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RESUMO

KOBATA,  Sarha  Giovana  Kazue.  Adaptabilidade  e  estabilidade  de  genótipos  de
cevada e relações de causa e efeito com o rendimento de grãos. 81 f. Dissertação
(Mestrado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de
Concentração:  Produção  vegetal),  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná.
Pato Branco, 2019.

O clima, a genética e o manejo determinam a produção e qualidade de grãos de
cevada para fins cervejeiros, dessa forma, o estudo das interferências ambientais no
rendimento de grãos com base em parâmetros de adaptabilidade e estabilidade e
análise de correlação e trilha entre os caracteres auxilia na formulação de critérios
de seleção de genótipos promissores e indicação de cultivares. O presente estudo
tem como objetivo avaliar a adaptabilidade e estabilidade de genótipos de cevada e
verificar as relações de causa e efeito entre caracteres sobre o rendimento de grãos
em quatro ambientes. O experimento foi conduzido no delineamento experimental
blocos  ao  acaso  com  três  repetições,  em  cada  local  e  ano.  Para  avaliação  da
adaptabilidade  e  estabilidade,  utilizaram-se  três  métodos:  Annicchiarico  (1992),
Eberhart e Russel (1966) e  GGE Biplot - mean and instability (YAN, 2001). A cultivar
Danielle  destacou-se  em  relação  a  estabilidade  e  média  produtiva,  com
adaptabilidade ampla. As linhagens se mostraram promissoras pela capacidade de
adaptabilidade  a  ambientes  favoráveis  e/ou  desfavoráveis,  destacando-se  Lin03,
Lin04 e Lin09 em ambientes desfavoráveis e a Lin07 em ambientes favoráveis. Para
a análise de trilha, utilizou-se os caracteres explicativos: altura de planta (ALT), peso
hectolitro  (PH),  número de  espigas por  m2 (NEM),  número de  grãos  por  espiga
(NGE),  teor  de  proteínas  (PROT)  e  peso  de  mil  grãos  (PMG).  Efetuou-se  uma
análise de trilha para cada local e ano. Os componentes de rendimento variaram na
explicação  do rendimento  de  grãos,  em cada  local  e  ano,  demonstrando  que  a
seleção baseada nos caracteres em estudo deve ser analisada criteriosamente de
forma individual em relação ao local e ano, com base em uma média histórica. 

Palavras-chave: Cevada. Interação genótipo-ambiente. Correlação.



ABSTRACT

KOBATA, Sarha Giovana Kazue. Adaptability and stability of barley genotypes and
cause  and  effect  relationships  on  grain  yield.  81 f.  Dissertation  (Masters  in
Agronomy) - Graduate Program in Agronomy (Concentration Area: Crop), Federal
University of Technology Paraná. Pato Branco, 2019.

Climate, genetics and management determine the production and quality of barley
grains for brewing purposes, thus, the study of environmental interferences in grain
yield based on parameters of adaptability and stability and analysis of correlation and
trail between the characters helps in the formulation of selection criteria for promising
genotypes  and  indication  of  cultivars.  The  present  study  aims  to  evaluate  the
adaptability  and  stability  of  barley  genotypes  and  to  verify  the  cause  and  effect
relationships between characters on grain yield in four environments. The experiment
was conducted in a randomized complete block design with three replicates at each
site  and  year.  Three  methods  were  used  to  assess  adaptability  and  stability:
Annicchiarico  (1992),  Eberhart  and  Russel  (1966)  and  GGE  Biplot  -  mean  and
instability (YAN, 2001). The cultivar Danielle stood out in relation to the stability and
productive  average,  with  wide  adaptability.  The  lines  were  promising  for  their
adaptability to favorable and / or unfavorable environments, especially Lin03, Lin04
and Lin09 in unfavorable environments and Lin07 in favorable environments. For the
analysis  of  the  trail,  the  explanatory  characteristics  were:  plant  height  (ALT),
hectoliter weight (PH), number of spikes per m2 (NEM), number of grains per spike
(NGE),  protein  content  and a thousand grain  weight  (PMG).  A trail  analysis  was
performed  for  each  location  and  year.  The  yield  components  varied  in  the
explanation of the yield of grains, in each place and year,  demonstrating that the
selection  based  on  the  characters  under  study  should  be  carefully  analyzed
individually in relation to the place and year, based on a historical average.

Keywords: Barley. Environment genotype interaction. Correlation.
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1 INTRODUÇÃO

A cevada é o mais antigo cereal em cultivo e ocupa o quarto lugar em

produção mundial de grãos, sendo alternativa no cultivo anual de inverno e utilizada

na alimentação animal e humana. Em nível mundial, 30% da produção é utilizada

para fins de malte e 70% para uso em ração (FAO, 2014); no Brasil, a fabricação de

malte  tem  sido  o  principal  destino  da  cevada  cultivada  em  escala  comercial

(MONTEIRO et al., 2018).

No Brasil, a cultura foi inserida no estado do Rio Grande do Sul, a partir

de  sementes  trazidas  pelos  imigrantes  europeus  e,  depois,  as  sementes  foram

importadas de diversos países. A expansão da cultura ocorreu na década de 1970

pela Companhia Cervejeira Brahma, que desenvolveu cultivares mais adaptadas aos

solos riograndenses. 

O Brasil importa cevada e malte, principalmente da Argentina, Europa e

Uruguai, em 2018, a importação de malte foi de 820 mil toneladas (CONAB, 2019),

demonstrando a insuficiência na produção para atender a demanda nacional,  a qual

é composta por maltarias nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.

Essa necessidade é aliada a oscilação na área plantada, que na última década foi

de  77  a  126  mil  hectares,  por  consequência  das  geadas  tardias  e  precipitação

elevada  no  período  da  colheita  (CAIERÃO,  2008)  fatores  estes  que  reduzem o

rendimento e a qualidade do grão.

O clima, a genética e o manejo são determinantes na produção de

cevada  para  fins  cervejeiros  (EMBRAPA  TRIGO,  2017).  Regiões  com  alta

luminosidade, baixa umidade relativa do ar e temperaturas amenas durante as fases

de formação, enchimento e maturação dos grãos são preferíveis para o cultivo (DE

MORI;  MINELLA,  2012),  resultando em um grão que respeite  as  exigências  em

relação a qualidade (BRASIL, 1996) requeridas para a fabricação de malte.

O malte de cevada, oriundo da quebra da dormência do grão, é o mais

utilizado na fabricação de cerveja,  porém, seu uso torna-se caro para produzir o

açúcar  necessário  no  processo  produtivo,  sendo  adicionado  adjuntos,  como por

exemplo, o milho ou arroz. Porém, cada vez que se substitui o malte do grão de

cevada  por  açúcar  de  milho  ou  comum,  a  cerveja  perde  qualidade  (REBELLO,

2009).

O cultivo de cevada cervejeira se torna vantajoso em relação a outras
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culturas de inverno, pela fixação de preço antes do cultivo, liquidez de mercado,

liberação antecipada da área para os cultivos de verão e deposição de palhada de

excelente  qualidade  para  manejo  de  plantas  daninhas  e  cobertura  do  solo  (DE

MORI; MINELLA, 2012).

Para obtenção de grãos com qualidade requerida para a fabricação de

malte,  o  trabalho se inicia  na fase do melhoramento genético.  Além das etapas

convencionais  de  melhoramento,  as  linhagens  são  submetidas  a  avaliações  de

qualidade do malte e aptidão organoléptica e sensorial para produção de cerveja.

Manter uma cultura produtora de grãos no inverno contribui para diluir

custos fixos da propriedade, aumentando o retorno financeiro da cultura de verão

(DE ALMEIDA et al., 2016). 

 Contudo, a instabilidade da cultura quanto ao rendimento e qualidade

para malteação reduzem sua competitividade no mercado. Fatores como o genótipo,

o  ambiente  e  a  interação  genótipo  ambiente  interferem  no  desempenho  dos

genótipos  em  campo  (COBER;  MORRISON,  2015).  Essa  interação  pode  ser

analisada via ensaios multi-ambientes, visando maximizar o potencial produtivo dos

genótipos em determinado(s) ambiente(s) nos quais são adaptados e estáveis em

relação as características desejáveis, como também, obter informações essenciais

para recomendação de cultivares (YAN; TINKER, 2006)

O rendimento  de  grãos  é  um caractere  quantitativo,  composto  pela

interação  de  caracteres,  e  portanto,  de  difícil  seleção.  O  conhecimento  dos

caracteres que interferem, positivamente ou negativamente nesse caractere, pode

ser  uma  ferramenta  útil  como  critério  de  seleção  para  novas  cultivares,  como

também, a estabilidade de rendimento dos genótipos (DENIZ; KAVURMACI; TOPAL,

2009).

Dessa forma, o objetivo do trabalho é fornecer informações referentes

a adaptabilidade e estabilidade de genótipos de cevada e  sobre as relações de

causa e efeito entre caracteres sobre o rendimento de grãos na cultura da cevada

cultivada em quatro ambientes e dois anos de cultivo.
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2 ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE GENÓTIPOS DE CEVADA

2.1 INTRODUÇÃO

Dentre os fatores que interferem no comportamento de genótipos em

campo, cita-se o genótipo, o ambiente e a interação genótipo x ambiente (IGA). O

valor fenotípico de um indivíduo quando avaliado em um ambiente, resulta da ação

do efeito genotípico sob a influência do meio ao qual foi submetido, como também

da interação entre o genótipo e o ambiente. 

A  interação  genótipo  x  ambiente  pode  ser  simples  ou  complexa;  a

simples não acarreta problemas ao melhorista, pois é proporcionada pela diferença

de variabilidade entre os genótipos nos ambientes, sendo que a posição relativa

destes não é alterada; na interação complexa, os genótipos apresentam diferentes

respostas  às  variações  ambientais,  considerando  diversos  ambientes  (CRUZ;

CARNEIRO, 2006).

A interação genótipo x ambiente é o principal complicador do trabalho

dos melhoristas,  seja  na fase de seleção ou na de recomendação de cultivares

(CRUZ;  CARNEIRO,  2006).  Para  amenizar  os  efeitos  da  interação  genótipo  x

ambiente, busca-se utilizar cultivares de ampla adaptabilidade e boa estabilidade.

Assim,  análises  de  adaptabilidade  e  estabilidade  são  utilizadas  para  avaliar  o

desempenho das cultivares e linhagens com o propósito de selecionar os materiais

de  acordo  com  a  capacidade  de  resposta  às  melhorias  do  ambiente  e

comportamento  altamente  previsível  em diferentes  ambientes,  aliando a isso  um

rendimento satisfatório. 

Diversas metodologias para avaliar a adaptabilidade e estabilidade são

propostas,  diferindo  em  relação  aos  parâmetros  adotados  e  nos  procedimentos

biométricos  utilizados  para  avaliá-la  ou  detalhamento  de  sua  análise  (CRUZ;

CARNEIRO, 2006).
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2.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.2.1 Genótipo, ambiente e interação genótipo x ambiente

A  mudança  na  performance  relativa  de  genótipos  em  diferentes

ambientes dificulta a avaliação de um determinado genótipo (HONGYU et al., 2015,

SOUZA  et  al.,  2013).  As  diferentes  expressões  de  um  caractere  constituem  o

fenótipo  e  a  variação  fenotípica  ocorre  em  virtude  de  diferenças  em  suas

constituições genéticas (variabilidade genética) e do ambiente (RAMALHO et al.,

2012). Embora o custo no aumento do número de locais para teste seja maior do

que  o  do  aumento  do  número  de  repetições,  pode-se  obter  informações  sobre

adaptabilidade  do  genótipo  em  estudo  e  a  magnitude  da  interação  genótipo  x

ambiente. 

Dois  conceitos  de  estabilidade  são  utilizados  na  estatística

(ANNICCHIARICO, 2002), a estabilidade estática, a qual requer um valor constante

de rendimento nos ambientes;  inversamente,  a  estabilidade dinâmica implica em

resposta  de  rendimento  do  genótipo  observada  sempre  de  forma  paralela  ao

rendimento médio dos genótipos em cada ambiente.  No melhoramento genético,

busca-se a estabilidade dinâmica, pois há chances de incremento de produtividade.

A adaptabilidade, refere-se a capacidade do genótipo apresentar alto rendimento em

resposta a melhoria do ambiente ou condição ambiental.

Para  avaliar  genótipos  quanto  a  adaptabilidade  e  estabilidade,  são

utilizados  diversos  métodos  estatísticos  que  estimam esses  critérios,  tais  como:

modelos  paramétricos  univariados,  multivariados,  não  paramétricos  e  mistos,

diferindo na capacidade de explicar a soma de quadrados da interação genótipo

ambiente.

Métodos  que  analisam  adaptabilidade  e  estabilidade  baseados  em

modelos mistos, análise de variância, regressão linear, análises multivariadas e não

paramétricas,  em 22  cultivares  de  trigo  foram comparados  por  Bornhofen  et  al.

(2017), os quais constataram que a utilização das metodologias de: Annicchiarico

(1992), Lin e Binns (1988) modificado por Carneiro (1998) e estabilidade pela média

harmônica  dos  valores  genotípicos  (MHVG)  por  modelos  mistos,  facilitaram  a

identificação de genótipos estáveis e ao mesmo tempo, mais produtivos. A análise
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via  GGE  biplot  simplifica  o  processo  de  seleção  quando  se  utiliza  um  número

elevado  de genótipos e  ocorre  IGA complexa,  caracterizada quando um mesmo

genótipo responde de maneira diferenciada às variações ambientais, isso permite

dizer que os melhores genótipos em um local podem não ser necessariamente os

melhores em outros locais (HONGYU et al., 2015).

2.2.2 Adaptabilidade e estabilidade em cevada

Programas de melhoramento genético vem trabalhando em busca de

constituições  genéticas  superiores,  considerando  a  interferência  ambiental  na

capacidade  de  produção  (SILVA,  et  al.,  2005),  visando  alta  estabilidade  e

adaptabilidade. Nesse sentido, o principal caractere a ser melhorado é o rendimento

de  grãos,  além  de  aprimorar  ou  melhorar  outros  caracteres  simultaneamente

(LOPES et al., 2002). O melhoramento genético de cevada também tem como pré-

requisito  a  necessidade  de  grãos  viáveis  e  com  alto  vigor  para  malteação

(CAIEIRÃO; ACOSTA, 2007).

Aspectos vinculados a condição climática e ao preço do produto são

limitantes para a produção (DE MORI; MINELLA, 2012). Assim, torna-se importante

estudar a influência do ambiente e a interação genótipo x ambiente dos genótipos

para auxiliar nos programas de melhoramento genético e posterior posicionamento

desses materiais em campo. Cultivares adaptadas a uma ampla gama de ambientes

é  um  dos  principais  objetivos  dos  melhoristas  de  plantas  (DEHGHANI;  EBADI;

YOUSEFI, 2006). Efeitos significativos de ambiente e interação genótipo x ambiente

são observadas para características de interesse em cevada (SAYD et al., 2017).

O  estudo  da  interação  genótipo  x  ambiente  reflete  as  diferenças

fenotípicas de determinados caracteres de acordo com a mudança no ambiente de

cultivo. Sayd et al. (2017) conduziram ensaios em dois locais com 113 genótipos de

cevada, verificaram que os caracteres classificação comercial (>2,5mm), peso de mil

grãos, altura de planta e grau de acamamento variaram entre os locais e entre os

genótipos nos locais.

Em  estudo  com  20  genótipos  de  cevada,  no  Iran,  utilizando  as

metodologias baseadas em regressão, análise não paramétrica e AMMI, verificou-se
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que  a  maior  variabilidade  foi  devida  ao  efeito  ambiental  (65,76%  da  soma  de

quadrados),  seguido  pela  interação  genótipo  x  ambiente  (21,19%)  e  genótipo

(8,15%).  A  variação  ambiental  dificilmente  será  controlada,  no  entanto,  para

desenvolver genótipos com baixa interação genótipo x ambiente pode-se utilizar-se

de  duas  estratégias:  estratificar  o  ambiente  em  sub-regiões  de  maior

homogeneidade ou desenvolver/utilizar genótipos com maior adaptabilidade a uma

maior gama de ambientes (BAHRAMI; BIHAMTA; SOLOUKI, 2009). 

Kendal,  Doğan  (2015)  também  encontraram  maior  contribuição  do

ambiente  (79,4%)  na  soma  de  quadrados,  ao  utilizar  quatro  genótipos  em  sete

ambientes e demonstraram haver diferenças importantes entre os ambientes para o

rendimento de grãos em cevada. Sarkar et al. (2014) em quatro anos de avaliação,

encontraram  diferentes  genótipos  próximos  ao  ideal  em  cevada  forrageira,

demonstrando  interação  genótipo  x  ambiente  complexa  e  responsável  pela

explicação da maior proporção da variação do que o genótipo sozinho. 

2.2.3 Adaptabilidade e estabilidade por Annicchiarico (1992), Eberhart e Russel 
(1966) e GGE Biplot (2000).

A  escolha  do  método  analítico  dos  dados  experimentais  depende

principalmente do número de ambientes disponível, da precisão requerida e o tipo

de informação desejada (SOUZA et al., 2013). 

O método de Annicchiarico (1992) baseia-se na análise de variância

conjunta  dos  experimentos,  desdobrando  a  soma  de  quadrados  dos  efeitos  de

ambientes  e  da  IGA  em  efeitos  de  ambientes  dentro  de  cada  genótipo.  Neste

método,  a  adaptabilidade  e  a  estabilidade  são  analisadas  pela  superioridade  do

genótipo  em  relação  à  média  de  cada  ambiente  via  um  índice  de  confiança

genotípico,  visando  mostrar  seu  comportamento  superior.  Os  índices  são

determinados  pelos  genótipos  que  apresentam maior  média  percentual  e  menor

desvio e expressam a estabilidade e adaptabilidade genotípica (CRUZ; CARNEIRO,

2006).  Destaca-se por  ser  de fácil  uso (SOUZA et  al.,  2013)  e  ser  aplicado em

situações nas quais se dispõe de poucos ambientes de avaliação (PFANN, 2010). 

A metodologia de Eberhart e Russel (1966) é uma das mais utilizadas

na recomendação de cultivares (CARGNIN; SOUZA; FOGAÇA, 2008),  pela qual,
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identificam-se  cultivares  posicionadas  para  regiões  específicas  ou  de  ampla

adaptabilidade. Para tal, em cada genótipo é realizada uma análise de regressão

linear simples da variável dependente e o índice ambiental, o que é definido como a

média de todos os genótipos no ambiente subtraído da média geral (PFANN, 2010). 

A estabilidade por  este método possui  conotação de previsibilidade,

interpretada pelos desvios da regressão linear, no qual o genótipo será considerado

estável  se o desvio for  pequeno.  Este conceito  interessa aos melhoristas e está

associado ao conceito de adaptabilidade (CRUZ; CARNEIRO, 2006). 

A análise de genótipos por ambiente geralmente é limitada a avaliação

genotípica baseada no efeito principal do genótipo, enquanto interações genótipo x

ambiente são tratadas como fator de confusão (YAN; TINKER, 2006). A metodologia

de  GGE  biplot  usa  a  decomposição  do  valor  singular  (SVD  -  Singular  Value

Decomposition), para explorar os ensaios multi-ambientes com a oportunidade de

visualização  dos  gráficos  de  biplot  entre  os  ambientes  de  teste,  genótipos  e

interação  genótipo-ambiente.  Considera  o  efeito  principal  de  genótipo  somado a

interação genótipo-ambiente.

O genótipo que alia  alta  média de rendimento e alta  estabilidade é

chamado de genótipo ideal. Kendal e Doğan (2015) ao analisarem quatro genótipos

em sete ambientes utilizando a metodologia GGE Biplot  pela análise “mean and

instability” puderam estratificar os genótipos em relação aos ambientes. 

Pelo método de Annicchiarico (1992), utilizando 25 genótipos de trigo

em  dez  ambientes  de  cultivo,  observaram  que  apenas  28%  dos  genótipos

demonstraram estar acima do índice de confiança (ωi) para produtividade geral, o

qual  indicou  que  esses  genótipos  mostraram  maior  estabilidade,  mantendo  a

produtividade  acima  da  média  mesmo  sob  diferentes  condições  ambientais

(POSSATTO  JUNIOR  et  al.,  2017).  O  método  possibilita  identificar  linhagens

estáveis  e  produtivas  como  também  recomendar  cultivares  para  ambientes

favoráveis e desfavoráveis. 
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2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.3.1 Características gerais do experimento

O experimento  foi  conduzido em dois  anos (ano I=  2017 e  ano II=

2018), no período de junho a dezembro de ambos os anos, na região Sul do Brasil.

Foram realizados em áreas de produtores de cevada, cooperados da Cooperativa

Agrária-PR,  em  quatro  locais  no  estado  do  Paraná,  nos  municípios  de  Candói,

Guarapuava (distrito de Entre Rios), Mangueirinha e  Pinhão (Tabela 1). O tipo de

solo é Latossolo Bruno Alumínico em todos os locais.  Os dados de temperatura

média e precipitação acumulada mensal estão apresentados nos Apêndices A a D. 

Tabela 1 – Locais de cultivo dos genótipos nos anos I (2017) e II (2018), latitude, longitude e altitude.
UTFPR, Pato Branco - PR, 2019.

Cidades Latitude(S) Longitude (W) Altitude (m) Época de plantio**

Candói (I) 25°33'22,6" 51°56'12,1" 911 21/05-30/06

Guarapuava (I)* 25°32'43,5" 51°29'40,2" 1109 01/06-10/07

Mangueirinha (I) 25°58'1,7" 52°12'25,5" 913 01/06-10/07

Pinhão (I) 25°43'13,9" 51°55'40,4" 877 01/06-10/07

Candói (II) 25°33'34,2 51°55'58,5’’ 920 21/05-30/06

Guarapuava (II)* 25°32'42,2" 51°29'34,7" 1109 01/06-10/07

Mangueirinha (II) 26°03'30,7 52°10'10,4’’ 900 01/06-10/07

Pinhão (II) 25°42'45,3" 51°58'0,0’’ 836 01/06-10/07

* Distrito de Entre Rios. ** de acordo com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para cevada cervejeira no
Paraná (Grupos I, II e III – solos tipo II e III). I - ano de 2017. II - ano de 2018.

2.3.2 Implantação, condução e manejo dos ensaios

A semeadura foi realizada nos dias 16, 17, 22 e 24 de junho de 2017, e

nos dias 23,  22,  24 e 20 de junho de 2018,  em Candói,  Pinhão,  Guarapuava e

Mangueirinha, respectivamente. No ano de 2017, em cada um dos experimentos

(locais) foram utilizados 22 genótipos de cevada, sendo seis cultivares indicadas

para as regiões de cultivo e 16 linhagens. Em 2018, utilizaram-se 27 genótipos de

cevada, sendo cinco cultivares comerciais e 21 linhagens em fase de VCU, obtidas

pela Embrapa (Tabela 2).
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Tabela 2 –  Obtentor e caracteres referentes a estatura,  ciclo e reação a doenças dos genótipos
utilizados em ambos os anos de condução do experimento. UTFPR, campus Pato Branco
- PR, 2019.

Ordem*
Cultivar/
linhagem

Obtentor
Estatura

(cm)
Ciclo** Reação a doenças

EME-ESPEME-MAT OID MRE FER GIB MMA
1 Anag 01 Fapa 81 93 137 MR S MR S S
2 Ana 02 Fapa 75 83 130 R R R S MR
3 Danielle Fapa 78 83 130 R R R S R
4 BRS Brau Embrapa 76 88 132 AS MR S S S
5 BRS Quaranta Embrapa 80 88 132 MR MR S S S
6 Lin01 Embrapa 70 79 123 - - - - -
7 Lin02 Embrapa 61 72 125 - - - - -
8 Lin03 Embrapa 85 75 122 - - - - -
9 Lin04 Embrapa 75 82 124 - - - - -

10 Lin05 Embrapa 71 77 123 - - - - -
11 Lin06 Embrapa 72 72 123 - - - - -
12 Lin07 Embrapa 76 72 121 - - - - -
13 Lin08 Embrapa 78 74 122 - - - - -
14 Lin09 Embrapa 66 76 122 - - - - -

* Ordem dos genótipos em relação a análise estatística ** Ciclo em dias  
EME= emergência; ESP= espigamento; MAT= maturação; OID= oídio; MRE= mancha em rede; FER= ferrugem
da folha; GIB= giberela; MMA= mancha marrom; BRU= brusone.
R: Resistente; MR: Moderadamente resistente; S: Suscetível; AS: altamente suscetível.

Em ambos  os  anos,  a  dessecação  pré  plantio  foi  realizada  com a

aplicação de Roundup Transorb® (2,5 L ha-1) e realizada aplicação de Ally®  (5 g ha-1)

entre a primeira e segunda aplicações de fungicida.

Todos os ensaios foram implantados em sistema de plantio direto, em

áreas  cultivadas  anteriormente  com  milho  (seguido  de  nabo  forrageiro,  em

Guarapuava)  ou  soja  (Candói,  Pinhão  e  Mangueirinha),  no  verão.  Para  a

semeadura,  foi  utilizada uma semeadora  de  parcelas  com seis  linhas  de quatro

metros de comprimento espaçadas 0,17 m entre linhas, a uma densidade de 280

sementes  viáveis  por  metro  quadrado,  previamente  tratadas  com  fungicida  e

inseticida. 

Para cálculo da adubação de manutenção foram observados os dados

da análise do solo, o que resultou, no ano de 2017, na aplicação de 400 Kg ha -1 de

adubo da fórmula  08-30-20 +  FTE (Fritted  Trace Elements)  em todos os  locais.

Também  foi  aplicado  48  Kg  ha-1 de  nitrogênio  (N)  em  cobertura  no  início  do

perfilhamento.  Em 2018, utilizou-se aplicação de 380  Kg ha-1  do mesmo formulado

e 59 Kg ha-1 de nitrogênio (N) em cobertura no início do perfilhamento. Os tratos

culturais empregados na condução do experimento foram baseados nas indicações

técnicas para a cultura da cevada (EMBRAPA TRIGO, 2015), eliminando-se sempre,
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a possibilidade de qualquer interferência de pragas e doenças no desenvolvimento

da  cultura  e,  consequentemente,  minimizando  seus  efeitos  nos  resultados  finais

obtidos.

As aplicações fitossanitárias foram feitas nos estádios de acordo com a

escala  fenológica  modificada  de  FEEKES-LARGE  (1954)  (Anexo  A)  e  estão

descritas na Tabela 3, para o ano I  (2017).  Para o ano II  (2018),  as aplicações

fitossanitárias estão descritas na Tabela 4.

Tabela 3 –  Aplicações fitossanitárias realizadas nos experimentos no ano de 2017 em todos os
locais. UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

Aplicação Estádio
Produto

comercial
Ingrediente

ativo
Alvo Dose (L ha-1)

1
2-4.

Perfilhamento
Tilt ® +

Versatilis ®
Propiconazol +
Fenpropimorfe

Manchas
foliares e oídio

0,5 + 0,3

2

5-10.
Elongamento

Nativo ®
Triazol +

Estrubilurina
Manchas
foliares

0,75 

5-10.
Elongamento

Bold ®
Neonicotinoide

+ Piretróide
Pulgão 0,4

3
10. 30 a 50%
das aristas

expandidas 
Folicur ® Tebuconazole 

Redução dos
níveis de

micotoxinas
1 

4
12 dias após

aplicação
anterior

Folicur ® Tebuconazole
 Redução dos

níveis de
micotoxinas

1

5
12 a 25 dias

após aplicação
anterior

Nativo ®
Triazol +

estrubilurina

Fechamento de
ciclo + controle

de manchas
0,75

Tabela 4 – Aplicações fitossanitárias realizadas nos experimentos no ano de 2018 em todos os
locais. UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

Aplicação Estádio
Produto

comercial
Ingrediente

ativo
Alvo Dose (l.ha-1)

1 2-4. Perfilhamento
Tilt ® +

Versatilis ®
Propiconazol +
Fenpropimorfe

Manchas
foliares e oídio

0,75 + 0,40

2

5-10. Elongamento
Fox Xpro +
Versatilis ®

Carboxamida
+Triazol +

Estrubilurina +
Fenpropimorfe

Manchas
foliares e oídio

0,75 + 0,40

5-10 Elongamento Bold ®
Neonicotinoide

+ Piretróide
Pulgão 0,4

3
10. 30 a 50% das

aristas expandidas 

Odin 430 SC ®
+ Unizeb Gold

®

Tebuconazole
+ Mancozebe

Redução dos
níveis de

micotoxinas
0,5 + 2*

4
12 dias após aplicação

anterior
Odin 430 SC ®

Tebuconazole
+ 

 Redução dos
níveis de

micotoxinas
0,5

5 12 dias após aplicação
anterior

Elatus ® +
Unizeb Gold ®

 Estrubilurina +
Mancozebe

Fechamento de
ciclo + controle

0,2 + 1,5*



27

de manchas

* Kg ha-1

A  colheita  foi  feita  utilizando  colhedora  de  parcelas  Wintersteiger®,

modelo Classic. Em 2017, a colheita foi realizada em 03, 05, 06 e 08/11, em Candói,

Pinhão, Mangueirinha e Guarapuava, respectivamente. Em 2018, foi realizada em

06,  08,  09  e  10/11,  em  Pinhão,  Candói,  Mangueirinha  e  Guarapuava,

respectivamente.

2.3.3 Delineamento experimental 

O experimento foi conduzido no delineamento experimental de blocos

ao acaso com três repetições em esquema trifatorial, composto por dois anos de

cultivo  (2017  e  2018)  x  quatro  locais  de  condução  do  experimento  (Candói,

Guarapuava, Mangueirinha e Pinhão - Estado do Paraná) x 22 genótipos de cevada

(2017) / 27 genótipos de cevada (2018).

A  parcela  foi  composta  por  seis  linhas  de  quatro  metros  de

comprimento e espaçamento de 0,17 m entre linhas, por ocasião do plantio. Para

fins de avaliação, utilizou-se as seis linhas da parcela, com 3,5 m de comprimento,

totalizando uma área útil de 3,57 m2 .

2.3.4 Análises estatísticas

Inicialmente, os dados foram submetidos aos testes de homogeneidade

das variâncias pelo teste de Bartlett e normalidade dos erros pelo teste de Lilliefors

em 5% de probabilidade de erro. Quando não atendidos os pressupostos, procedeu-

se a transformação dos dados adequada. 

Realizou-se análise de variância para cada local (Candói, Guarapuava,

Mangueirinha e Entre Rios), considerando os dois anos em conjunto (2017 e 2018),

com o objetivo de verificar se um mesmo local de avaliação, em relação aos dois

anos de ensaio de VCU, seria considerado um ambiente distinto, fundamental para

análise de adaptabilidade e estabilidade (CARGNIN; SOUZA; FOGAÇA, 2008),  e

verificação da significância da IGA. 

O modelo genético adotado para a análise de variância foi:
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Y ijk=μ+B /A jk+Gi+A j+GAij+Eijk                               (1)

Em que:

Yijk: observação do genótipo “i” no ambiente “j” no bloco “k”;
μ: média geral;
B/Ajk: efeito do bloco “k” no ambiente “j”;
Gi: efeito fixo do genótipo;
Aj: efeito fixo do ambiente;
GAij: efeito fixo da interação genótipo x ambiente;
Eijk: erro experimental.

Constatada a interação genótipo x ano em cada local,  os dados de

cada experimento foram submetidos à análise de variância individual no software

GENES (CRUZ, 2013), conforme o modelo matemático a seguir:

Y ij=μ+Gi+B j+Eij                                                                                  (2)

Em que:

Yij: observação do genótipo “i” na repetição j;
μ: média geral do caractere;
Gi: efeito fixo da linhagem “i”;
Bj: efeito aleatório da repetição “j”;
Eij: erro experimental.

Para  verificar  a  homogeneidade  de  variâncias  residuais  entre  os

ambientes  utilizou-se  o  critério  do  Fmáximo  (relação  entre  o  maior  e  o  menor

quadrados  médios  do  erro  dos  ambientes)  menor  ou  igual  a  sete  (PIMENTEL

GOMES, 1990).

Atendendo a esse critério, realizou-se análise da variância conjunta (α=

5%) utilizando oito  ambientes,  caracterizados  pela  combinação de  dois  anos  de

cultivo  (2017  e  2018)  e  quatro  locais  de  condução  do  experimento  (Candói,

Guarapuava, Mangueirinha e Pinhão/PR) e 14 genótipos de cevada, os quais foram

utilizados em ambos os anos de cultivo (Fórmula 1).

As  análises  de  adaptabilidade  e  estabilidade  foram  realizadas

utilizando  os  métodos  de  Annicchiarico  (1992)  modificado  por  Schmildt  e  Cruz

(2005),  Eberhart  e  Russel  (1966),   e  mean and instability do  GGE Biplot  (YAN,

2001). 

Pelo método de Annicchiarico (1992), a adaptabilidade e estabilidade

são medidas por um índice de confiança (W i), quanto maior for este índice, maior

será a segurança em recomendar determinado genótipo, conforme a Fórmula 3: 
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W i=Ῡ i .−Z (1−α).S i                                                    (3)

Em que:

Wi: índice de confiança (%);
Ῡi: média do genótipo i em porcentagem (%);
Z(1-α): valor na distribuição normal estandardizada, no qual a função de distribuição acumulada atinge
o valor (1- α), com nível de significância  α pré-fixado em 0,25;
Si: desvio padrão do genótipo i em porcentagem (%) ou transformação das médias de cada ambiente,
em porcentagem da média do ambiente (Ῡij) (SCHMILDT et al., 2011). 

O índice ambiental foi proposto por Schmildt e Cruz (2005), definido como a

diferença entre a média das cultivares avaliadas em cada ambiente e a média geral,

propondo  a  decomposição  do  Ii  para  ambientes  favoráveis  e  desfavoráveis

(SCHMILDT et al., 2011). 

Para ambientes favoráveis, nos quais os índices são maiores ou igual a zero,

segue a Fórmula 4:

Iif=Ῡ if−Z(1−α).S if                                                  (4)

Em que:

f: representação de ambientes favoráveis; 
I id=Ῡ id−Z(1−α). Sid                                                  (5)

Em que:

d: representa ambientes desfavoráveis.

O método proposto por Eberhart e Russel (1966) possui o seguinte modelo:

Y ij=βο i+β1 i I j+δ ij+εij                                               (6)

Em que:

Yij: média do genótipo i no ambiente j;
βοi: média do genótipo i em todos os ambientes;
β1i:  coeficiente  de regressão linear,  o  qual  mede a resposta  do i-ésimo genótipo  à  variação  do
ambiente;
I j : índice ambiental codificado;

δij : desvio da regressão;
εij : erro experimental médio.

A estabilidade é avaliada pelos desvios da regressão (δij) e pelo coeficiente

de  determinação  (R2)  e  a  adaptabilidade  pela  média  (β0 i) e  o  coeficiente  de

regressão (β1 i) .

O  modelo  utilizado  no  GGE  biplot  é  baseado  na  decomposição  do  valor

singular  -  singular  value  decomposition  (SVD)  dos  dois  primeiros  componentes

principais, conforme a Fórmula 7:
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Y ij=μ+β j+∑
n=1

k

λnξinηin+εij                                          (7)

Em que:

Yij= média do genótipo i no ambiente j;
μ= média geral;
βj= efeito principal do ambiente j;
ηin= valor singular;
λn e  ξin= vetores singulares para genótipos e ambientes para n= 1, 2,..., respectivamente;
εij= efeito residual.

No  software  GGE  biplot,  utilizou-se  os  seguintes  parâmetros:

Transformação  de  dados  (Transform =  0,  sem transformação),  escala  de  dados

(Scaling = 1, SD-scaled), centralização de dados (Data centering = 2, genótipo mais

interação genótipo x ambiente), e partição de valores singulares (SVP = 1, foco no

genótipo). 

Para  execução  das  referidas  análises  foram utilizados  os  softwares

GENES (CRUZ, 2013) e GGE Biplot (YAN, 2001).
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2.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.4.1 Análise da variância

Foram testados os dados de cada experimento de forma individual para

normalidade dos erros, pelo teste de Lilliefors e homogeneidade de variâncias pelo

teste  de  Bartlett.  Concluiu-se  que  os  erros  possuem  distribuição  normal  e  as

variâncias são homogêneas em todos os experimentos, em 5% de probabilidade de

erro. 

A análise de variância em cada local, considerando ambos os anos,

demostra  que  houve  interação  genótipo  x  ano  significativa,  demonstrando  a

necessidade de separação em ambientes distintos (APÊNDICE E). Dessa forma, a

análise seguiu com a formação de oito ambientes, compostos pela combinação de

local x ano.

De acordo com a análise de variância individual realizada para cada

um dos ambientes (Tabela 5), observa-se que o comportamento dos genótipos é

distinto dentro de cada ambiente (p< 0,05) exceto em Guarapuava/17 e Pinhão/17,

sendo não significativo para ambos os locais. 

O  rendimento  de  grãos  demonstrou  alterações  entre  os  ambientes,

com 4152,61 Kg ha-1 em Candói/17, registrando o menor valor médio em relação aos

demais ambientes, e, 6606,66 Kg ha-1  em Guarapuava/17, com maior valor médio.

Guarapuava  apresenta  os  maiores  valores  de  altitude  com  clima  adequado  ao

cultivo de cevada.

Tabela 5 – Quadrados médios dos genótipos (QMg) das análises de variância individuais, rendimento
de grãos (Kg ha-1) e coeficiente de variação (CV) de 14 genótipos de cevada avaliados
em 8 ambientes (2 anos x 4 locais) . UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

Ambientes QMg
Rendimento médio (Kg

ha-1)
CV (%)

Mangueirinha/17 2627598,7434** 4434,59 6,73

Candói/17 512376,9904** 4939,03 7,82

Guarapuava/17 278845,9875ns 6606,66 5,72

Pinhão/17 254152,7868ns 5633,56 10,12

Mangueirinha/18 3362014,6246** 5062,82 8,11

Candói/18 875479,8792** 4152,61 6,61
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Guarapuava/18 2097761,1285** 6167,98 7,22

Pinhão/18 1658389,8987** 5236,20 5,97

A relação entre o maior e o menor quadrado médio do erro foi de 4,32,

dessa  forma,  as  variâncias residuais  foram consideradas  homogêneas,  sendo  o

valor de referência proposto por PIMENTEL GOMES (1990) igual ou menor a sete, a

qual possibilita a realização da análise conjunta dos locais.

A análise conjunta de variância da produtividade de grãos (Tabela 6)

demonstrou que a fonte de variação genótipos x ambientes foi significativa em nível

de  5%  de  probabilidade  de  erro  (P<  0,05).  Os  fatores  genótipos  e  ambientes,

isoladamente, também demonstraram significância a 5%. 

Tabela 6 – Análise conjunta de variância da produtividade de grãos (Kg ha-1), de 14 genótipos de

cevada avaliados em 8 ambientes (2 anos x 4 locais). UTFPR, campus Pato Branco - PR,

2019.

Fonte de variação GL Soma de quadrados Quadrado médio

Blocos/Ambientes 16 7195948.1506 449746.7594

Blocos 2 110525.8582 55262.9291

Blocos x Ambientes 14 7085422.2924 506101.5923

Genótipos 13 56687655.4492 4360588.8807*

Ambientes 7 202633489.1267 28947641.3038*

Genótipos x Ambientes 91 94978405.0584 1043718.7369*

Erro 208 32402043.5862 155779.0557

Total 335 393897541.3711 -

Média 5279,18 Kg ha-1

CV (%) 7,48

QMr+/Qmr- 4,32

* significativo em nível  de 5% de probabilidade de erro pelo teste F da Anova; CV coeficiente de variação;
QMr+/Qmr- relação entre o maior e o menor quadrado médio.

A média geral de rendimento de grãos do experimento, de 5279 Kg ha -1

foi superior a média da região Sul do Brasil, principal produtora de cevada do país,

em ambos os anos de cultivo, a qual em 2017 foi 2602,00 Kg ha -1 e em 2018 de

3136  Kg ha-1 (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2018).

O coeficiente de variação (CV) médio do experimento foi  de 7,48%,

demonstrando boa precisão experimental, semelhante ao obtido por Borowski (2012)

em experimento com cevada, conduzido em quatro locais de ensaio no Rio Grande

do Sul.  

A  significância  do  efeito  da  interação  entre  genótipos  x  ambientes

indica a necessidade do estudo de adaptabilidade e estabilidade dos genótipos para
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identificar genótipos com maior adaptabilidade (CRUZ; CARNEIRO, 2006).  

2.4.2 Análises de adaptabilidade e estabilidade

Os métodos utilizados mensuram diferentes  índices de cálculo  para

analisar adaptabilidade e estabilidade, os quais estão apresentados na Tabela 7. O

método de Annicchiarico (1992) modificado por Schmildt e Cruz (2005) foi escolhido

pela facilidade de uso e por permitir utilizá-lo mesmo com um número limitado de

locais, juntamente com o método de Eberhart e Russel (1966). 

Tabela 7 – Média de rendimento de grãos (Kg ha-1) de 14 genótipos de cevada e estimativas dos
parâmetros de adaptabilidade e estabilidade pelos métodos de Eberhart e Russel (1966)
- ß1 e S²d, de Annicchiarico (1992) - Wi, Wif e Wid e  mean and instability -  GGE Est
.UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

Genótipo Média
 (Kg ha-1)

(ß1)1 (R2(%))1 (S²d)1 Wi
2 Wif

2 Wid
2  Est3

Anag 01 5451,45 0,80ns 71,62 1,53** 97,35 97,41 97,28 12

Ana 02 5657,02 1,09ns 56,63 6,82** 97,23 96,55 96,35 14

Danielle 5811,08 1,01ns 83,63 0,11** 105,23 104,15 107,01 4

BRS Brau 4113,91 1,35** 44,96 1,74** 58,79 76,37 49,47 8

BRS
Quaranta

5289,54 0,91ns 78,13 0,13** 95,10 92,38 96,14 10

Lin01 5071,46 1,15ns 85,02 0,13** 90,59 90,42 90,17 9

Lin02 5300,50 0,96ns 64,58 0,36** 92,31 94,48 90,67 13

Lin03 5759,91 0,88ns 72,83 0,18** 103,19 100,61 106,50 2

Lin04 5523,52 0,85ns 77,00 0,12** 99,69 96,71 102,92 6

Lin05 4987,76 0,95ns 83,41 0,09* 89,82 94,13 87,72 1

Lin06 5059,04 1,05ns 89,30 0,05ns 91,52 95,41 89,40 7

Lin07 5071,51 1,21* 67,03 0,53** 85,80 98,52 79,91 11

Lin08 5352,89 0,98ns 95,39 -0,01ns 99,37 99,22 99,33 3

Lin09 5458,94 0,80* 87,92 0,02ns 99,74 96,35 102,49 5

Média geral 5279,18

* significativo em nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste F; ns não significativo.
1 ß1=coeficiente, R2=coeficiente de determinação  e S²d= desvio da regressão (valor em x105);  2  Wi=índice de
confiança Wi,  Wif= adapabilidade à ambientes favoráveis e Wid= adaptabilidade à ambientes desfavoráveis;  3

Est= rank para estabilidade pela função mean and instability do GGE Biplot.

O  genótipo  3  (cultivar  Danielle)  obteve  o  maior  rendimento  médio,

considerando todos os ambientes;  e,  o  genótipo 4 (cultivar  BRS Brau)  obteve o

menor rendimento médio. A cultivar Danielle foi lançada recentemente, no ano de

2017, e, a cultivar BRS Brau foi lançada em 2009. O tempo do material genético no
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mercado contribui para a “quebra” ou perda de resistência genética da planta em

relação  à  doenças,  pelo  desenvolvimento  de  novas  raças  na  população  de

patógenos durante esses dez anos de cultivo desse material  genético (CASELA,

2005).

Pelo  método  de  Eberhart  e  Russel  (1966),  baseado  em  regressão

linear, obtém-se informações sobre adaptabilidade e estabilidade, dada em função

do coeficiente de regressão (ß1)  e  dos desvio  da regressão (S²d).  Se ß1=1,  os

genótipos  apresentam  adaptabilidade  geral/ampla;  se  ß1>1,  os  genótipos

apresentam adaptabilidade específica a ambientes favoráveis; e, ß1<1, os genótipos

apresentam adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis (CARVALHO et

al., 2013). 

Os genótipos Anag01, Ana02, Danielle, BRS Quaranta, Lin01, Lin02,

Lin03,  Lin04,  Lin05,  Lin06  e  Lin08  apresentaram  adaptabilidade  fenotípica  geral

(Tabela 7), sendo que o genótipo Danielle também obteve o maior rendimento médio

em todos os  locais  (Tabela  7).  Em ambientes  classificados como favoráveis,  os

genótipos BRS Brau e Lin09 demonstraram ser eficientes em aproveitar os recursos,

expressando-os  em  aumento  de  rendimento.  Em  ambientes  classificados  como

desfavoráveis,  apenas  o  genótipo  Lin09  se  mostrou  adaptado,  com  rendimento

médio de 5458,94 Kg ha-1.

A estabilidade demonstra a previsibilidade de comportamento diante

dos estímulos de ambiente (CARGNIN;  SOUZA;  FOGAÇA,  2008)  e é dada pelo

componente  da  variância  devido  aos  desvios  da  regressão  (S²d).  O  genótipo

apresenta estabilidade quando o S²d=0 e pouca estabilidade quando S²d≠0. Assim,

os  genótipos  Lin06,  Lin08  e  Lin09  atendem  a  esses  critérios,  demonstrando

estabilidade de comportamento. Em estudo desenvolvido por Bahrami, Bihamta e

Solouki (2009) analisando 20 genótipos de cevada em seis locais durante dois anos

esse método de avaliação de estabilidade corroborou com resultados obtidos pelos

métodos de regressão de Perkins and Jinks (1968), de Finlay e Winkilson (1963) e

AMMI. 

Por  este  método,  o  genótipo  ideal  seria  aquele  que  apresenta

rendimento de grãos elevado, coeficiente de regressão (ß1) próximo da unidade e

desvios  de  regressão  (S²d)  não  diferindo  significativamente  de  zero,  com  alto

coeficiente de determinação (R2). Seguindo esses critérios, o genótipo mais próximo

ao  ideal  seria  o  genótipo  Lin08.  Apresenta  o  7o maior  rendimento,  aliado  a
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adaptabilidade  geral  e  estabilidade  de  comportamento,  com  coeficiente  de

determinação de 95,39%.

Pelos parâmetros do método de Annicchiarico (1992), a estabilidade é

analisada pela estimação de um índice de confiança (W i), pelo qual o genótipo mais

estável  apresenta  valor  superior  a  média  ambiental,  W i>100 (CARVALHO et  al.,

2013).

Tal índice de confiança mede a superioridade do genótipo em relação à

média de cada ambiente.  Pelo índice  W2
i e  W2

if ,  os genótipos Danielle  e Lin03

apresentaram  índices  acima  de  100,  indicando  menor  risco  de  apresentarem

comportamento abaixo da média em uma ampla gama de condições ambientais,

representadas  pelos  ambientes  utilizados  nos  experimentos.  Em  ambientes

desfavoráveis, os genótipos Danielle, Lin03, Lin04 e Lin09 apresentaram Wi>100,

destacando-se o genótipo Danielle que apresentou desempenho 7,01% superior aos

demais nos ambientes desfavoráveis. 

O genótipo Danielle se destacou em ambas as condições ambientais,

pois alia o maior rendimento médio, com estabilidade e adaptabilidade a todos os

tipos de ambiente (favoráveis e desfavoráveis).

De acordo com a classificação dos ambientes (Tabela 8), a maioria foi

classificado como desfavorável para o cultivo da cevada. 

Tabela 8 – Índice ambiental e classificação de ambientes favoráveis e desfavoráveis para cultivo, de
acordo com a metodologia de Annicchiarico (1992). Valores obtidos pela avaliação do
rendimento de grãos de 14 genótipos de cevada em oito ambientes (2 anos x 4 locais).
UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

Ambiente Média (Kg ha-1) Índice  Classe

Mangueirinha/17 4434,59 -844,60 Desfavorável

Candói/17 4939,03 -340,15 Desfavorável

Guarapuava/17 6606,66 1327,48 Favorável

Pinhão/17 5633,56 354,38 Favorável

Mangueirinha/18 5062,82 -216,36 Desfavorável

Candói/18 4152,61 -1126,57 Desfavorável

Guarapuava/18 6167,98 888,80 Favorável

Pinhão/18 5236,20 -42,99 Desfavorável

Destaca-se o local de Guarapuava, sendo classificado como favorável

em ambos os  anos,  demonstrando ser  um local  apto  para  o  cultivo  de cevada.

Porém, deve-se ter cautela na interpretação do resultado desse índice, pois a média
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nos  locais  desfavoráveis  foi  superior  a  média  paranaense  de  produtividade  de

cevada,  a  qual  em  2017  foi  2602,00  Kg  ha -1 e  em  2018  de  3136  Kg  ha-1

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2018).

A  localidade  com  maiores  altitude,  coeficiente  fototermal  e

disponibilidade  de  radiação,  aliado  a  temperaturas  amenas,  favoreceram  o

alongamento  de  ciclo,  o  qual  possibilitou  diferenciar  melhor  os  componentes  de

rendimento,  favorecendo  a  classificação  desse  local  como  favorável  pelo  índice

ambiental de Annicchiarico (1992).

A análise GGE Biplot se destaca por gerar informações em relação ao

desempenho de genótipos em ambientes de fácil  visualização dos resultados em

saídas gráficas (SILVA, R. et al.,  2011; SILVA, R.; BENIN, 2012). Pela avaliação

mean and instability,  podemos verificar na Figura 1, quais são os genótipos com

maior produtividade média e estabilidade.

Figura 01 –  Biplot de análise de “média e estabilidade” gerado pelo GGE Biplot utilizando modelo
“G+GE”  de  14  genótipos  de  cevada  em relação  ao  rendimento  de  grãos  (Kg  ha -1).
UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

Os  rendimentos  médios  dos  genótipos  são  estimados  por  suas

projeções no eixo X do ATC (Average Tester Coordinate - coordenada média do
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testador). O ambiente médio, como a localização virtual, é indicado por um círculo e

indica o final positivo do eixo X do ATC (MOHAMMADI et al., 2015).

O eixo das abscissas (linha de seta única), indica que quanto mais a

direita do biplot estiver alocado o genótipo, em relação aos demais, ele apresenta

rendimento  superior  (Figura  1).  Os  genótipos  Danielle,  Lin03  e  Ana  02

demonstraram ser os mais produtivos e o genótipo BRS Brau o menos produtivo. O

biplot explicou 65,6% da interação G+GXA.

Para  inferir  sobre  a  estabilidade,  deve-se  observar  o  eixo  das

ordenadas  (linha  de  setas  duplas),  no  qual  os  genótipos  mais  estáveis  devem

apresentar  a  menor  projeção  possível  em  relação  a  linha  de  duas  setas.  Os

genótipos  Lin05,  Lin03  e  Lin08  foram  os  mais  estáveis.  O  ranqueamento  dos

genótipos em relação a estabilidade pode ser confirmado na Tabela 7. 

Um “genótipo ideal” deve apresentar um desempenho médio elevado e

alta estabilidade entre ambientes (YAN; TINKER, 2006). Em trigo, Cargnin, Souza e

Fogaça  (2008)  afirmam  que  é  difícil  encontrar  genótipos  que  apresentem

comportamento ideal. A análise de “genótipo ideal”, gerado pelo GGE Biplot, alia alta

produtividade média e estabilidade em um genótipo fictício, o qual possui grandes

pontuações no componentes principais 1 (PC1) (alto rendimento médio) e pequeno

(absoluto) PC2 (componente principal 2), o qual indica alta estabilidade. 

Por proximidade ao genótipo ideal é possível estabelecer o genótipo

mais favorável a essa condição. Tenta definir as interações GxA em um parâmetro,

distância do genótipo ideal, resumindo a complexidade da interação por este único

parâmetro (MOHAMMADI et al., 2015).

Os genótipos mais próximos ao ideal foram os genótipos Danielle e

Lin03. Pois, apresentam os maiores rendimentos dentre os demais e apresentam,

simultaneamente, maior estabilidade (Figura 2). O genótipo Lin05 ficou em primeiro

lugar  no  rank  de  estabilidade,  porém,  apresentou  o  segundo  menor  rendimento

médio.  Dessa  forma,  o  termo  “alta  estabilidade”  apenas  é  significativo  quando

associado ao rendimento  médio elevado,  demonstrando pouca confiabilidade em

selecionar apenas por estabilidade (YAN; TINKER, 2006).

Alguns  autores  utilizaram  essas  metodologias,  em  cevada

(MOHAMMADI et al., 2015), trigo (BORNHOFEN et al., 2017), milho (ALWALA et al.,

2010, HONGYU et al., 2015), os quais concordam na eficiência em utilizá-las para

avaliação e recomendação de genótipos, como também, apresentar de forma visual,
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e, portanto, de mais fácil compreensão os dados de ensaios multi-ambiente. 

Figura 02 – Biplot de análise de “genótipo ideal” gerado pelo GGE Biplot utilizando modelo “G+GE”
de  14  genótipos  de  cevada  em relação  ao  rendimento  de  grãos  (Kg  ha -1).  UTFPR,
campus Pato Branco - PR, 2019.
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2.5 CONCLUSÕES 

O  caractere  rendimento  de  grãos  apresentou  forte  influência  da

interação genótipo x ambiente. 

A cultivar Danielle, e as linhagens Lin03 e Lin08 apresentaram maior

estabilidade e adaptabilidade aos ambientes utilizados no experimento.

As  linhagens  se  mostraram  promissoras  pela  capacidade  de

adaptabilidade  a  ambientes  favoráveis  e/ou  desfavoráveis,  destacando-se  Lin03,

Lin04 e Lin09 em ambientes desfavoráveis e a Lin07 em ambientes favoráveis
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3 RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO EM GENÓTIPOS DE CEVADA

3.1 INTRODUÇÃO 

O  campo  de  estudo  das  correlações  é  vasto,  sendo  utilizado  para

avaliar a magnitude e o sentido das associações entre dois caracteres. Porém, a

informação  se  torna  incompleta,  no  sentido  de  não  fornecer  subsídios  para

conclusões sobre os efeitos diretos e indiretos sobre o caractere de interesse.

O rendimento de grãos é um caractere complexo, o qual, por vezes,

envolve  pequena  contribuição  de  muitos  caracteres,  por  ser  de  natureza

essencialmente  quantitativa.  Compreender  de  que  forma  os  componentes  de

rendimento  influenciam no  rendimento  é  importante,  no  sentido  de  possibilitar  a

avaliação e seleção por meio de caracteres secundários, os quais possuam efeitos

diretos e/ou indiretos sobre o mesmo.

Nesse sentido, as relações de causa e efeito se tornam um recurso

interessante da estatística multivariada, nas quais, correlações entre caracteres de

interesse são desdobradas em efeitos diretos e indiretos de caracteres secundários,

explicativos  ou  independentes  sobre  uma  variável  principal  ou  dependente

(geralmente o rendimento de grãos).

3.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.2.1 Correlação linear entre caracteres

O termo correlação linear pressupõe a existência de uma relação linear

entre dois caracteres, ou seja, uma determinada mudança em um caractere envolve

sempre  uma  certa  mudança  constante  no  valor  médio  correspondente  de  outro

caractere (WRIGHT, 1921).

A correlação linear entre dois caracteres, desconsiderando quaisquer

outros  caracteres  que  podem  variar  simultaneamente  é  chamada  de  correlação

linear simples ou total; quando um ou mais caracteres são mantidos em um nível

constante, chama-se correlação parcial; e, a relação combinada entre  dois grupos
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de caracteres é chamada de correlação múltipla ou correlação canônica (LITTLE;

HILLS,  1978).  A  correlação  entre  caracteres  tem   origem  genética  e  ambiental

(COIMBRA  et  al.,  2005).  A  correlação  fenotípica  é  a  associação  entre  dois

caracteres  que  podem  ser  observados  diretamente,  a  correlação  genética  é  a

associação dos valores reprodutivos (variância genética aditiva) dos dois caracteres

(BOCIANOWSKI et al., 2016).

O coeficiente de correlação linear é uma medida de dependência entre

os caracteres, indicado por ρ. As estimativas do coeficiente ρ são indicadas por ρ̂

ou r, calculado pela Fórmula 8.

r=
COVxy

√σ
2 x×σ

2 y
                                        (8)

Em que:

r: correlação fenotípica de Pearson;
COVxy: covariância entre os caracteres X e Y;
σ2x e σ2y: variância dos caracteres X e Y, respectivamente.

 

A raiz quadrada do denominador sempre será positiva, sendo assim, o

sinal  de  r  dependerá  apenas  do  numerador,  sendo  positivo  ou  negativo  e  no

intervalo fechado de [-1, +1], sendo -1, correlação perfeita negativa e +1 correlação

perfeita positiva (WRIGHT, 1921). O valor de r elevado ao quadrado corresponde ao

coeficiente  de  determinação  R²  (PIMENTEL-GOMES;  GARCIA,  2002),designado

como a  proporção da variação em Y explicada  pela  variação nos  dois  ou  mais

caracteres (LITTLE; HILLS, 1978).

No  melhoramento  genético,  o  entendimento  do  sentido  e  grau  de

associação entre os caracteres possui papel fundamental no desenvolvimento de

estratégias de seleção que facilitem a obtenção de genótipos superiores (OLIVOTO

et al.,  2017).  O r  reflete o grau de associação entre caracteres, importante para

saber a influência na seleção de um caractere na expressão de outros (LOPES et

al., 2002); tendo a escolha de selecionar via caracteres de mais fácil mensuração e

alta herdabilidade (CARVALHO; LORENCETTI; BENIN, 2004).

No entanto, a correlação linear simples entre caracteres é apenas uma

medida de associação, ou seja, não permite conclusões sobre causa e efeito, não

possibilitando o uso de inferências sobre o tipo de associação que comanda o par de

caracteres X/Y (COIMBRA et al., 2005).
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3.2.2 Análise de trilha

Visto  a  importância  das  correlações,  Wright  (1921)  desenvolveu  o

método de análise de trilha, no qual a correlação entre caracteres possibilita ampliar

as relações de causa e efeito das correlações, onde se estuda o efeito direto de um

caractere  explicativo  (x)  sobre  um  caractere  dependente  (y)  após  remover  a

influência de todos os outros caracteres explicativos (xj)  da análise (CARVALHO;

LORENCETTI; BENIN, 2004), utilizando para tal, equações de regressão em que os

caracteres são previamente padronizados (CRUZ; CARNEIRO, 2006).

Na agricultura, os melhoristas de plantas utilizam esse tipo de análise

para  auxiliar  na  identificação  de  características  que  são  uteis  como critérios  de

seleção para melhorar o rendimento das culturas (BOCIANOWISKI et al., 2016). A

análise  proporciona  conhecimento  detalhado  das  influências  dos  caracteres

envolvidos em um diagrama previamente estabelecido, e justifica a existência de

correlações positivas e negativas, de altas e baixas magnitudes entre os caracteres

(SILVA et al., 2005).

Como  estratégia  de  seleção,  nem  sempre  é  suficiente  considerar

apenas  o  caractere  de  interesse  principal.  Com  a  análise  de  trilha,  permite-se

analisar a relação de causa e efeito para possibilitar a seleção indireta, quando o

caractere explicativo tem elevada correlação e efeito direto sobre o caractere de

interesse (TOEBE et al., 2017). Caracteres explicativos de alta correlação favorável,

porém com baixo efeito direto indicam que a seleção truncada no caractere auxiliar

pode proporcionar ganhos satisfatórios no caractere dependente (CAVALCANTE et

al., 2006). 

A confiabilidade dos dados obtidos pela análise de trilha ocorre devido

a elevada predição da análise, caracterizada pelo R2  aliado a um reduzido efeito

residual (TOEBE et al.,  2017) e o sucesso da análise depende, basicamente, da

formulação do relacionamento de causa-efeito  entre os caracteres (SILVA et  al.,

2005), essa relação entre caracteres pode indicar ligação de genes ou ser resultado

de pleiotropia (KACZMAREK et al., 2004).



43

3.2.3 Associação entre caracteres em cevada

O  rendimento  de  grãos  é  determinado  por  muitos  caracteres

agronômicos,  a  maioria  dessas  características  são  controladas  por  loci  de

características quantitativas (QTLs) e são difíceis de selecionar, pois exibem uma

gama contínua de variação fenotípica  e podem facilmente  serem afetadas pelos

fatores ambientais (WANG et al., 2010).

Em cereais, com uma população de plantas constante, o rendimento

de grãos pode ser obtido pelo produto de três componentes: número de espigas por

área,  número  de  grãos  por  espiga  e  peso  médio  de  grãos,  e  esses  três

componentes,  até  certo  limite,  apresentam  variação  independente  um  do  outro

(SILVA et al., 2005). 

A  mudança  de  ambiente,  em relação  a  um mesmo genótipo,  pode

apresentar  alterações  em  atributos  significativos  para  a  malteação  da  cevada.

Molina Cano et al. (2000), verificaram que o teor de proteínas e hordeínas causou

diminuição significativa no extrato de malte em amostras de um local em relação a

outro, demonstrando a interferência ambiental na determinação de um caractere, e

este, influenciando de forma negativa um atributo qualitativo da cevada.

 Em programas de melhoramento genético, o estudo de associação

entre  caracteres  é  importante  pela  possibilidade  de  seleção  indireta  de  plantas

quando  o  caractere  desejado  é  de  difícil  mensuração  e/ou  possui  baixa

herdabilidade  (CRUZ;  CARNEIRO,  2006).  Dessa  forma,  a  seleção  indireta  em

caracteres que possuam correlação com o caractere de interesse e possuam alta

herdabilidade, permite progresso na seleção. A avaliação morfológica e fenológica

da  cevada  é  necessária  para  determinar  sua  importância  no  incremento  do

rendimento de grãos (MADAKEMOHEKAR et al., 2015). 

Correlações  genotípicas  positivas  (r=0,61)  foram  encontradas  entre

peso de mil grãos e classificação comercial  (>2,5mm), e entre altura de planta e

rendimento de grãos (AMABILE et al.,  2015). Os caracteres peso de mil grãos e

altura de planta são de mais fácil mensuração do que os caracteres classificação

comercial  e  rendimento  de  grãos.  Bhutta,  Barley  e  Ibrahim  (2005)  também

encontraram correlação genotípica significativa entre peso de mil grãos e número de

espiguetas  por  espiga  com  rendimento  de  grãos;  e,  correlação  negativa  e

significativa entre número de afilhos férteis por metro com rendimento de grãos. O
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caractere peso de mil grãos, por sua vez, teve correlação positiva e significativa com

comprimento  de  pedúnculo  (0,734),  confirmando,  via  análise  de  trilha,  que  esse

caractere tem influência no rendimento de grãos, com efeito direto.

Wang et al. (2010) realizaram análise de correlação de Pearson para

verificar possíveis relações existentes entre dias para espigamento, comprimento de

espiga, número de grãos por espiga, densidade de grãos, comprimento de arista

com a altura da planta. Verificaram que a densidade de grãos (r= -0,59) e dias para

espigamento (r= -0,29) tem relação inversa e o comprimento de espiga (r= 0,60) e

da arista (r=0,50) tem relação positiva com a altura de planta em cevada.
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3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.3.1 Características gerais do experimento

O experimento foi conduzido em dois anos (2017 e 2018), no período

de junho a novembro de ambos os anos, na região Sul do Brasil. Foram realizados

em áreas de produtores de cevada, cooperados da Cooperativa Agrária-PR,  em

quatro locais no estado do Paraná, no município de Candói, Guarapuava (distrito de

Entre Rios), Mangueirinha e  Pinhão (Tabela 9). O tipo de solo é Latossolo Bruno

Alumínico  em  todos  os  locais.  Os  dados  de  temperatura  média  e  precipitação

acumulada mensal estão apresentados nos Apêndices A a D

Tabela 9 – Locais de cultivo dos genótipos nos anos I (2017) e II (2018), latitude, longitude e altitude.
UTFPR, Pato Branco - PR, 2019.

Cidades Latitude(S) Longitude (W) Altitude (m) Época de plantio**

Candói (I) 25°33'22,6" 51°56'12,1" 911 21/05-30/06

Guarapuava (I)* 25°32'43,5" 51°29'40,2" 1109 01/06-10/07

Mangueirinha (I) 25°58'1,7" 52°12'25,5" 913 01/06-10/07

Pinhão (I) 25°43'13,9" 51°55'40,4" 877 01/06-10/07

Candói (II) 25°33'34,2 51°55'58,5’’ 920 21/05-30/06

Guarapuava (II)* 25°32'42,2" 51°29'34,7" 1109 01/06-10/07

Mangueirinha (II) 26°03'30,7 52°10'10,4’’ 900 01/06-10/07

Pinhão (II) 25°42'45,3" 51°58'0,0’’ 836 01/06-10/07

* Distrito de Entre Rios. ** de acordo com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para cevada cervejeira no
Paraná (Grupos I, II e III – solos tipo II e III). I - ano de 2017. II - ano de 2018.

3.3.2 Implantação, condução e manejo dos ensaios

A semeadura foi realizada nos dias 16, 17, 22 e 24 de junho de 2017, e

nos dias 23,  22,  24 e 20 de junho de 2018,  em Candói,  Pinhão,  Guarapuava e

Mangueirinha, respectivamente. No ano de 2017, em cada um dos experimentos

(locais) foram utilizados 22 genótipos de cevada, sendo seis cultivares indicadas

para as regiões de cultivo e 16 linhagens. Em 2018, utilizaram-se 27 genótipos de

cevada, sendo 5 cultivares comerciais e 21 linhagens em fase de VCU, obtidas pela

Embrapa (Tabela 10).
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Tabela 10 – Obtentor e caracteres referentes a estatura, ciclo e reação a doenças dos genótipos
utilizados em ambos os anos de condução do experimento. UTFPR, campus Pato Branco
- PR, 2019.

Ordem*
Cultivar/
linhagem

Obtentor
Estatura

(cm)
Ciclo** Reação a doenças

EME-ESPEME-MAT OID MRE FER GIB MMA
1 Anag 01 Fapa 81 93 137 MR S MR S S
2 Ana 02 Fapa 75 83 130 R R R S MR
3 Danielle Fapa 78 83 130 R R R S R
4 BRS Brau Embrapa 76 88 132 AS MR S S S
5 BRS Quaranta Embrapa 80 88 132 MR MR S S S
6 Lin01 Embrapa 70 79 123 - - - - -
7 Lin02 Embrapa 61 72 125 - - - - -
8 Lin03 Embrapa 85 75 122 - - - - -
9 Lin04 Embrapa 75 82 124 - - - - -

10 Lin05 Embrapa 71 77 123 - - - - -
11 Lin06 Embrapa 72 72 123 - - - - -
12 Lin07 Embrapa 76 72 121 - - - - -
13 Lin08 Embrapa 78 74 122 - - - - -
14 Lin09 Embrapa 66 76 122 - - - - -

* Ordem dos genótipos em relação a análise estatística ** Ciclo em dias  
EME= emergência; ESP= espigamento; MAT= maturação; OID= oídio; MRE= mancha em rede; FER= ferrugem
da folha; GIB= giberela; MMA= mancha marrom; BRU= brusone.
R: Resistente; MR: Moderadamente resistente; S: Suscetível; AS: altamente suscetível.

Em ambos  os  anos,  a  dessecação  pré  plantio  foi  realizada  com a

aplicação de Roundup Transorb® (2,5 L ha-1) e realizada aplicação de Ally (5 g ha -1)

entre a primeira e segunda aplicações de fungicida.

Em ambos  os  anos,  os  ensaios  foram implantados  em  sistema  de

semeadura direta na palha, em áreas cultivadas anteriormente com milho (seguido

de nabo forrageiro, em Guarapuava) ou soja (Candói, Pinhão e Mangueirinha), no

verão. Para o plantio, foi utilizada uma semeadora de parcelas com seis linhas de

quatro metros de comprimento espaçadas 0,17 m entre linhas, a uma densidade de

280 sementes viáveis por metro quadrado, previamente tratadas com fungicida e

inseticida. 

Para cálculo da adubação de manutenção foram observados os dados

da análise do solo, o que resultou, no ano de 2017, na aplicação de 400 Kg ha -1 de

adubo da fórmula  08-30-20 +  FTE (Fritted  Trace Elements)  em todos os  locais.

Também  foi  aplicado  48  Kg  ha-1 de  nitrogênio  (N)  em  cobertura  no  início  do

perfilhamento. Em 2018, utilizou-se aplicação de 380 Kg ha-1 do mesmo formulado e

59 Kg ha-1 de  nitrogênio (N)  em cobertura  no início  do  perfilhamento. Os tratos

culturais empregados na condução do experimento foram baseados nas indicações
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técnicas para a cultura da cevada (EMBRAPA TRIGO, 2015), eliminando-se sempre,

a possibilidade de qualquer interferência de pragas e doenças no desenvolvimento

da  cultura  e,  consequentemente,  minimizando  seus  efeitos  nos  resultados  finais

obtidos.

As aplicações fitossanitárias foram feitas nos estádios de acordo com a

escala  fenológica  modificada  de  FEEKES-LARGE  (1954)  (Anexo  A) e  estão

descritas na Tabela 11, para o ano I (2017) e na Tabela 12 para o ano II (2018).

Tabela 11 –  Aplicações fitossanitárias realizadas nos experimentos no ano de 2017 em todos os
locais. UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

Aplicação Estádio
Produto

comercial
Ingrediente

ativo
Alvo Dose (l.ha-1)

1
2-4.

Perfilhamento
Tilt® +

Versatilis®
Propiconazol +
Fenpropimorfe

Manchas
foliares e oídio

0,5 + 0,3

2

5-10.
Elongamento

Nativo® Triazol +
Estrubilurina

Manchas
foliares

0,75 

5-10.
Elongamento

Bold® Neonicotinoide
+ Piretróide

Pulgão 0,4

3
10. 30 a 50%
das aristas

expandidas 
Folicur® Tebuconazole 

Redução dos
níveis de

micotoxinas
1 

4
12 dias após

aplicação
anterior

Folicur® Tebuconazole
 Redução dos

níveis de
micotoxinas

1

5
12 a 25 dias

após aplicação
anterior

Nativo® Triazol +
estrubilurina

Fechamento de
ciclo + controle

de manchas
0,75

Tabela 12 – Aplicações fitossanitárias realizadas nos experimentos no ano de 2018 em todos os
locais. UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

Aplicação Estádio
Produto

comercial
Ingrediente

ativo
Alvo Dose (l.ha-1)

1 2-4. Perfilhamento
Tilt® +

Versatilis®
Propiconazol +
Fenpropimorfe

Manchas
foliares e oídio

0,75 + 0,40

2

5-10. Elongamento
Fox Xpro® +
Versatilis®

Carboxamida
+Triazol +

Estrubilurina +
Fenpropimorfe

Manchas
foliares e oídio

0,75 + 0,40

5-10 Elongamento Bold® Neonicotinoide
+ Piretróide

Pulgão 0,4

3
10. 30 a 50% das

aristas expandidas 
Odin 430 SC®

+ Unizeb Gold®
Tebuconazole
+ Mancozebe

Redução dos
níveis de

micotoxinas
0,5 + 2*

4
12 dias após aplicação

anterior
Odin 430 SC® Tebuconazole

+ 

 Redução dos
níveis de

micotoxinas
0,5

5 12 dias após aplicação
anterior

Elatus® +
Unizeb Gold®

 Estrubilurina +
Mancozebe

Fechamento de
ciclo + controle

0,2 + 1,5*
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de manchas

* Kg ha-1

A  colheita  foi  feita  utilizando  colhedora  de  parcelas  Wintersteiger®,

modelo Classic. Em 2017, a colheita foi realizada em 03, 05, 06 e 08/11, em Candói,

Pinhão, Mangueirinha e Guarapuava, respectivamente. Em 2018, foi realizada em

06,  08,  09  e  10/11,  em  Pinhão,  Candói,  Mangueirinha  e  Guarapuava,

respectivamente.

3.3.3 Delineamento experimental 

O experimento foi conduzido no delineamento experimental de blocos

ao acaso com três repetições em esquema trifatorial, composto por dois anos de

cultivo  (2017  e  2018)  x  quatro  locais  de  condução  do  experimento  (Candói,

Guarapuava, Mangueirinha e Pinhão - Estado do Paraná) x 22 genótipos de cevada

(2017) / 27 genótipos de cevada (2018).

A  parcela  foi  composta  por  seis  linhas  de  quatro  metros  de

comprimento e espaçamento de 0,17 m entre linhas, por ocasião do plantio. Para

fins de avaliação, utilizou-se as seis linhas da parcela, com 3,5 m de comprimento,

totalizando uma área útil de 3,57 m2 .

3.3.4 Caracteres analisados

Foram coletados os seguintes caracteres: rendimento de grãos (RG),

altura de planta (ALT), teor de proteínas (PROT), peso hectolitro (PH), peso de mil

grãos (PMG),  número de espigas por  m2 (NEM) e número de grãos por  espiga

(NGE).  

Os caracteres e respectivos procedimentos de coleta são apresentados

na Tabela  13.
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Tabela 13 – Caracteres e seus respectivos procedimentos de coleta. UTFPR, campus Pato Branco -
PR, 2019.
Caracteres Procedimento de coleta

Rendimento de grãos (Kg ha-1)
Colhido  parcela  útil  total  com colheitadeira  de parcelas,  cujo
peso  foi  transformado  em  Kg  ha-1  e  corrigidos  ao  teor  de
umidade de 13%.

Altura de planta (cm)
Foi efetuada na maturação fisiológica, por meio da medição de
uma planta no centro de cada parcela de cada bloco.

Teor de proteínas (%)
Aparelho  NIR  (Near-Infrared  Reflectance),  modelo  1241,
Infratec®, no laboratório central da Cooperativa Agrária.

peso hectolitro (Kg 100L-1)
Massa  de  cem  litros  de  grãos,  determinado  por  meio  de
balança hectolítrica.

peso de mil grãos (g.) Padrões da EBC (1998).

Número de espigas por m2
Na maturação de grãos, foi determinado a campo, marcando-se
três  metros  lineares  na  quinta  linha  da  parcela  e  feito  a
contagem, sendo os dados transformados para m2.

Número de grãos por espiga

Na  maturação  de  grãos,  pela  contagem  de  vinte  espigas
coletadas  na  segunda  linha  de  cada  parcela  experimental,
retirando-as  da  área  e  finalizada  a  contagem  utilizando
contador automático de grãos. 

3.3.5 Análises estatísticas

Para todos os caracteres, após verificação dos pressupostos da anova

em nível  de 5% de probabilidade de erro,  realizou-se a análise de variância em

esquema trifatorial, composto por dois anos de cultivo (2017 e 2018) x quatro locais

de condução do experimento (Candói, Guarapuava, Mangueirinha e Pinhão - Estado

do Paraná) x 14 genótipos de cevada (genótipos coincidentes em ambos os anos).

Quando não atendidos os pressupostos, procedeu-se a transformação dos dados

adequada.

Em  seguida,  obteve-se  as  estatísticas  descritivas  e  procedeu-se  a

análise de correlação linear simples de Pearson, cuja significância dos coeficientes

foi avaliada pelo teste t, em nível de 5% de probabilidade de erro.

A  multicolinearidade  está  presente,  se  no  modelo  de  regressão  as

variáveis  independentes  forem  correlacionadas  entre  si,  diz-se  então  que  há
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intercorrelação  ou  multicolinearidade  entre  elas  (CRUZ;  CARNEIRO,  2006).  O

diagnóstico de multicolinearidade foi realizado calculando-se o número de condição

estabelecido por Montgomery e Peck (1981). Nessa metodologia, a presença e o

grau de multicolinearidade pode ser estabelecido pelo número de condição (NC),

que é  a razão entre  o maior  e  o menor  autovalor  da matriz  estabelecendo três

classes:  multicolinearidade  fraca,  moderada  a  forte  e  severa.  De  modo  prático,

quando o NC for menor do que 100, a multicolinearidade é fraca; entre 100 e 1000,

moderada a forte e maior do que 1000, severa (MONTGOMERY; PECK, 1981).

Optou-se  pela  exclusão  de  caracteres  causadores  de

multicolinearidade dos dados, mantendo-se na análise apenas caracteres com NC <

100, o qual não constitui problema para a análise (SOUZA, 2013).

Por fim, procedeu-se o desdobramento dos coeficientes de correlação

linear simples de Pearson dos caracteres: altura de planta, teor de proteínas, peso

hectolitro,  peso de mil grãos, número de espigas por m2 e número de grãos por

espiga em efeitos  diretos  e  indiretos  sobre  o  rendimento  de grãos por  meio  da

análise de trilha (path analysis), pela metodologia de Wright (1921).

Todas as análises foram feitas utilizando o programa computacional

estatístico Genes (CRUZ, 2013).
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3.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As estatísticas descritivas: média, coeficiente de variação (CV) e desvio

padrão, para os quatro locais (Candói, Guarapuava, Mangueirinha e Pinhão) e os

dois anos 2017 (ano I) e 2018 (ano II), são apresentados na Tabela 14.

Tabela 14 – Estatísticas descritivas dos caracteres: PROT, PH, NEM, NGE, PMG, REND e ALT na
cultura da cevada (ANO I e II, n= 42). UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

Caractere

ANO I - 2017

CIDADES

Candói Guarapuava Mangueirinha Pinhão

Média CV DP Média CV DP Média CV DP Média CV DP
PROT 15,08 4,35 0,66 12,55 4,70 0,59 13,05 5,19 0,70 14,04 5,69 0,80
PH 65,75 2,22 1,46 65,07 2,33 1,51 65,86 1,49 0,98 64,22 2,82 1,81
NEM 533,67 15,24 81,32 584,43 14,45 84,47 551,62 19,49 107,50 623,69 19,17119,58
NGE 18,26 15,06 2,75 20,40 11,20 2,29 19,29 12,19 2,35 20,71 13,87 2,87
PMG 42,65 12,35 5,27 48,04 5,79 2,78 41,11 10,20 4,19 45,61 8,07 3,68
REND 4939,0210,65526,156606,70 7,55 499,124434,5721,32 945,61 5633,56 9,51 535,56
ALT 63,19 7,78 4,92 71,71 10,00 7,17 70,40 9,26 6,52 66,69 8,14 5,43

ANO II – 2018
PROT 14,75 5,38 0,79 13,05 11,11 1,45 14,85 4,28 0,64 14,07 8,17 1,15
PH 59,75 3,69 2,21 63,48 3,60 2,29 59,09 4,23 2,50 61,95 2,21 1,37
NEM 603,05 20,35122,74 646,33 14,63 94,57 655,46 30,13 197,49 687,12 19,04130,80
NGE 23,60 13,95 3,29 22,17 14,12 3,13 23,62 17,22 4,07 20,55 14,15 2,91
PMG 32,14 12,47 4,01 40,03 11,48 4,60 30,72 25,05 7,70 40,56 10,70 4,34
REND 4152,6114,12586,516167,9814,60900,595062,8221,631094,975236,2014,84777,20
ALT 80,57 6,22 5,01 82,33 6,11 5,03 91,64 7,36 6,77 71,98 7,89 5,68
CV= coeficiente de variação em %; DP= desvio padrão.
PROT= teor de proteínas; PH= peso hectolitro; NEM=  número de espigas por m2; NGE= número de
grãos por espiga; PMG= peso de mil grãos; REND= rendimento de grãos em Kg ha -1 e ALT= altura de
planta, em cm.

Em 2017,  os  valores médios do teor  de proteínas (%) variaram de

12,55 em Guarapuava a 15,08 em Candói. Em 2018, a variação foi de 13,05 em

Guarapuava a 14,85 em Mangueirinha. Em ambos os locais e anos, os valores estão

acima do recomendado para a cultura da cevada para fins cervejeiros, o qual é 12%

(BRASIL, 1996; RABELLO, 2009; FAO, 2014). Porém, pode ainda ser utilizada em

blends  de malte, formando malte adequado para uso em cervejarias (MONTEIRO,

2012).

Para o peso hectolitro (Kg 100L-1), valores superiores a 58 Kg 100L-1

são  buscados  pela  indústria  cervejeira.  Expressa  indiretamente  atributos  de

qualidade dos  grãos  e  está  associado a  várias  características  do  grão,  como a

forma,  textura  do  tegumento,  tamanho  e  peso  e  características  extrinsecas  ao
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material, como presença de sujidades (GUARIENTI, 1996). 

Em 2017, os valores médios de PH foram superiores em comparação

com o ano de 2018, pois o peso hectolitro tende a decrescer com o retardamento da

colheita (TUNES et al., 2008). Em todos os locais, o valor médio desse caractere foi

superior  ao  mínimo exigido  pela  indústria  e  também ao encontrado na literatura

(TAVARES et al., 2015).

O número de espigas por m2 em 2017, variou de 534 em Candói a 623

em Pinhão. Em 2018, o menor valor foi de 603 em Candói e o maior de 687 em

Pinhão. Ambos os anos tiveram comportamentos semelhantes em relação a esse

caractere, porém, em 2018, os valores médios em todos os locais foi  superior a

2017.

O número de grãos por espiga em 2017, variou de 18 em Candói a 21

em  Pinhão,  no  ano  de  2018,  variou  de  21  em  Pinhão  a  24  em  Candói  e

Mangueirinha. O peso de mil grãos em 2017, variou de 41,11 g em Mangueirinha a

48,04 g em Guarapuava. Em 2018, variou de 30,72 g em Mangueirinha a 40,56 em

Pinhão. 

O  rendimento  de  grãos  em  2017,  variou  de  4434,57  Kg  ha -1  em

Mangueirinha a 6606,70 Kg ha-1 em Guarapuava. Em 2018, variou de 4152,61 Kg

ha-1  a 6167,98 em Guarapuava. 

Em 2018,  as  plantas  tiveram maior  estatura em relação ao ano de

2017, sendo que o caractere altura de planta em 2017 foi de 63,19 cm em Candói a

71,71 cm em Guarapuava e, em 2018, de 71,98 cm em Pinhão a 91,64 cm em

Mangueirinha. Esse caractere apresenta ampla variabilidade, Madakemohekar et al.

(2015) encontraram valores de 84,40 cm a 114,05 cm utilizando 14 parentais e suas

e 40 F1s, em cevada.

O coeficiente de variação (CV) mede a dispersão relativa do conjunto

de dados em torno da média e quanto menor, maior a qualidade de um experimento.

No geral, a maioria dos CV’s foram baixos (PIMENTEL; GOMES, 1985). Em 2017, o

menor CV foi em Mangueirinha para o caractere peso hectolitro (1,49%) e o maior

para rendimento de grãos (21,32%). O rendimento de grãos geralmente apresenta

maior CV em relação aos demais caracteres, em cevada (BOROWSKI, 2012), esse

tipo de caractere, tipicamente quantitativo, é influenciado por um grande número de

genes, cada qual contribui com um pequeno efeito para o fenótipo, formando grande

número de classes fenotípicas (RAMALHO et al., 2012). Em 2018, o menor CV foi



53

em Pinhão para o caractere peso hectolitro (2,21%) e o maior para número de grãos

por espiga (30,13%) em Mangueirinha.

Em 2017, em Pinhão ocorreram os maiores valores de desvio padrão

(DP), e em 2018, em Mangueirinha. O efeito significativo de locais e da interação

genótipos x locais x anos para a maioria dos caracteres em estudo, demonstra a

necessidade de se realizar as análises de correlação e de trilha para cada local e

ano, separadamente (Tabela 15), pois a interação indica que ocorre alteração no

comportamento dos caracteres em cada ambiente.

Tabela 15 – Resumo da análise de variância conjunta dos caracteres: rendimento de grãos (REND),
teor  de  proteinas  (PROT),  peso  hectolitro  (PH),  número  de  espigas  por  m2 (NEM),
número de grãos por espiga (NGE), peso de mil grãos (PMG) e altura de planta (ALT),
em esquema trifatorial composto por 14 genótipos x 2 anos x 4 locais de cultivo. UTFPR,
campus Pato Branco - PR, 2019.

FV GL
Quadrados médios 

REND PROT PH NEM NGE PMG ALT

G 13 4257974,61** 7,97** 41,52** 91338,09** 38,09** 127,45** 494,38**

A 1 5189472,97** 12,76** 1452,88** 467968,91** 665,86** 6053,37** 15607,44**

L 3 58000226,40** 64,71** 52,94** 108207,65** 11,35ns 1379,81** 2298,39**

GxA 13 2060893,56** 1,59** 10,21** 20164,95** 21,31** 35,54** 54,39**

GxL 39 1442106,60** 1,00** 3,80** 21573,16** 11,22** 28,61** 26,47**

AxL 3 78114426,75** 11,12** 142,62** 8177,13ns 130,53** 138,36* 1054,52**

GxAxL 39 462605,73** 0,543* 4,22** 13133,37* 7,31ns 17,60ns 20,72**

Erro 208 131212,12 0,34 0,33 8687,66 5,60 14,86 10,65

CV 6,86 4,16 0,90 15,26 11,23 9,61 4,36

** significativo ao nível de 1%; * significativo a 5% de probabilidade de erro pelo teste F da Anova; CV coeficiente
de variação; GL= graus de liberdade.
FV= fonte de variação; G= efeito principal de genótipo; A= efeito principal de ano; L= efeito principal de local;
GxA= efeito da interação entre genótipo x ano; GxL= efeito da interação entre genótipo x local; AxL= efeito da
interação ano x local; GxAxL= efeito da interação genótipo x ano x local. 

 O  coeficiente  de  variação  para  a  maioria  dos  caracteres  foi

considerado baixo, apenas para número de espigas por m2  e número de grãos por

espiga foi considerado médio, indicando boa precisão experimental.

Para desenvolver métodos de seleção eficientes é necessário o estudo

das associações dos componentes produtivos e a influência destes no rendimento

de grãos. Nesse sentido, o estudo da correlação linear simples e análise de trilha

são ferramentas que podem ser empregadas para compreender a inter-relação entre

os  componentes  de  produção  e  os  efeitos  diretos  e  indiretos  no  caractere  de

interesse (SETOTAW et al., 2013).
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As  estimativas  dos  coeficientes  de  correlação  de  Pearson  ou

correlações  fenotípicas  entre  os  sete  caracteres  avaliados  em  14  genótipos  de

cevada, cultivados em quatro locais de condução do ensaio e dois anos de cultivo

(2017 e 2018) são apresentadas na Tabela 16. 

Tabela 16 – Estimativas dos coeficientes de  correlação de Pearson entre os caracteres rendimento
de grãos (REND), proteínas (PROT), peso hectolitro (PH), número de espigas por m2

(NEM), número de grãos por espiga (NGE), peso de mil grãos (PMG) e altura de planta
(ALT). UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

Anos I e II (2017 e 2018)

Locais

Candói

Caracter REND PROT PH NEM NGE PMG ALT

REND - -0,667** -0,179ns -0,008ns 0,074ns 0,347* 0,191ns

PROT -0,373* - 0,183ns 0,023ns -0,195ns -0,261ns -0,088ns

PH 0,097ns 0,195ns - -0,340* -0,065ns 0,370* 0,381*

NEM 0,453** -0,222ns -0,070ns - 0,153ns -0,197ns -0,068

NGE 0,031ns 0,018ns -0,213ns -0,353* - 0,209ns -0,080ns

PMG 0,069ns 0,126ns 0,402** -0,431** 0,058ns - 0,364*

ALT 0,138ns 0,328* -0,145ns -0,166ns 0,253ns 0,107ns -

Guarapuava

REND - 0,028ns 0,131ns 0,059ns 0,097ns -0,314* 0,289ns

PROT -0,352* - 0,032ns -0,060ns -0,121ns 0,008ns 0,019ns

PH 0,046ns 0,298ns - -0,059ns 0,044ns -0,630** 0,398**

NEM 0,132ns -0,409** -0,021ns - -0,043ns 0,124ns 0,027ns

NGE 0,125ns 0,334* 0,271ns -0,267ns - 0,048ns -0,109ns

PMG -0,009ns 0,282ns 0,352* -0,454** 0,370* - -0,272ns

ALT -0,075ns 0,324* 0,178ns -0,505** 0,189ns 0,204ns -

Mangueirinha

REND - -0,404** 0,520** 0,161ns 0,190ns 0,509** 0,337*

PROT -0,408** - 0,058ns -0,138ns -0,163ns 0,088ns 0,210ns

PH -0,214ns 0,479** - 0,175ns -0,128ns 0,416** 0,400**

NEM 0,682** -0,495** 0,292ns - -0,124ns -0,147ns 0,103ns

NGE 0,572** -0,040ns -0,102ns -0,253ns - 0,241ns -0,025ns

PMG 0,350* 0,142ns 0,308* -0,102ns 0,376* - 0,196ns

ALT 0,443** 0,157ns 0,055ns -0,174ns 0,446** 0,666** -

Pinhão

REND 1,000 -0,704** 0,275ns 0,066ns -0,023ns 0,364* 0,163ns

PROT -0,367* 1,000 -0,080ns -0,018ns 0,008ns -0,340* -0,040ns

PH 0,435** 0,171ns 1,000 0,207ns -0,065ns 0,174ns 0,011ns

NEM -0,099ns -0,154ns -0,104ns 1,000 0,375* -0,201ns 0,366*

NGE 0,170ns -0,157ns 0,044ns -0,493** 1,000 -0,306* 0,267ns

PMG 0,135ns -0,019ns 0,219ns -0,309* 0,226ns 1,000 0,161ns

ALT 0,025ns 0,030ns -0,177ns -0,240ns 0,438** 0,202ns 1,000

Abaixo da diagonal principal estão apresentados os dados do ano de 2017; acima da diagonal principal, são
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apresentados os dados do ano de 2018. 
ns não significativo; ** significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste t.* significativo a 5% de probabilidade
de erro pelo teste t; R2= coeficiente de determinação. 

Optou-se por utilizar as correlações fenotípicas pelo efeito prático ao

melhoramento  genético,  pois  são estas  que o  melhorista  tem a possibilidade de

manipular (HOOGERHEIDE et al.,  2007; CABRAL et al.,  2011).  A amplitude dos

coeficientes de correlação foi de -0,493 a 0,666. 

De acordo com Carvalho, Lorencetti e Benin (2004), os coeficientes de

correlação podem ser classificados conforme sua magnitude, sendo: correlação nula

(r=0), fraca (0 < l r l  ≤ 0,30), média (0,30 < l r l  ≤ 0,60), forte (0,60 < l r l  ≤ 0,90),

fortíssima (0,90 < l r l ≤ 1) e perfeita (l r l = 1).

Em Candói, no ano de 2017, dos 21 pares de associações lineares

analisados,  seis  foram  significativos,  sendo  três  correlações  positivas  e  três

negativas. Em 2018, foram quatro correlações positivas e duas negativas.

Em relação ao rendimento de grãos, o caractere proteínas apresentou

correlação de -0,373 e o número de espigas por m2 de 0,453, demonstrando que

quanto maior o número de espigas por m2, maior o rendimento de grãos e menor o

teor de proteínas nos grãos, em 2017. 

O caractere número de espigas por m2  apresentou correlação negativa

com número  de  grãos  por  espiga  e  peso  de  mil  grãos,,  nessa  situação,  esses

autores indicam cautela na seleção com este caractere (CRUZ; CARNEIRO, 2006)

Em 2018,  comportamento  semelhante  ocorreu  do  caractere  teor  de

proteínas  com  o  rendimento  de  grãos  (r=-0,667).  O  peso  de  mil  grãos  (PMG)

apresentou correlação positiva e significativa com o rendimento de grãos (0,347). 

Em Guarapuava, dos 21 pares de associações analisados, em 2017,

oito foram significativos, sendo quatro correlações positivas e quatro negativas. Em

2018, três foram significativas, sendo uma positiva e duas negativas.

 Considerando  o  caractere  de  interesse  principal,  o  rendimento  de

grãos,  em 2017,  apenas  o  teor  de  proteína  demonstrou  correlação  significativa,

porém, negativa e de média magnitude. Em 2018, o peso de mil grãos demonstrou

correlação negativa e significativa (-0,314) com o rendimento de grãos.

Em Mangueirinha, dos 21 pares de associações analisados, em 2017,

11  foram  significativas,  sendo  nove  correlações  positivas  e  duas  negativas.  Em

2018, seis foram significativas, sendo cinco positivas e uma negativa. 

Nesse local, em 2017, o maior número de espigas por m2, plantas com
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maior  número  de  grãos  por  espiga,  mais  altas  e  com maior  peso  de  mil  grãos

proporcionaram  aumento  no  rendimento  de  grãos,  corroborando  com  resultados

obtidos por Carpici e Celik (2012). O teor de proteínas obteve associação inversa

com o rendimento de grãos.

Em 2018, plantas com maior peso de mil grãos, maior peso hectolitro e

de maior  estatura  proporcionaram maior  valor  de  rendimento  de grãos.  Relação

inversa teve o caractere teor de proteínas.

Em Pinhão ocorreu o menor número de correlações significativas em

2017, dos 21 pares de associações analisados, cinco foram significativos. Nesse

local, maiores valores de peso hectolitro estão relacionados a maiores valores de

rendimento  de  grãos,  e  novamente,  constata-se  relação  inversa  com  o  teor  de

proteínas.

No  ano  de  2018,  nesse  local,  seis  correlações  foram significativas,

sendo três positivas e três negativas. Este comportamento foi semelhante a Candói,

com o peso de mil grãos influenciando de forma positiva o rendimento de grãos e o

teor de proteínas, influenciando de forma negativa o rendimento de grãos. 

A significância, direção e magnitude das associações diferiram entre

anos e locais, o peso de mil grãos demonstrou ter correlação positiva com número

de grãos por  espiga,  em 2017 em Guarapuava e  Mangueirinha.  Em 2018,  teve

correlação  negativa  em  Pinhão,  fato  também  observado  por  Bocianowski  et  al.

(2016). Isso indica que as relações entre os caracteres são alteradas de acordo com

o ambiente, sendo necessário o estudo em particular de cada ano e local. 

Observa-se que em todos os locais e anos, o teor de proteínas obteve

relação inversa com o rendimento de grãos, demonstrando que independentemente

do local, o maior rendimento de grãos está relacionado ao menor teor de proteínas

nos  grãos.  Informação  importante  para  genótipos  de  cevada  com  propósito

cervejeiro, pois o nível de proteínas afeta o extrato de malte, o principal caractere na

seleção de novas cultivares. 

Com o objetivo de ampliar a explicação das correlações, realizou-se a

análise de trilha, a qual permite o estudo das relações de causa e efeito entre os

caracteres, pois, encontra o grau em que a variação de um determinado caractere é

ocasionado por outro caractere em particular (WRIGHT, 1921).

Ao se  verificar  a  multicolinearidade entre  os  caracteres  explicativos,

obteve-se o número de condição de 5,17 em Candói, 8,14 em Guarapuava, 8,57 em
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Mangueirinha e  5,87 em Pinhão.  Em todas  as  matrizes,  a  multicolinearidade  foi

classificada como fraca, dessa forma, foi realizada a análise de trilha com todos os

caracteres.

A análise de trilha apresentada na Tabela 17 demonstra as relações de

causa e efeito, via efeitos diretos e indiretos sobre o caractere principal, rendimento

de grãos no ano de 2017. 

Tabela 17 – Estimativas dos coeficientes de correlação de Pearson e respectivas estimativas dos
efeitos diretos e indiretos dos caracteres PROT, PH, NEM, NGE, PMG e ALT sobre o
REND na cultura da cevada, utilizando 14 genótipos (n=42 plantas) em 2017 (Ano I).
UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

ANO I

EFEITO

COMPONENTES DE RENDIMENTO

PROT PH NEM NGE PMG ALT

Candói

DIRETO SOBRE REND -0,422 0,209 0,606 0,194 0,253 0,328

INDIRETO VIA PROT - -0,082 0,094 -0,007 -0,053 -0,138

INDIRETO VIA PH 0,041 - -0,015 -0,044 0,084 -0,030

INDIRETO VIA NEM -0,135 -0,043 - -0,214 -0,261 -0,100

INDIRETO VIA NGE 0,003 -0,041 -0,068 - 0,011 0,052

INDIRETO VIA PMG 0,032 0,102 -0,109 0,015 - 0,027

INDIRETO VIA ALT 0,108 -0,048 -0,054 0,087 0,035 -

TOTAL -0,373* 0,097ns 0,453* 0,031ns 0,069ns 0,138ns

R2 0,52

Guarapuava

DIRETO SOBRE REND -0,469 0,117 0,015 0,254 -0,010 0,018

INDIRETO VIA PROT - -0,140 0,192 -0,157 -0,132 -0,152

INDIRETO VIA PH 0,035 - -0,002 0,032 0,041 0,021

INDIRETO VIA NEM -0,006 0,000 - -0,004 -0,007 -0,007

INDIRETO VIA NGE 0,085 0,069 -0,068 - 0,094 0,048

INDIRETO VIA PMG -0,003 -0,003 0,004 -0,004 - -0,002

INDIRETO VIA ALT 0,006 0,003 -0,009 0,003 0,004 -

TOTAL -0,352* 0,046ns 0,132ns 0,125ns -0,009ns -0,075ns

R2 0,20

Mangueirinha

DIRETO SOBRE REND -0,227 0,030 -0,451 0,336 0,063 0,207

INDIRETO VIA PROT - -0,109 -0,112 0,009 -0,032 -0,036

INDIRETO VIA PH 0,014 - 0,009 -0,003 0,009 0,002

INDIRETO VIA NEM -0,223 -0,131 - 0,114 0,046 0,078

INDIRETO VIA NGE -0,014 -0,034 -0,085 - 0,126 0,150

INDIRETO VIA PMG 0,009 0,019 -0,006 0,024 - 0,042

INDIRETO VIA ALT 0,033 0,011 -0,036 0,092 0,138 -

TOTAL -0,408** -0,214ns -0,682** 0,572** 0,350* 0,443**

R2 0,70
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Pinhão

DIRETO SOBRE REND -0,488 0,541 -0,118 -0,036 -0,048 0,133

INDIRETO VIA PROT - -0,083 0,075 0,076 0,009 -0,015

INDIRETO VIA PH 0,092 - -0,056 0,024 0,118 -0,096

INDIRETO VIA NEM 0,018 0,012 - 0,058 0,036 0,028

INDIRETO VIA NGE 0,006 -0,002 0,018 - -0,008 -0,016

INDIRETO VIA PMG 0,001 -0,011 0,015 -0,011 - -0,010

INDIRETO VIA ALT 0,004 -0,024 -0,032 0,058 0,027 -

TOTAL -0,367* 0,435** -0,099ns 0,170ns 0,135ns 0,025ns

R2 0,42
ns não significativo; ** significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste t.* significativo a 5% de probabilidade
de erro pelo teste t; R2= coeficiente de determinação. 
REND= rendimento de grãos; PROT= proteínas; PH= peso hectolitro; NEM= número de espigas por m2; NGE=
número de grãos por espiga;  PMG= peso de mil grãos; ALT= altura de planta. 

Em  Candói,  observa-se  que  caractere  número  de  espigas  por  m2

apresentou a maior correlação com o rendimento de grãos (r=0,453), sendo o efeito

principal direto e positivo (0,606), corroborando com Setotaw et al. (2013), o qual

mostraram que o número de espigas por m2, número de grãos por espiga e peso de

mil  grãos foram os caracteres que melhor explicaram o rendimento de grãos em

cevada, com R2 de 0,91. 

Quando  há  correlação  de  sinal  positivo,  conjuntamente  com  efeito

direto  positivo,  ao  ocorrer  aumento  desses  caracteres  explicativos,  este  será

refletido  no  caractere  de  interesse,  além  de  possibilitar  seleção  direta  nesses

caracteres visando melhorar o caractere principal (VALE et al., 2009).

Observa-se que o teor de proteínas apresentou correlação negativa

com o rendimento de grãos, sendo que o maior efeito foi direto e negativo (-0,422).

Esse dado indica que quanto maior o teor de proteínas no grão, menor o rendimento

de grãos.

O peso de mil grãos e altura de planta não apresentaram relação linear

significativa com o rendimento de grãos. Essa ausência de relação pode ser devida

ao  efeito  indireto  negativo  via  número  de  grãos  por  m2 e  teor  de  proteinas.

Madakemohekar et al. (2015) observaram resultados contrários em relação ao efeito

da altura de planta sob o rendimento de grãos, o qual pode ser associado ao maior

valor médio do material genético que eles utilizaram, o qual foi de 100 cm, que pode

ter favorecido o acamamento de plantas. 

 O R2  da trilha foi  de 0,52, indicando que os caracteres explicativos

utilizados na análise de trilha explicam apenas 52% dos resultados obtidos. 

Em Guarapuava (Tabela 17), obteve-se resultado semelhante a Candói
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em relação ao comportamento do teor de proteínas sob o rendimento de grãos,

verificando-se o maior efeito, direto e negativo sob esse caractere (-0,469).

Para  esse  local,  o  R2 foi  de  0,20,  indicando  que  apenas  20%  da

variabilidade no rendimento de grãos foi explicada pela análise de trilha por meio

dos  caracteres  explicativos,  demonstrando  grande  influência  do  ambiente  na

expressão do rendimento de grãos nesse local, o qual indica que a interpretação dos

efeitos dos caracteres em questão devem ser realizados de forma cautelosa, pois o

coeficiente foi de baixa magnitude (BARETTA, 2013). 

Em Mangueirinha ocorreu o maior número de correlações significativas.

O teor de proteínas teve a correlação de -0,408 explicada principalmente pelo efeito

direto negativo (-0,227) aliado ao efeito indireto via número de espigas por m2  (-

0,223). 

O número de espigas por  m2 teve  correlação de -0,682 com efeito

direto  negativo  (-0,451)  aliado  ao  efeito  indireto  via  teor  de  proteínas,  os  quais

indicaram que, nesse local, o alto teor de proteínas e maior número de espigas por

m2 reduziram o rendimento de grãos.

O número de grãos por espiga e altura de planta tiveram efeitos diretos

positivos sobre o rendimento de grãos. Demonstrando que plantas mais altas e com

maior número de grãos por espiga favorecem o aumento do rendimento de grãos,

nesse local.  Resultados semelhantes foram obtidos por Zaefizadeh et  al.  (2011),

utilizando 22 genótipos em Ardabil  no Iran, porém, com menor magnitude, sendo

efeito direto de 0,076 via altura de plantas e 0,247 via número de grãos por espiga.

Madakemohekar et al. (2015) encontraram resultado semelhante para NGE.

O coeficiente de determinação nesse local foi de 0,70, demonstrando

que  70% da variação observada no rendimento de grãos (REND) foi explicada pelos

caracteres explicativos utilizados na análise. 

Em Pinhão, a maior relação ocorreu entre rendimento de grãos e peso

hectolitro, a qual é explicada pelo efeito direto do peso hectolitro sobre o rendimento

de grãos.  Os demais efeitos  foram insignificantes para explicar  o  rendimento de

grãos. O caractere teor de proteínas teve efeito direto negativo sob o rendimento de

grãos, em todos os locais.

 A análise de trilha apresentada na Tabela 18 demonstra as relações

de  causa  e  efeito,  via  efeitos  diretos  e  indiretos  sobre  o  caractere  principal,

rendimento de grãos, no ano de 2018.
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Tabela 18  –  Estimativas dos coeficientes de correlação de Pearson e respectivas estimativas dos
efeitos diretos e indiretos dos caracteres PROT, PH, NEM, NGE, PMG e ALT sobre o
REND na cultura da cevada, utilizando 14 genótipos (n=42 plantas) em 2018 (Ano II).
UTFPR, campus Pato Branco - PR, 2019.

ANO II 

EFEITO

COMPONENTES DE RENDIMENTO

PROT PH NEM NGE PMG ALT

Candói

DIRETO SOBRE REND -0,567 -0,224 0,002 -0,095 0,257 0,125

INDIRETO VIA PROT - -0,104 -0,013 0,111 0,148 0,050

INDIRETO VIA PH -0,041 - 0,076 0,015 -0,083 -0,085

INDIRETO VIA NEM 0,000 -0,001 - 0,000 0,000 0,000

INDIRETO VIA NGE 0,019 0,006 -0,015 - -0,020 0,008

INDIRETO VIA PMG -0,067 0,095 -0,051 0,054 - 0,094

INDIRETO VIA ALT -0,011 0,048 -0,008 -0,010 0,046 -

TOTAL -0,667** -0,179ns -0,008ns 0,074ns 0,347* 0,191ns

R2 0,53

Guarapuava

DIRETO SOBRE REND 0,060 -0,246 0,099 0,170 -0,411 0,290

INDIRETO VIA PROT - 0,002 -0,004 -0,007 0,000 0,001

INDIRETO VIA PH -0,008 - 0,015 -0,011 0,155 -0,098

INDIRETO VIA NEM -0,006 -0,006 - -0,004 0,012 0,003

INDIRETO VIA NGE -0,021 0,008 -0,007 - 0,008 -0,019

INDIRETO VIA PMG -0,003 0,259 -0,051 -0,020 - 0,112

INDIRETO VIA ALT 0,005 0,115 0,008 -0,032 -0,079 -

TOTAL 0,028ns 0,131ns 0,059ns 0,097ns -0,314* 0,289ns

R2 0,20

Mangueirinha

DIRETO SOBRE REND -0,481 0,289 0,084 0,074 0,378 0,241

INDIRETO VIA PROT - -0,028 0,066 0,079 -0,042 -0,101

INDIRETO VIA PH 0,017 - 0,051 -0,037 0,120 0,116

INDIRETO VIA NEM -0,012 0,015 - -0,010 -0,012 0,009

INDIRETO VIA NGE -0,012 -0,009 -0,009 - 0,018 -0,002

INDIRETO VIA PMG 0,033 0,158 -0,056 0,091 - 0,074

INDIRETO VIA ALT 0,051 0,096 0,025 -0,006 0,047 -

TOTAL -0,404* 0,520** 0,161ns 0,190ns 0,509** 0,336*

R2 0,65

Pinhão

DIRETO SOBRE REND -0,656 0,211 -0,018 -0,009 0,076 0,132

INDIRETO VIA PROT - 0,052 0,011 -0,005 0,223 0,026

INDIRETO VIA PH -0,017 - 0,044 -0,014 0,037 0,002

INDIRETO VIA NEM 0,000 -0,004 - -0,007 0,004 -0,007

INDIRETO VIA NGE 0,000 0,001 -0,003 - 0,003 -0,002

INDIRETO VIA PMG -0,026 0,013 -0,015 -0,023 - 0,012

INDIRETO VIA ALT -0,005 0,001 0,048 0,035 0,021 -

TOTAL -0,704** 0,275ns 0,066ns -0,023ns 0,364* 0,163ns
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R2 0,57
ns não significativo; ** significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste t.* significativo a 5% de probabilidade
de erro pelo teste t; R2= coeficiente de determinação. 
REND= rendimento de grãos; PROT= proteínas; PH= peso hectolitro; NEM= número de espigas por m2; NGE=
número de grãos por espiga;  PMG= peso de mil grãos; ALT= altura de planta. 

Ao analisar a multicolinearidade, obteve-se o número de condição de

5,17 em Candói; 8,14 em Guarapuava; 8,57 em Mangueirinha; e, 5,87 em Pinhão.

Em todas as matrizes, a multicolinearidade foi classificada como fraca, dessa forma,

foi realizada a análise de trilha com todos os caracteres.

Em Candói, observa-se que o efeito direto do caractere foi a causa da

relação entre o teor de proteinas; e, relação positiva do peso de mil grãos com o

rendimento de grãos. Demonstra que o maior peso de mil grãos determina o maior

rendimento de grãos, nesse local. 

O coeficiente de determinação (R2)  da análise de trilha foi  de 0,53.

Demonstrando que 53% da variação do caractere rendimento de grãos é explicado

pelos caracteres explicativos da análise.

Em Guarapuava, apenas o peso de mil grãos teve correlação negativa

e significativa com o rendimento de grãos.  Efeito direto positivo de baixa magnitude

foi  encontrado  em  cevada  desse  caractere  sob  o  rendimento  de  grãos,  com

correlação total de 0,027 e 0,117 (MADAKEMOHEKAR et al. 2015; ZAEFIZADEH et

al. 2011).

Porém, o coeficiente de determinação (R2) nessa análise foi de 0,20,

demonstrando que nesse local os caracteres explicativos utilizados não explicaram

quase 80% da variação. Madakemohekar et al. (2015) obteve R2  de 0,36 utilizando

11 caracteres morfo-agronômicos e fisiológicos para explicar o rendimento de grãos

em cevada. 

Em Mangueirinha, o peso hectolitro, peso de mil grãos e a altura de

planta demonstraram efeito direto e positivo no rendimento de grãos, com pequenos

efeitos  indiretos  via  peso  de  mil  grãos  e  peso  hectolitro  nesses  caracteres,

demonstrando que há um somatório desses efeitos para explicar o rendimento de

grãos. Adequada disponibilidade hídrica aliada a temperaturas amenas durante o

período de enchimento de grãos pode ter beneficiado os caracteres relacionados ao

peso (APÊNDICES B e D). O R2 foi de 0,65, demonstrando que 65% da variação no

caractere principal estão sendo explicadas pelos caracteres explicativos utilizados

na análise.
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Em Pinhão, os efeitos diretos positivos no rendimento de grãos foram

insignificantes. O maior efeito foi do peso hectolitro, de 0,211, sob o rendimento de

grãos. O R2 foi de 0,57.

Em  todos  os  locais,  o  teor  de  proteínas  apresentou  efeito  direto

negativo sob o caractere principal, rendimento de grãos. O malte de cevada com alto

teor de proteínas resulta em menor extrato para o cervejeiro, reduz a velocidade de

absorção de água durante a maceração, afetando potencialmente a qualidade final

do malte (BALDANZI et al., 1988; PHŽULJ, MOMČILOVIĆ, CRNOBARAC, 2013). 

Contrastes de temperatura e luminosidade durante o ciclo da cultura

são responsáveis pelas diferenças das respostas entre os locais.  Semelhante ao

obtido  por  Phžulj,  Momčilović  e Crnobarac  (2013),  o  qual  observou  diferentes

relações  de  causa  e  efeito  entre  genótipos  de  cevada  ao  se  alterar  o  local  de

condução dos ensaios.

Em ambos os anos e locais, houve diferença no comportamento dos

caracteres explicativos em predizer o rendimento de grãos. Em Candói no ano de

2017, o maior número de espigas por m2 indicou maior rendimento de grãos, em

2018,  foi  o  peso  de  mil  grãos  (PMG).  Em  2018,  observou-se  que  a  média  de

temperatura nos meses de agosto, durante a fase vegetativa até outubro, durante a

fase reprodutiva, foram mais amenas em relação ano de 2018, aliadas a uma maior

disponibilidade  hídrica  durante  o  período  de  enchimento  de  grãos,  o  qual,

possivelmente, colaborou para que o peso de mil grãos fosse o principal responsável

para explicar o rendimento de grãos nesse ano.

Condições de temperatura amena e boas condições de umidade fazem

com que as fases de assimilação e de armazenamento se prolonguem, resultando

em grãos cheio e bem formados (BALDANZI et al., 1988).  

Em Guarapuava, em ambos os anos, a análise teve um coeficiente de

determinação de 0,20, ou seja, apenas 20% da variação no rendimento de grãos foi

explicado pelos caracteres explicativos utilizados na análise.

Em Mangueirinha,  no  ano  de  2017,  plantas  com  maior  número  de

grãos por espiga, peso de mil grãos e mais altas explicaram o rendimento de grãos.

Por outro lado, o número de espigas por m2 tem relação inversa com o rendimento

de grãos.  A  cevada  apresenta  perfilhamento  acentuado  (BALDANZI  et  al.  1988;

MOLINA CANO, 1989), e, no presente experimento, foi avaliado o número total de

espigas, o qual pode indicar que nem todas eram 100% férteis e não refletiram em
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aumento no rendimento de grãos.

Em  2018,  devido  ao  maior  período  de  enchimento  de  grãos,

compreendido entre a fase de espigamento e maturação, o rendimento foi explicado

pelos caracteres peso de mil grãos, peso hectolitro e altura.

Em  Pinhão,  no  ano  de  2017,  o  peso  hectolitro  (PH)  teve  relação

positiva com o rendimento de grãos. Em 2018, apenas o peso de mil  grãos, via

efeito indireto de proteínas. 
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3.5 CONCLUSÕES 

Os componentes de rendimento variaram na explicação do rendimento

de grãos, de acordo com os anos e locais, ou seja, de acordo com as variações

ambientais.

Apenas o  caractere  peso de mil  grãos teve relação positiva  com o

rendimento de grãos em um maior número de locais e anos, demonstrando ser um

caractere de maior estabilidade.

Os valores de R2 demonstraram que o grupo de caracteres escolhidos

respondeu  de  20  a  70%,  dependendo  do  local  e  ano,  o  caractere  principal

rendimento de grãos.

A seleção baseada nos caracteres em estudo deve ser analisada de

forma individual em relação ao local, considerando uma média histórica de alguns

anos, pois ocorre variação na determinação do rendimento de grãos considerando

ambos os aspectos. 
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4 CONCLUSÕES GERAIS

O  caractere  rendimento  de  grãos  em  cevada  apresentou  ampla

variabilidade  entre  os  genótipos  e  ambientes,  demonstrando  a  necessidade  de

estudos específicos para auxiliar na recomendação de cultivares. 

No conjunto de genótipos utilizados, a cultivar Danielle e a linhagem 8

se  destacaram  em  relação  a  adaptabilidade  e  estabilidade,  pelos  métodos  de

Annicchiarico (1992) e média e estabilidade do GGE Biplot. 

O genótipo 13 foi indicado por sua ampla adaptabilidade, estabilidade e

média elevada, pelo método de Eberhart e Russel (1966).

Na análise de trilha, o conjunto de caracteres escolhidos apresentou

variabilidade em relação a explicação do rendimento de grãos, de acordo com os

locais e anos. 

O caractere  peso de mil  grãos demonstrou maior  estabilidade,  pois

teve relação positiva com o rendimento de grãos em um maior número de locais e

anos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Análises  de  adaptabilidade  e  estabilidade  forneceram  informações

importantes em relação ao comportamento dos genótipos nos ambientes em estudo.

Houve identificação e indicação de genótipos que aliaram alta estabilidade com alto

rendimento médio, simultaneamente, pelos métodos de Annicchiarico (1992) e mean

and instability do GGE Biplot (YAN, 2001). 

As  linhagens  se  mostraram  promissoras,  pois  demonstraram  alta

estabilidade  aliada  ao  aumento  no  rendimento  médio,  pelos  diferentes  métodos

utilizados.

O rendimento de grãos em cevada é um caractere complexo, pois, a

explicação de sua variabilidade ocorre por diferentes caracteres de acordo com o

local  e ano, demonstrando forte interação genótipo x ambiente. Necessitando de

estudos que envolvam diferentes locais e caracteres durante uma série histórica

para  que  se  obtenha  informações  seguras  que  possam  subsidiar  a  escolha  de

caracteres como critérios de seleção para rendimento de grãos em cevada. 
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Locais Qmint 
Rendimento médio

 (Kg ha-1)
CV (%)

Mangueirinha 716125,9759** 4748,70 7,55

Candói 700738,5553** 4545,82 7,37

Guarapuava 1356981,1713** 6387,32 6,56

Pinhão 674865,0577** 5434,88 6,05
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