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ESTABILIDADE DE CULTIVARES DE TRIGO CTriticum aestivum L.) 

E ESCOLHA DE LOCAIS PARA SELEÇÃO NAS CONDIÇÕES DA 

REGIÃO ORIENTAL DO PARAGUAI 

Aut:.or: José Jaime Schvart:.zman Berwikunkin 

Or i ent:.ador : Prof. Or. Roland Vencovsky 

RESUMO 

Foi realizado um est:.udo da est:.abilidade de 

cult:.ivares de t:.rigo nas condiçBes da região orient:.al do Pa-

raguai. ut:.ilizando-se dados dos ensaios regionais de t:.rigo 

conduzidos pelo Programa de Pesquisa de Trigo do Paraguai 

(MAG/DIEAF)1. A caract:.erização dos ambient:.es para o est:.udo 

da est:.abilidade fenot:.ipica foi feit:.a at:.ravés das avaliaçBes 

das int:.erações cul t:.i vares x locais. cul t:.i vares x anos e 

cult:.ivares x locais x anos. 

No referido est:.udo foram avaliados dez cult:.i-

vares de t:.rigo. em 14 ambient:.es diferent:.es Cset:.e locais e 

dois anos). A met:.odologia adot:.ada para t:.al fim foi a propos-

t:.a por CRUZ et a~ii (1988). Foram det:.ect:.adas diferenças sig-

nificat:.ivas ent:.re os cult:.ivares avaliados em 'relação às mé-

dias de rendiment:.o de grãos e desvios da regressão. ~anto à 

1 -
NAO/DIEAF = N1.n1.st Étr1.o de Agr1.CU ttura e Oanader1.a/Di.recao de Inves-

ti.ga~~o e Extens~o Agropecu~ri.a e FLorestaL. 
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respos~a ambiental. não foram de~ec~adas diferenças signifi

ca~iva's nas hipóteses formuladas. devido à grande magnitude 

dos desvios de regressão. Nos ambientes negativos. a maioria 

dos cul~ivares apresentou coeficientes de regressão próximos 

à unidade. sendo que nos ambi ent.es posi ti vos as respost.as 

foram mais diversificadas. A grande maioria dos materiais 

aval i ados apresent.ou el evados desvi os da 1 i near idade. com 

exceção dos cul~ivares C-8055 e IAN 7. 

Nas condições ambientais deste est.udo. o cul

~ivar C-8055 aparece como o mais desejável do conjunto. por 

~er apresentado uma média de rendiment.o de grãos superior à 

média geral. coeficient.es de regressão próximos à unidade, 

~anto nos ambien~es negat.i vos como posi ~i vos. e desvios da 

linearidade não significa~ivos. 

Para a escolha de locais de seleção de cul~i

vares de ~rigo nas condições da região orient.al do Paraguai. 

foram u~ilizados dados de rendiment.o .de grãos de 25 cult.iva

res incluidos nos ensaios regionais de trigo conduzidos em 

sete locais. durant.e dois anos. O maior int.eresse neste es

t.udo foi. a part.ir das respost.as dos próprios cult.ivares 

fren~e às variações ambientais. verificar se existe simila

ridade ent.re os locais que compõem a rede de ensaios quanto 

a sua capacidade de discriminação int.ergenotipica. visando a 

escolha dos locais mais representa~ivos para seleção. A 

medida de similaridade ado~ada para ~al fim foi o coeficien

~e de correlação entre pares de locais e os métodos de agru

pament.o de Tocher CRAO. 1962) a do Vizinho mais Próximo. 
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Considerando-se os resullados dos agrupamenlos 

oblidos pelos dois mét.odos. conjunt.ament.e. verifica-se uma 

relat.iva coeréncia no agrupament.o ent.re mét.odos. nos anos de 

avaliação, em relação ao par formado pelas localidades de 

Col oni a Yguazú e T. R. Perei ra. sugerindo que exi st.e ent.re 

ambas um considerável grau de similaridade quant.o a sua ca

pacidade de discriminação int.ergeriot.1pica; consequent.ement.e, 

um dest.es locais poderá ser descart.ado, casa seja necessá

rio, sem muit.a perda de informação. Paralelament.e t.ambém foi 

poss1vel verificar que a localidade de S.J. Baut.ist.a não po

de ser agrupada com qualquer out.ra. 
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STABILITY OF WHEAT CULTIVARS CTriticum aestiv~m L.) 

AND CHOICE OF LOCATIONS FOR SELECTION IN THE CONDITIONS 

OF THE EASTERN REGION OF PARAGUAY 

Author: José Jaime Schvartzman Berwikunkin 

Adviser: Prol. Dr. Roland Vencov.sky 

SUMMARY 

A study OI the stability OI wheat cultivars in 

the eastern region OI Paraguay was carried out using data 

f'rom the wheat regional trials conducted by lhe Paraguayan 

1 Wheal Research Program CMAG/DIEAF) . The characterization of' 

lhe environmenls to study the phenotypic slability was made 

by evaluating the inleraction of' cult..ivars x locations. 

cultivars x years. and cult..ivars x localions x years. 

In lhe abovementioned study len wheat.. culti-

vars were evaluated in f'ourteen diff'erent environments Cse-

ven locations during t..wo years). The met..hodology adopt..ed f'or 

thi s pur pose i s the one pr oposed by CRUZ e t a 1. i i C 1 988) . 

Signif'icant dif'f'erences were detected among the cultivars 

tested in relation to grain yield mean and regression 

deviations. As f'or lhe environmental response. no signif'i-

" MAO/DIEAF: uinistry or Agricutture/DirectorQle for AgricutturQt and 

Forest ReseQrch Qnd Ext ension .. 
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cant differences of the proposed hypothesis were deteeted 

due to the reI ati vel y hi gh magnitude ofthe regressi on 

deviations. In the Iess promising environments a majority of 

the eultivars presented regression coefficients nearing the 

unit, whereas in the more promising environments the 

responses were more diversified. Most of the materiaIs 

evaIuated presented high deviations from Iinearit,y, wit,h the 

exeeption of euIt,ivars C-8055 and IAN 7. 

In t,he environmental eonditions of t.his st,udy 

C-8055 appears as the most desirabIe of t.he group due t.o it.s 

hi gher gr ai n yi el d mean, r egr essi on eoeff i ei ents near t,he 

unit., both in t.he Iess promising environment.s as well as in 

t.he more promising ones, 

deviat.ions. 

and non-signifieant, Iinearit.y 

In t.he ehoiee of Ioeat,ions as sit.es for 

seleet.ion of wheat. euIt.ivars in t.he eondit.ions of Paraguay's 

east.ern region, dat.a of grain yield of the t.went.y fi ve 

cult.ivars ineluded in t.he regional wheat. t.rials carried out 

in seven places during a period of t,wo years were also used. 

The main goal in t.his study, based on t.he different.ial 

response of eultivars due t,o environmental variations. was 

t.o verify if t.here exist.ed simiIarities among the Iocations 

consi dered, as wel1 as t.hei r i nt.ergenot.ypi c di ser i mi nation 

capacit.y using the most representative choiee of 10cations 

for se1eetion purposes. The measure of similari ty adopted 

for this purpose was the correlation between pairs of 

locations. and the Toeher CRAO. 1952) and the sing1e 1inkage 
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clUstering methods. 

Considering lhe resulls of' lhe clusterings 

oblained by bolh melhods joinlly. a relat.i ve coherence of 

c1uslering belween melhods during lhe years under evalualion 

was observed in relat.ion lo lhe pair formed by t.he 

10calilies of' Co1onia Yguazú and Tomas Romero Pereira. This 

suggest t.hal a considerable degree of' similarit.y exísl 

belween lhese 10cali t.ies as f'ar as lheir int.ergenotypic 

discrimination capacity is concerned. Consequenlly, one of 

l.hese 1ócal.ions could be eliminal.ed. if' it were necessary, 

wil.houl any greal. 10ss of' inf'ormation. Simu1taneously was 

verif'yed l.hat S. J. Baulista 10cal.ion cou1d nol. be grouped 

wilh any of' l.he olher placeS. 
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1. INTRODUÇÃO 

o trigo CTriticum aestivwn L.) foi cultivado 

no Paraguai desde a época colonial. ainda que em pequena es

cala; alcançou sua maior expressão econômica a partir da 

execução do Plano Familiar do Trigo. no inicio da segunda 

metade deste século. 

A necessidade de aumentar a produção do cereal 

deu origem ao Programa Nacional de Trigo. criado pelo Gover

no do Paraguai, no ano de 1966. visando principalmente a re

dução das importaçBes. até chegar ao auto abas~ecimen'lo. O 

rendimen'lo médio nacional passou de 1.000 kg/ha no inicio do 

programa a 1.620 kg/ha em 1986. 

O Programa de pesquisa de 'lrigo incen'livou o 

aumento da superficie de cul'livo.na região orien'lal do pais. 

com a liberação de novos cul'livares. Neste contexto. foram 

sendo mais evidentes as flu'luaçBes dos rendimen'los dos cul

tivares, quando avaliados em diferentes locais e anos.carac

terizando o fenômeno da interação de genótipos x ambientes. 

Várias es'lratégias 'lêm sido em geral propostas 

para minimizar os efeitos da interação de genótipos por 

ambientes. Uma delas se fundamenta na regionalização dos 10-
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cai s. i ndi cando que os progr amas de mel hor ament.o dever iam 

ser orient.ados para o desenvolviment.o de cult.ivares adap

t.ados a condiç~es especilicas. Est.rat.ilicaç~es de ambient.es 

são Ieit.as de maneira a maximizar os eleit.os da int.eração de 

gen6t.ipos x ambient.es ent.re sub-regi~es e minimizá-los den

tro de cada sub-região. Entret.ant.o. este procedimento envol

ve um grande dispêndio de recursos humanos. Iinanceiros e de 

mat.eriais genét.icos. muit.as vezes escassos. 

A out.ra est.rat.égia ut.ilizada consist.e na sele

ção de cult.ivares est.áveis a part.ir da est.imação dos parâme

t.ros associados a cada cult.ivar. A primeira met.odologia para 

o est.udo da est.abilidade. que serviu de modelo para o desen

volviment.o de out.ros mét.odos que t.ambém ut.ilizam principios 

de regressão linear. foi propost.a por YATES & COCHRAN 

(1938) . Mai s r ecent.ement.e for am descr i t.as out.r as met.odolo-

gias baseadas no mesmo principio. como as t.écnicas de re

gressão bi-segment.ada. ent.re elas a propost.a por CRUZ et 

a t i i ( 1 988) . 

Est.as novas met.odologias permit.em caract.erizar 

a perlomance de mat.eriais genét.icos em ambient.es desfavorá

veis e Iavoráveis. separadament.e. possibilit.ando a identili

cação de gen6t.ipos que apresentam rendimentos razoáveis em 

ambient.es menos promissores. mas que respondam quando o am

bient.e melhora ou quando são aplicados mais insumos. 

Um out.ro aspect.o de int.eresse para o .melhoris

t.a de plant.as, refere-se à ident.ificação dos locais onde de

veriam ser conduzidos os ensaios de avaliação de mat.eriais 
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genéticos gerados nos programas de melhoramento. Na identi

ficação dest.es locais. salienta-se que as avaliações sejam 

realizadas em locais que representem a variabilidade ambien

t.al (locais a anos) onda a espécie em consideração é cult.i

vada. Ent.ret.ant.o, muit.as vazes a ausência da int.eração ent.re 

alguns dos locais que formam a rede de ensaios, ou mesmo na 

presença da interação, mas sendo .est.a de nat.ureza simples. 

torna-se desnecessária a ut.ilização dos locais que apresen

tam a mesma capaci dade de di scr i mi nação i nt.ergenot.i pi ca. 

VENCOVSKY & CRUZ (1989) propuseram o uso da análise de agru

pamento como alternativa para racionalizar a escolha de 

locais para seleção de cultivares. 

Os objet.ivos do presente estudo foram: 

Caract.erizar cultivares de t.rigo a part.ir das est.imat.i

vas dos parâmet.ros de est.abilidade associados a cada 

material. 

Aval i ar a capaci dade de di scr i mi nação i nt.ergenot.i pi ca 

dos locais que compõem a rede de ensaios de t.rigo na 

região orient.al do Paraguai. visando a escolha dos lo

cais mais represent.at.ivos para seleção de cult.ivares. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Aspectos Gerais da Interaç;o de Gen~tipos x Ambientes 

A interação de genótipos com ambientes se re

veste de grande importância no melhoramento de plantas. O 

~enÔmeno pode ser detectado quando materiais genéticos são 

aval i ados em vár i os ambi entes, e suas posi çeses rel ati vas 

di~erem de ambiente para ambiente; em outras palavras. o me

lhor genótipo em determinado ambiente diricilmente se mantém 

superior quando cultivado em vários ambientes. causando uma 

série de diriculdades na identiricação dos individuos supe

riores CEBERHART & RUSSEL, 1966). 

ALLARD & BRADSHAW (1964) classificam as condi-

çeses ambientais que contribuem para as interaçeses com os ge

nótipos em duas categorias: a) previsíveis. e b) imprevisi

veis. A primeira categoria inclui todas as caracteristicas 

permanentes do ambiente, como as caracteristicas gerais de 

clima e solo, assim como as que rlutuam sistematicamente ou 

as controladas pelo homem, através das práticas agronÔmicas 

como a data de semeadura. a densidade e outras. A segunda 

categoria compreende as variaçeses no clima, como a 



quan~idade e dis~ribuição de chuva. ~empera~ura e ou~ras. 

ALLARD C 1978) sal i en~a que o mel hor i s~a deve 

medir os valores geno~1picos em um conjun~o par~icular de 

ambien~es, ou seja. os que ocorrem num cer~o per10do de 

anos. num cer~o número de locais den~ro de uma área compara

~ivamen~e homogênea. As mensurações dos valores geno~1picos 

são ob~idos da amos~ra dos ambien~es que existem den~ro da 

ãrea geográf"ica. 

Para EBERHART & RUSSELL (1966). a estratif"ica

ção dos ambien~es vem sendo usada como estratégia para mini

mi zar os efei ~os da i nter ação genó~i pos x ambi entes no me

lhoramen~o de plantas. Con~udo. com este ref"inamento da téc

nica. a interação genó~ipos x locais na mesma sub-região. ou 

a interação genó~ipos x anos no mesmo local. permanece muito 

grande. Para as variações i mprevis1 veis do ambiente. como 

quantidade e distribuição de chuvas. temperatura e outras, a 

estratif"icação não of"erece eficácia CALLARD & BRADSHAW. 

1964) . 

Para CAMPBELL & LAFEVER (1977). o f"enómeno da 

in~eração genótipos x anos é par~icularmen~e complexo. con

siderando-se que. o único controle que o melhorista ~em dos 

ef"ei~os dos anos é o per1odo de ~empo em que o material será 

avaliado. já que as localidades podem variar em número. se-

rem divididas em sub-regiões. e a~é serem escolhidas para 

avaliação de ~ra~amentos especif"icos. Este aspecto justif"ica 

a grande ênf"ase que os melhoristas de plan~as têm dado às 

in~erações de genó~ipos x anos. Com base nos resultados ob-
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tidos em estudos de interação de genótipos x ambientes. os 

autores recomendam testar materiais genéticos em vários lo

cais, durante vários anos. 

LIANG et alii (1966) obtiveram estimativas dos 

componentes da interação de genótipos x ambientes em ensaios 

de cul t.i vares de t.rigo. real i zados em di f'erentes 1 oeai s e 

anos no Estado de Kansas. USA. A i nter ação de genóti pos x 

anos foi pequena e não significativa. mas a interação de se

gunda ordem foi altamente significativa. como consequência 

da magnitude e si gni:fi cânci a da interação de genótipos x 

locais. Os autores constataram uma redução da magnitude do 

quadr ado médi o da i nter ação genóti pos x locai s quando os 

locais :foram agrupados em sub-regiões. indicando que o 

Estado poderia ser subdividido. 

ABOU-EL-FITTOUH et al. i i C1969a) estudaram a 

performance de quatro cultivares de algodão em 39 locais. 

durante um periodo de dois anos. par~ caracterizar a nature

za das int.erações de genót.ipos x ambientes. e ident.if'iear as 

variáveis associadas às interações. Os resultados da pesqui

sa revelaram que a magni tude da interação :foi superior e. 

portanto, mais importante para o carát.er rendimento, mas 

menos importante. para os outros caracteres avaliados. sendo 

a temperatura a variável que apresentou maior grau de asso

ciação com a interação de genótipos x ambientes. 

BRAZ (1983) avaliou 21 cultivares de trigo nas 

localidades de Selv1ria e Planaltina. durante dois anos. As 

interações genótipos x locais e genótipos x anos não :foram 
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significativas. Consequentemente, foram selecionados os me-

lhores cultivares com base na média de produção de grãos. 

Minimizar os efeitos negativos da interação de 

genótipos com ambientes é uma continua preocupação dos me-

lhoristas de plantas. Conforme EBERHART & RUSSELL (1966), 

duas estratégias são utilizadas por melhoristas para lograr 

esse propósito. a saber: a) a estratificação ambiental. que 

consiste na regionalização da pesquisa, e b) o estudo da es-

tabilidade dos cultivares. Os mesmos autores consideram que, 

se a estabilidade da performance é uma caracteristica sob 

controle genético, avaliações preliminares poderão ser pla-

nejadas para identificar e caracterizar genótipos estáveis. 

- , 202. Caracterizaçao e Aspectos Geneticos da Estabilidade 

Os termos estabilidade e adaptabilidade de or-

gani smos vi vos têm r ecebi do as mai s di ver sas defini ções. 

LERNER (1954) definiu a homeostase genética a nível indivi-

dual. como a propriedade do organismo de auto-ajustar-se a 

partir de mecanismos, de auto-regulação, que possibilitam sua 

estabilização em diferentes arnbientes,e a homeostase genéti-

ca a nível populacional, como a capacidade da população de 

ajustar sua composição genotipica. frente às variações am-

bientais. 

A estabilidade fenotipica foi conceituada por 

LEWIS (1954), como a capacidade de um individuo ou população 

de produzi r um número reduzi do de fen6ti pos em di ferentes 
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ambien~es. Pàra LEWONTIN (1957~, homeos~ase e adap~ação não 

são idén~icas, embora es~rei t,amen~e relacionadas. A ho-

meos~ase conduz à adap~ação e é a base para a adap~abilidade 

geral, mas não é adap~ação per se. 

Con~orme OLIVEI~A (1976). uma variedade es~á-

veI é aquela que apresen~a pequenas variações de compor~a-

men~o quando subme~ida a diversos ambien~es. 

Mar i o~ ~i e t a ~ i i (1976), ci ~ados por SANTOS 

(1980), sugerem considerar a adaptabilidade como a capacida-

de dos genó~ipos de aprovei~arem vantajosamente o es~lmulo 

do ambien~e e, a es~abilidade de compor~amento. como a capa-

cidade dos genótipos de mos~rarem comportamento aI tamente 

previslvel. em ~unção do es~lmulo ambien~al. 

VENCOVSKY & TORRES (1986) uti I i zam os ~ermos 

estabilidade geográ~ica ou adaptabilidade para carac~erizar 

a es~abilidade envolvendo as variações ecológicas en~re 10-

cais e, es~abilidade ~emporal. para re~erir-se às variações 

ambien~ais. ao longo dos anos. numa dada região. Es~es au~o-

res veri~icaram que, para o milho (Zea mays L.), não existe 

correlação signi~ica~i va en~re a es~abilidade geográ~ica e 

temporal. contudo. a possibilidade de se iden~i~icar cul~i-

vares que sejam es~áveis nos dois sentidos não pode ser ~o-

~almen~e descar~ada. 

Diversos trabalhos são reportados na li~era~u-

ra, evidenciando que a es~abilidade é uma carac~erls~ica 

con~rolada gene~icamen~e CADAMS & SHANK, 1959 e SHANK & 

ADAMS, 1960). Es~es au~ores, em pesquisas com a espécie Zea 
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mo:ys L .• associaram a condição heterozigótica dos genótipos 

com uma maior capacidade de tamponamento frente às variações 

ambientais, embora. conforme os autores. a heterozigosidade 

não foi suficiente para explicar totalmente o comportamento 

mais estável. 

HANSON (1970) e BAI NS (1976). tr abal hando em 

espécies aut6gamas, soja [Glycine max (L.) Merrill) e trigo 

(Triticum aestivum L.), respectivamente, coincidem em assi

nalar que a estabilidade é uma propriedade especi.fica de 

certos genótipos e não associada à heterozigosidade. HANSON 

(1970) consIdera que a estabilidade. por ser uma propriedade 

especifica de certos genótipos. á dificil de ser melhorara

da. 

Para ANDRUS (1966), as populações naturais de 

espécies alógamas bem tamponadas devem possuir vários locos 

em heterozigose para promover a adaptaç~o. Nas espécies au

t6gamas a adaptaç~o é conferida através de um sistema com

plexo de locos homozig6ticos. 

ALLARD & BRADSHAW (1964) utilizaram os termos 

"individual buffering" para caracterizar o mecanismo que 

confere a uma populaç~o homogênea. e "population buffering", 

que corresponde ao mecanismo responsável pela estabilidade 

numa população composta por uma diversidade de genótipos. 

TORRES C 1988) estudou o control e genéti co da 

estabilidade fenotipica de cult.ivares de milho, e verificou 

ausência de correlação significativa entre a estabilidade e 

a produtividade. evidenciando que estas caracteristicas de-
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vem ter controles genéticos independentes. O referido autor 

concluiu que é preferível, no contexto dos programas de me-

lhoramento. selecionar primeiro para produtividade e, de-

pois. dentro do grupo de genótipos elite selecionados para 

esta característica. selecionar para estabilidade. 

, 
2.3. Estabilidade em Especies Autogamas 

Em espécies autógamas, a estabilidade vem sen-

do pesquisada tanto em linhagens puras como em misturas va-

rietais e materiais segregantes. como consequência de algu-

mas evidências obtidas em estudos da estabilidade fenotípi-

ca, indicando uma certa vantagem de materiais genéticos he-

terogêneosem relação às linhagens homozigotas. 

Assim. uma técnica para minimizar os efeitos 

das condições ambientais imprevisíveis. envolvendo o uso de 

multilinhas de aveia. foi proposta por JENSEN (1965). Estas 

multilinhas são formadas a partir de uma mistura de 

genótipos compatíveis. portadores de diferentes genes de 

resistência e patógenos. BORLAUG (1954) propós uma 

alternativa semelhante. porém. baseada na utilização de 

linhagens isogênicas. para dar maior uniformidade às 

multilinhas de trigo a serem obtidas. 

RASMUSSON (1968). trabalhando com cevada, con-

cluiu que as variedades e misturas simples não diferem entre 

si em relação à estabilidade da produção de grãos. BUSCH et 

at i i (1976) obti ver am evi dênci as semel hantes em pesqui sas 
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com populaç~es segregantes e variedades de trigo. 

SHAALAN et alii (1966) verificaram que as mis

turas de linhagens de trigo reconstituldas anualmente. foram 

mais estáveis que as próprias misturas originais. ou que ca

da linhagem separadamente. 

FREY & MALDONADO (1970) verificaram que a van

tagem do uso de populações heterogêneas em relação a linha

gens puras de aveia aumenta na medida em que os ambientes se 

tornam mais variáveis. 

HANSON (1970) estudou a estabilidade de um 

grupo de 14 acessos de soja, formado por quatro cultivares 

comerciais, oito linhagens irmãs, provenientes do mesmo cru

zamento, a população original da qual as oito linhagens fo

ram isoladas e uma mistura varietal das mesmas. A análise da 

estabilidade dos materiais citados permitiu verificar que a 

estabilidade é uma propriedade especifica de cada genótipo, 

considerando que genótipos muito relacionados. como as oito 

linhagens irmãs, apresentaram respostas extremamente dife

rentes. A população original foi o material mais est.ável 

dentro do grupo de cultivares de alto rendimento. 

JOPPA et alii (1971) estudaram a estabilidade 

dos cult.ivares de trigo, incluidos nos ensaios conduzidos em 

20 localidades da região norte dos Estados Unidos, e verifi

caram que os genótipos mais suscetiveis foram os que mais 

contribuiram para a significância da interação genótipos x 

ambientes. Os cultivares mais estáveis foram det.ectados pela 

metodologia de EBERHART & RUSSELL (1966) que. conforme JOPPA 
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et a~ii (1977). constitui-se num importante auxiliar do me-

lhorista. 

SOUZA (1985) estudou a adaptabilidade e esta-

bilidade da produção de grãos e mais nove caracteres de 22 

genótipos de trigo, inclu1dos no ensaio realizado no Estado 

de Minas Gerais, Brasil. O autor estimou os parâmetros de 

adaptabilidade e estabilidade para cada caráter, utilizando 

a metodologia proposta por EBERHART & RUSSELL (1956). A n1-

vel de cada genótipo. as respostas f'oram bastante diversi-

f'icadas para os dif'erentes caracteres estudados, ocorrendo o 

mesmo quanto aos desvios da linearidade, evidenciando va-

riações quanto à adaptabilidade e à estabilidade dos genóti-

pos dentro e entre caracteres. Os estimadores dos coeficien-

".. 

t.es de regressão C(D e as médias da produção de grãos. 

soment.e f'oram correlacionados signif'icat.ivament.e de f'orma 

posit.iva com os de peso de mil grãos. 

BAINS (1976) est.udou a estabilidade da produ-

ção de grãos de seis genót.ipos de t.rigo e seus cruzamentos 

nas gerações F • F e F. Os component.es, lineares e não li-
Z 3 <4 

neares da int.eração de genót.ipos x ambient.es, das gerações 

avançadas de cada cruzamento, corresponderam aos componentes 

dos genit.ores. O aut.or concluiu que os componentes lineares 

e não lineares da estabilidade são controlados geneticamen-

t.e, consequent.emente, os genitores devem ser cuidadosamente 

escol hi dos. 
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, 
2.4. Metodos para o Estudo da Estabilidade 

A metodologia mais antiga para avaliar os ge-

nótipos frente às variações ambientais é a tradicional aná-

lise de grupos de experimentos~ desenvolvidos em vários 10-

cais e vários anos. Através dessa análise estudam-se os 

efeitos dos genótipos locais e anos, além das interações de 

genótipos x locais, genótipos x anos. locais x anos e genó-

tipos x locais x anos. As combinações de locais e anos são 

tomadas como ambientes diferentes,_ sendo que a variação am-

biental dentro de cada genótipo é considerada uma medida de 

sua estabilidade. O genótipo apresentando a menor magnitude 

do quadrado médio de ambientes dentro de genótipos é o mais 

estável. 

PLAISTED & PETERSON (1959) desenvol veram um 

método para caracterizar a estabilidade de cultivares. 1ni-

cialmente. efetua-se uma análise incluindo os locais e genó-

tipos considerados. Se a interação de genótipos x locais for 

significativa. realiza-se uma análise do conjunto de todos 

os anos par a cada combi nação de genóti pos tomados doi s a 

dois. Para I genótipos serão necessárias 1(1-1)/2 análises. 

Essas análises fornecem uma estimativa da oZ. para cada par 
91. 

de genótipos. O seguinte passo constitui o cálculo da média 

z 
0

9
1. para estimativas das cada variedade. ar i tméti ca das 

aquela que apresenta o menor valor é a que contribui menos 

para as interações de genótipos x locais e, consequentemen-

te, a mais estável. 
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Para WRICKE (1965). a es~abilidade é derinida 

a~ravés de um parâme~ro denominado ecovalência. Por esse mé

~odo. a soma de quadrados da in~eração GxA é dividida en~re 

os cul ~i vares separadamen~e. VENCOVSKY & GERALDI ( 1 977) • 

consideram que os mé~odos de PLAISTED & PETERSON (1959) e de 

WRICKE (1965) são mui~o amplos e gerais. OLIVEIRA (1976) ob

je~iva que a dificuldade aumenta, ou seja, o es~udo ~orna-se 

mais ~rabalhoso na medida em que aumen~a o número de cul~i

vares ~es~ados. 

Várias ~écnicas anali~icas que u~ilizam prin

cipios de regressão linear roram propos~as em diversos es~u

dos da es~abilidade. Assim, YATES & COCHRAN (1938) apresen

~ar am uma ~écni ca par a di vi di r a i n~er ação genó~i pos x 

ambien~es em parâme~ros que descrevem a es~abilidade de um 

cará~er. a par~ir da análise de regressão conjun~a de uma 

série de experimen~os. 

Para cada variedade, de~ermina-se uma regres

são linear do rendimen~o em relação à média de rendimen~o de 

~odas as variedades em cada ambien~e. Ajus~a-se uma equação 

de regressão para cada ma~erial que, represen~ada num grári

co de eixos car~esianos, mos~ra o seu desempenho em cada am

bien~e. 

FINLAY & WILKINSON (1963) adap~aram a ~écnica 

an~erior a uma análise de regressão do rendimen~o de grãos. 

previamen~e ~ransrormada em escala logari~mica, associadas a 

um indice de ambien~e. definido como a produção média de ~o

das as variedades em cada ambien~e. O uso da ~ransrormação 



15 

logar1tmica das médias induz a um alto grau de linearidade 

da regressão. 

Os parâmetros para a determinação da estabili-
... 

da de são o coericiente de regressão (~) e a produção média 

de cada variedade em todos os ambientes. Assim. o coericien-

te de regressão próximo de 1.0 indica estabilidade média 

quando associado com médi a de rendi ment.o aI ta. o cul t.i var 

t.erá capacidade geral de adapt.ação, ou pobre adapt.ação, 

quando a média ror baixa. Coericient.es angulares acima de 

1~0 indicam sensibilidade ambient.al e especiricidade de 

adapt.ação a ambient.es superiores e, abaixo de 1,0, insensi-

bilidade ambiental e especiricidade a ambient.es inreriores. 

Est.e método t.em sido ut.ilizado vant.ajosamente por FINDLAY & 

WI LKI NSON (1963) e RASMUSSON (1968) em cevada; SANTOS & 

VIEIRA (1976) em soja e ORTEGA et alii (1983) em girassol. 

EBERHART & RUSSELL ( 1966) • ut.i I i zando dados 

não transrormados, propuseram um modelo alternativo, que ba-

seia-se em est.imar, para cada genótipo, um coericiente de 

regressão linear e uma variância dos desvios da regressão. 

quant.idades que, conjuntamente, medem o grau de estabilidade 

e previsibilidade do comportamento de cada mat.erial. rrent.e 

às var i açe>es ambi ent.ai s. Os 1 ndi ces ambi ent.ai s são obt.i dos 

pela direrença ent.re a média de cada ambient.e e a média ge-

ralo Para EBERHART & RUSSELL (1966), a variedade ideal de-

veria apresent.ar um rendiment.o acima da média geral. com o 

coericient.e de regressão (~) = 1.0 e os desvios da regressão 

(0
2

) = O. Este mét.odo roi largament.e ut.ilizado em pesquisas 
[) 
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agr,icolas por EBERHART & RUSSELL (1966) em milho; JOPPA et 

alii (1971) em trigo;PATONATHAY & ATKINS (1974) em sorgo, 

entre outros. 

Várias criticas foram feitas ao indice de am

bi ente obti do conf'orme a metodol ogi a de EBERHART & RUSSELL 

(1966), indicando que o indice de ambiente é um efeito asso

ciado a erros que afeta as regressões na obt,enção dos coefi

cientes. Baseado ni sso, al ternati vas anall ti cas foram pro-

postas por T AI (1971), FREEMAN & PERKI NS (1971) e FRl PP & 

CATEN (1971). 

Contudo, segundo TAl (1971), quando o número 

de genótipos e ambientes é grande, as diferenças entre méto

dos é m1nima. Conclusão semelhante foi obtida por FRIPP & 

. CATEN (1971). indicando que as regressões diferem pouco 

quando o ambiente é determinado pela média de todos os genó

tipos ou estimado por um genótipo padrão. Evidências seme

lhantes também foram reportadas por PERKINS & JlNKS (1973) e 

CARVALHO et alii (1983). 

OLIVEIRA (1976), em um estudo comparati vo de 

seis métodos de determinação da estabilidade em plantas cul

tivadas, a saber: a) método tradicional; b) método de PLAIS

TED & PETERSON; c) método de WRlCKE; d) método de FINLAY & 

WILKINSON; e) método de EBERHART & RUSSELL; e f) método de 

TAI. concl ui u que os métodos de FI NLAY & WI LKI NSON e EBE

RHART & RUSSEL foram mais informativos. 

VERMA et alii (1978) consideram que técnicas 

como a de EBERHART & RUSSELL (1966) não são propicias para 
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detectar genótipos com diferentes performances em ambientes 

contrastantes. Os autores apresentaram uma metodologia al-

ternativa. que consiste no agrupamento separado de dois seg-

mentos de reta. a partir de duas equaç~es de regressão. Uma 

para ambientes com indices negativos e outra para ambientes 

com i ndi ces posi ti vos. i ncl ui ndo também o menor i ndi ce de. 

ambiente negativo. em valor absoluto. para dar continuidade 

à linha de regressão. Contudo. quando o número de ambientes 

é pequeno. a análise pode se tornar impraticável. 

SILVA & BARRETO (1985) propuseram o ajustamen-

to de uma única equação, consti tuida de dois segmentos de 

reta. para cada genótipo. com união no ponto correspondente 

ao valor zero do indice de ambiente. 

sendo. 

onde: 

Os autores propuseram o seguinte modelo: 

A A A 

EC Y .) = ~ + ~ X + ~zT( X) 
1.' ''''0 '''1 

ECY.): Esperança do rendimento do cultivar ~; 
1. 

TCX) = O. se X ~ O; 

TCX) = X. se X > O; 

X: indice de ambiente definido conforme EBERHART & 

RUSSELL (1966). 

Este modelo de regressão múltipla apresenta 

duas variáveis independentes, X o indice de ambiente e TCX) 

que é o próprio indice do ambiente se positivo. ou zero 
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quando nega~ivo. 

A equação de regressão ajus~ada para cada ge-

n6~ipo ~em duas expressões: 

"-

" y=~ +~X o 1 

y = ~o + (~ + ~ )X 
1 2 

• se X < O • 

, se X > O 

sendo ~o a média de rendimen~o e e (~ 
1 

+ ~) 
2 

e 

es~ima~ivas 

dos parâme~ros de es~abilidade do modelo. A~ravés des~e mé-

~odo é possivel es~udar a perrormance de ma~eriais gené~icos 

em ambien~es in~eriores e superiores. separadamen~e. 

FERNANDES (1988), es~udando a es~abilidade de 

cul~ivares de milho. comparou as me~odologias de EBERHART & 

RUSSELL (1966) e SILVA e BARRETO (1985) e verificou um novo 

discernimen~o en~re os cul~ivares avaliados quando u~ilizou 

a úl~ima me~odologia. No en~an~o. ~oi de~ec~ada uma correla-

ção nega~iva en~re as es~ima~ivas dos parâme~ros de es~abi-

lidade. 

CRUZ et atii (1988) propuseram um modelo al-

~erna~ivo. concei~ualmen~e semelhan~e ao de SILVA & BARRETO 

(1985). que apresen~a um aprimoramen~o de na~ureza es~a~is-

~ica para eliminar as correlações en~re as es~imativas dos 

parâme~ros de es~abilidade. a par~ir da rede~inição da va-

riável T(X). Con~orme os au~ores. a modificação propos~a 

possibili~a a decomposição or~ogonal das somas de quadrados 

de ambi en~es den~ro de cada cul ~i var e. consequen~emen~e, 
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peromi t.e a obt.enção dos quadrados médi os da regressão e des-

vios da linearidade. bem como identificar os testes estatis-

ticos apropriados às hipóteses formuladas. 

Por outro lado. conforme LIN et alii (1986), o 

estudo da est.abilidade por métodos de agrupamento const.itui-

se num instrumento útil por permitir uma avaliação conjunta 

de grupos de cult.ivares. Est.es autores compararam nove medi-

das de similaridade usadas em est.udos de agrupamento de cul-

ti vares, visando a formação de grupos homogêOneos quant.o ao 

padrão de est.abilidade. 

.., , 
2.5. Algumas Aplicaçoes Praticas do Agrupament.o de Am-

bientes 

Os crit.érios u~ilizados para regionalização 

podem ser agrupados em duas cat.egorias. Uma delas se funda-

menta, principalment.e. nas caract.erist.icas ambientais e pro-

cura ajustar as necessidades da cult.ura às disponibilidades 

ambientais exist.entes. t.rabalhando diretamente com as dife-

renças dos fatores ambient.ais e conferindo um valor secundá-

rio à influência dest.es fat.ores sobre o genót.ipo. A outra 

linha metodológica parte das reações dos genótipos quando 

expostos a di ver sas condi çêSes ambi entai s , sem requer er um 

conheciment.o especifico dos fatores ambientais responsáveis 

pelos diferentes comportament.os dos genótipos (CORDEIRO & 

SI LV A • 1980). 
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Baseados na disponibilidade ambiental do Esta

do do Rio Grande do Sul. Brasil. PASCALE & MOTA (1966) de

terminaram os tipos 'agrocl i mát.i cos para a cul tura de t.r igo 

no Estado. LIANG et alii (1966) e ABOU-EL-FITTOUH et alii 

(1969a) est.udaram o zoneamento das cult.uras de t.rigo e algo

dão, respectivamente, fundament.ando-se na análise de variân

cia associada a alguma informação sobre os fatores ambien

tais. 

ABOU-EL-FITTOUH et al ii (1969b) utilizaram a 

análise de conglomeração ("cluster analysis") para classifi

car locais da região da cult.ura de algodão dos Estados Uni

dos. A avaliação entre locais foi realizada utilizando-se 

como medida de similaridade o coeficiente de correlação e a 

distância Euclidiana média. est.imada a partir dos efeitos da 

interação de genótipos x locais. Os autores consideram que a 

distância Euclidiana parece mais eficiente na definição das 

sub-r egi ões . 

GOOOCHI LD & BOY D ( 1975) anal i sar am dados da 

produção de trigo de 58 localidades da Austrália, durante o 

per10do de 1932 a 1971. ut.ilizando a técnica de componentes 

principais. A maior percentagem da variação responsável pela 

interação foi atribuida ao efeito da variação entre locais. 

O trabalho possibilitou a classificação das quatro regiões 

onde deverão ser localizadas as unidades operativas do pro

grama de melhorament.o para a obtenção de variedades de ampla 

adaptação. 
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BYTH et alii (1976) avaliaram 49 cultivares de 

trigo em 63 locais utilizados na rede de ensaios do Centro 

I nternaci onal de Mel horament.o de Mi I ho e Trigo (CI MMYT). A 

medida de similaridade utilizada na análise de conglomeração 

foi o quadrado da distância Euclidiana padronizada. O estudo 

possibilitou a formação de grupos t.ant.o de cult.ivares quanto 

de locais. 

CAMPBELL & LAFEVER (1977) car acter i zar am a 

resposta de 11 cultivares de trigo avaliados em 27 ambientes 

diferentes (locais e anos), na região leste dos Estados Uni-

dos. Os resultados das correlações de todos os possiveis pa-

res de médias evidenciaram que o local onde a linhagem foi 

isolada teve grande influência na determinação do seu grau 

de adaptação. Os mesmos autores concluiram que, quando o ob-

jet.ivo do programa for a obt.enção de linhagens de ampla 

adaptação, o local de seI eção dever á estar posi ti vamente 

correlacionado com o maior número possivel de locais da mes-

ma região. Os result.ados são aprasent.ados t.ambém at.ravés da 

dendrogramas, obtidos pelo mét.odo hierárquico aglomerat.ivo 
, 

do Vizinho mais Proximo. 

CORDEIRO & SILVA (1980) apresent.aram um est.udo 

para o zoneament.o da região cent.ro-sul do Brasil para a cul-

tura de milho. Nas análises preliminares foram comparados 

tr és mét.odos de agr upament.o do gr upo de agI omer a ti vos hi e-

rárquicos: distância máxima. centróide e ligação média. Para 

o estudo. os aut.ores adotaram como medida de similaridade a 

distância Euclidiana média e o mét.odo aglomeralivo da liga-
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ção média, por se most.rar mais est.ável e of'erecer melhores 

recursos para int.erpret.ação. Entretanto. a proposição de um 

novo zoneamento f'oi inviável. dada a inadequação do material 

para tal propósit.o. 

SILVA (1981) est.udou a regionalização do Est.a

do do Rio Grande do Sul para a cultura do trigo. ut.ilizando 

t.rês mét.odos mult.ivariados. agrupando os locais de acordo 

com o padr ão de si mi I ar i dade da i nt.er ação genót.i pos x lo

cais. Os result.ados most.raram que os locais das at.uais re

giões 11. 111 e IV se comport.am como única região no Est.ado 

para a cult.ura de trigo. 

VENCOVSKY & CRUZ (1989) consideram que a ava

liação de mat.eriais genét.icos em dif'erent.es condições de am

bient.es é uma necessidade na maioria dos programas de melho

ramento. Assim. os ensaios regionais devem ser conduzidos em 

local i dades que r epr esent.em adequadament.e as di ver si dades 

ecológicas exist.ent.es. Com esse argument.o , os aut.ores procu

ram verif'icar. por mét.odos de agrupament.o. se algum dos lo

cais ut.ilizados na rede de ensaios de milho conduzidos nos 

Est.ados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná poderia 

ser desconsiderado. caso apresent.asse similaridade em rela

ção a out.ros. 

At.ravés do agrupament.o f'oi possivel verif'icar 

que t.rês locai s permaneceram consi st.ent.ement.e j unt.os. no 

mesmo grupo. ao longo dos anos. dando subsidios para reduzir 

o número de locais de 11 para 9. sem perda do poder de dis

criminação ent.re genótipos. 
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3. MATERIAIS E METODOS 

3.1. Estabilidade de Cultivares de Trigo 

Nopresenle esludo foram usados dados de ren

dimenlo de graBs Ckg/ha) dos Ensaios Regionais de Rendimenlo 

de Trigo, que incluiram cultivares e linhagens promissoras. 

Esles ensaios tiveram como objelivo principal avaliar o po

lencial de rendimenlo e outras caraclerlsticas agronômicas 

desejáveis dos lralamenlos, como ampla adaplação. precocida

de e elevado peso hectolltrico. Também visaram a idenlifica

ção de cultivares que apresentam boa lolerância ao complexo 

de doença.squ~ alacam o cereal no pais. deslacando-se, entre 

os principais, a ferrugem da folha, a helminlosporiose. a 

seplor i ose. a fusar i ose e a bacler i ose C VI EDMA e t a t i i • 

1987). 

3.1.1. Materiais e ambientes utilizados 

Utilizaram-se dez cultivares comuns dos expe

rimenlos que incluiram 25 lratamentos. A relação destes cul

tivares com suas respectivas genealogias e origens é forne-
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cida na Tabela 1. 

Tabela 1 - Genealogia e origem dos dez cul~ivares de ~rigo 

em es~udo. 

CULTIVARES GENEALOGIA 

Variedades Comerciais.: 

Cordillera 3 Kavkaz/Buho'S'//KAL/Bluebird 

Cor di 11 er a 4 

IAN 5 

IAN 7 

I~apúa 25 

I~apúa 30 

Aepoglom/II 64.27 

Klein Lucero*4/Y 54/IFLE 9995 

Pelo~as 72214 

PI/3/LR 54//TZPP/Kno~~ 2 

Jupa~eco 'S'/Alondra 's' 

Linhas Avançadas: 

C-B2S9 Burgus 2//KAL/Bluebird 

C-B055 

E-B109 

C-B1115 

Bobwhi~e 'S' 

CMH 74A,754//Pel 723S0/ATR ... 

Hahn 'S' 

ORIGEM 

México 

USA 

Uruguai 

Brasil 

México 

México 

México 

México 

México 

México 

Os ensaios roram conduzidos em se~e localida-

des da região orien~al do Paraguai, duran~e os anos agrico

las de 19B5 e 19B7. Os locais de avaliação são apresentados 

na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Locais em que roram conduzidos os ensaios. duran

te os anos de 1986 e 1987. 

LOCAIS 

Caacupé 

Volendam 

Colonia Yguazú 

Tomas R. Pereira 

Capitán Miranda 

San Juan Bautista 

Agriex 

CL1) 

CL2) 

CL3) 

CL4) 

CLS) 

CL6) 

CL7) 

A ins~alação dos experimen~os roi realizada na 

época recomendada para todas as variedades cul~ivadas na re-

gião orien~al,. compreendendo o plantio entre a segunda quin-

zena de maio e a primeira quinzena de junho, conforme TORRES 

e t a t i i ( 1 983) . 

3.1.2. De~alhes experimentais 

o del i neamen~o exper i mental adotado foi o de 

blocos casualizados com ~rês repetições. As parcelas experi-

men~ais constituiram-se de seis rileiras de cinco me~ros de 

comprimen~o. espaçadas de 0,20 m com 60 plantas por metro 

linear. sendo a área útil consti~uida por quatro me~ros das 

quatro fileiras centrais, perrazendo 3.2 

300 indi viduos por metro quadrado. 

2 m , num ~o~al de 

Na época do plan~io roi fei~a uma adubação bá-

sica utilizando-se 20 kg/ha de nitrogênio. 70 kg/ha de rós-
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~oro e 30 kg/hade po~ássio. nas ~ormas de uréia. super~os-

~at.o triplo e cloret.o de pot.ássio. r espect.ivament.e. Post.e-

riorment.e. durant.e o per~ilhament.o. realizou-se adubação de 

cobert.ura com mais 20 kg/ha de nit.rogênio. A cada 20 dias. a 

part.ir da inst.alação do ensaio em campo. Ioi aplicado um in-

s9~icida do grupo monocro~ophos. na dose de 500 cc/ha. para 

o cont.role de pragas. 

A colheit.a ~oi realizada manualment.e. as plan-

t.as loram bene~iciadas em t.rilhadeiras est.át.icas; post.erior-

ment.e. det.erminaram-se o peso dos .grãos por parcela. o peso 

especi~ico e o peso de 1.000 grãos. As operações de aduba-

ção. cont.role de pragas e colhei~a loram execut.adas da mesma 

~orma em ~odos os ensaios. 

, 
3.1.3. Analises individuais da variancia 

Realizaram-se as análises da variància indivi-

duais dos experiment.os para cada local e ano. a ~im de 

det.ect.ar a signi~icància do quadrado médio ent.re genó~ipos e 

se det.erminar as es~imat.ivas da variància do erro experimen-

t.al. O modelo mat.emát.ico ut.ilizado loi: 

onde: 

Y .. = J..l + g. + b. + e .. 
"J "J I.J 

Y .. = rendiment.o de grãos do genót.ipo i. no bloco j; 
"J 

J..l = média geral do cará~er; 

g. = e~ei t.o do genót.i po i. <i.=l.Z ••••• I); 

" 



sendo: 

b.= ef'eit.o do bloco j ej=1,2, ••• ,.1>; 
J 

e .. = ef'ei t.o do erro exper i ment.al ; 
\J 

I = 26 gen6t.ipos; 

J = 3 repet.ições. 

, 
3.1.4. Analise conjunt.a da variancia 
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Pr ocedeu-se à anál i se conj unt.a dos dados de 

rendiment.o de graõs (kg/ha) dos experiment.os. a fim de de-

t.ect.ar a ocorrência decomport.ament.o dif'erencial dos gen6t.i-

pos nos diferent.es locais e anos. A verificação da homoge-

nei da de das var i ânci as r esi duai s das anál i ses i ndi vi duai s 

f'oi realizada conf'orme o crit.ério est.abelecido por Box 

(1964), cit.ado por GOMES C1978J. 

f'oi: 

onde: 

o modelo ut.ilizado para a análise conjunt.a 

Y. 'k = f.l + 9 + b. + t + a + (g.o + C ga) . 
\l m '- J( km> k m ,-k \m 

e 
ijkm 

+ 

Y. 'k = rendiment.o de grãos do gen6t.ipo i.. no bloco j. 
\J m 

do local k, no ano m; 

f.l = média geral; 

g. = ef'ei t.o do genót.i po i <\.=1,2, ••• ,x>; 
\ 
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b. k = ef'ei t.o do bloco j <j=1.2 •• " " •• 1>. no local k e 
J< m) 

no ano m; 

l = ef'ei t.o do local k C k=1.2 •••• 10; 
k 

a = ef'ei t.o do ano m <m=1.Z ••••• M); 
m 

(gD~k = ef'eit.o da int.eração do genót.ipo i com o local 

k" • 

(ga). = ef'eit.o da int.eração do genót.ipo i com o ano m' 10m , 

ela) = ef'eit.o da int.eração do local k com o ano m' 
km • 

Cgla) 'k = ef'eit.o da int.eração do genót.ipo i., com o local 
I. m 

k e com o ano m' , 

ei.jkm - erro experiment.al; 

sendo: 

I = 10 genót.ipos; 

J = 3 blocos; 

K = 7 locais; 

M = 2: anos. 

Os genót.ipos em est.udo. assim como os locais. 

f'oram escolhidos a priori. sendo. port.ant.o. seus ef'eit.os f'i-

xos. Como os dois anos de avaliação f'oram normais, seus 

ef'eit.os f'oram considerados aleat.órios. Consequent.ement.e. os 

result.ados só serão válidos para os genót.ipos e localidades 

consideradas (MIRANDA FILHO. 1987 e STEEL & TORRIE, 1980). 

A análise conjunt.a da variância e desdobramen-

t.o dos graus de liberdade da int.eração t.ripla. ef'et.uada para 

obt.enção dos quadrados médios das int.erações simples dos ge-
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n6tipos por locais, para cada ano, e dos gen6tipos por ano. 

para cada local. estão de acordo com os esquemas propostos 

por VENKOVSKY & BARRIGA (1988). 

, . 

3.1.5. Analise de Estabilidade 

Obtiveram-se as estimativas dos parâmetros de 

estabilidade associados a cada um dos 10 cultivares de trigo 

selecionados. em que as combinações de locais e anos ~oram 

tomadas como 14 ambientes dif'erentes. Adotou-se o método 

proposto por CRUZ et a~ii (1988), que apresenta o seguinte 

modelo matemático: 

Y. = ~ . + ~ . X + (? . T( X) + 6 
l.n 01. 11. n 21. in 

sendo que: 

Y. em notação simplif'icada representa a média do 
l.n 

cultivar i. sobre todos os blocos. no ambien-

te n (n=1,2, ••• ,N>. sendo n a combi nação <km> 

de locais e anos. tal que N = 14; 

~ . = Y. ; 
Ot 1.. 

~ti. e ~2i = parâmetros de estabilidade; 

·X 

em que. 

6. inclui o desvio da regressão do genótipo i. no 
l.n 

ambiente n, mais o erro experimental inerente 

à média Y. ; 
\.n 

Y Y •• N 
.n E X 

n 
= O. = 

I IN n=:l 



onde: 

sendo: 

y 
.n 

I 

Y •• 

IN 

X = p 

N 

E TCX 
n=1. 

30 

= média de ~odos os gen6~ipos no ambien~e n; e 

= média de ~odos os gen6~ipos em ~odos os am-

bien~es. considerando que: 

TCX ) = O 
n 

TCX ) = X 
n n 

x 
p 

média dos indices X 
n 

N 
1. N 

) = E TCX ) = E n n 
n= 1- n=N 

1. 

se X :s O; 
n 

se X ) O; 
n 

posi~ivos; 

TCX ) 
n = O ; 

+1. 

N = número de ambienl.es deslavoráveis (indices X 
1. n 

negal.ivos); 

N-N = número de ambien~es Iavoráveis Cindices X po-
1. n 

si~ivos). 

Os es~imadores dos coelicien~es de regressão 

são ob~idos por meio das seguin~es expressBes: 

N N 

E y. X E y TCX ) 
,.. l.n n i.n n 

n=1 n=1 
~ti. = 

N N 

E X
Z E TZCX ) 
n n 

n=1 n=1 



" 
(1Zi = 

N 

E XZ 
n 

n=1 

N N N 

E Y. TCX ) ErcX) E I.n n n 
n=1 n=1 n=1 
N N N 

E rex ) E XZ E TZex ) 
n n n 

n= 1- n=1- n=1 

'" ,... 
(11i + (1Zi. = 

N 

E 
n=1 

N 

Y TCX) 
in n 

E rex ) 
n 

n=1 
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y x 
I.n n 

A soma de quadrados de ambien~es den~ro de ca-

da gen6~ipo ~oi ob~ida da ~orma usual. A soma de quadrados 

devidas à regressão ~oi .ob~ida pela seguin~e expressão: 

[ 
2 

[ 
2 

N N N 

E Y. X E Y. TeX)] E Y. Tex )] 
I.n n I.n n I.n n 

n=1 n=1- n=1 

SQR = + 
N N N 

E X2 E T2CX ) E rcx ) 
n n n 

n=1 n=1- n=1 

com dois graus de liberdade. 

o ou~ro parâme~ro de es~abilidade considerado 

é o quadrado médio dos desvios da regressão, ob~ido para ca-

da gen6~ipo pela di~erença en~re a soma de quadrados de am-

bi en~es • den~r o do gen6~i po i. e a soma de quadr ados par a 

regressão com N-3 graus de liberdade. 

Para avaliar quan~o da variação ~o~al se deveu 

aos efei~os lineares. calculou-se o coe~icien~e de de~ermi-



32 

nação, R
Z

, obtido pela razão entre a soma de quadrados devi-

da a regressão e a soma de quadrados de ambientes dentro do 

gen6tipo \,. 

A comparação das médias dos cultivares para a 

produção de grãos '1'oi 1'ei ta at.ravés do teste de Tukey, ao 

nível de 5% de probabilidade'. 

Para test.ar os coeficientes de regressão do 

modelo de CRUZ &t alii (1988), são 1'ormuladas as seguint.es 

hip6t.eses para o cul t.i var \,: 

; H . 
2.(\,) • 

H . 
1(\')' 

sendo H e H as hip6teses de nulidade e alt.ernativa, res-
o 2. 

pect.ivamente. que f'oram test.adas pelo t.est.e t., aos níveis de 

5% e 1% de probabilidade, dados por: 

t. = 
\, 

t.. 
\. 

= 

J V(~ .) 
. 2. l. 

,.. 
" ((3 . + (3Zi) 2.\. 

J "- "-

VC(3 . + 
2.\ 

-1 

"-

(3z\, ) 

o esquema da análise da variância proposto por 

CRUZ &t alii (1988) é apresent.ado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Esquema da análise da variância segundo o mé~odo 

de CRUZ et atii (1988). 

C. V. 

Ambi en~es C A) 

Gen6~ i pos C G) 

I n~er ação GxA 

Amb./Gen6~ipos 

Amb./Gen6~ipo{1.> 

Reg./Gen6~ipo{1.) 

Desv./Gen6~ipo(1.) 

Amb./Gen6~ipo(r) 

Reg./Gen6~ipo{I} 

Desv./Gen6~ipo(I} 

Erro Médio 
/ 

QE: Quadrado Medi.o do 

G. L. 

N-l 

I-i 

CI-l)CN-l) 

ICN-l) 

N-l 

N-l 

erro da 

2 

N-3 

2 

N-3 

, 
ana1.i.se 

QA 

QG 

QGA 

QAr 

QRI 

QDI 

QE 

conjunt a. 

F 

QGA/QE 

QA /QE 
1. 

QR /QD 
1. 1. 

QD /QE 
1. 

QA /QE 
r 

QR /QD 
Z I 

QD /QE 
I 
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-3.2. Escolha de Locais para Seleçao de Cultivares de Tri-

go 

3.2.1. Materiais e ambientes utilizados 

Para o presen~e es~udo ~ambém foram u~ilizados 

dados de rendimen~o de grãos Ckg/ha) dos Ensaios Regionais 

de Rendimen~o de Trigo. que incluiram 25 cul~ivares de ~rigo 

comuns em relação a locais den~ro de cada ano com 14 cul~i-

vares comuns em relação a anos. Es~es ensaios foram conduzi-

dos nos mesmos locais e anos ci~ados na Tabela 1. Os de~a-

lhes experimen~ais correspondem aos descri~os no i~em 3.1.2. 

3.2.2. Medida de similaridade 

A medida de similaridade ado~ada foi o coefi-

cien~e de correlação en~re cada par de locais. O cálculo do 

coeficien~e de correlação é dado pela fórmula: 

CovC Y i. k ; Y i. k • ) 

r kk' = 
[ ve Y ) ve Y ) ) ~./z 

i. k i.k' 

onde: 

I-i 
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(1: Y )2 
::"Z i.k 

E Y i.k 
I 

VCYi.k) = 
I-i 

A classiricação de locais roi ere~uada den~ro 

de cada ano para verificar a consis~ência do agrupamen~o em 

relação aos anos. 

, 
3.2.3. Metodos de agrupamento 

Realizou-se o agrupamen~o de locais u~ilizan-

do-se os mé~odos de Tocher e do Vizinho mais Próximo ("Sin-

gle Linkage Me~hod"), descri~os por RAO (1952) e SNEATH & 

SOKAL (1973), respec~ivamen~e. e apresen~ados de~alhadamen~e 

por RIBOLDI (1986) e CRUZ (1987). Os agrupamen~os foram rea-

lizados u~ilizando-se como medida de similaridade o coeri-

cien~e de correlação en~re pares de locais. 

o mé~odo de Tocher consis~e em agrupar locais 

~omando-se como base as ma~rizes de~erminadas a~ravés de um 

indice de similaridade ou dis~ância en~re cada par de 10-

cai s. Es~e mé~odo se car ac~er i za pel o es~abel eci menlo de 

gr upos mu~ uamen~e excl usi vos. i S~o é. a médi a dos valor es 

in~ra-grupo deve ser menor que o valor inler-grupos. Na ma-

~riz, idenlifica-se o par de locais mais próximos, ou seja, 

o que apresen~a a menor dis~ância. A par~ir dai é analisada 

a possibilidade de en~rada de um novo local ao grupo já for-

mado, ou a formação de novo grupo. 
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o crit.ério para i.nclusão de novos locais f'oi 

est.abelecido no present.e t.rabalho. considerando-se que o va

lor médio da dist.ância int.ra-grupo deve ser menor que o 

maior valor das dist.âncias minimas ref'eridas a cada local. 

O mét.odo do Vizinho mais Próximo consist.e em 

ident.if'icar na mat.riz o par de locais mais próximos. f'orman-

do-se. assim, o primeiro grupo; em seguida é calculada a 

dist.ância ent.re est.e grupo e os demais locais e. nas et.apas 

sucessivas. o cálculo é f'eit.o em relação aos grupos já f'or

mados. Dest.a f'orma. cada agrupament.o irá operar como uma ma

t.riz de similaridade de dimensão reduzida. at.é agrupar t.odos 

os locais num único grupo. 
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,., 
~. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Estabilidade de Cultivares de Trigo 

Os valores médios de rendimen~o de grãos (kg/ 

ha) dos experimen~os de ~rigo conduzidos em se~e locais da 

região orien~al do Paraguai. nos anos de 1986 e 1987. es~ão 

apresen~ados nas Tabelas 4 e 5. respec~ivamen~e. As Tabelas 

most.ram ~ambém as variâncias residuais ao nlvelde médias. e 

os coe~icien~es de variação dos experiment.os. 

o ensaio de San Juan Bau~is~a. em 1987, apre-

sen~ou o menor rendiment.o médio (1.086 kg/ha) e o de Capi~án 

Miranda, no mesmo ano. o maior rendimen~o médio (3.261 kg/ 

ha). Esses valores revelam que houve uma grande ~lu~uação no 

rendimen~o de grãos. como consequência das variações ambien-

t.ais nos locais e anos em que ~oram realizados os ensaios. 
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Tabela 4 - Rendimen~o médio de grãos Ckg/ha) de 10 cul t..i va-

CULTXVARES 

Cordiltera. 

Cordi.ltera. 

IAN 5 

IAN 7 

Ila.pua. 25 

I lo.pua. 30 

C-8289 

C-8055 

E-8109 

C-01i16 

2 
• /J 

Y 
k 

C. V.H 

res de ~rigo. incluindo as variâncias residuais a 

médias ambien~ais CY ) e 
.k 

coe~icien~es de variação CC. V.) dos ensaios con

duzidos em set..e locais da região orient..al do Pa-

raguai. no ano de 1986. 

L o C A I S 

coloni.o. Co.pi.l~n • Volenda.m 
T.R. S.J . 

Co.o.cupe • Mi ra.nda. 
Agri.ex 

YgUo.zu Pereira. B a.u ti. s t a. 

3 i.640 2.585 2.3~3 i.703 2.CS72 2.366 i.044 

4 1.21 i 2.00z 2.574 1.800 2.419 2. 159 1.438 

1.525 2.118 1.917 1. 333 2.406 1.950 1.391 

1..738 1.944 2.707 :1. 752 2.2es9 2.097 1.375 

1. 224 2.202 1 • csaes 1. 272 2.147 1.747 1.563 

1.503 2,302 2.778 2.184 1.769 i.763 1.688 

1. 652 2.065 2. 761 2.523 2.206 2. i47 2.000 

1.476 2.074 2.410 2.186 2. i88 2.084 1.594 

1.309 2.193 3.088 2.426 1.969 2.375 2.000 

1.894 2.570 1.779 1.202 1.509 2.213 875 

22.917 45.700 23.42i 24.750 44.700 25.242 15.401 

1.517 2.206 2.396 1. 847 2.155 2. os>o 1.577 

16,1 1es,8 11,5' 15,5 16,6 12,es 15,0 



39 

Tabela 5 - Rendimento médio de grãos Ckg/ha) de 10 cul ti va-

CULTIVARES 

Cordi..ttera 

cordi.ttera 

IAN 5 

IAN 7 

I t ap~a 25 

I t ap~a 30 

C-8289 

C-8055 

E-8109 

C-81.116 

2 
S /J 

Y 
k 

C. V.H 

res de trigo, incluindo as variâncias residuais a 
2 n1vel de médias Cs /J), médias ambientais CY ) e 

• k 
coa~iciantas da variação CC. V.) dos ansaios con-

duzidos em 'sete locais da região oriental do Pa

raguai, no ano da 1987. 

L o C A I S 

Cotoni.a 
' . 

• volendam 
T.R • Cap1.lan S.J. 

Caacupe • Mí. randa 
Agri..ex 

Yguazu Perei.ra Bau t i.sla 

3 2.1.46 2.021. 1.854 1.. 719 3.434 891. 1..650 

4 1..31.3 2.1.53 2.1.85 2.1.35 3.247 1.. 441 1.759 

2.010 2.131. 2.267 2.243 3.391 1. 009 1.809 

1.729 2.463 2.379 2.260 3.090 1.. 169 1.075 

1..349 2.1.81. 1.520 1.948 2.634 1. 009 1.522 

1..771 2.245 1..81.3 1.823 3.097 1.300 1.441 

2.375 2.524 2.175 1..986 2.738 988 1.703 

1.843 2.020 2.629 2.593 3.284 1. 100 1.779 

2.021. 1.991 2.922 2.469 3.872 981 2.113 

2.510 2.291 2.265 2.490 3.922 981 1..706 

39.024 45.614 39.492 49.81.9 16.940 20.553 19.231 

1..907 2.202 2.202 2.1.66 3.261 1..086 1..736 

18,2 17.4 16.~ 20,1. 7,2 22,~ 13,9 
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, 
4.1~1. Analise conjun~a da vari~ncia 

A pressuposição da homogeneidade das variân-

cias residuais das análises individuais foi sat.isfeit.a. Os 

result.ados da análise conjunt.a dos dados de rendiment.o de 

grãos Ckg/ha) de dez genót.ipos de ~rigo avaliados em set.e 

locais da região orient.al do Paraguai, durant.e os anos de 

1986 e 1987, est.ão apresent.ados na Tabela 6. 

Conforme pode-se verificar. não foram det.ect.a-

das diferenças significat.i vas enlre os efei los dos genóli-

pos, locais e anos, de acordo com o lest.e de F. A inleração 

de locais x anos CLxA) foi alt.amenle significaliva, de acor-

do com o lesle de F CP < 0,01). A inleração de genólipos por 

locais CGxL) não foi significaliva, evidenciando que os cul-

t.ivares apresenlaram rendimenlos consislenles nos locais de 

avaliação na média dos anos; enlrelanlo, esla ausência de 

significância no periodo de dois anos não refI ele a verda-

deira imporlância dos efeilos da inleração CGxL). Por sua 

vez. a i nler ação de gen6li pos x anos C GxA) foi ai lamenle 

significaliva, o que já represenla uma dificuldade para o 

melhorisla de plant.as. A significância desla inleração indi-

ca que houve resposla diferencial dos genót.ipos de um ano 

para oulro. enlre os locais de avaliação, consequenlemenle. 

um genót.ipo bom num ano pode não sê-lo no oulro ano. 

A i nler ação de genóli pos x locai s x anos 

CGxLxA) foi allament.e significaliva. FCP < 0,01). A signifi-

cância da int.eração t.ripla CGxLxA) sugere que a int.eração 



41 

simples CGxL) pode variar de ano para ano. Al~erna~ivamen~e 

i ndi ca que a i n~er ação si mpl es (GxA) poda var i ar de local 

para local. 

Di versas causas ambi en~ai s podam es~ar asso

ci adas à i n~er ação de segunda or demo Assi m. as f' 1 u~ uações 

ambien~ais duran~e o ciclo de desenvolvimen~o da cul~ura po

dem não ser consis~en~es de ano para ano. ou de local para 

local. Mudanças ambi en~ai s como variações na magni ~ude e 

dis~ribuição das precipi~ações. f'lu~uações da ~empera~ura e 

dif'erenças en~re as propriedades f'isico-quimicas dos solos, 

aliadas às da~as de plan~io e ao ciclo dos cul~ivares. pare

cem ser as principais ·causas da respos~a diferencial dos 

cul~ivares de ~rigo nas condições da região orien~al do Pa

raguai. Também a f'al~a de disponibilidade de água em perlo

dos cri~icos do desenvolvimen~o do cereal. como o periodo de 

perf'ilhamen~o ou enchimen~o de grãos. pode causar sérios da

nos ao cul~ivo. principalmen~e em solos arenosos. carac~e

ris~icos das localidades de Caacupé. Volendam e S.J. Bau~is

~a. Es~es e ou~ros aspec~os ambien~ais de in~eresse para a 

cul~ura são abordados de~alhadamen~e pelo Programa Nacional 

de Trigo. Paraguai (1977). 

Consi der ando-se a i mpor ~ânci a das i n~er ações 

de gen6~ipos x ambien~es em ~ermos de es~ra~égias de melho

ramen~o e. par~icularmen~e. nes~e es~udo. em que foi de~ec

~ada a signif'icância da in~eração ~ripla. realizou-se um es

~udo de~alhado para uma melhor in~erpre~ação. 
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Tabela 6 - Análise conjunt.a da variància dos dados de rendi

ment.o de grãos Ckg/ha) de dez cult.ivares de t.ri

go, avaliados em sete locais da região orient.al 

do Paraguai, durante os anos de 1986 e 1987. 

F. V. G. L. 

Blocos./l .. / A 28 

Locais CL) 6 

Anos CA) 1 

LxA 6 

Gen6t.ipos CG) 9 

GxL 54 

GxA 9 

GxLxA 54 

'Erro médio 672 

Média geral = 2.025 kg/ha 

CV% = 14,9 

ns: não significat.ivo 

**. FCP < 0,01) 

S.Q. 

15.770.372 

19.978.374 

423.500 

12.308.923 

2.567.861 

5.155.212 

1.555.082 

4.101.206 

20.428.800 

Q.M. 

563.228 

3.329.,729 

423.500 

2.051.318 

285.487 

95.467 

172.787 

75.948 

30.400 

F 

1,62ns 

0,75ns 

** 3,64 

1,65ns 

1,26ns 

5,68** 

** 2,50 

Nas Tabelas 7 e 8 encont.ra-se o desdobrament.o 

dos graus de liberdade da interação t.ripla, efetuado para 

obt.enção dos quadrados médios das int.erações simples dos ge-

n6t.ipos por locais. para cada ano e, dos gen6t.ipos por ano 

para cada local. 

Este desdobramento permitiu verificar que. 

apesar da i nt.er ação gen6t.i pos x locai s C GxL) não ter si do 
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significa~iva na análise conjun~a dos dois anos, o foi nas 

análises conjun~as realizadas para cada ano separadamen~e 

(Tabela 7). Da qualquer maneira. a rela~ivamen~e pequena in-

~eração observada en~re genó~ipos e locais, na análise para 

os dois anos. pode ser a~ribuida ao fa~o de que os 

cul~ivares es~udados foram avaliados duran~e vários ciclos 

em ~es~es prel i mi nares e selecionados como os mais 

promissores para as condiçBes da região orien~al do pais. 

Tabela 7 - Análises conjun~as da variância dos dados de ren

dimen~o de grãos (kg/ha) de dez cul~ivares de 

~rigo avaliados em se~e locais da região orien~al 

do Paraguai, nos anos de 1986 e 1987, respecliva

ment-e. 

F. V. 

Blocos/Locais 

Locais CL) 

Genó~i pos C G) 

GxL 

Erro médio 

Média geral Ckg/ha) = 
CV% = 
ns: não significa~ivo 

**: FCP < 0,01) 

G.L. 

14 

6 

9 

64 

672 

Q.M. 
1986 

607.378 

1. 098. 949ns 

236.780** 

98.002** 

30.400 

1.970 

16.4 

1987 

619.076 
** 4.279.922 

221.324** 

73.636** 

30.400 

2.080 

14.6 

Paralelamen~e. pode-se observar na Tabela 8 

que a in~eração de genólipos x anos foi al~amen~e significa-

~iva nas localidades de Colonia Yguazú. T.R. Pereira. Capi-
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tán·Miranda. de acordo com o teste F ao n1vel de 1% de pro-

babilidade. Por sua vez. nas localidades de S.J. Bautista. 

Volendan e Agriex a interação de CGxAJ apresentou menores 

n1veis de signi~icância. Na localidade de Caacupé não ~oi 

.. detectada signi ~icância da interação. 

Tabela 8 - Análises conjuntas da variância dos dados de ren-

dimento de grãos Ckg/ha) de dez cultivares. para 

cada um dos sete locais de avaliação. na região 

oriental do Paraguai. durante os anos de 1986 e 

1987. 

eQ.I·l.) L o C ... I S 
F. V. G.L. 

Caacupé. Voleodam Colooi .. T.R. Capitão $.J. Agri .. x 
'lguazú Pereira Hirar:da Bd.uli sol..-

BlOCOS/Anos " 3.615.515 244.370 374.3eô 1. 526. 049 1.010.1·14 271..699 140.455 

Anos CoA.) 1 7~.5S1"'· 61 n. 169.346"'· 607.9.10"" 0.108. 440n
• S.0ole.OaB 

.. le6.087 ... • 

Gun6U po,. (G) ~ 16G. alO" e9.732 ... • 293. 72e"" 157.000"" 100.:;174"" 2!::1. ODe"· 92. 2~3n. 

GxA 9 34.217"" 52.559+ 100.632- 148.446- 174.910 .... 50.910 
. 66.739-

Erro médio 072 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 

Hl>dla C/erAl . 1.712 2.204 2.2ge 2.700 2.708 1.572 1. (.'I(;l7 

cw. • 17.3 13.7 13,1 15.0 11.2 lQ.2 18.2 
f't.: N;o slgnlflcatjvo 

+, Feo.OO < P < 0.10) 

": FCP < 0,05) 

KN; FCP < 0.01:> 
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Nes~e con~ex~o, fica eviden~e a necessidade do 

melhorista de avaliar, ma~eriais genéticos em vários locais, 

durante vários anos~ ao mesmo ~empo, este estudo preliminar 

das in~erações permite de~ec~ar o ~ipo de ambien~e que deve 

ser considerado para a análise da es~abilidade de cul~ivares 

de trigo. consequen~emente, pode-se inferir que o uso de 10-

cais e anos como ambien~es diferen~es deve ser considerado 

para a caracterização da es~abilidade feno~ipica. 

, 
4.1.2. Analise de es~abilidade 

A análise da es~abilidade para o caráter ren-

dimento de grãos (kg/ha) encon~ra-se na Tabela 9. Observa-se 

que foram detectadas diferenças significa~ivas en~re cul~i-

vares, e que a in~eração de gen6~ipos x ambien~es também foi 

significa~iva. A variância do ambien~e den~ro de cada cul~i-

var foi al~amen~e significativa pelo teste de F, ao nivel de 

1% de probabilidade. 

A decomposição da variância de ambientes den-

~ro de cada cul ti var, nos efei ~os lineares e não lineares 

permite uma avaliação mais especifica dos mesmos,evidencian-

do que grande parte da variação se explica pela regressão 

linear. O coeficiente de determinação (R2
) mostra que 78% da 

variação em termos de soma de quadrados á devida ao efeito 

linear. Es~e resultado es~á próximo aos obtidos por CAMPBELL 

& LEFEVER (1977) em trigo. BONATO (1978) em soja e FERNANDES 

(1988) em milho. 
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Tabela 9 - Análise conjunta da variãncia dos dados de rendi
mento de grãos Ckg/ha) de dez genótipos de trigo. 
avaliados em 14 ambientes da região oriental do 
Paraguai, durante os anos de 1986 e 1987. 

F. V. 

Ambi entes C A) 
Gen6ti pos C G) 
I nter ação C GxA) 

Amb./Gen6tipos 

Amb./E-8109 
Regressão 
Desvios 

Amb./C-8289 
Regressão 
Desvios 

Amb./C-8055 
Regressão 
Desvios 

Amb. /lAN 7 
Regressão 
Desvios 

Amb./Cordillera 3 
Regressão 
Desvios 

Amb./C-81116 
Regressão 
Desvios 

Amb./Cordillera 4 
Regressão 
Desvios 

Amb. /lAN 5 
Regressão 
Desvios 

Amb./ltapúa 30 
Regressão 
Desvios 

Amb. /l tapúa 25 
Regressão 
Desvios 

Erro médio 

G.L. 

13 
9 

117 

130 

13 
2 

11 

13 
2 

11 

13 
2 

11 

13 
2 

11 

13 
2 

11 

13 
2 

11 

13 
2 

11 

13 
2 

11 

13 
2 

11 

13 
2 

11 

672 

S. Q. 

32.707.260 
2.567.168 

10.806.850 

43.514.110 

6.664.360 
5.421.920 
1.232.440 

2.902.420 
1.884.788 
1.017.632 

3.847.072 
3.383.404 

463.672 

3.437.220 
3.026.980 

411.235 

4.771.960 
3.713.284 
1.068.673 

7.549.664 
5.086.416 
2.463.252 

3.977.208 
3.261.272 

726.934 

4.312.724 
3.704.644 

608.080 

3.349.332 
2.560.488 

789.843 

2.711.940 
1.940.012 

771.925 

Q.M. 

2.515.944 
285.241 
92.366 

334.724 

511.874 
2.710.960 

112.040 

223.263 
942.394 

92.512 

295.929 
1. 691. 702 

42.152 

264.402 
1.512.990 

37.385 

367.074 
1.856.642 

96.243 

580.743 
2.543.208 

223.932 

305.939 
1.625.636 

65.994 

331.748 
1.852.322 

55.280 

257.671 
1.280.244 

71. 713 

208.611 
970.006 

70.175 

30.400 

F 

** 
3,08** 
3.03 

11,01 ** 

** 16,83** 
24,20** 
3.58 

** 
7,34** 

10,18** 
3.04 

** 
9,73** 

40.13 
1,3906 

** 
12,07** 
19.19** 
3.16 

** 
19.19** 
11.35** 
7.37 

** 
10,06** 
24,63* 
2.17 

** 
10,91** 
33.51* 
1.81 

** 
8.48** 

17,85** 
2.35 

** 
6,86** 

13.80** 
2.30 

ns: não significativo; *: FCP < 0,05); **. FCP < 0,01). 
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Pode-se observar que ~odos os cul~ivares apre-

sentaram respostas altamen~e significativas para o efeito 

linear pelo ~este de F, ao nível de 1% de probabilidade. A 

menor raz·ão entre variâncias correspondeu ao cultivar C-8289 

e a maior ao IAN 7 e C-8055. Estes resultados correspondem 

ao menor e maior coeficiente de determinação associado a ca-

da cultivar. que variou de 65% a 88% da variação ~otal (Ta-

bela 10). 

Em relação aos desvios da linearidade. os cul-

ti vares E-81 09. Cordillera 3. C-81116, C-82S9. Itapúa 25 e 

Itapúa 30 apresentaram respostas altamente significativas, 

enquanto que os cultivares Cordillera 4 e IAN 5 mostraram 

desvios significa~ivos, ao nível de 5% de probabilidade. Os 

. cultivares C-S055 e IAN 7 não revelaram significância. 

Na metodologia propos~a por EBERHART & RUSSELL 

(1966), um cul~ivar é considerado es~ável quando seu coefi-

ciente de regressão (~) é igual a 1.0, e os desvios de re-

2 gressão são nulos (o = O). Isto implica em que um dado cul
D 

~i var ~em um padrão de resposta que não es~á nem além de 

(~ > 1) nem aquém de (~ < 1) do que se pode esperar, em fun-

ção das variações ambien~ais. Além disso, ~al padrão de res-

posta é perfeitamente previs1vel (ausência de desvios). 

Empregando-se o modelo de regressão linear seg 

men~ada. proposto por CRUZ et aLii (19SS), todavia,a concei-

~uação mencionada de estabilidade pode ter outros enfoques, 

dependendo das estratégias do melhoramento. t:: 6bvio que, 

~ambém neste outro modelo,a nulidade de desvios da regressão 
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é uma propriedade favorável de um cul~ivar. Desvios nulos ou 

pequenos garan~em previsibilidade no padrão de respos~a. 

Quan~o aos coeficien~es de regressão. pode-se 
A 

dar prioridade a um cul~ivar com ~axa de resposta ~ menor 
i. 

que 1.0. Um cul~ivar com tal carac~erlstica será pouco res-

ponsivo nos ambien~es negativos, mas ~ambém. será ~olerante 

ao pioramen~o das condições ambiéntais. Em contrapar~ida. 

será interessan~e que o citado cul~ivar apresen~e a soma de 

" " 
coeficien~es C~ + ~) maior do que 1.0. indicando ser ele 

1 2 

responsivo para a melhoria ambiental. a par~ir das condições 

ambien~ais médias. Tal concei~~ação C~ < 1·.~ + (~ > 1). 
''''1 2 

se 

e~rapola para condições ambientais determinadas por nlveis 

de tecnologia; caracterizaria um cul ~i var apropriado para 

si~uaçeses de lavouras com médias ou baixa ~ecnologias, mas. 

responsivo diante do aprimoramen~o ~ecno16gico. No entan~o. 

não se pode considerar como to~almen~e indesejável um culti-

var que apresen~e ~axa de resposta ~ = 1 e ~ = O. ou seja. 
1· 2 

A " 

~ + ~ = 1. ~ambém. 
1 2 

Nes~a carac~erização de cultivares. em função 

dos padrões de resposta. deve-se. evidentemente. considerar 

~ambém o valor feno~lpico médio de cada cultivar nos ambien-

~es inferiores e superiores. separadamen~e, além da média 

geral. 

o que se deve reforçar. nes~e ponto. é que a 

concei~uação originalmen~e proposta por EBERHART Se RUSSELL 
A 

(1966). em relação ao coeficiente ideal C~ = 1) não se apli-

ca. necessariamente. nas inves~igações mais detalhadas for-
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necidas pelo modelo bi-segmen~ado. 

Na carac~erização individual dos cul~ivares, 

apresen~ada na Tabela 10. pode-se observar que as médias de 

rendimen~o de grãos regis~raram valores que variaram de 

2.266 kg/ha para o.cul~ivar E-8109 a 1.712 kg/ha para o cul-

~ivar I~apúa 25. Em relação à respos~a ambien~al de cada 
A 

cul~ivar. es~udada nos ambien~es negalivos C(1) e posilivos 
. 1 

" " ({11 + (1z)' separadamenle. não foi deleclado nenhum cullivar 

que apresen~asse o coelicien~e de regressão signilica~i-

vamen~e menor que 1,0. nem a soma dos coelicienles C{1 + (1 ) 
1 Z 

signilicalivamenle maior que 1,0, devido a relalivamenle 

grande magnilude dos desvios da regressão. 

A similaridade dos cullivares quanlo à respos-

la 1 i near nos ambi en~es nega li vos evi denci a que a pesqui sa 

varielal conduzida nas condições da região orien~al do pais 

resul lou na escolha de cul li vares considerados de es~abili-

'" dade média C{1 = 1). se bem que, valores ex~remos como os 
1 

apresenlados pelos cul ~i vares E-8109 e I lapúa 30. com {1" = 

= 1,21 e 0,76. respec~ivamen~e, ~ambém são observados. En-

~re~an~o. a respos~a linear nos ambienles posilivos Ioi mais 

diversilicada, não sendo possivel, por~anlo, carac~erizar o 

conjun~o de cullivares em ~ermos de lendência para esse ~ipo 

de respos~a. Os valores ex~remos observados nesles ambientes 

corresponderam aos cul~ivares E-8109 e C-8289,com coelicien-

,." " 
les de regressão C{1 + (1 ) = 1.44 e 0,54, respec~ivamen~e. 

1 Z 

o cul~ivar E-8109 ~eve uma ~endência a ser le-

vemen~e responsi vo nos ambien~es nega~i vos, com um coeli-
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" ciente de regressão ((3) = 1.21; f'oi todavia. mais responsi
j. 

vo nos ambientes positivos. com a soma dos coef'icientes de 

" "-
regressão ((3 + (3) = 1.44. Este cultivar, que apresentou o 

. j. 2 

maior rendimento de grãos em todos os ambientes. com 2.266 

kg/ha. ocupou a segunda e pr i mei r a posi çêSes nos ambi entes 

negativos e positivos. com 1.808 e 2.609 kg/ha. respectiva-

mente (Tabela 11). entretanto. a sua previsibilidade está 

comprometida. em f'unção da grande magnitude dos desvios da 

regressão. 
(""'. 

-\ 

Uma situação dif'erente em relação à resposta 

ambiental acontece com o cultivar C-8055; embora este mate-

rial não represente o ide6tipo de estabilidade aludido no 

presente trabalho. não mostrou muita mudança na sua perf'or-

mance. com (3 = 1.05 e ((3 + ~) = 0,93. evidenciando pos-
~ 1 2 

suir adaptação geral tanto nos ambientes inf'eriores como nos 

de qualidade superior. O cultivar C-8055 teve a terceira 

maior média de rendimento de grãos, considerando-se todos os 

ambientes com 2.089 kg/ha. valor este superior à média ge-

ralo sendo que nos ambientes negativos e positivos ocupou a 

quarta e segunda posiçêSes. com 1.662 e 2.409 kg/ha. respec-

tivamente, e a não signif'icância da variância dos desvios da 

regressão. colocam este cul ti var como o mais desejável do 

grupo, sendo sua resposta altamente previsível. o que também 

pode ser observado pelo seu coef'iciente de determinação (R
z

) 

= 0.88. Este ref'lete um considerável grau de adequação ao 

modelo para explicar a f'lutuação do rendimento de grãos 

deste cultivar em f'unção das variações ambientais. 
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o cultivar Itapúa 30 foi o material que apre-

sentou a menor taxa de resposta nos ambi entes negati vos. 

evidenciando ser menos responsivo, ou seja, mais tolerante 

ao pioramento ambiental. 
A-

com (J = 0,76. 
1 

Nos ambientes posi-

tivos, o citado cultivar demonstrou ser mais responsivo, com 
A A 

C~1 + ~2) = 1.11. Um outro aspecto que pode ser considerado 

em relação ao cultivar Itapúa 30, refere-se a sua média de 

rendimento de grãos, que ocupou a nona posição quando Ioi 

avaliado em todos os ambientes C1.963 kg/ha). No entanto, 

nos ambientes inleriores ocupou a quinta posição Cl.647 kg/ 

ha), revelando a possibilidade de se identilicar cultivares 

que apresentem baixos coelicientes de regressão, com eleva-

das médias de rendimento de grãos nestes ambientes. Nos am-

bi entes de qual i dade super i or • a médi a de rendi mento de 

grãos mostrou-se comparativamente muito baixa C2.198 kg/ha) , 

ocupando a nona posição. 

Estes resultados apresentados na Tabela 10.tam 

bém mostram que, dos dez cultivares ~studados, apenas dois 

apresentaram desvios da regressão não signilicativos,eviden-

ciando que a pesquisa varietal não se mostrou muito elicien-

te na identilicação de cultivares que revelassem rendimentos 

consistentes através dos dilerentes ambientes, já que a grau 

maioria destes materiais têm sua previsibilidade comprometi-

da em Iunção da signilicância dos desvios da linearidade. 
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Tabela 10 - Rendimento de grãos Ckg/ha). coeficientes e des-

vios da regressão e coeficiente de deter roi nação 

de dez genótipos de trigo avaliados em 14 ambien 

OENbTIPOS 

E-8l09 

C-8Z89 

C-80~5 

lAN 7 

Cord\.ttera 3 

C-81j.16 

Cord\.LLera 4 

IAN 5 

ltap~a 30 

I t ap~ a Z~ 

M~dia geraL 

tes diferentes. conforme a metodologia 

e t a ~ i i C 1 988) . 

Rend\.mento de 
Desv1,.os 

Coef. de. Coe! . 
m:'d\.o - da 

Regressao Regressao 
A 

Regressao 

C~ ) C~ ) C~ +~ ) 
-(aD O j. j. Z 

( 1 ) ** Z.Z66a 1, Z 1 j.,44 33~ 

** Z.j.3Zab 0,84 0,~4 304 

ns 
Z.089ab l,O~ 0,93 ZO~ 

ns 
Z.060nb 1,03 0,80 j.93 

** Z.0:59nb 1,0~ 1,09 310 

** Z.013 b 1,1~ 1,43 473 

* 1.989 b 1,01 0,98 Z~7 

* 1.964 b 1,06 1,08 Z3~ 

** j..963 b 0.76 1, j. 1 Z68 

** 1.7j.Z c 0,84 0,60 Z6~ 

Z.OZ~ 1,00 1,00 Z9~ 

de CRUZ 

Coef. de 
Determ\.-

na9ao 

C;z) 

0,81 

O,6~ 

0,88 

0,88 

0,78 

0,67 

0,8Z 

0,86 

0,76 

O,7Z 

0,78 

( j. ) 
M~d\.as seguidas da mesma Letra 

e~tre s\., peLo teste de F. 

nao d\.ferem 5\.gnificativamente 

ne: 

* : 
**: 

Nao foram detectadas ~\.fere~ça~ signif\.cativas 

c\.entes de regressão ~ e {~ +~ ). 
1 1 Z 

Não s\.gnificativo. 
s\.gn\.f\.cativo peLo 

Signif\.cativo peto 

teste de 

teste de 

F, 

F, 
ao 

ao 

ni:veL 

ntvet 
de ~" 

de 1" 

para os coef\.-

de probabiLidade. 

de probabiLidade. 
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Tabela 11 - Rendimendo médio de grãos Ckg/ha) de dez genóti

pos de trigo. média em ambientes negativos CA) 

e positivos CA+). respectivamente. 

RENDIMENDO ME:DIO DE GRÃOS 
GENóTIPOS 

Geral CA ) CA+) 

E-81 09 2.266 (111,9) 1. 808 (111,3) 2.608 (112,1) 

C-8289 2.132 (10!5,3) 1.894 (11!5,4) 2.325 (99,9) 

C-8055 2.089 (103,2> 1.662 (102,3) 2.409 (103,!5) 

IAN 7 2.060 (101,8> 1.606 {98,9) 2.399 (103,1) 

Cordillera 3 2.059 (101,7) 1.644 (101,2> 2.370 (101,8) 

C-81116 2.013 (99,4) 1.666 (102,6> 2.301 ( 98 ,9> 

Cordillera 4 1.989 ( 98 ,3> 1.495 (92,0) 2.359 (101,4> 

IAN 5 1.964 ( 97 , O) 1.512 < 93 , 1 > 2.302 (98,9> 

Itapúa 30 1. 963 ( 97 , O) 1.647 (101,4> 2.198 (94,4) 

Itapúa 25 1.712 (84,6) 1.323 (81,!5) 2.002- (86,0) 

Média geral 2.025 (100,0> 1.624 (100,0> 2.327 (100,0) 

Observação: Valores entre parênteses referem-se à porcenta-
gem da média geral. 

Na Figura 1, está apresentado um gráfico que 

ilustra a resposta dos cult.ivares E-8109, C-8055 e Itapúa 

30, anteriormente descri tos, em função das médias ambien-

tais. 
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Figura 1 - Represen~ação grá~ica do rendimen~o de grãos dos 

cul~ivares E-8l09. C8055 e I~apúa 30. em ~unção 

dos indices ambien~ais. 



55 

.., 
A.c. Escolha de Locais para Seleçao de Cultivares de Tri-

go 

Nas Tabelas 12 e 13 eslão apresenlados os da-

dos de rendimenlo de grãos Ckg/ha) de 25 cullivares de lrigo 

incluidos nos ensaios conduzidos em sele diferenles locali-

dades da regi ão or i enlal do Par aguai, nos anos de 1986 e 

1987, respeclivamenle. 

Na Tabel a 14 eslá apr esenlada a anál i se con-

junla da variância, correspondenle aos anos de 1986 e 1987, 

separadamenle. Eslas análises revelaram diferenças signifi-

calivas enlre os efeilos de locais, genólipos e da inleração 

de genóli pos x. locai s C GxL), ao ni vel de 1 % de pr obabi 1 i da-

de, de acordo com o lesle de F. 

A si gni f i cânci a da i nler ação eslá i ndi cando 

que a resposla dos genólipos não foi consislenle de local 

para local denlro de cada ano, mesmo lralando-se de uma pe-

quena regi ão. Evi denlemenle que, par a mi ni mi zar os efei los 

da inleração, a regionalização dos locais conslilui-se numa 

das eslralégias que poderia ser abordada; enlrelanlo, esla 

eslralégia implica na disponibilidade de recursos, lanlo hu-

manos como financeiros, muilas vezes escassos. A oulra diz 

respeilo ao esludo da adaplabilidade e eslabilidade de cul-

livares, onde as avaliações dos cullivares são efeluadas num 

conjunlo represenlalivo de ambienles (locais e anos). Enlre-

lanlo, os crilérios para escolha dos locais baseiam-se, pre-
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ferencialmente. nas informações agroclimáticas disponiveis. 

Saliente-se que os locais assim escolhidos representam a va

riabilidade ambiental nas áreas agricolas disponiveis, onde 

a espécie em consideração é cultivada. 
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Tabela 12 - Rendimen~o médio Ckg/ha) de 25 cul~ivares de ~rL 

go correspondentes a se~e ensaios de rendimen~o 

de grãos, conduzidas na região orien~al do Para

guai. no ano de 1986. 

CULTIVARES 

Cord.3 
Cord.4 
IAN 5 
IAN 7 
I~apúa 25 

I~apúa 30 
E - 8110 
E - 7905 
C - 8097 
C - 8055 

C - 8133 
ISW 39/80 
E - 8109 
Ba~uira 

C - 81116 

C - 8296 
Tanager "S" 
E - 8228 
C - 8289 
E - 8114 

T. CRIA 
T. IAN 
C - 8438 
E - 7907 
C - 8298 

Ll 

1.640 
1.211 
1.525 
1.738 
1.224 

1.503 
1.934 
1.659 
1.467 
1.476 

1.655 
1.571 
1. 309 
1.770 
1.894 

1.633 
1.546 
1. 383 
1.652 
1. 820 

1.839 
1.748 
1.757 
1.874 
1.843 

L2 

2.585 
2.002 
2.118 
1.944 
2.202 

2.302 
2.516 
1.913 
2.178 
2.074 

2.475 
1.958 
2.193 
2 .. 276 
2.570 

2.013 
1.993 
2.228 
2.065 
2.435 

2.551 
1.831 
2.442 
2.266 
2.042 

L3 

2.313 
2.574 
1.917 
2.707 
1.636 

2.778 
2.534 
2.314 
2.161 
2.410 

2.427 
2.372 
3.088 
1.968 
1.779 

2.059 
1.853 
2.321 
2.761 
1.546 

2.128 
2.229 
2.622 
2.476 
2.682 

LOCAIS 

L4 

1.703 
1.808 
1.333 
1.752 
1.272 

2.184 
2.189 
1.808 
1.743 
2.186 

1.487 
1.749 
2.426 
1.784 
1.282 

1.841 
1.697 
1.991 
2.523 
1.251 

1.505 
1.606 
1.632 
1.311 
1.881 

L5 

2.672 
2.419 
2.406 
2.269 
2.147 

1.769 
2.226 
2.478 
2.456 
2.188 

2.688 
2.413 
1.969 
1.744 
1.509 

2.038 
2.016 
2.128 
2.206 
1.853 

2.366 
2.391 
2.347 
2.250 
2.206 

L6 

2.366 
2.159 
1.950 
2.097 
1.747 

1.763 
1.969 
2.109 
2.463 
2.084 

2.144 
2.178 
2.375 
1.866 
2.213 

2.272 
2.384 
1.759 
2.147 
2.688 

2.053 
2.122 
2.429 
2.528 
2.669 

L7 

1.844 
1.438 
1.391 
1.375 
1.563 

1.688 
1. 125 
1.675 
1.531 
1.594 

1.188 
1.578 
2.000 
1.875 

875 

1.313 
1.047 
1.281 
2.000 

813 

1.156 
1.078 
1.438 
1.594 
1.375 

= 1.627 2.207 2.306 1.758 2.206 2.181 1.433 

Ll: Caacupé 

L2: Valendam 

L3: Colonia Yguazú 

L4: T.R. Pereira 

L5: Capi~án Miranda 

L6: S.J. Bau~is~a 

L7: Agriex 
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Tabela 13 - Rendimento médio Ckg/ha) de 25 cultivares de trL 

CULTIVARES 

Cord.3 
Cord.4 
IAN 5 
IAN 7 
It.apúa 25 

It.apúa 30 
E - 8110 
C - 8097 
E - 8109 
Batuira 

C - 81116 
C - 8289 
E - 8114 
T.IAN-CRIA 
E - 8334 

C - 83305 
E - 8335 
E - 8337 
E - 8339 
C - 83281 

C - 81181 
C 83658 
C - 83167 
C - 82206 
C - 8055 

= 

go correspondentes a sete ensaios de rendimento 

de grãos, conduzidas na região oriental do Para

guai, no ano de 1987. 

Ll 

2.146 
1.313 
2.010 
1.729 
1.349 

1.771 
1.333 
2.656 
2.021 
1.479 

2.510 
2.375 
2.375 
1.625 
1.917 

1.979 
2.135 
1.479 
1.552 
1.958 

1.781 
1.875 
1.641 
2.151 
1.843 

L2 

2.021 
2.153 
2.131 
2.463 
2.181 

2.245 
2.436 
2.299 
1.991 
2.095 

2.291 
2.524 
2.148 
2.205 
2.107 

1.739 
2.206 
1.719 
1.301 
2.422 

2.555 
1.933 
1.827 
2.138 
2.020 

L3 

1.854 
2.185 
2.267 
2.379 
1.528 

1.813 
2.034 
1.652 
2.922 
1.397 

2.265 
2.175 
1.836 
2.719 
2.332 

1..949 
2.464 
1.561 
1.430 
1.872 

2.575 
2.327 
2.351 
1.714 
2.629 

LOCAIS 

L4 

1.719 
2.135 
2.243 
2.260 
1.948 

1.823 
2.521 
2.120 
2.469 
1.667 

2.490 
1.986 
1.628 
1.661 
1.260 

1.589 
2.063 
1.242 
1.132 
2.073 

2.260 
1.667 
1.760 
1.771 
2.583 

L5 

3.434 
3.247 
3.391 
3.088 
2.648 

3.097 
3.050 
3.081 
3.872 
2.334 

3.822 
2.738 
3.506 
2.797 
2.691 

3.181 
3.284 
2.544 
3.275 
3.309 

2.531 
3.266 
3.022 
3.703 
3.284 

L6 

881 
1.441 
1.009 
1.169 
1.009 

1.300 
1.378 

816 
981 
775 

981 
988 
800 

1.178 
1.244 

1.669 
1.322 
1.147 
1.350 

959 

1.303 
872 

1.584 
628 

1.100 

L7 

1.650 
1.759 
1.803 
1.875 
1.522 

1.441 
1.838 
1.788 
2.113 
1.484 

1.706 
1.703 
2.066 
1.609 
1.438 

1.828 
1.950 
2.150 
2.100 
1.603 

1.541 
1.513 
1.444 
2.494 
1.778 

1.880 2.126 2.089 1.923 3.128 1.115 1.768 

Ll: Caacupé 

Lê: Valendam 

L4: T.R. Pereira 

L5: Capitán Miranda 

L6: S.J. Bautísta 

L7: Agríex 

L3: Colonia Yguazú 
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Tabela 14 - Análise conjunta da variância dos dados de rend~ 

mento de grãos Ckg/ha) de 25 genótipos de trigo 

incluldos.nos ensaios conduzidos em sete locais 

da região oriental do Paraguai. Anos de 1986 e 

1987. 

F. V. G. L. 
1986 1987 

Q.M. F Q.M. F 

Blocos/Locais 14 514.261 933.055 

Locais CL) 6 2.994.473 5 ** ,8 9.085.361 9,73 ** 
Genótipos CG) 9 132.650 4,59 ** 220.032 6,89 ** 

GxL 144 80.678 2.79 ** 95.589 2,99 ** 

Erro médio 336 28.876 31.925 

**: FCP < 0,01) 

4.2.1. Estimativas do grau de similaridade entre lo

cais 

o segundo objetivo do presente estudo íoi. a 

partir das respostas dos próprios cultivares írente às va-

riações ambientais, veriíicar se existe similaridade entre 

os locais que compõem a rede de ensaios de trigo da região 

oriental do Paraguai. visando a escolha dos locais mais re-

presentativos para seleção. O parâmetro utilizado para tal 

fim foi o coeficiente de correlação entre pares de locais. 

Este parâmetro permite um esclarecimento da natureza da in-

teração, pois, uma correlação baixa pode indicar que um cul-

tivar superior num ambiente pode não sê-lo no outro; por sua 



60 

vez. uma aI ta correlação. mesmo na presença da interação, 

reflete a natureza simples da mesma. 

CorreI àções aI tas evi denci am a possi bi I idade 

de predição do comportamento dos cultivares num local com 

informação do outro, sugerindo que ambos os locais possuem a 

mesma capacidade de discriminação intergenotipica (VENCOVSKY 

& CRUZ, 1989). Uma abordagem detalhada em relação à natureza 

simples ou complexa da interação e suas implicações no me

lhoramento de plantas é apresentada por VENCOVSKY (1978). 

Na Tabela 15 estão apresentadas as estimativas 

do grau de similaridade entre locais, expresso pelo coefi

ciente de correlação entre todos os possiveis pares de lo

cais, para cada ano. 

Pode-se observar na Tabela 15, que não foram 

encontrados dois locais semelhantes quanto a sua capacidade 

de discriminação de genótipos. Contudo, as estimativas de 

similaridade de um par de locais permaneceram consistente

mente elevadas. Observa-se, na mesma Tabela, que no ano de 

1986 o par de locais L3 e L4 CColonia Yguazú e T.R. Pereira) 

apresentou o maior valor para o coeficient.e de correlação 

r
kk

, = 0,72, o segundo maior valor correspondeu ao par for

mado pelos locais L4 e L7 CT.R. Pereira e Agriex), em que 

r
kk

, = 0.55. Na mesma Tabela. no ano de 1987, a correlação 

entre os locais L3 e L4 CColonia Yguazú e T. R. Pereira) 

permaneceu elevada. com um coeficient.e de correlação r
kk

, = 
= 0.50. enquanto que para o par formado pelos locais L4 e L7 

(T.R. Pereira e Agriex), a correlação foi prat.icament.e nula 
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Como inf'ormação compl ement.ar as correI ações 

pode-se t.ambém observar que t.rês cul t.i vares aparecem nas 

primeiros cinco posições nas localidades de Colonia Yguazú e 

T.R. Pereira durante os dois anos de avaliação. 

A ut.ilização de dados de um grande número de 

genótipos (25) e a classificação de locais efet.uada para ca

da ano separadament.e. permit.e uma visão conjunt.a das simila

ridades ent.re t.odos os locais incluidos na rede de ensaios 

do pais, e possibilita a obt.enção de informações livres de 

tendenciosidade. Ent.ret.ant.o, a utilização de dados de um 

maior número de anos deve ser considerada para a obt.enção de 

informações mais precisas. 



Tabela 15 -

LOCAIS 

L1 L2 

L1 ; L3 

L1 

LI 

LI 

L1 

L2 

L2 

L4 

L5 

L6 

L7 

L3 

L4 

L2 ; L5 

L2 ; L6 

L2 L7 

L3 L4 

L3 ; L5 

L3 L6 

L3 L7 

L4 ; L5 

L4 L6 

L4 L7 

L5 L6 

L5 L7 

L6 ; L7 

L1: Caacupé 
L2: Volendam 
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Es~ima~ivas do grau de similaridade expressas 

pela correlação entre locaisCr
kk

,) para os anos 

de 1986 e 1987. 

1986 

0,35 

-0.09 

-0.24 

-0.12 

0.33 

-0.38 

-0.16 

-0.24 

-0.14 

0,03 

-0.19 

0,72** 

0.24-

0,04 

** 0,52 

-0.07 

-0.17 
** 0,55 

0,09 

0.15 

-0.16 

A NOS 

1987 

0,24 

0.11 

0,17 
* 0.48 

* -0,46 

0.09 

0.28 

0.62 

-0.12 

** 

-0,24 

-0.32 

0,50** 

0.22 

0,24 

0,01 

0,34 

-0.07 

0.04 

-0.22 

0.31 

0.08 

L7: Agriex 

L3: Colonia Yguazú 

L4: T.R. Pereira 
L5: Capi~án Miranda 
L6: S.J. Bautista 

*. Signi~icativo pelo teste t. ao nlvel de 5% de probabili
dade. 

**. Signi~icativo pelo teste ~. ao nlvel de 1% de probabili
dade. 
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4.2.2. Agrupamento de locais 

Na Tabela 16 es~á apresentado o agrupamen~o de 

locais ob~ido através do mé~odo de Tocher CRAO, 1952) a par-

~ir das correlações en~re ~odos os pares de locais Cr
kk

,). 

Tabela 16 - Agrupamen~o de locais, segundo a me~odologia de 

Tocher (RAO. 1952). Ano 1986. 

GRUPOS LOCAIS 

I L3. L4, L7 

L1: Caacupé 
L2: Volendam 

11 L1, L2 

111 L6 

IV L5 

L4: L7: 
L5: 

L3: Colonia Yguazú L6: 

T.R. Pereira 
Capi~án Miranda 
S.J. Bau~ista 

Agriex 

Os resultados dos agrupamen~os loram ob~idos a 

partir de dados de 25 cul~ivares inclu1dos na rede de en-

saios regionais no ano de 1986. O agrupamento entre locais 

revelou que os locais L3, L4 e L7 CColonia Yguazú, T.R. Pe-

reira e Agriex) apresen~aram um alto grau de semelhança en-

~re si. Iormando o ,grupo I. Por sua vez, os locais L1 e L2 

CCaacupé e Volendam) loram reunidos Iormando o grupo 11. di-

Ierente do anterior. já que a média do valor in~ra-grupo, 

incluindo os locais L1 ou L2 Ioi superior ao maior valor das 

distâncias m1nimas releridas a cada local. conlorme o crité-

rio es~abelecido no presente es~udo; assim esses locais Ior-
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mar am o gr upo I I . Adot.ando o mesmo cr i t.ér i o, ver i f' i cou-se 

que os locais L6 e L5 CS.J. Baut.ist.a e Capit.an Miranda) não 

apresent.aram qualquer grau de semelhança com os out.ros gru-

poso nem ent.re si, sendo. port.ant.o. incluidos separadament.e 

nos grupos 111 e IV. respect.ivament.e. 

Na Tabela 17 est.ão apresent.ados os result.ados 

do agrupament.o correspondent.e ao ano de 1987, incluindo os 

mesmos set.e locais do ano ant.erior. 

Tabela 17 - Agrupament.o de locais. segundo a met.odologia de 

Tocher CRAO. 1952). Ano 1987. 

GRUPOS LOCAIS 

L1: Caacupé 
L2: Volendam 

I L2, L4, L3 

11 L1, L5 

111 L7 

IV L6 

L7: Agriex 

L3: Colonia Yguazú 

L4: T.R. Pereira 
L5: Capit.án Miranda 
L6: S.J. Baut.ist.a 

Conf'orme pode-se observar, novamente f'oram 

f'ormados quat.ro grupos de locais, o primeiro grupo que in-

clui os locais L2. L4 e L3 CVolendam. T.R. Pereira e Colonia 

Yguazú); o segundo grupo f'oi f'ornado pelos locais L1 e L5 

CCaacupé e Capit.án Miranda); e, f'inalment.e. os locais L7 e 

L6 CAgriex e S.J. Baut.ist.a), que f'ormaram separadament.e os 

grupos 111 e IV. por não t.erem apresent.ado similaridade com 

nenhum out.ro local. 
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Comparando-se os resul tados dos agrupamentos 

realizados separadamente dent.ro de cada ano CTabela 16 e 

17). é possl vel ver í f' i car que os locai s L3 e L4 C Col oni a 

Yguazú e T.R. Pereira) permaneceram consist.entement.e agrupa

dos no grupo l. grupo est.e que reune os locais mais próximos 

ent.re si, result.ado que corresponde ao que poderia ser espe

rado, com base na semelhança entre as caract.eríst.icas agro

-climát.icas dest.es locais. Também é possivel observar que o 

local L6 CS.J. Baut.ist.a) permaneceu consist.ent.ement.e isola

do. 

Nas Figuras 2 e 3 est.ão apresent.ados os dendr2 

gramas de agrupament.o de locais obt.idos com a ut.ilização do 

mét.odo do Vizinho mais Próximo, para cada ano separadament.e. 

Nestas Figuras pode-se observar que no ano de 1986 CFigura 

2), os locais L3 e L4 CColonia Yguazú e T.R. Pereira) estão 

reunidos e f'ormam o primeiro nivel; no segundo nivel encon

t.ra-se o local L7 CAgriex); o terceiro nivel é f'ormado pelos 

locais L1 e L2 CCaacupé e Volendam) e, f'i nal mente, os locais 

L6 CS.J. Baut.ist.a) e L5 CCapitãn Miranda), que f'oram os mais 

af'ast.ados. 

Observando o dendrograma do ano de 1987 CFigu

ra 3), verif'ica-se que os locais L2 e L4 CVolendam e T. R. 

Pereira) estão unidos e f'ormam o primeiro nivel; no segundo 

nivel encont.ra-se o local L3 CColonia Yguazú). Os locais L1 

e L5 CCaacupé e Capitán Miranda) est.ão unidos f'ormando o 

t.erceiro nivel; os locais mais af'ast.ados f'oram o L7 e L6 

CAgriex e S.J. Baut.ist.a). respectivament.e. 
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Figura 2 - Dendrograma dos se~e locais de avaliação de cul~i 

vares de ~rigo agrupados pelo Mé~odo do Vizinho 

mais Próximo. com base no grau de similaridade 

ob~ido pela correlação en~re locais. 

1986. 

no ano de 
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Valendam (LZ) 

T. R. Perel. Ta (L4) 

, 
C. Yguazu 

, 
Caacupe 

C. Ml.randa 

(La) 

(L:J) 

AgTl.eX (L7> 

S.J.Bautl.sta (L6) 

Figura 3 - Dendrograma dos sete locais de avaliação de cultL 

vares de trigo agrupados pelo Método do Vizinho 

mais Próximo, com base no grau de si mil ar idade 

obtido pela correlação entre locais, no ano de 

1987. 
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Examinando os dendrogramas é possivel inrerir 

que o 10calL6 (S.J. Bautista) não pode ser consistentemente 

agrupado com qualquer outro. Por outro lado, os locais L3 e 

L4 CColonia Yguazú e T.R. Pereira) aparecem unidos rormando 

o primeiro nivel no primeiro ano e. em niveis próximos. no 

ano seguinte. 

Esta relativa coerência entre métodos de agru

pamento nos dois anos de avaliação sugere a existência de um 

considerável grau de similaridade entre os locais L3 e L4 

CColonia Yguazú e T.R. Pereira). quanto a sua capacidade de 

discriminação genotipica; consequentemente. um destes locais 

poder i a ser descar 'lado. de manei r a a oti mi zar os r ecur sos 

disponiveis. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados da presente estudo permitiram 

concl ui r que: 

Os cultivares de trigo considerados na presente pes-

quisa não apresentaram dif'erenças signif'icativas em 

relação à suas reações quanto à estabilidade. tanto 

nos ambient.es negati vos C(3 ) 
i. 

como nos de qual idade 

super i or C (3 + (3). Nos ambi entes nega ti vos. amai or i a . 1 Z 

dos cultivares apresentaram coef'icientes de regressão 

C(3 ) 
J. 

pr6ximos à unidade e somente nos ambientes 

positivos C(3 + (3) as respostas dos cultivares f'oram 
J. 2 

ligeiramente mais diversif'icadas. A previsibilidade da 

maioria dos cultivares mostrou-se comprometida em 

f'unção da magnitude dos desvios da regressão. O 

cul ti var C-9055 destacou-se com o mai s desej ável no 

conjunto dos materiais considerados. 

Em vista da natureza das interações detectadas. mate-

riais genéticos de trigo, devem pref'erencialmente ser 

avaliadas em vários locais e também durante vários 

anos nas condições da região oriental do Paraguai. 
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Os locais de Colonia Yguazú e T.R. Pereira puderam ser 

reunidos em um mesmo grupo, de acordo com as me~odolo

gias de agrupamen~o u~ilizadas nos dois anos de avali

ação, sugerindo a exis~ência de um considerável grau 

de similaridade en~re es~e par de locais. em ~ermos de 

capaci dade de di scr i mi nação i n~ergeno~l pi ca. Conse-

quen~emente, um des~es locais poderá ser descar~ado 

sem mui ~a perda de inf'ormaçeíes. Também, f'oi possl vel 

verif'icar que o local de S.3. Bau~ista permaneceu con

sis~entemen~e isolado, carac~erizando condiçeíes agro

-climáticas dif'erentes das demais. 



71 

A , 

REFERENCIAS BIBLI~RAFICAS 

ABOU-EL-FITTOUH. H.A.; RAWLINGS, J.O.; MILLER, P.A. Genotype 

by environment interactions in' cotton; their nature and 

related environmental variabIes. Crop Science, Madison. 

9: 377-81. 1969a. 

ABOU-EL-FITTOUH. H.A. RAWLINGS, J. O. ; MILLER, P.A. 

Classifications OI environments to control genotype by 

environment interactions with application to cotton. Crop 

Science, Madison, 9: 135-140. 1969b. 

ADAMS. H.W. & SHANK. D.B. The reIationship OI heterozigosi-

ty, to homeostasis in mayze hybrids. GeneLics, Baltimore, 

44: 777-86, 1959. 

ALLARD. R. W. & BRADSHAW, A.D. Implications OI genotype 

environmental interactions in a'ppIied pIant breeding. 

Crop Science,' Madison, 4: 503-7, 1964. 

ALLARD, R. W. Princípios do Melhoramento Genético das Plan-

tas, Edgard Blücher Ltda., 1971. 381 p. 

ANDRUS, C.F. Plant breeding systems. 

12, 205-28. 

Euphytica, Wageningen, 

BAINS, K. S. Parent dependent genotype x environment inte-

raction in crosses of spring wheat. Heredity, London, 36: 

163-171, 1976. 



72 

BONATO. E.R. Estabilidade fenotlpica da produção de grãos de 

dez cultivares de soja (Gl.ycine max (L.:> l1erril.l.) nas 

condições do Rio Grande do Sul. Piracicaba. 1978. 75 p. 

(Mestrado Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Quei r oz" /USP) . 

BORLAUG. N. E. Mexican wheat product.ion and its role in the 

epidemiology of stem rust. in Nort.h America. 

logy~ Lancaster, 44: 398-404. 1954. 

Phytopatho-

BRAZ. A.J.B. Interação genótipo x ambiente em t.rigo 

(Triticum aestivum L.) no centro oest.e brasileiro. 

Piracicaba, 1983. 57 p. (Mestrado Escol a Super i or de 

Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP). 

BUSCH. R. H.; HAMMOD. .J.; FROHBERG. R. C. St.abi 1 i t. Y and 

performance of hard red spring wheat. bulks for grain 

yield. Crop Science, Madison, 16: 256-9. 1976. 

BYTH, D.E.; EISEMANN, R.L.; DE LACY, H.I. Two way pat.tern 

analysis of a large data set. t.o evaluate genot.ype adapta-

tion. Heredity~ London, 37: 215-30, 1976. 

CAMPBELL. L.G. & LEFEVER, H.N. Cultivar x environment. inte-

ract.i on in soft. red wi nt.er wheat. yi el d t.est.. 

Science~ Madison, 17: 604-8. 1977. 

Crop 

CARVALHO, F.I.F.; FEDERIZZI, L.C.; NODARI, R.O.; FLOSS, E.; 

GANDIM, C. L. Analysis of' stability parameters and of 

genot.ype-environment. int.eraction in oats grain yield in 

Rio Grande do Sul CBrazil). Revista Brasileira de 
; 

Genetica~ Ribeirão Preto, 5: 517-32, 1982. 

CORDEIRO, C. M. T. & SILVA. J. G. C. Estudo do zoneamento da 

região centro sul do Brasil para a cul tura do milho. 
; 

Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasllia. 15: 191-205, 

1980. 



73 
, , 

CRUZ. C. D. Algumas Tecnicas de Analise Multivariada no Me-

lhoramento de Plantas. Piracicaba, Departamento de 

Genética. ESALQ. 1987. 75 p. (Monografia). 

CRUZ. C.D.; TORRES. R.A.A.; VENCOVSKY, R. Modelo alternativo 

para a análise de estabilidade proposta por Silva e 

Barreto. I ns Congr esso Nac i onal de Mi I ho e Sor go. 17. 

Piracicaba. 1988. Resumos. Fundação Cargill. 1988. 

p. 121. 

EBERHART. S. A. & RUSSELL. W. A. Stability parameters Ior 

compar i ng var i eti es. Crop Science, Madison, 6: 36-40. 

1966. 

FERNANDES J. S. C. Estabilidade de cultivares de milho (Zea 

mays L.) e estabilidade ambiental. Piracicaba, 1988. p. 

(Mestrado Escol a Super i or de Agr i cul tur a "Lui z de 

Quei roz "/U$?). 

FINLAY. K.W. & WlLKlNSON. G.N. The anal ysi s OI adapta ti on 

in plant breeding programme. Australian Journal OI 

Agricultural Researcher, Melbourne, 14: 742-54, 1963. 

FREEMAN, G.H. & PERKlNS. J.M. Environmental and genotype -

environmental components OI variability. VIII - Relations 

bet\lleen genotypes grown in differents environments and 

measures OI these envir onments. Heredi ty, London, 27: 

1 5-23, 1971. 

FREY, K.J. & MALDONADO. U. Relative productivity OI homoge-

neous oat cultivars in optium and suboPtimum environ-

ments. Crop Science, Madison. 7: 532-5. 1957. 

FRlPP, Y.J. & CATEN. C.E. Genotype - Environmental interac-

tions in Schizophy~~um commvne. I. Analysis and charac-

ter. Heredity, London. 27: 393-407. 1971. 



74 

GOMES, F.P. Curso de Estatlstica Experimental~ Buenos Aires, 

<Hemí sf'er i o Sur, 1978. 323 p. 

GOODCHILD, N.A. & BOYD, W.J.R. Regional and temporal varia-

tions in wheat yield in western Australia and their 

i'mplications in plant breeding. Aust.ralian Journal of 

Agricultural Researcher~ Melbourne. 25: 209-217. 1975. 

HANSON, W. D. Genotypic stability. Theoretical and Applied 

Genetics. berlin, 40: 226-31. 1970. 

JENSEN. N.F. Multiline superiority in cereaIs. Crop Science, 

Madison, 5: 566-68. 1965. 

JOPPA. L.R.; LEBSOCK. K.L.; BUSCH, R.H. Yield stability of' 

selected spr ing wheat cul ti vars CTri t icwn aest ivum, L.) 

in the unif'orm regional nurseries. 1959 to 1968. 

Science, Madison, 11: 238-41, 1971. 

Crop 

LERNER, I.M. Genetic Homeostasis. Edinburg, Oliver and Boyd, 

1954. 134 p. 

LEWIS, D. Gene-environments; a relationship between dominan-

ce, heterosis. phenotypic stability and variability. 

Heredity~ London, 8: 333-56, 1954. 

LEWONTIN. R. C. 

environments. 

The adapta ti on of' popul a ti ons to var yi ng 

Cold Spring Harbor Symposium on Quant.ita-

tive Biology, New York, 22: 395-408, 1957. 

LIANG, G. H. L. HEYNE, . E. G. WALTER, T. L. Est.i mat.i ves of' 

variet.y x environmental interact.ions in yield testo of' 

t.hree small grains and their signif'icance on the breeding 

programs. Crop Science .. Madison, 5: 135-139. 1966. 



75 

LIN. C.S. ; BINNS. M.R. & LEFKOVITCH. L. P. St.abi I i t. Y 

anaIisys; where do we st.and? Crop Science, Madison. 26: 

894-899. 1986. 

MI RANDA FI LHO. J. B. 

est.at.ist.ica. In: 

Principios de experiment.ação e análises 

Pat.erniani. E. e Viegas. G.P. CCoord.). 

Melhorament.o e 'produção do milho. 

Cargill. 1987. pp. 765-795. 

Piracicaba. Fundação 

OLIVEIRA. A.C. Comparação de alguns mélodos de delerminação 

da est.abilidade em plant.as cullivadas. Brasilia. 1976. 

64 p. CMest.rado - Universidade Nacional de Brasilia). 

ORTEGA. E.; TORRES. R.; MACHADO. V.; MAYEREGGER. M. Compor-

t.amient.o de cult.ivares de girasol en dilerent.es ambient.es 

de la regi6n orienlal deI Paraguay. Asunci6n. 

bi n~ 22. 1983. 12 p. 

MAG-DIEAF. 

PASCALE. A. J. & MOTA. F. S. da. Aspect.os 

cullura do t.rigo no Rio Grande do Sul. 

bi oclimát.icos da 

Pesquisa Agrope-
, 

cuaria Brasileira, Brasilia. 1: 123-40. 1966. 

PATANOTHAI. A. & ATKINS. R. E. Yi eld st.abi 1 i t.y OI 

crosses and t.hree-way hybrids OI grain sorghum. 

Science, Madison. 14: 287-290. 1974. 

single 

Crop 

PERKINS. J.M. & JINKS. J.L. The assessmenl and speci~icily 

o~ environment.al and genot.ype-environmenlal component.s o~ 

variabilit.y. Heredity, London. 30: 111-26. 1976. 

PLAISTED. R.L. & PETERSON. L.C. A t.echnique Ior evaluat.ing 

t.he abilily o~ select.ions t.o yield consist.ent.ly in 

diI~erent. locat.ions or seasons. American Pot.at.o Journal, 

Maine. 36: 381-5. 1959. 



76 

PROGRAMA NACIONAL 00 TRIGO. Asunción, Minislerio de Agri-

cullura y Ganaderia/Banco Nacional de Fomenlo. 1977. 

122 p. 

RAO. R. C. Advanced slalislical melhods in biomelric rese-

arch. New York. John Wiley and Sons. 1952. 390 p. 

RASMUSSON. D. C. Yield and slabilily OI yield OI bar1ey po-

pulalions. Crop Science, Madison. 8: 600-602. 1968. 

~ 

RIBOLDI. J. Analise de Agrupamento. Piracicaba, Departamenlo 

de Malemálica/ESALQ, '1985, 52 p. CMonogralia). 

SANTOS, J. B. Eslabilidade Ienolipica de Ieijão (Phaseo~us 

VU~8aris L.) nas condições do sul de Minas Gerais. 

Piracicaba. 1980. 110 p. (Meslrado Escola Superior de 

Agricullura "Luiz de Queiroz"/USP). 

SANTOS, O. S. de & VIEIRA, C. Análise de adaptação de dez 

variedades de soja a dilerenles ambienles no rio Grande 

do Sul. Revista Ceres, Viçosa. 22: 449-453, 1975. 

SHAALAN, M.I.; HEYNE, E.G.; LOFGREN, J.R. Mixlures OI hard 

red winter wheat culli vars. Agronomy Journal, Madison, 

58: 89-91, 1966. 

SHANK, D.B. & ADAMS, M.W. Environmenlal variability wilhin 

inbred lines and sing1e crosses OI mayze. 

Genetics, London, 57: 119-126, 1960. 

Journal OI 

SILVA. J.G.C. & BARRETO. J.N. Aplicação da regressão linear 

segmenlada em esludos de inleração genólipo x ambiente. 

I n: SI MP6SI O DE EX PERI MENT AÇÃO AGR! COLA 1 .• Piracicaba. 

1985. 

49-50. 

Resumos. Campinas. Fundação Cargill. 1985. p. 



77 

SILVA. E. C. Classificações ambien~ais para con~rolar a 

in~eração gen6~ipo x ambien~e com aplicação a cul~ura do 

trigo CTri t icum aest ivum L.) no Rio Grande do Sul. 

Fi r aci caba. 1981.' 75 p. C Dou~or ado - Escol a Super i or de 

Agricul~ura "Luiz de Queiroz"/USP). 

SNEATH, P.H.A. & SOKAL, R.R. PrincipIes of numerical taxono

my. San Francisco, W.H. Freeman and Company, 1973. 573p. 

SOUZA, M. A. Adaptabilidade, estabilidade. correlações e 

coeficiente de trilha em genótipos de ~rigo CTri t icum 

aestivum L.) em doze ambien~es de minas Gerais. Viçosa, 

1985. 118 p. CMestrado - Universidade Federal de Viçosa). 

STEEL. R.G.D. & TORRIE, J.H. Principles and Procedures of 

Statistics. New York. McGraw-Hill Book. 1980. 533p. 

TAI. G. C. C. Genotypes s~abili~y analysis and its applica-

tion to pota~o regional ~rails. Crop Science~ Madison. 

11: 184-90, 1971. 

TORRES. R. A. A. Estudo do con~role gené~ico da es~abilidade 

feno~lpica de cul~ivares de milho C2eas mays L.). Piraci-

caba. 1988. 133p. CDóu~orado Escola Superior de 

Agricul~ura "Luiz de Queiroz"/USP). 

TORRES. R.; PEDRETTI , R.; ALARCON. E.; SAMANIEGO, C. ; 

ALVAREZ. L. A. Cultivo deI trigo. ÀSunción. MAG-DIEAF. BD 

n~ 15-C. 1983. 18 p. 

VENCOVSKY, R. & BARRIGA. G.P. Gen~tica Bio~trica Aplicada 

ao Fitomelhoramento. Ribeirão Pre~o. Sociedade Brasileira 

de Genética. 1988. Cno prelo). 

VENCOVSKY. R. & CRUZ. C.D. Escolha de locais para seleção de 

cul ~i vares de mi lho. I n: REUNI ÃO ANUAL DA SBPC. 41., 

Fortaleza, 1989. Resumos. Fortaleza. 1989. p. 702-3. 



78 

VENCOVSKY, R. & TORRES, R.A.A. Est.abilidade geográf'ica e 

t.emporal de algumas cult.ivares de milho. In: CONGRESSO 

NACIONAL DE MILHO E SORGO. 15., Belo Horizont.e, 1985. 

Anais. Set.e Lagoas, EMBRAPA/CNPMS, 1988. p. 295-300. 

VENCOVSKY, R. Herança quant.i t.at.i va. In: pat.er ni ani, E., 

coord. Melhorament.o e Produção do Milho no Brasil. 

Campinas, Fundação Cargill. 1978. p. 122-95. 

VENCOVSKY, R. & GERALDI. I. O. Um modelo mult.iplicat.ivo 
A 

aplicado à análise de produção de grãos. Relat.orio Cien-
, 

~ifico do Departamento de Genetica, Piracicaba, 11: 

157-65. 1977. 

VERMA. M. M.; CHAHAL, G. S.; MURTHY, B. R. Limitat.ions on 

convent.ional regression analysis a proposed modif'icat.ion. 

Theoretical and Applied Genetics, Berlim, 53: 89-81, 

1978. 

VIEDMA, L.Q. de; SCHV ARTZMAN, J. ; KOHLI, M.M. ; VAN 

BEUNI NGEN , L. Pr i nci paI es enf' er medades deI t.r i go en el 

Paraguay, Asunci6n. MAG-DIEAF, BD n~ 18-A, 1987. 36 p. 

WRICKE, G. Zur berechning der okovalenz bei sommerweizen und 

haf'er. Z. F. Planzenzuchtung, Berlin, 52: 127-8, 1965. 

'lATES, F. & COCHRAN, W. G. The anal ysi s of' gr oup of' expe-

r i ment.s. Journal of' Agri cul tural Science, London, 28: 

556-80, 1938. 



79 

"'-

~[PIEINIDD{:lE 



LEGENDA: 

Ll: Caacupe 
L2: Volendam 
L3: C. Yguazu 
L4: T.R. Pereira 
LS: C. Miranda 
L6: S.J. Bautista 
L7= Agriex 
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FIGURA Al. Localização geográfica das unidades experimentais. 
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