrorregião 

Nova Mutum MT 402 -13.84 -56.08 MR4 
Novo São Joaquim MT 403 -14.91 -53.02 MR4 

Nova Ubiratã MT 402 -12.99 -55.26 MR4 
Primavera do Leste MT 401 -15.53 -54.35 MR4 

Querência MT 403 -12.48 -52.38 MR4 
Rondonópolis MT 401 -16.47 -54.64 MR4 

Santa Carmem MT 402 -11.91 -55.23 MR4 
Santa Rita do Trivelato MT 402 -13.81 -55.27 MR4 
São José do Rio Claro MT 402 -13.45 -56.72 MR4 
Santo Antônio do Leste MT 403 -14.8 -53.64 MR4 

Sapezal MT 402 -12.99 -58.76 MR4 
Sinop MT 402 -11.86 -55.5 MR4 

Sorriso MT 402 -12.55 -55.71 MR4 
Tapurah MT 402 -12.77 -56.55 MR4 

Vera MT 402 -12.31 -55.32 MR4 
 REC: Região edafoclimática; Lat: latitude; Long: longitude. Estados: BA, Bahia; SC, Santa Catarina; GO, 
Goiás; MS, Mato Grosso do Sul; MT, Mato Grosso; PR, Paraná; RS, Rio Grande do Sul. 

 
Tabela 4.5 – Cultivares, grupo de maturidade relativa, obtentor, ano de lançamento, anos no conjunto de 

dados e macrorregião utilizados para identificar qual os melhores grupos de maturidade 
relativa para cada região edafoclimática. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

Cultivar GMR Obtentor 
Ano de 
registro 

Ano no 
conjunto de 

dados 
Macrorregião 

NS 4823 4.8 Nidera Sementes 2008 13-14-15 MR1-MR2 

NS 4901 4.9 Nidera Sementes 2012 15 MR1-MR2 

50I52RSF IPRO 5.0 GDM Genética do Brasil 2016 16 MR1-MR2 

5953 RSF 5.0 GDM Genética do Brasil 2011 13-14 MR1-MR2 

A 4910RG 5.0 Nidera Sementes - 13 MR1-MR2 

NS 5000 IPRO 5.0 Nidera Sementes 2012 14-15-16 MR1-MR2 

95Y52 5.1 DuPont-Pioneer 2015 16 MR1-MR2 

NS 5151 IPRO 5.1 Nidera Sementes 2012 13 MR1-MR2 

NS 5106 IPRO 5.2 Nidera Sementes 2012 16 MR1-MR2 

BMX ENERGIA RR 5.3 GDM Genética do Brasil 2008 13 MR1-MR2 

NS 5160 IPRO 5.3 Nidera Sementes 2012 15 MR1-MR2 

54I52RSF IPRO 5.4 GDM Genética do Brasil 2015 13-14-15-16 MR1-MR2 

NS 5445 IPRO 5.4 Nidera Sementes 2012 14-15-16 MR1-MR2-MR3 

5855RSF IPRO 5.5 GDM Genética do Brasil 2014 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

95R51 5.5 DuPont-Pioneer 2011 15-16 MR1-MR2 

Dmario 58i 5.5 GDM Genética do Brasil 2007 13-14-16 MR1-MR2-MR3 

BMX ATIVA RR 5.6 GDM Genética do Brasil 2008 13-14-15-16 MR1-MR2 

AS 3570IPRO 5.7 Monsoy 2012 14-15 MR1-MR2 

M5730IPRO 5.7 Monsoy 2015 16 MR2 
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M5892IPRO 5.7 Monsoy 2014 16 MR2 

NS 5727 IPRO 5.7 Nidera Sementes 2013 16 MR1-MR2 

NS 6006 IPRO 5.7 Nidera Sementes 2013 15-16 MR1-MR2 

SYN1257 RR 5.7 Syngenta 2012 15 MR1-MR2 

58I60RSF IPRO 5.8 GDM Genética do Brasil 2015 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3 

5958RSF IPRO 5.8 GDM Genética do Brasil 2012 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3 

BMX TURBO RR 5.8 GDM Genética do Brasil 2009 13-14 MR1-MR2-MR3 

TMG2158IPRO 5.8 TMG 2013 15-16 MR1-MR2-MR3 

Don Mario 5.9i 5.9 GDM Genética do Brasil 2011 13-14-15-16 MR1-MR2 

M5917IPRO 5.9 Monsoy 2012 14-15-16 MR1-MR2-MR3 

M5947IPRO 5.9 Monsoy 2013 14-15-16 MR1-MR2-MR3 

NS 5959 IPRO 5.9 Nidera Sementes 2012 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3 

SYN1059 RR 5.9 Syngenta 2010 13-14-16 MR1-MR2-MR3 

6160RSF IPRO 6.0 GDM Genética do Brasil 2012 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3 

6458RSF IPRO 6.0 GDM Genética do Brasil 2012 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3 

NS6060IPRO 6.0 Nidera Sementes 2013 16 MR1-MR2 

TMG 7060 IPRO 6.0 TMG 2013 16 MR1-MR2 

61I59RSF IPRO 6.1 GDM Genética do Brasil 2015 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

AS 3610IPRO 6.1 Monsoy 2012 14-15-16 MR1-MR2-MR3 

6863 RSF 6.2 GDM Genética do Brasil 2011 13-14-16 MR1-MR2 

BMX FORÇA RR 6.2 GDM Genética do Brasil 2008 13 MR3-MR4 

DMario 70i 6.2 GDM Genética do Brasil 2007 13 MR1-MR2 

FPS URANO RR 6.2 GDM Genética do Brasil 2008 13-14 MR1 

M6210IPRO 6.2 Monsoy 2011 15-16 MR1-MR2-MR3 

NS 6211 6.2 Nidera Sementes 2011 13 MR1 

TMG 7062 IPRO 6.2 TMG 2013 1415-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

NA 5909RG 6.2 Nidera Sementes 2008 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

63I64RSF IPRO 6.3 GDM Genética do Brasil 2015 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

6563RSF IPRO 6.3 GDM Genética do Brasil 2012 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

6663 RSF 6.3 GDM Genética do Brasil 2013 13-14-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

A 6411RG 6.3 Nidera Sementes 2008 13-14 MR1-MR2 

BRS 284 6.3 Embrapa 2007 16 MR3 

LG60163 IPRO 6.3 TMG 2014 16 MR2 

NS 6909 IPRO 6.3 Nidera Sementes 2012 14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

SYN1163 RR 6.3 Syngenta 2011 13 MR1-MR2 

TMG7063IPRO 6.3 TMG 2016 16 MR1-MR2 

BSIRGA1642IPRO 6.4 Bayer 2016 16 MR2 

M6410IPRO 6.4 Monsoy 2011 14-15-16 MR1-MR2-MR3 

NK 7059 RR 6.4 Syngenta 2007 13-14-15 MR1-MR2-MR3 

NS6535IPRO 6.5 Nidera Sementes 2015 16 MR1-MR2 

NS6906IPRO 6.5 Nidera Sementes 2013 16 MR1-MR2-MR3 

7166RSF IPRO 6.6 GDM Genética do Brasil 2013 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 
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6266RSF IPRO 6.6 GDM Genética do Brasil 2013 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

6968 RSF 6.7 GDM Genética do Brasil 2013 13-14-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

BMX POTÊNCIA 
RR 

6.7 GDM Genética do Brasil 2007 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

NS 7000 IPRO 6.7 Nidera Sementes 2012 14 MR3-MR4 

68I70RSF IPRO 6.8 GDM Genética do Brasil 2015 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

AS3680IPRO 6.8 Monsoy 2014 16 MR1-MR2-MR3-MR4 

68I68RSF IPRO 6.8 GDM Genética do Brasil 2015 16 MR2-MR3-MR4 

M7110IPRO 6.8 Monsoy 2011 13-15-16 MR2-MR3-MR4 

M6972IPRO 6.9 Monsoy 2013 14-15-16 MR2-MR3-MR4 

NS6906IPRO 7.0 Nidera Sementes 2013 16 MR1-MR2-MR3 

TEC 7022IPRO 7.0 Bayer. 2013 16 MR3-MR4 

NS 7300 IPRO 7.0 Nidera Sementes 2012 16 MR2-MR3-MR4 

M7198IPRO 7.1 Monsoy 2015 16 MR3-MR4 

NS6700IPRO 7.1 Nidera Sementes 2013 16 MR1-MR2 

SYN 1366C IPRO 7.1 Syngenta 2014 16 MR3-MR4 

CD 2728IPRO 7.2 Monsoy 2011 15-16 MR2-MR3-MR4 

M6952IPRO 7.2 Monsoy 2011 13-14 MR3-MR4 

AS 3730IPRO 7.3 Monsoy 2011 13-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

7874 RSF 7.3 GDM Genética do Brasil 2011 13-14 MR3-MR4 

73I70RSF IPRO 7.3 GDM Genética do Brasil 2015 13-14-15-16 MR2-MR3-MR4 

BRS 7380RR 7.3 Embrapa 2014 16 MR3-MR4 

CD 2737RR 7.3 Coodetec 2012 16 MR3-MR4 

NS 7209 IPRO 7.3 Nidera Sementes 2012 16 MR2-MR3-MR4 

NS 7237 IPRO 7.3 Nidera Sementes 2012 13-16 MR3-MR4 

NS 7338 IPRO 7.3 Nidera Sementes 2012 13-14-15 MR3-MR4 

ANTA 82 7.4 FMT - TMG - Unisoja 2008 13-14-15-16 MR2-MR3-MR4 

8473 RSF 7.4 GDM Genética do Brasil 2011 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

74I78RSF IPRO 7.4 GDM Genética do Brasil 2015 16 MR2-MR3-MR4 

74I77RSF IPRO 7.4 GDM Genética do Brasil 2016 16 MR2-MR3-MR4 

NA 7255RR 7.4 Nidera Sementes 2008 13 MR3-MR4 

NS 7490 7.4 Nidera Sementes 2011 14-15 MR3-MR4 

75I77RSF IPRO 7.5 GDM Genética do Brasil 2015 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

NS7505IPRO 7.5 Nidera Sementes 2014 16 MR3-MR4 

TEC 7548IPRO 7.5 Bayer. 2014 16 MR3-MR4 

8576 RSF 7.6 GDM Genética do Brasil 2011 13-14-15-16 MR1-MR2-MR3-MR4 

M7639RR 7.6 Monsoy 2008 13-14 MR3-MR4 

NA 7337 RR 7.6 Nidera Sementes 2008 13-14-15-16 MR3-MR4 

TMG1176RR 7.6 FMT - TMG - Unisoja 2009 13-14-15 MR3-MR4 

8077 RSF 7.7 GDM Genética do Brasil 2013 13-14-15 MR3-MR4 

M7739IPRO 7.7 Monsoy 2012 13-14-15-16 MR2-MR3-MR4 

AS 3797IPRO 7.9 Monsoy 2013 16 MR3-MR4 

8579RSF IPRO 7.9 GDM Genética do Brasil 2013 13-14-15-16 MR2-MR3-MR4 
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NS 7901 7.9 Nidera Sementes 2011 14-15-16 MR3-MR4 

ST 797 IPRO 7.9 Monsoy 2013 16 MR4 

TMG1179RR 7.9 
Fundação MT - TMG - 

Unisoja 
2009 13-14 MR3-MR4 

80I84RSF IPRO 8.0 GDM Genética do Brasil 2016 16 MR2-MR3-MR4 

TMG1180RR 8.0 FMT - TMG - Unisoja 2013 14 MR4 

AS 3810IPRO 8.1 Monsoy 2012 15-16 MR4 

M8133IPRO 8.1 Monsoy 2012 13 MR3-MR4 

P98Y11 8.1 DuPont-Pioneer 2006 13-14-15 MR3-MR4 

TMG 2181IPRO 8.1 Monsoy 2013 15-16 MR4 

AS 3820IPRO 8.2 Monsoy 2012 13-16 MR4 

M8210IPRO 8.2 Monsoy 2011 13-14-16 MR3-MR4 

98Y12 8.2 DuPont-Pioneer 2010 14-15-16 MR3-MR4 

M8330IPRO 8.3 Monsoy 2012 13 MR3-MR4 

M8349IPRO 8.3 Monsoy 2012 14-15-16 MR4 

M8372IPRO 8.3 Monsoy 2013 14-15-16 MR3-MR4 

98Y30 8.3 DuPont-Pioneer 2009 13-14-16 MR3-MR4 

TMG 2183IPRO 8.3 Monsoy 2011 14 MR3-MR4 

BG4184 8.4 DuPont-Pioneer 2011 14 MR3-MR4 

BG4284 8.4 DuPont-Pioneer 2012 14 MR3-MR4 

P98Y51 8.5 DuPont-Pioneer 2006 13-14-15 MR3-MR4 

TMG132RR 8.5 FMT - TMG - Unisoja 2008 13-14-15 MR3-MR4 

TMG133RR 8.5 FMT - TMG - Unisoja 2008 13 MR4 

TMG2185IPRO 8.5 FMT - TMG - Unisoja 2014 16 MR4 

9086RSF IPRO 8.6 GDM Genética do Brasil 2014 13-14-15-16 MR3-MR4 

M8644IPRO 8.6 Monsoy 2013 14-15-16 MR3-MR4 

P98Y70 8.7 DuPont-Pioneer 2007 13-14-15 MR3-MR4 

M8808IPRO 8.8 Monsoy 2014 16 MR4 

TMG1188RR 8.8 FMT - TMG - Unisoja 2010 14 MR3-MR4 

TMG1288RR 8.8 FMT - TMG - Unisoja 2011 14 MR4 

M9144RR 9.1 Monsoy 2004 14-15 MR3-MR4 

GMR: Grupo de maturidade; TMG, Tropical Melhoramento e Genética; FMT, Fundação Mato Grosso; a 
presença de uma cultivar antes do ano de seu lançamento ocorre devido ao teste da respectiva cultivar 
como linhagem. Exemplo: 54I52RSF IPRO foi lançada em 2015, no entanto vinha sendo testada desde 
2013 nos ensaios multi-ambiente.  

 

Os ensaios foram conduzidos em delineamento experimental de blocos ao 

acaso com três repetições. Cada parcela experimental foi composta por quatro linhas 

com cinco metros de comprimento, espaçadas em 0,5 m entrelinhas. A colheita foi 

realizada nas duas linhas centrais, com uma área útil de 5 m2. No estádio de maturação 

fisiológica (R8), procedeu-se a colheita da área útil de cada parcela, obtendo-se o 
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rendimento de grãos em kg parcela-1, sendo, posteriormente, estimada a produtividade 

de grãos (kg ha-1), corrigida a 13% de umidade. Os tratos culturais foram realizados de 

acordo com as recomendações técnicas para a cultura.  

 

4.2.2 Análises Estatísticas  

 

Para as análises estatísticas, as cultivares foram agrupadas de acordo com 

o GMR, e codificadas de G1 a G9 para as macrorregiões MR1 e MR2, e de G10 a G19 

para as macrorregiões MR3 e MR4 (Tabela 4.4). Na macrorregião (MR2), não foram 

considerados os grupos G1, G2 e G3, pelo fato destes possuírem GMR abaixo de 5.4, 

não sendo recomendados para esta região. Dados faltantes foram estimados via SVD, 

por meio do software GGEbiplot (Yan, 2001), segundo metodologia descrita por Yan 

(2013).  

 
Tabela 4.6 - Grupos, Grupos de Maturidade Relativa (GMR) para as macrorregiões sojícolas MR1, MR2, 

MR3 e MR4. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

Macrorregiões 1 e 2 Macrorregiões 3 e 4 

Grupo GMR Grupo GMR 

G1 <5.0 G10 <5.9 
G2 5.0; 5.1; 5.2 G11 5.9; 6.0; 6.1 
G3 5.3; 5.4 G12 6.2; 6.3; 6.4 
G4 5.5; 5.7 G13 6.5; 6.6; 6.7 
G5 5.8; 5.9 G14 6.8; 6.9; 7.0 
G6 6.0; 6.1 G15 7.1; 7.2; 7.3 
G7 6.2; 6.3 G16 7.4; 7.5; 7.6 
G8 6.4; 6.5; 6.6 G17 7.7; 7.8; 7.9 
G9 >6.6 G18 8.0; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4 
- - G19 >8.4 

 

Para cada grupo (G1 a G19) foram realizadas as análises de “genótipo 

ideal” (grupo ideal) e “Performance por local” (examine a Tester) por meio do software 

GGEbiplot (Yan, 2001). A análise de genótipo ideal permite identificar qual grupo está 

mais próximo do ideal, com média produtiva elevada e estabilidade. Já a análise de 

performance por local, permite identificar o desempenho de cada grupo em relação a 

cada ambiente (REC). Para ambas as análises, foram utilizados os seguintes 

parâmetros: Transformação de dados (Transform = 0, sem transformação), Data scaling 
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method (Scaling = 0, sem escala), Data centering method (Data centering = 2, foco no 

genótipo + interação genótipo × ambiente (G+GE)). Para a análise de grupo ideal, a SVP 

foi = 1 (foco no genótipo), e para a performance por REC, SVP = 2 (foco no ambiente).  

 

4.3 RESULTADOS PARA O ASSUNTO GRUPOS-CHAVE DE MATURIDADE 

RELATIVA PARA O INCREMENTO NO RENDIMENTO DE GRÃOS DA CULTURA DA 

SOJA NO BRASIL 

 

4.3.1 Performance dos diferentes grupos nas Macrorregiões 

 

Nas figuras 4.1 e 4.2 é possível identificar o grupo e, consequentemente, o 

GMR que melhor se adapta as condições das macrorregiões testadas, de acordo com o 

rendimento de grãos e estabilidade.  Para MR1, o grupo G3 foi o mais próximo ao grupo 

ideal nos anos de 2013, 2014 e 2015. Já no ano de 2016, G3 não se posicionou como 

mais próximo do grupo ideal, apesar de ter apresentado média produtiva superior à 

média da macrorregião, que foi de 4.419 kg ha-1. Para este ano de teste, os grupos G4, 

G5 e G6 estiveram mais próximos do ideal (Figura 4.1A-D). Estes grupos também 

apresentaram médias produtivas superiores à média da macrorregião para todos os anos 

de avaliação, no entanto, estando mais distantes do ideal em 2013, 2014 e 2015, anos 

em que G3 foi superior. Os grupos G8 e G9 apresentaram desempenho inferior à média 

nos quatro anos avaliados.  

Na MR2, os grupos G6, G8 e G9 apresentaram RG superior à média geral 

da macrorregião nos quatro anos de ensaio, com médias variando de 3.208 kg ha-1 

(2014) a 3.965 kg ha-1 (2016). O grupo G7 também apresentou desempenho superior à 

média em 2014, 2015 e 2016 (Figura 4.1E-H). O grupo G9 foi o mais próximo do ideal 

nos anos de 2013 e 2015, enquanto G8 e G7 foram os mais próximos ao ideal em 2014 

e 2016, respectivamente. Os grupos G4 e G5 apresentaram desempenho inferior à 

média geral em todos os anos de teste, sendo G4 o que apresentou o pior desempenho 

produtivo em 2014, 2015 e 2016. 

Na MR3, diferenças foram observadas quanto a posição dos grupos no 

biplot, em relação ao grupo ideal, para os diferentes anos de teste.  No entanto, G15 e 
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G17 se posicionaram acima da média geral em todos os anos, sendo G17 o mais próximo 

do ideal em 2014 e 2015, e G15 o mais próximo do ideal em 2013 e o segundo mais 

próximo em 2016 (Figura 4.2A-D). As cultivares que compõe o grupo G16 se mostraram 

instáveis, estando acima da média geral em 2014 e 2016, e abaixo da média geral em 

2013 e 2015.  O grupo G11 foi superior em 2016, no entanto, esteve abaixo da média 

geral em 2013 e 2014, apresentando instabilidade produtiva. O grupo G18 apresentou 

desempenho inferior à média geral em três dos quatro anos de ensaios, com 

desempenho superior à média somente em 2014, ano com a menor média geral na MR3 

(2.527 kg ha-1), indicando ausência de adaptação ampla deste grupo para a macrorregião 

MR3. 

Na MR4, os grupos G17 e G18 apresentaram desempenho superior aos 

outros grupos Figura 4.2E-H). Esses grupos incluem GMRs entre 7.7 a 7.9 (G17) e 8.0 

a 8.4 (G18). O grupo G17 foi o único acima da média geral nos quatro anos de ensaios, 

sendo o mais próximo ao ideal em 2015, e o segundo melhor em 2013, 2014 e 2016. Do 

mesmo modo, G18 foi o mais próximo do ideal em 2014 e 2016, e o segundo melhor em 

2015. Com exceção de 2013, G18 esteve acima da média geral entre 2014 a 2016. Os 

grupos G10, G11, G12 e G13 apresentaram resultados inferiores à média geral, com 

exceção de G11, que esteve acima da média geral em 2013. O grupo G19 apresentou 

desempenho instável entre anos, sendo o terceiro mais próximo do ideal em 2014 e 2016 

(médias gerais de 3.997 e 3.754 kg ha-1, respectivamente), mas esteve abaixo da média 

em 2013 e 2015 (médias gerais de 2.646 e 2.988 kg ha-1, respectivamente). 
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Figura 4.1 – Análise de grupo ideal para as macrorregiões 1 e 2. MR1: 2013 (A); 2014 (B); 2015 (C); 2016 
(D). MR2: 2013 (E); 2014 (F); 2015 (G); 2016 (H). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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Figura 4.2 – Análise de grupo ideal para as macrorregiões 3 e 4. MR3: 2013 (A); 2014 (B); 2015 (C); 2016 
(D). MR4: 2013 (E); 2014 (F); 2015 (G); 2016 (H). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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4.3.2 Performance dos grupos nas Regiões Edafoclimáticas 

  

Nos gráficos de performance dos grupos por regiões edafoclimáticas 

(RECs) (Figuras 4.3 e 4.4), a linha com único sentido (eixo-x) é uma abscissa (AEA), que 

aponta para os melhores valores de médias produtivas. A estabilidade dos grupos é 

mensurada pelas projeções dos mesmos no eixo-y (AEC); sendo que quanto menor a 

projeção, mais estável é o mesmo. A análise individual por REC, permite identificar os 

grupos com desempenho produtivo superior e adaptação específica para cada região.  

Considerando o conjunto de locais da REC 101, os grupos G3, G4 e G5 

apresentaram as maiores médias produtivas, onde G3 foi superior a G4 e G5 (Figura 

4.3A). Para a REC 102, os grupos G3, G4 e G5 apresentaram os melhores desempenhos 

(Figura 4.3B). Nessa REC, G4 apresentou a maior média produtiva, mas sendo menos 

estável que os grupos G2, G5, G6, G7 e G8.  Para a REC 103, os grupos G3, G4 e G5 

também apresentaram os melhores desempenhos (Figura 4.3C), assim como observado 

nas RECs 101 e 102. Na REC 103, o grupo G3 foi superior, assim como observado na 

REC 101. O grupo G1, composto pelos grupos de maturidade menores que 5.0, e o grupo 

G8, composto pelos grupos 6.4 a 6.6, apresentaram as menores médias produtivas nas 

três RECs avaliadas, não possuindo adaptação para nenhum dos ambientes que 

compõe estas regiões. 

Para as RECs 201 e 202, na MR2, os grupos G6 e G7 apresentaram 

desempenho produtivo superior, sendo G6, composto pelos grupos de maturidade 6.0 e 

6.1, o de maior rendimento de grãos em ambas as RECs (Figuras 4.3D e 4.3E). No 

entanto a estabilidade de G6 foi menor que G7. Os grupos G8 e G9 também 

apresentaram RG acima da média. Na REC 204, os grupos que compreendem as 

cultivares com os maiores GMR apresentaram os melhores desempenhos, sendo 

superiores os grupos G8 e G9 (Figura 4.3F). Os grupos G4 e G5 apresentaram 

desempenho inferior à média geral na três RECs da MR2. 

Nas RECs 301, 302, 303 e 304 os resultados foram semelhantes (Figuras 

4.4A-D). Nessas RECs, os grupos G15, G16 e G17 tiverem RG superiores, apresentando 

adaptabilidade para estas regiões. O grupo G17, que é composto pelos grupos de 

maturidade 7.7 a 7.9, apresentou o melhor desempenho, enquanto que os grupos G10 



 

85 
 

e G18, apresentaram os piores desempenhos em todas as RECs da MR3, onde G10 

esteve abaixo da média geral nas 4 RECs e G18 esteve acima da média apenas na REC 

303.  

Para a MR4, nas RECs 401 e 402, os grupos G14, G17 e G18 

apresentaram as maiores produtividades médias (Figuras 4.4A e B). O grupo G17 foi 

superior, com RG superior em ambas as regiões. Além disso, esse grupo foi um dos mais 

estáveis para essas RECs, especialmente para a REC 401. Já os grupos G10, G11 e 

G19 apresentaram resultados inferiores à média em ambas as RECs, sendo G12 e G13 

também inferiores na REC 401, e G13 na REC 402. Nas RECs 403 e 405, os grupos 

com maior GMR apresentaram os melhores resultados produtivos. Nestas RECs, os 

grupos G17, G18 e G19 foram os mais adaptados, onde G18, que é composto pelos 

grupos de maturidade 8.0 a 8.4, foi o mais produtivo em ambas as RECs (Figuras 4.4C 

e D), sendo também estável para a REC 405. Para estas RECs, os grupos G11, G12 e 

G13 apresentaram os piores desempenhos. 
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Figura 4.3 – Análise de grupo ideal por região edafoclimática para as macrorregiões 1 e 2, em quatro anos 
de ensaio. MR1: REC 101(A); REC 102 (B); REC 103 (C). MR2: REC 201(D); REC 202 (E); 
REC 204 (F). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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Figura 4.4 - Análise de grupo ideal por região edafoclimática para as macrorregiões 3 e 4, em quatro anos 

de ensaio. MR3: REC 301(A); REC 302 (B); REC 303 (C); REC 304 (D). MR4: REC 401(E); 
REC 402 (F); REC 403 (G); REC 405 (H). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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4.4 DISCUSSÃO PARA O ASSUNTO GRUPOS-CHAVE DE MATURIDADE RELATIVA 

PARA O INCREMENTO NO RENDIMENTO DE GRÃOS DA CULTURA DA SOJA NO 

BRASIL 

 

O Brasil possui grande diversidade de ecossistemas, tipos de solo e clima 

(latitude e altitude). Em função disso, foram estabelecidas as macrorregiões sojícolas 

com suas respectivas RECs, com o intuito de dividir as extensas áreas de cultivo em 

regiões menores e mais homogêneas, onde espera-se que as cultivares apresentem 

comportamento similar. Os fatores considerados para as divisões das macrorregiões são 

a latitude (fotoperíodo/temperatura) e regime de chuvas. Já as RECs foram definidas em 

função da altitude (temperatura) e tipo de solo (Kaster et al., 2012). Portanto, o 

conhecimento das características dessas regiões é de grande importância para a 

recomendação dos GMR mais adaptados para cada região.  

Os resultados encontrados no presente estudo, indicam que as cultivares 

com GMR entre 5.3 e 5.9 apresentam melhor desempenho e se posicionam mais 

próximo ao GMR ideal na MR1, ou seja, são mais adaptadas as regiões com latitudes 

entre 24º S e 30º S. Nessas latitudes, o comprimento do dia no período de cultivo é maior 

comparativamente à linha do Equador (latitude 0º), fazendo com que os GMR menores 

se adaptem melhor a esta condição de fotoperíodo. Em um estudo realizado nos EUA, 

Salmeron et al. (2014) observaram que cultivares com GMR 4.0 foram mais estáveis e 

apresentaram rendimento de grãos similares a outros GMR (3.0 e 5.0) em latitudes que 

variaram entre 30.6 a 38.9º N. No presente estudo, as cultivares com GMR acima de 6.4 

apresentaram rendimento de grãos abaixo da média geral na MR1 nos quatro anos de 

ensaios, indicando que as cultivares pertencentes a esses GMRs não são as mais 

adaptadas a essa macrorregião. Apesar das cultivares com GMR maior (>6.4) possuírem 

um ciclo mais longo na MR1 e, consequentemente, mais tempo para a assimilação de 

fotoassimilados, quando são cultivadas nessa macrorregião, esse maior período 

semeadura-colheita é prejudicial, devido a maior exposição das plantas a fatores 

adversos, como pragas, doenças e estresse hídrico. Segundo Blount et al. (2015), a 

escolha do GMR mais adaptado para a região de cultivo, aliada a data de semeadura 
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mais adequada, auxilia no controle de pragas e doenças, uma vez que o ciclo das plantas 

se adequa às melhores condições ambientais.  

Quando as RECs da MR1 foram consideradas individualmente, foi 

observado que para as RECs 101 e 103, as cultivares com GMR de 5.3 e 5.4 foram 

superiores. Entretanto, para a REC 102, as cultivares com melhor desempenho foram as 

com GMR entre 5.5 e 5.7, evidenciando que em latitudes semelhantes, mas com menor 

altitude (maior temperatura), torna-se necessário a utilização de cultivares com GMR 

maior para que elevadas produtividades sejam alcançadas.  

Em relação a MR2, as cultivares com GMR entre 6.0 e 6.3 foram superiores 

nas RECs 201 e 202, e as cultivares com GMR 6.4 a 7.0 apresentam desempenho 

superior na REC 204. Isso indica que cultivares com GMR maiores se adaptam melhor 

a essa macrorregião comparativamente à MR1, onde na medida em que diminui a 

latitude é necessário utilizar cultivares com GMR maior. As cultivares com GMR entre 

6.2 e 6.3 apresentaram desempenho superior, principalmente nos últimos anos de 

ensaios, ficando próximo ao ideal em 2015 e 2016 (Figuras 4.1G e H). A REC 201 

apresenta temperatura média superior as RECs 102 e 103 da MR1, apesar de serem 

regiões próximas geograficamente (Figura 4.5).  Para a REC 204, cujos locais de ensaios 

estão alocados em latitudes entre 20,9 e 22,5 ºS, cultivares com GMR 6.7 a 7.0 

apresentaram melhores desempenhos, ou seja, maior RG. Em menores latitudes, o uso 

de cultivares com GMR precoces resultam em plantas com estatura reduzida e baixa 

produtividade (Carpentieri-Pípolo et al., 2000). Assim, nessa REC, com latitudes de até 

20,9ºS, o uso de GMR maiores é essencial para maiores RG. 

Altas temperaturas aceleraram o desenvolvimento e o ciclo das plantas de 

soja, havendo a necessidade de recomendar o GMR mais adequado para cada região 

de cultivo (Koti et al., 2007; Kurasch et al., 2017). Isso evidencia que apesar de estarem 

alocados em latitudes semelhantes, as diferenças de temperatura influenciam no 

desempenho das cultivares, indicando que para obtenção de elevadas produtividades, 

GMR maiores devem ser usados em regiões com temperatura média superior, como as 

RECs 102 e 201 em relação a 103, que apresenta maior altitude.  

As regiões do Centro-Oeste brasileiro, que compreendem as macrorregiões 

MR3 e MR4 (Figura 4.5), apresentam latitudes menores e solos com menor teor de argila 
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quando comparados com a região Sul do Brasil (Lopes e Guilherme, 2016). Nas RECs 

301, 302, 303 e 304, foi constatado que cultivares com GMR intermediário, entre 7.1 a 

7.9 tiveram melhores desempenhos em relação as cultivares mais precoces ou tardias. 

As cultivares com GMR menor que 5.9 e acima de 8.0, sendo estes os grupos extremos 

estudados, não apresentaram desempenho superior em nenhuma REC destas 

macrorregião, com exceção de cultivares com GMR entre 8.0 e 8.4 na REC 303. Assim, 

observa-se que a utilização de cultivares com GMR intermediário propiciam melhor 

rendimento em locais com latitudes entre 16,2 e 19,4 ºS. No entanto, Kumagai e 

Sameshima (2014) relataram que o cultivo de cultivares com GMR maiores pode 

aumentar com o passar dos anos, devido ao maior acúmulo de CO2 na atmosfera e o 

aquecimento global.  

As cultivares com GMR entre 7.1 a 7.3, e entre 7.7 a 7.9, destacaram-se 

nas análises isoladas por REC, mostrando ter o melhor desempenho na média dos 

quatro anos avaliados, em todas as RECs da MR3 (Figura 4.4). Nas análises de grupo 

ideal para cada ano, estes grupos não foram os melhores em todos os anos, porém, 

sempre situados acima da média geral, evidenciando seu elevado desempenho na MR3. 

Já as cultivares com GMR entre 7.4 e 7.6 (G16), apresentaram desempenho superior à 

média apenas em dois dos quatro anos avaliados, na análise de grupo ideal, apesar de 

terem apresentado desempenho acima da média em todas as RECs na MR3. Isso indica 

que as cultivares pertencentes a este grupo são mais sensíveis as variações ambientais 

e apresentam instabilidade produtiva. Nos anos de 2013 e 2015, essas cultivares 

apresentaram desempenho inferior à média geral, e em 2014 e 2016 foram superiores à 

média geral, apresentando médias por REC inferiores as cultivares com GMR entre 7.7 

e 7.9. No Brasil, até os anos 2000, cultivares com GMR entre 8.0 e 9.0 representaram 

44% da área plantada na região Centro-Oeste (Paschal et al., 2000). No entanto, foi 

observado no presente estudo, que cultivares com GMR entre 7.7 e 7.9 foram as que 

apresentaram os melhores resultados para a MR3, enfatizando que cultivares mais 

precoces têm apresentado desempenho superior nas regiões do Cerrado brasileiro. As 

cultivares com GMR entre 8.0 e 8.4 apresentaram desempenho inferior à média em três 

dos quatro anos avaliados, apresentando desempenho superior à média somente em 

2014, ano em que foi observado a menor média geral (2.527 kg ha-1) na MR3. Isto indica 
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que as cultivares destes GMR não são amplamente adaptadas à MR3, porém podem ser 

responsivas a ambientes desfavoráveis. 

 

Figura 4.5 - Mapa do Brasil com os respectivos locais de teste (pontos roxos), macrorregiões (MR1, MR2, 
MR3 e MR4), regiões edafoclimática (101 a 503) e melhores grupos de maturidade relativa 
por região edafoclimática. Adaptado de Kaster e Farias, 2012. UTFPR, Campus Pato Branco-
PR, 2018. 
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Em relação a MR4, as RECs 401 e 402 apresentaram resultados 

semelhantes, onde as cultivares com GMR intermediários (7.7 a 7.9) apresentaram os 

melhores desempenhos. Cultivares com GMR menores que 6.1 (grupos G10 e G11) não 

se adaptaram as RECs do Cerrado brasileiro, apresentando desempenho produtivo 

inferior em todos os anos avaliados. Segundo Kumagai e Sameshima (2014), com o 

aumento da temperatura, GMRs maiores tendem a apresentar maior eficiência em 

formação de área foliar e taxa fotossintética, além de aumentar a quantidade de flores, 

vagens e grãos, devido ao longo período de floração. Quando cultivados em baixas 

latitudes nos EUA, cultivares com GMR de 6.0, 7.0 e 8.0 tem desenvolvimento 

favorecido, propiciando maior rendimento de grãos em comparação com cultivares com 

GMR de 4.0 e 5.0, que não são adaptadas as condições de baixas latitudes (Zhang et 

al., 2007), resultado também observado no presente estudo para as condições 

brasileiras. O contrário também é verdadeiro, pois cultivares com ciclo muito longo, com 

GMR superior a 8.4, também não apresentaram bom desempenho em latitudes de 11,9 

a 16,5 ºS nas RECs 401 e 402.  

Considerando as RECs 403 e 405, as cultivares com GMR superiores a 

8.4, que apresentaram produtividades inferiores à média nas regiões 401 e 402, 

passaram a apresentar resultados acima da média nas regiões 403 e 405 

(aproximadamente 12º S). Desta forma, em menores latitudes, as cultivares com GMR 

superior a 8.0 apresentam melhor desempenho produtivo. No entanto, para as RECs 

com latitudes similares, como é o caso das RECs 401 e 402, outros fatores abióticos 

podem contribuir para a expressão do rendimento de grãos, como por exemplo a 

temperatura. As cultivares com GMR entre 7.7 e 8.4 também se destacaram nesta 

região, confirmando que com a diminuição da latitude, se torna necessário utilizar 

cultivares com GMR maior. Cultivares com GMR entre 8.0 à 8.4, apresentaram 

desempenho inferior à média apenas em 2013.  

Na MR4, as cultivares com GMR entre 7.1 a 7.6 situaram-se acima da 

média em anos de baixas produtividades (2013 e 2015). Esses GMR apresentaram 

comportamento semelhante nas RECs 401 e 402, evidenciando que, apesar de não 

serem altamente produtivos, apresentam estabilidade. Cultivares com GMR < 6.7, 

apresentaram produtividades abaixo da média nas RECs da MR4, indicando que 
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cultivares muito precoces não se adaptam a regiões de baixa latitude, pois são 

fortemente afetadas pela redução do fotoperíodo. Quando submetidas a baixas latitudes, 

estas cultivares tendem a acelerar seu ciclo (Kurasch et al., 2017), apresentando redução 

significativa no rendimento de grãos.  

A média produtiva nas principais regiões produtoras brasileiras (Sul e 

Centro-Oeste) é considerada baixa, visto que já foram obtidas produtividades de até 

8.944 kg ha-1 em áreas de com manejos intensificados para maximizar o RG (CESB, 

2017). No entanto, as área de cultivo do CESB representam áreas com condições 

excelentes para cultivo e não representam as lavouras em larga escala no Brasil; porém, 

representam o potencial de rendimento que pode ser alcançado com o uso de genótipos 

superiores e melhorias das práticas agronômicas, como o uso de GMR adequados para 

cada REC. 

No Sul do Brasil, a média produtiva é de 3.537 kg ha-1, acima da média 

nacional (3.362 kg ha-1). Já no Centro-Oeste, a média produtiva está abaixo da média 

nacional, com 3.301 kg ha-1 (CONAB, 2017). Para o incremento em produtividade, é 

importante identificar o grupo de maturidade relativa mais adequado para cada 

macrorregião e REC. Desta forma, ganhos em RG podem ser alcançados com o uso de 

cultivares com grupo de maturidade relativa adequado para as diferentes RECs 

brasileiras, sem custos adicionais para os agricultores, apenas com a correta escolha da 

cultivar com GMR adequado.  

 Os melhores desempenhos para cada uma das macrorregiões estudadas 

foram: MR1: cultivares com GMR entre 5.3 e 5.9; MR2: cultivares com GMR entre 6.0 e 

6.7; MR3: cultivares com GMR entre 7.1 e 7.9; MR4: cultivares com GMR entre 7.7 à 8.4. 

O grupo G19 (GMR >8.4) teve a performance abaixo da média em alguns anos e em 

outros não. Isso indica que mais estudos precisam ser conduzidos para entender as 

influencias ambientais e a interação G × E associados a estes GMR tardios. Zhang et al. 

(2007) encontraram resultados semelhantes nos EUA, onde cultivares com GMR menor 

(GMR 0) se adaptam melhor a maiores latitudes (46º N). Em latitudes de 38º N, cultivares 

com GMR de 3.0 foram superiores, enquanto que no extremo-sul dos EUA, com menores 

latitudes, as cultivares com GMR de 6.0 apresentaram melhor adaptação  
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No Brasil, o cultivo da soja se estende por uma ampla gama de ambientes 

e latitudes, com mais de 33 milhões de hectares de cultivo. Assim, para cada ambiente, 

é necessário utilizar grupos de maturidade relativa adequados para obter elevadas 

produtividades. Geralmente, quanto mais próximo à linha do Equador, maiores devem 

ser os GMR. Da mesma forma, em latitudes semelhantes, mas com altitudes distintas, 

também é necessário adequar o GMR utilizado, pois em menores altitudes, GMR 

maiores são necessários. Portanto, a escolha do grupo de maturidade relativa mais 

adequado para cada ambiente, é fundamental para que se possa otimizar a interação 

genótipo × ambiente, e com isso, obter RG superiores.  

 

4.5 CONCLUSÕES PARA O ASSUNTO GRUPOS-CHAVE DE MATURIDADE 

RELATIVA PARA O INCREMENTO NO RENDIMENTO DE GRÃOS DA CULTURA DA 

SOJA NO BRASIL 

 

As cultivares mais adaptadas e produtivas são aquelas com grupo de 

maturidade relativa (GMR) intermediário para sua região de adaptação pré-definida. RG 

inferiores foram obtidos com cultivares com GMR extremos dentro de cada macrorregião. 

Dentro das RECs, os GMR intermediários também apresentaram desempenho superior, 

com exceção da REC 204, onde o extremo superior (GMR 6.7 a 7.0) apresentou o melhor 

desempenho. 

A identificação dos GMR ideais foi consistente com os estudos anteriores, 

onde a latitude tem se mostrado o principal limitante a adaptação da soja e maior 

influenciador sobre o GMR. Assim, em latitudes baixas, o uso de GMR maiores é 

necessário. Programas de melhoramento precisam concentrar esforços para obter 

cultivares com os melhores GMR para cada REC, assim, desenvolvendo cultivares com 

maior probabilidade de proporcionar altos RG e com maior adaptabilidade para a região 

de recomendação. 
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5. CONCLUSÕES 

 

As análises GGE biplot são úteis para o melhoramento genético na 

avaliação da formação de mega-ambientes, locais de teste e genótipos, desde que os 

parâmetros corretos sejam utilizados.   

A identificação de diferentes mega-ambientes é o primeiro passo para a 

seleção e recomendação de genótipos. Quando dois ou mais mega-ambientes são 

identificados, como ocorreu na região edafoclimática 402 no Mato Grosso, é necessário 

avaliar e selecionar genótipos em cada mega-ambiente. Assim, genótipos 

especificamente adaptados podem ser identificados, aumentando a média produtiva em 

todo o mega-ambiente. 

O fotoperíodo é o principal determinante sobre qual o melhor grupo de 

maturidade relativa para cada região edafoclimática. A medida que a latitude diminui, 

grupos de maturidade relativa maiores devem ser utilizados. Do mesmo modo, em 

latitudes semelhantes, mas em menores altitudes, maiores grupos de maturidade relativa 

devem ser utilizados para maiores produtividades. No entanto, na maioria do Brasil, os 

melhores grupos de maturidade relativa são os considerados intermediários para cada 

região de adaptação. Genótipos com grupo de maturidade relativa muito curto ou muito 

longo tem rendimento de grão reduzido, por diferentes fatores.   
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APÊNDICE A – Biplot GGL + GGE baseado na região alvo. A posição dos locais de teste é definida de 
acordo com as coordenadas de PC1 e PC2 entre os anos de teste. Os ambientes são 
representados por “o” e os genótipos por “+”. PC, componente principal; GGE, genotype main 
effect plus genotype × environment interaction; GGL, genotype main effect plus genotype × 
location interaction; SVP, singular value partition method. . UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 
2018. 
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APÊNDICE B – Biplot GGS + GGE baseado no biplot GGL + GGE (Apêndice A). Os mega-ambientes são 
plotados de acordo com o ponto médio de todos os ambientes que o compõe nos três anos 
de teste. Os ambientes são representados por “o”. GGE, genotype main effect plus genotype 
× environment interaction; GGL, genotype main effect plus genotype × location interaction; 
GGS, genotype main effect plus genotype × sub-region interaction; SVP, singular value 
partition method. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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APÊNDICE C – Representatividade e discriminância de quatro locais de teste com dados estimados via 
“bootstrap” no ano 1.  Scaling 0 (A), scaling 4 (B), scaling 1 (C) e scaling 2 (D). UTFPR, 
Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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APÊNDICE D – Representatividade e discriminância de quatro locais de teste com dados estimados via 
“bootstrap” no ano 2.  Scaling 0 (A), scaling 4 (B), scaling 1 (C) e scaling 2 (D). UTFPR, 
Campus Pato Branco-PR, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

108 
 

APÊNDICE E – Representatividade e discriminância de quatro locais de teste com dados estimados via 
“bootstrap” no ano 3.  Scaling 0 (A), scaling 4 (B), scaling 1 (C) e scaling 2 (D). UTFPR, 
Campus Pato Branco-PR, 2018. 
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APÊNDICE F – Representatividade e discriminância de locais de teste localizados na região edafoclimática 
201 no ano de 2014.  Scaling 0 (A), scaling 4 (B), scaling 1 (C) e scaling 2 (D). UTFPR, Campus 
Pato Branco-PR, 2018. 
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APÊNDICE G – Representatividade e discriminância de locais de teste localizados na região 
edafoclimática 201 no ano de 2015.  Scaling 0 (A), scaling 4 (B), scaling 1 (C) e scaling 2 (D). 
UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

111 
 

APÊNDICE H - Representatividade e discriminância de locais de teste localizados na região edafoclimática 
201 no ano de 2016.  Scaling 0 (A), scaling 4 (B), scaling 1 (C) e scaling 2 (D). UTFPR, Campus 
Pato Branco-PR, 2018. 
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APÊNDICE I – Comandos em R utilizados para estimar o conjunto de dados simulado (assunto 2), para 
uma repetição. 

 

library(bootstrap) 

#1000 bootstrap of the sample mean 

#(This is for illustration; since "mean" is a  

#built in function, bootstrap (x, 1000, mean) would be simpler!) 

#Mean Brazil = 3364 

#Local 1 

rm(list=ls()) 

G1L1Y1<-rnorm(1000, 6475.7, 462.55) 

theta<-function(G1L1Y1){mean(G1L1Y1)} 

resG1L1Y1<-bootstrap(G1L1Y1, 1000, theta) 

resG1L1Y1 

G2L1Y1<-rnorm(1000, 7725.9, 462.55)#1 

theta<-function(G2L1Y1){mean(G2L1Y1)}#2 

resG2L1Y1<-bootstrap(G2L1Y1, 1000, theta)#2 

resG2L1Y1#1 

G3L1Y1<-rnorm(1000, 5298, 462.55)#1#Refazer 

theta<-function(G3L1Y1){mean(G3L1Y1)}#2 

resG3L1Y1<-bootstrap(G3L1Y1, 1000, theta)#2 

resG3L1Y1#1 

G4L1Y1<-rnorm(1000, 3700.4, 462.55)#1#Refazer 

theta<-function(G4L1Y1){mean(G4L1Y1)}#2 

resG4L1Y1<-bootstrap(G4L1Y1, 1000, theta)#2 

resG4L1Y1#1 

G5L1Y1<-rnorm(1000, 4415.25, 462.55)#1 

theta<-function(G5L1Y1){mean(G5L1Y1)}#2 

resG5L1Y1<-bootstrap(G5L1Y1, 1000, theta)#2 

resG5L1Y1#1 

G6L1Y1<-rnorm(1000, 3027.6, 462.55)#1 

theta<-function(G6L1Y1){mean(G6L1Y1)}#2 
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resG6L1Y1<-bootstrap(G6L1Y1, 1000, theta)#2 

resG6L1Y1#1 

#Local 2 

rm(list=ls()) 

G1L2Y1<-rnorm(1000, 3700.4, 273.325)#1 

theta<-function(G1L2Y1){mean(G1L2Y1)}#2 

resG1L2Y1<-bootstrap(G1L2Y1, 1000, theta)#2 

resG1L2Y1#1 

G2L2Y1<-rnorm(1000, 4415.25, 273.325)#1 

theta<-function(G2L2Y1){mean(G2L2Y1)}#2 

resG2L2Y1<-bootstrap(G2L2Y1, 1000, theta)#2 

resG2L2Y1#1 

G3L2Y1<-rnorm(1000, 3027.6, 273.325)#1 

theta<-function(G3L2Y1){mean(G3L2Y1)}#2 

resG3L2Y1<-bootstrap(G3L2Y1, 1000, theta)#2 

resG3L2Y1#1 

G4L2Y1<-rnorm(1000, 1850.2, 273.325)#1 

theta<-function(G4L2Y1){mean(G4L2Y1)}#2 

resG4L2Y1<-bootstrap(G4L2Y1, 1000, theta)#2 

resG4L2Y1#1 

G5L2Y1<-rnorm(1000, 2207.1, 273.325)#1 

theta<-function(G5L2Y1){mean(G5L2Y1)}#2 

resG5L2Y1<-bootstrap(G5L2Y1, 1000, theta)#2 

resG5L2Y1#1 

G6L2Y1<-rnorm(1000, 1513.2, 273.325)#1 

theta<-function(G6L2Y1){mean(G6L2Y1)}#2 

resG6L2Y1<-bootstrap(G6L2Y1, 1000, theta)#2 

resG6L2Y1#1 

#Local 3 

rm(list=ls()) 

G1L3Y1<-rnorm(1000, 5550.6, 462.55)#1 
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theta<-function(G1L3Y1){mean(G1L3Y1)}#2 

resG1L3Y1<-bootstrap(G1L3Y1, 1000, theta)#2 

resG1L3Y1#1 

G2L3Y1<-rnorm(1000, 5827.5, 462.55)#1 

theta<-function(G2L3Y1){mean(G2L3Y1)}#2 

resG2L3Y1<-bootstrap(G2L3Y1, 1000, theta)#2 

resG2L3Y1#1 

G3L3Y1<-rnorm(1000, 5449.2, 462.55)#1 

theta<-function(G3L3Y1){mean(G3L3Y1)}#2 

resG3L3Y1<-bootstrap(G3L3Y1, 1000, theta)#2 

resG3L3Y1#1 

G4L3Y1<-rnorm(1000, 4625.5, 462.55)#1 

theta<-function(G4L3Y1){mean(G4L3Y1)}#2 

resG4L3Y1<-bootstrap(G4L3Y1, 1000, theta)#2 

resG4L3Y1#1 

G5L3Y1<-rnorm(1000, 4856.25, 462.55)#1 

theta<-function(G5L3Y1){mean(G5L3Y1)}#2 

resG5L3Y1<-bootstrap(G5L3Y1, 1000, theta)#2 

resG5L3Y1#1 

G6L3Y1<-rnorm(1000, 4540.8, 462.55)#1 

theta<-function(G6L3Y1){mean(G6L3Y1)}#2 

resG6L3Y1<-bootstrap(G6L3Y1, 1000, theta)#2 

resG6L3Y1#1 

#Local 4 

rm(list=ls()) 

G1L4Y1<-rnorm(1000, 2775.3, 210.25)#1 

theta<-function(G1L4Y1){mean(G1L4Y1)}#2 

resG1L4Y1<-bootstrap(G1L4Y1, 1000, theta)#2 

resG1L4Y1#1 

G2L4Y1<-rnorm(1000, 2913.75, 210.25)#1 

theta<-function(G2L4Y1){mean(G2L4Y1)}#2 
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resG2L4Y1<-bootstrap(G2L4Y1, 1000, theta)#2 

resG2L4Y1#1 

G3L4Y1<-rnorm(1000, 2724, 210.25)#1 

theta<-function(G3L4Y1){mean(G3L4Y1)}#2 

resG3L4Y1<-bootstrap(G3L4Y1, 1000, theta)#2 

resG3L4Y1#1 

G4L4Y1<-rnorm(1000, 1850.2, 210.25)#1 

theta<-function(G4L4Y1){mean(G4L4Y1)}#2 

resG4L4Y1<-bootstrap(G4L4Y1, 1000, theta)#2 

resG4L4Y1#1 

G5L4Y1<-rnorm(1000, 1942.5, 210.25)#1 

theta<-function(G5L4Y1){mean(G5L4Y1)}#2 

resG5L4Y1<-bootstrap(G5L4Y1, 1000, theta)#2 

resG5L4Y1#1 

G6L3Y1<-rnorm(1000, 1815.6, 210.25)#1 

theta<-function(G6L3Y1){mean(G6L3Y1)}#2 

resG6L3Y1<-bootstrap(G6L3Y1, 1000, theta)#2 

resG6L3Y1#1 


