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REGI~O CENTRO SUL DO BR~SIL 

~utor: JOS~ SEBRSTI~O CUNHR FERN~NDES 

Orientador: PROF. DR. ROL~ND VENCOVSKY 

RESUMO 

Foi feito um estudo de estabilidade ambiental e de 

cuLtivares na região centro sul do Brasil, utilizando-se dados 

dos ensaios nacionais de milho conduzidos pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa ~gropecu~ria (EMBR~P~/CNPMS,. 

Para o estudo da estabilidade de cuLtivares, dois 

metodos foram utilizados para avaliar os quinze cultivares de 

milho em estudo, em 30 ambientes diferentes (dez locais durante 

três anos). O primeiro metodo foi o de EBERHRRT & RUSSELL(1866) e 

o segundo o de 5ILV~ & B~RRETO(1985). 

Foram detectadas diferenças signficativas entre os 

cultivares com relação aos parâmetros de estabilidade (media de 

produtividade de grãos, coeficiente de regressão e desvios de 

regressão). ~lguns cuLtivares que foram considerados de adaptação 

geraL peLo metodo de EBERH~T & RUSSELL(1966), com b = 1, se 

mostraram bastante est~veis em ambientes menos promissores, com 

b (1, e responsivos a ambientes mais promissores, 
1 

com b ) O, 
2 

quando anaLisados peLo metodo de 5ILV~ & B~RRETO(1885). Outros 

cuLtivares, tambem considerados de adaptação geraL peLo primeiro 

metodo, se mostraram mais responsivos a ambientes menos 
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promissores, com b 
1 

1 , e mais estáveis em ambientes mais 

promissores, considerando o segundo metodo. 

Pelo fato de ter sido detectada uma correlaç~o 

aLta e negativa Cr = -0.85) entre as estimativas dos parl3metros 

de estabilidade b 
1 

e b 
2 

do metodo de SILV~ & B~RRETO(1885l, o 

comportamento destes materiais em relaç~o a estas estimativas 

pode ter sido, pelo menos em parte, inerente ao próprio metodo. 

Para o estudo da estabilidade ambiental, 

utilizaram-se dados de produtividade de gr~os de cultivares de 

milho, comuns a cada dois anos, cobrindo um periodo de no minimo 

12 anos. ~ diferença de produtividade de gr~os entre os 

cultivares de um determinado ano agricola e os mesmos de um áno 

anterior, no mesmo local (flutuações ambientaisl, foi considerada 

devida a fatores de natureza cLimática. 

Foi estimada a média, o desvio padr~o e o erro 

associado a esta media, para as fLutuações de cada regi~o, pelo 

método dos quadrados minimos ponderados. o desvio padri:!o foi 

utiLizado como estimador da fLutuaç~o média a quaL esta sujeita 

uma determinada regi~o em estudo. 

Estas fLutuaçôes ambientais foram bastante 

reLevantes nos vários locais em estudo da regi~o centro suL do 

Brasil. Grandes variaçôes foram observadas entre estes desvios 

padrôes pertinentes a cada locaL em estudo, desde 2106 kg/ha em 

Pindorama-sp, passando por 3842 kg/ha em Patos de Minas-MG, ate 

7185 kg/ha em Brasilia-DF. Valores intermediários também 
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foram detectados para outras regi~es. Isto significa que o risco 

ao quaL est~o sujeitos 05 agricuLtores que cuLtivam taL espécie é 

reLevante principaLmente se se considerar que os fatores que mais 

est~o contribuindo para tais variaç~e5 de produtividade s~o de 

natureza cLimatica e de pouco controLe. 
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ENVIRDNMENTRL RNO CULTIVRR STRBILITY DF MRIZE (~gª mª~! L.) IN 

THE CENTRRL RNO SDUTHERN REGIDNS DF BRRZIL 

Ruthor: JDS~ 5EBRSTI~D CUNHR FERNRNOES 

Rdviser: PRDF. ORo ROLRND VENCOVSKY 

SUMMRRY 

R study of environmentaL and cuLtivar stabiLity 

was carried out in the centraL and southern regions af BraziL, 

using data from the maize nationaL triaLs coordinaled by Empresa 

BrasiLeira de Pesquisa Rgropecuària (EMBRRPR/CNPMSl. 

Two methods for lhe study af cultivar stabiLity 

were considered to evaLuate fifteen maize cuLtivars in 30 

different enviranments (10 pLaces during three yearsl, nameLy: 

EBERHRRT & RUSSELL's (1866) and SILVR & BRRRETO's (1885). 

Significant differences were detected among 

cuLtivars in reLalion lo lhe slabiLity paramelers (grain yieLd 

mean, regression coefficienl and regression deviations). Some 

cuLtivars considered having a generaL addaptalion by the EBERHRRT 

& RUSSELL(1866) melhod, with b = 1; performed very stabLe ln Less 

promising environments, with b < 1, and performed well in more 
1 

promising environments, 

BRRRETO's(1885l melhad. 

with b 
2 

Other 

) O, when anaLysed by SILVR & 

cuLtivars, which also were 

considered having a generaL addaptalion by the first method, 

performed better ln less promising environments, with b ) 1, and 
1 

were stabLe in more pramising environments, considering the 

second melhod. 
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Due to the fact that a high and negative 

corOrelation ( r = -0.85) exists between estimates af stability 

parameter b and b af SILV~ & B~RRETO(1985), the behaviaur af 
1 2 

lheS8 cstimatc5 couLd be, partly inhol'I:111l lo tllIJ lIIolhod ilsolf. 

For the study af environment stability year by 

year grain yield data were considered, covering a period of at 

least 12 years. The difference in average grain yield af 

cultivars in a given year and the average af the same cultivars 

in the preceding year, in the same Locatian Cenviranmental 

variatians) were considered due to factors af climatalogical 

nature. 

Means, standard deviations and associated error of 

these means were estimated by weighted least squares. The 

standard deviation was used as an estimate of the average 

variatian detected in a given location, aver the periad af years. 

These environmental variatians were relevant in 

several locations af the region here considered. R Very wide 

range af yield variatian due to year effects was observed 

considering the standard deviations for each lacation under 

study. In fact, the standard deviation at Pindorama-SP was 2106 

kg/ha, in Patos de Minas-MG, 3942 kg/ha and in Brasilia-DF, 7195 

kg/ha an a year basis. Intermediate values were also detected in 

other locations. This means that the risk to wihch the corn 

growers are subjected is high, considering that the factors 

contributing to these yield variatians are primarily of 

climatalogical nature which are not under the cantral of the 

formers. 
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1. INTRODUç:I:'IO 

o problema ligado ao comportamento ou 

"performance" de uma espécie cuLtivadaCvariedades, Linhagens ou 

hibridos) com relaç~o a um ou vàrios caracteres, quando 

desenvolvida em um conjunto de ambientes, tem sido objeto de 

preocupaç~o para os melhoristas desde o inicio do século. Este 

comportamento 

adaptabilidade, 

tem sido 

homeostase, 

denominado por estabilidade, 

etc. o caràter que tem sido mais 

estudado sob este aspecto é a produtividade da parte vegetaL que 

tem maior valor econômico para o homem. 

De grande interesse para os melhoristas, além da 

simples de interaç~o genótipo por ambiente em uma 

populaç~o, é a estimaç~o de parâmetros de estabilidade associados 

a cada cultivar pertencente a esta populaç~o. Neste sentido, 

vàrios trabalhos têm sido propostos. YRTES & COCHRRNC18381 foram 

os .primeiros pesquisadores a estabelecerem uma regressi:!o da 

produtividade de gr~os de cada cultivar em cada ambiente sobre as 

produçôes de cada ambiente. Este estudo, posteriormente, foi 

desenvolvido por FINLRY & WILKINSON(1863), EBERHRRT & 

RUSSELL(1966) e outros. Mais recentemente, alguns pesquisadores 
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começaram a se preocupar com o comportamento de cultivares em 

ambientes mais promissores e menos promissores em relaç~o a 

car'actc~r(~5 de. inter'C!5Sr!. Foi ent~o que VERMR et aLii(197G), 

resolveram usar duas regressf:les , ao invés de uma I das 

produtividades de gr:!1os das cultivares sobre as produçôes 

ambientais; uma para os ambientes mais promissores e outra para ~ 

os menos promissores. 5ILV~ & BRRRETOC198S), baseando-se neste 

mesmo principiai propuseram , ao invés de duas regressf:les , uma 

regress~o linear multipla. 

Estas ultimas metodologias podem ser de grande 

interesse para palses onde existem agricultores de baixa renda 

com poucos recursos para melhorar as condiçf:les ambientais onde 

praticam a agricultura! e agricultores que têm condiçf:les de 

melhorar seus ambientes mediante uso de insumos , irrigaç~o,etc. 

Isto porque tais metodologias permitem identificar materiais de 

p e-r f o r m a n c e e s t à v e l e m a m b i e n t e s me nos p r o m i !i S o r e 5 mas q \.I e 

respondem com a melhoria dos ambientes. 

Outro aspecto que é de grande interesse para os 

melhoristas e agricultores é a identificaç~o de regif:les em funç~o 

de suas flutuaçf:les em produtividade de gr~os de uma determinada 

espécie cuLtivada , ao longo dos anos. Pode-se denominar este 

fenômeno de estabilidade ambiental ou regional. VENCOVSKY et 

a L i iC 188G) I verificaram que , em média , quarenta por cento dos 

materiais avaLiados nos ensaios nacionais de milho permanecem de 

um ano para o outro , dando-Lhes subsidio para estimar o ganho 

genético devido ao meLhoramento nesta especie. Estes materiais 

comuns podem então ser usados para se ter uma estimativa das 
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fLutuaç~es na produtividade de gr~os desta espécie, fLutuaç~es 

estas que têm como causa principaL as variaç~es climáticas 

pertinentes à cada regi~o em estudo. 

Um dos objetivos deste trabalho e a avaLiaç~o de 

cuLtivares de miLho em funç~o de seus parâmetros de estabiLidade 

e o outro, a avaLiaç~o de regiôes em funç~o de suas fLutuaçôes de 

produç~o de gr~os devido aos efeitos cLimáticos. 



2. REVI5~O DE LITER~TUR~ 

2.1. Estabilidade ([aracterizaç~o geral) 

o conceito de homeostase fisiol6gica, 

muitos 

tanto 

anos, vem 

da area 

sendo motivo de preocupaç~o de 

biol6gica em geral como da 

propriamente dita. 

varias 

area 

4 

desde hà 

cientistas 

agronômica 

LERNER(1854) cita o conceito de [~NNON(1932) para 

o qual, homeostase é a totalidade de estados estaveis mantidos em 

um organismo através do ajustamento de seus complexos p~ocessos 

fisiol6gicos. o pr6prio LERNER(1854), considera este fenômeno 

como a propriedade do organismo de se ajustar 

ambientais 

organismo 

ambientais 

por si pr6prio, ou ao mecanismo auto 

às condiçl':!es 

regulat6rio do 

que o permite se estabilizar diante das 

internas e externas. Esta homeostase é 

fLutuaçeles 

definida a 

nivelde individuo, porém, a nivel de grupos de intercruzamento, 

seja uma espécie ou uma populaç~o mendeliana restrita, 

grande importância para o estudo da evoluç~o. ~ auto 

ela é de 

regulaç~o 

neste nivel, continua o autor, pode ser designada como homeostase 

genética e definida como a propriedade da população em equilibrar 

sua composição genética e resistir a mudanças bruscas do 



ambiente. 

produzir 

ambientes, 

fenotipica. 

5 

R habilidade de um individuo ou uma populaç~o em 

uma limitada classe de fen6tipos em diferentes 

foi conceituada por LEWIS(18541 como estabilidade 

o mesmo fenómeno foi considerado por DOBlHRNSKY & 

WRLLRCEC18531 como homeostase. ~ importante observar que estes 

autores consideram a adaptaç~o de uma populaç~o a um conjunto de 

ambientes como sendo estabelecida através de duas estratégias: 

primeiro! 

consistem 

muitas espécies e populaçôes s~o polim6rficas 

de uma variedade de genótipos otimamente adaptados 

e 

a 

diferentes ambientesj segundo, os individuas respondem às 

flutuaçôes ambientais através de modificaçôes fisiol6gicas e 

estruturais. Infere-se que uma populaç~o pode adaptar-se a varias 

ambientes através da variaç~o de sua estrutura genética bem como 

da variaç~o dos seus processos fisiol6gicos e morfol6gicos de 

cada individuo no sentido da melhor adaptaç~o, sendo esta áLtima 

também determinada geneticamente, 

cada individuo "per se". 

ou seja, uma propriedade de 

Segundo LEWONTIN(1857), o valor adaptativa de um 

gen6tipo dentro de uma populaç~o pode ser rigorosamente definido 

como a habilidade reLativa dos individuas deste gen6tipo para 

contribuir com as proles de sucessivas geraçôes. O mesmo n~o 

acontece para uma popuLaç~o, já que o seu vaLor adaptativo deverá 

ser especificado em relaç~o a um determinado ambiente e é 

bastante dificiL, se n~o impossivel, testar duas populações sob 

condiçôes idênticas, ou seja, no mesmo ambiente. O autor sugera 

que o conceito de adaptaç~o geraL seria uma 50luç~0 para tal 
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problema e considera que uma espécie ou populaç~o possui maior 

adaptaç~o geral que outra se eLa se adapta a uma maior quantidade 

de ambientes nos quais ela possa viver e reproduzir. Considera 

uma popuLaç~o homeostàtica aquela que pode ajustar a sua 

composiç~o genotlpica ou fenotlpica a fim de sobreviver e 

reproduzir em uma variedade de ambientes. Conforme verificado por 

DOBZH~N5KY & W~LL~CE(1953), LEWONTIN(1957) também faLa de duas 

estratégias de uma populaç~o para sobreviver às fLutuações 

ambientais: a fLexibilização da composição genética da população 

e a homeostase de cada individuo que a compõe. 

Considerando que um individuo pode sofrer 

alterações nos seus processos fisiológicos e/ou morfológicos como 

ànica estratégia para a adaptaç~o, uma populaç~o geneticamente 

homogênea, ou seja, constitulda de apenas um tipo de gen6tipo, 

também tera a mesma estratégia. PopuLaçôes heterogêneas possuem 

ambos os processos disponiveis. ~LL~RD & BR~D5HRW(1964) 

estabeleceram o termo "individual buffering" do qual depende uma 

população homogêneaClinhas puras ,hibrido simples, e t c . ) para 

estabiLizar sua produtividade e o termo "population buffering" do 

quaL depende uma população heterogênea para taL. 

~ grande ocorrência de interaç~o 

ambiente Levanta a importante questão do 

evolucionàrio. Por um lado, um gen6tipo pode 

fLutuaçôes 

produzido 

ambientais de maneIra que sempre o mesmo 

em condiçôes ambientais diferentes. 

genótipo por 

seu aspecto 

resistir a 

fen6tipo é 

lado, 

este gen6tipo pode se comportar de maneira a produzir diferentes 

fen6tipos em diferentes ambientes. I=llguns autores procuram 
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distinguir estas aLternativas e consideram a primeira situaç~o 

como estabiLidade desenvolvimental, M~THER(1853); estabilidade 

fenotlpica, LEWISC19S4)i homeoslase desenvolvimental, 

LERNER(1854), Dr-:JW50NC1868J; canalizaç~o, WI=INDDIGTON(1942)i e auto 

reguLaç~o, SCHMr-ILHI=IUSEN(1848); e a segunda como plasticidade 

fenotipica, 

Mr-ITHER C 1855) ; 

Sr-ILISBURY(1840); plasticidade 

flexibilidade desenvolvimental, 

adaptativa, 

LEVINS(1863); e 

adaptabilidade individual, Mr-ITHER(1855); citados por WESTERMr-IN. & 

Lr-IWRENCE(1870). Porém, uma nova terminologia foi sugerida por 

WESTERMr-IN & L~WRENCE(1870): eLes denominaram a primeira situaç~o 

de estabilidade desenvolvimental e a segunda de flexibilidade 

desenvolvimental e usaram o termo regulaç~o desenvoLvimental para 

se referirem a estas duas situaç~es adaptativas. 

Estabilidade e adaptabilidade s~o termos usados, 

às vezes, com o mesmo objetivo, 

distinçâo entre estes conceitos. 

porem existem autores que fazem 

BILBRO & RI=IYC187Gl designaram o 

parâmetro b (regress~o da produção de uma cultivar sobre os 

indices ambientais, EBERHr-IRT & RUSSELL(1866), como um indicador 

da adaptabilidade da produtividade desta cultivar. ~ estabilidade 

seria definida pelos desvios da regress~o, ou seja, uma medida da 

dispers~o dos 

Consequentemente, 

pontos 

esta 

em torno da 

óltima està 

linha de regress~o. 

relacionada com a 

predictibilidade e repetibilidade da "performance" do material 

dentro dos ambientes. VENCOVSKY & TORRES(18861, denominaram 

adaptabiLidade à "performance" de uma 

(regi~esl e estabiLidade, a "performance" 

população no espaço 

no tempo (anos). 
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2.2. Estabilidade, Heterozigosidade e Homozigosidade 

Vàr'ios estudos foram fC!ito5 no sentido de se 

verificar se a heterozigosidade de uma populaçâo confere-lhe 

maior estabilidade ou adaptaçâo em relaçâo à homozigosidade. 

Neste sentido, ênfase foi dada ao sistema reprodutivo das 

populações em estudo, sob a hipótese de que, populações autógamas 

e alógamas adotam diferentes estratégias para a adaptaçâo. 

LEWIS(1852), estudando o caràter numero de flores 

em uma espécie 

autofecundaçâo, verificou que a variabilidade 

se reproduz 

na geraçâo F1 

por 

foi 

menor que nos parentais apenas na ausência de dominância ou 

quando esta 

negativa, bem 

foi parcial. ~ heterose, tanto positiva 

como a dominância, resultou em uma F1 

quanto 

que foi 

ligeiramente mais variàvel que 05 parentais. Deve-se resaltar que 

o caràter em questâo tem sua dominância sujeita a mudanças em 

funçâo da temperatura e esta ultima foi o fator ambiental 

considerado no estudo da homeostase. o mesmo autor fez uma 

anàlise dos dados de SMITH(1852) com e de 

H~RGBERG(1852) ambas espécies aut6gamas e 

encontrou resultados anàlogos. 

Em plantas al6gamas, a geraçâo F1 apresentou menor 

variabilidade que os parentais, conforme demonstrado por 

M~THER(1850) ROBERTSON & REEVE(1852) e 

DOUZHRNSKY & W~LLn[E(1853) em º~~~~Q~ilª m~lªnQgª~ig~, citados 

por LEWIS(1854). ~ argumentaçâo dada por Dobzhansky e Wallace é 

que as especies al6gamas seriam mais balanceadas fisiologicamente 
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em condiç~es heterozig6ticas e as aut6gamas em homozig6ticas. 

Uma teoria de caminhos genéticos alternativos foi 

estabeLecida por LEWIS('1854) para explicar a menol' variabilidade 

em F1 em reLaç~o aos parentais quando na ausência de dominância: 

supondo um Loco com dois aLeLo5, o heterozigoto leria dois 

caminhos aLternativos para transformar um substrato em um produto 

na ausência de dominãncia e apenas um na presença desta. Para 

explicar a maior variabilidade nos F1's em relaç~o aos parentais 

para aLgumas espécies autógamas e a menor para algumas aL6gamas, 

ambas manifestando heterose para o car~ter em quest~o, o autor 

considera a teoria dos genes dominantes favor~veis (JONES,1818) e 

da heterozigosidade balanceada (ERST,183S), respectivamente. 

DOBZHRNSKY & WRLLRCE(1853), em um experimento com 

º~~~l!aºgª~i~r, verificaram que individuos homozigotos mostraram 

diferentes taxas de sobrevivência quando submetidos a diferentes 

ambientes. Ro contrário, os heterozigotos eram bastante uniformes 

para este caráter a despeito das fLutuaç~es ambientais. Estes 

autores citam também que MRTHER(1850) verificou que o número de 

barbas esternopleurais nos dois lados do corpo do mesmo individuo 

de linhagens end6gamas de D. 

que em hibridos F1 e F2. 

Em ~i~Qiiªaª r~~ii~ª, uma espécie parcialmente 

aut6gama, JINKS & MRTHER(185S) mostraram que a heterozigosidade 

"per se" n~o conferiu alta estabiLidade de desenvoLvimento para 

alguns caracteres desta espécie. Em relaç~o à aLtura de plantas, 

os F1's foram menos est~veis que os parentais, 

florescimento, não houve diferenças entre 

e para o tempo de 

estes tipos de 



progênies com reLaç~o à estabiLidade. Outros trabaLhos como os 

de SMITH(1852), com !2I.lfQ.i12!J.2 

~~glQ.e~l~ SPPi GU5T~FSON(1855), 

HRRGSERG5(1852), com 

com cevada, citados por JINKS & 

M~THER C 1855) i bem como os de MRTHER(18541 e TESB & THODRYC18541, 

com D. ~gl~!J.Qg~~ig~, suportam tais concLusôes. 

JINKS & MRTHER(1955), concLuem que todos estes 

resuLtados s~o esperados desde que a estabiLidade no 

desenvoLvimento refLita um baLanço gênico produzido pela aç~o da 

seLeç~o natural porem, n~o mostram explanações óbvias, se a alta 

estabiLidade é referida como uma propriedade fisiológica inata do 

estado heterozigoto como tal. 

RDRMS & 5HRNK(1959), conduziram um estudo de 

homeostase para aLguns caracteres em oito grupos de hibridos de 

milho (Zea ~2~~) com diferentes niveis de heterozigosidade e 

obtiveram duas evidências: primeiro, a homeostase nestes hibridos 

foi intensamente relacionada com o nivel de heterozigosidade de 

cada grupOj segundo, diferenças entre hibridos dentro de cada 

grupo foram aLtamente significativas, o que sugere que a 

heterozigosidade intrlnseca n~o e suficiente para expLicar a 

homeostase nesta especie. 

KOHEL(1869), n~o encontrou diferenças 

significativas entre parentais e hlbridos para variabilidade de 

aLguns caracteres na espécie §Q.~~Ql~~ Qlt~~!J.i~~. o autor sugere 

que certas espécies autógamas podem estar em estado de transiç~o 

e ainda n~o ter adquirido os mecanismos homeostãticos taL como 

aqueLes encontrados nas especies aLógamas. Estes resuLtados 

também sugerem que a seleç~o naturaL tem papel preponderante na 
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determinaç~o de uma condiç~o que maximize a homeostase em uma 

espécie. 

2.3. EstabiLidade e Heterogeneidade 

Um dos fatores que exercem grande infLuência na 

estabiLidade de uma popuLação e a sua basp Ul'lletica. JONES(1958), 

utilizando dados de produção de grãos de hibridos simpLes e 

duplos de milho de varios locais nos Estados Unidos, no ano de 

1951, verificou que os hlbridos dupLos foram mais estaveis que os 

simpLes para produtividade. 

de pLantas aut6gamas, a 

o autor comenta que no melhoramento 

obtenção de uma linha pura de alta 

produção pode n~o ser desejàvel em condiç~es ambientais adversas . 

. Uma mistura de linhas puras pode não ter maior produção em um 

determinado ambiente que pode ser um ano agrlcoLa, mas pode 

produzir, em media, mais que uma linha pura, em vários ambientes. 

grande 

~ diversidade genética 

importância no sentido de se 

em uma 

reduzir 

popuLação e de 

as interaç~es 

desfavoràveis genótipo por ambiente, mesmo que seus mecanismos 

não sejam totaLmente entendidos (~LL~RD & BR~D5HRW,1964). o 

importante e saber se e posslveL colocá-la em uso. Em aLguns 

casos, a demanda de produtos com alta uniformidade impossibilita 

taL uso, porem isto não e regra geral. 

~ utiLização de uma mistura de linhas puras com a 

finalidade de promover maior estabilidade de produção de grãos 

tambem foi sugerida po r FREY & MRLDON~TO(1967), em um 

experimento com cultivares de aveia. Foi verificado que a 

vantagem do uso de populações heterogêneas desta especie aumenta 
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na medida em que os ambientes se tornam mais variàveis. 

PRT~NOTHRI & RTKINS(18741 fizeram um estudo da 

"performance" de hlbridos simples, triplos e linhagens parentais 

de sorgo(2~~g~~ ~i~~l~~ L. Moentchl, para produtividade de gr~os 

em diferentes condiçôes ambientais. Estimativas de parâmetros de 

estabilidade indicaram que os hibridos triplos foram levemente 

mais estàveis para produçào de gr~os que os simples. Os desvios 

das regressôes foram menores e os coeficientes de regress~o f~ram 

mais pr6ximos de 1.0 para os hibridos triplos. Houve variaçôes 

consideràveis das estimativas destes parâmetros entre os 

hibridos, sugerindo que a estabilidade pode ser atingida tanto 

com os hibridos simpLes como com os tripLos. Isto significa que a 

homeostase popuLacional n~o tem uma influência sobreposta à 

individual, jà que os hibridos simples compôem uma populaç~o 

geneticamente homogênea e s6 dispôem desta óltima como mecanismo 

homeostàtico. ResuLtados idênticos foram obtidos por 

JOWETT(1872l. 

Em um estudo do indice de estabiLidade em 

gen6tipos irradiados e n~o irradiados de aveia(8~gnª ~ªli~ª L.l, 

FRTUNLRC1976J verificou que a radiaç~o causou um decrescimo no 

lndice médio de estabilidade de produç~o de gr~os desta espécie. 

Na geraç~o F7 de uma populaç~o originada de uma linha em F3 e 

conduzida por bulk, o lndice médio de estabilidade (média dos 

coeficientes de regress~ol foi de 1.1, enquanto que na F7 de uma 

populaç~o originada tambem de uma linha em F3, mas que sofreu 

tratamento de irradiaç~o até a F6, foi de .82. Mais importante 

é notar que nas geraçôes F11 e F12 o indice médio de estabilidade 
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foi de 1.04 e 1.02, para a popuLaç~o irradiada e n~o irradiada 

respectivamente. Parece haver uma tendência em ambos os casos 

para uma estabilidade media de produç~o. Entretanto, dentro de 

cada populaçãu 

de 

houve uma frequência de distribuiçdu 

regress?:lo associados a cada genótipo. 

dos 

Isto coeficientes 

implica que se o objetivo é obter uma população com adaptaç~o 

ampla, esta popuLação heterogênea seria indicada; porem, dentro 

destas populações, encontram-se linhagens com indices maiores 

ou menores que 1.0. lembrando que um genótipo com coeficiente de 

regressão maior que 1.0 tem adaptaç~o especifica a ambientes 

promissores, desde que os desvios da regressão não sejam 

significativos, 

ambientes. 

um genótipo com tal indice seria ideal para tais 

EBERH~RT & RU55ELL(1869) verificaram que, em 

media, o quadrado media, tanto dos hibridos como da 

hibridos 

duplos, 

x ambientes, foi maior para os simpLes que para os 

originados de um mesmo grupo de I.inhagens, para 

produtividade. 

regressôes foi 

~ amplitude de variação dos quadrados medias das 

malor para os simpLes que para os dupLos. 

Entretanto, foram identificados hibridos simpLes que foram tão 

estáveis quanto os dupLos para produtividade de grãos, baseando-

se nos parâmetros, 

regressão. 

retrocruzamentos, 

testadas, antes 

média, coeficiente de regressão e desvios da 

sabido que no melhoramento através de 

as multi linhas devem ser extensivamente 

que seja admitido que eLas n~o difiram de seus 

parentais recorrentes, a não ser para os caracteres incorporados. 
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Os aLeLos a serem transferidos podem estar intensamente Ligados a 

outros prejudiciais, e terem efeitos pLeiotrópicos, também 

prejudiciais. FREY(1972) fez um estudo de estabilidade em um 

grupo constituido de doze isoLinhas precoces de aveiaCt=lvena -----

L. ) e doze intermedi~rias, desenvoLvidas por 

retrocruzamentos, usando-se varios parentais doadores e dois 

recorrentes. O coeficiente de regress~o para estabiLidade n~o 

diferiu significativamente de 1.0 para ambos os parentais 

recorrentes, porém, 4.0 isolinhas precoces e 5 intermediarias 

tiveram seus coeficientes de regress~o significativamente 

diferente de 1. 

5Hr:lr:lLt=lN et alii.(1966) fizeram um estudo da 

"performance" de misturas de Linhagens de tl'igo (I~iii~~!!! 

Os dados mostraram que as misturas 

reconstituidas anualmente foram mais estáveis em sua 

II per formance" do que as misturas originais ou cada componente 

isoLado, para produç~o de gr~os. Entretanto, a II per formance ll 

média da mistura de cuLtivares adaptadas ou Linhagens 

fenotipicamente semeLhantes n~o foi superior ao meLhor componente 

de cada mistura. 

~ importante ressaltar, que a estabilidade em um 

determinado carater pode estar ligada indiretamente ao 

comportamento dos componentes do mesmo. Um modeLo teórico que 

iLustra taL situaç~o foi desenvoLvido por GRr:lFIU5(1956) em que a 

produç~o de gr~os da espécie 8~gG2 ~2ii~2 L. foi representada 

geometricamente por um paraLeLepipedo onde a dimens~o x 

representa o n6mero de panicuLas por unidade de area, Y o numero 
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de gr~os por panlcuLa e Z o peso médio do gr~o. R variaç~o em uma 

destas componentes seria contrabalanceada pelas outras. 

BRROSHRW(1967J sumarizou esta situaç~o da seguinte 

forma: R adaptaç~o de um organismo em varias ambientes sera 

maximizada por mudanças fenotlpicas em varias caracteres se estas 

minimizam qualquer efeito deLéterio do ambiente e maximizam 

quaLquer efeito vantajoso. [amo estes caracteres podem ter, cada 

um, seu próprio grau de pLasticidade, segue-se que a máxima 

adaptaçâo pode ser obtida peLa plasticidade em aLguns caracteres 

e estabilidade em outros. 

I:: f-ll UNUH 1873) verificou 

produç~o de frutos em gramas por planta 

que a estabiLidade para 

na espécie bl~~egt~i~~m 

L. foi estabeLecida via plasticidade em outro 

componente da produç~o: o peso médio de gr~os. Rs três cuLtivares 

mais estáveis tiveram seus coeficientes de regress~o (bJ iguais a 

0.91, 0.7 e 1.05 para produç~o em gramas por planta, 5.7, 3.7 e 

7.16 para peso media de fruto e 0.26, 0.74 e 0.28 para numero de 

pLanta, respectivamente. Verifica-se que a frutos por 

estabiLidade de produç~o em gramas por planta, foi estabeLecida 

principalmente por uma maior flexibilidade no peso média de 

frutos e maior estabilidade no numero de frutos por pLanta. 

Em miLho (fgª mª~~ L.), um aspecto importante 

ligado à estabilidade a proLificidade. RUSSELL & 

EBERHRRT ( 1968) , fizeram um estuda de estabilidade envoLvendo 

hibridas tripLos obtidos de várias combinaç:êies de linhagens 

proLificas e n~o proLlficas desta 

efeito didático, as linhagens 

espécie. Representando, 

n~o prolificas por (1) 

para 

e as 
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prollficas por (21 , os autores verificaram que os hibridos 

triplos (2x21x2, foram os que apresentaram menor interaç~o com os 

ambientes em estudai os hibridos (2x21x1 e C1x1)x2, foram os 

intermediarias e os C1x1)x1 apresentaram os maiores quadrados 

médios para a interaç~o. Também, os hlbridos C2x21x2 foram os que 

apresentaram menores coeficientes de regress~o para estabilidade, 

mostrando-se bem adaptados a ambientes mais estressantes e os 

(1x1)x1, apresentaram bis maiores, sendo, em funç~o disto, 

considerados de melhor adaptação a ambientes mais promissores. Os 

desvios da regressão, embora significativos para todos, também 

foram de menor magnitude para os hibridos C2x21x2 em relação aos 

outros estudados. Os autores concluem que os milhos proLlficos 

tendem a se desenvolverem melhor que os não prollficos em 

ambientes estressantes e, o contrario, em ambientes promissores. 

Sugerem o fenômeno "barrenness" como o provavel responsavel por 

tal comportamento. Também, RUS5ELL(1S681 verificou que, nesta 

mesma espécie, o fenômeno "barrenness" foi muito mais intenso em 

genótipos n~o prolificos que nos prolificos, em condiç~es 

1 
ambientais estressantes. SOUZR JUNIOR considera que a alta 

correlação entre a prolificidade e o voLume de raizes, pode ser, 

também, uma justificativa para a maior estabiLidade das 

cultivares prolificas em relação às não prolificas. 

1. SOUZR JUNIOR, C.L.(F5RLQ-USP, Piracicaba, SP, '1888) 
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2.4. Metodos Para Determinac~o da EstabiLidade 

Um dos grandes problemas relacionados à 

estabiLidade e o sua determinaç~o, ou seja, a estimaç~o de um ou 

mais parâmetros que determinem, com a maxima fidelidade, o 

comportamento de um genótipo ou cultivar com reLação a um 

carater, quando este e desenvolvido em um conjunto de ambientes. 

Os primeiros 

produçêSes 

autores a estabelecerem o grau de 

associação entre varietais e produç~es ambientais 

foram YRTE5 & COCHRRNC18381. Estes autores utilizaram os dados 

foram de FI5HER(1835) em que cinco variedades de cevada 

desenvolvidas em selS locais durante os anos de 1831 e 1832. Rpós 

ser executada a analise conjunta e detectada a interação genótipo 

por ambiente, foi feita uma regressão, para cad0 variedade, de 

sua produção em cada LocaL sobre a produção media de cada local. 

PLRISTEO & PETER50N(1858) apresentarim um metodo 

para avaLiar a magnitude da interação genótipo por ambiente 

quando vários cultivares são testados em vários ambientes. R 

metodologia e a seguinte: 

1- Uma análise de variância conjunta e computada para todas as 

variedades em todos os ambientes. Se o quadrado medio para a 

interação variedades por ambientes for significativo, 

sucessivos são os seguites: 

os passos 

2-Procede-se a uma anaLise de variância conjunta para 

combinações de pares de variedades em todos os ambientes. 

variedades o n6mero de análises serà [n(n-1)]/2. 

todos as 

Para n 

3-Rtraves da esperança do quadrado medio, e obtida uma estimativa 

da variância da interação de variedades por ambientes, para cada 
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par de variedades. 

4-Umil m6dia aritm6tica destas estimativas é obtida para lodos os 

pares de variedades que têm uma média em comum. Cada média terà 

(n-1) estimativas. 

R variedade mais estàvel seria aquela com menor 

media, ou seja, a que contribuisse menos com a interação genótipo 

por ambiente. 

o método estabelecido por YRTE5 & COCHRRN(1938) 

foi posteriormente revisto por FINLRY & WILKIN50N(1963), onde 

sofreu algumas modificações: os dados foram tomados em escala 

logaritmica com a finalidade de introduzir um alto grau de 

linearidade nas regressões e tambem para aumentar o grau de 
I 

homogeneidade do erro experimental. Um fato 

médias das produçôes em escaLa logarltmica 

a considerar e que as 

equivalem às medias 

geométricas na escala natural. Este fato, segundo os autores, tem 

que ser levado em consideração no estudo mais detalhado da 

"performance" de uma variedade, mas não tem qualquer consequência 

no estudo preliminar do conjunto de variedades. O referido método 

permite então classificar um genàtipo com relação à sua 

estabilidade, em função de sua média de produção e seu 

coeficiente 

regressão 

adaptado 

de regressão. 5e um genótipo tem um coeficiente de 

Cb)=1, este possui adaptação geraL e serà bem ou mal 

se sua média de produção for alta ou baix~ 

respectivamente. Coeficientes de regressão acima de 1 indicam 

sensibiLidade a flutuaçôes ambientais e especificidade de 

adaptação a ambientes mais promissores e, abaixo de 1 , aLta 

resistência a variaç~es ambientais e adaptação a ambientes de 
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baixa produç~o. 

Este metodo foi novamente considerado por EBERH~RT 

& RU55ELL(1966) que estabeleceram o seguinte modelo: 

y = u + B I + 8 
i j 1 i j i j 

onde: Y = media da i-esima variedade no j-esimo ambiente. 
i j 

u = media da i-esima variedade sobre todos os ambientes. 
i 

B = coeficiente de regress~o que mede a resposta da i-
1 

esima variedade às fLutuações ambientais. 

I = indice ambientaL obtido peLa diferença entre a media 
j 

de todas as variedades no j-esimo ambiente e a media geraL. 

8 = desvios da regress~o para a i-esima variedade no j-
i j 

esimo ambiente. 

~ diferença entre este metodo e o de FINL~Y & 

WILKINSON(1963), e que aqui os dados n~o s~o transformados em 

escaLa logaritmica, os lndices ambientais s~o obtidos peLa 

dif('I'f~nça entre a media de cada ambiente e a media geral, e um 

novo parâmetro e introduzido: os desvios da regress~o. Portanto, 

pode-se fazer as mesmas inferências do método de FINUH 8. 

WILKINSON, para caracterizar um genótipo com reLaçi:\o a sua 

adaptaç~o e dar credibilidade a estas inferências em funçi:\o dos 

desvios da regress~o. Por exemplo, se um gen6tipo tem media de 

produç~o alta e coeficiente de regressão acima de 1 I eLe é 

especificamente adaptado a ambientes promissores e, a 

credibilidade a esta afirmaçi:\o dependera dos desvios da 

regress~o. Se estes forem significativos, o comportamento do 

genófipo passa a ser imprevisiveL. 

PERKINS & DINKS(1868) usaram o -seguinte modelo 
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para estudar a interaç~o genótipo por ambiente, em um conjunto de 

linhagens, bem como o cruzamento entre elas: 

y = U i d -I 9 • f! 

i j i i j i j 
onde: 

u = média geral de todas as Linhagens. 

Y = vaLor genotipico da i-ésima Linhagem no j-ésimo 
i j 

ambiente. 

d = contribuição genética aditiva da i-ésima Linhagem. 
i 

E = contribuição ambientaL aditiva do j-ésimo ambiente. 

g = interação da i-esima Linhagem com o j-ésimo ambiente. 
i j 

e = erro experimentaL. 
i j 

R interação genótipo por ambiente de quaLquer 

linhagem, sendo considerada como uma função linear dos efeitos 

ambientais: 

g = B E + 8 
ij i j ij 

onde: 

b = Coeficiente de regressão Linear da i-esima Linhagem. 
1 

8 = desvios da regressão para a i-ésima Linhagem no j-ésimo 
i j 

ambiente. 

Desta forma, o modeLo toma o seguinte aspecto: 

Y = u + d + E Ci+B ) + 8 + e 
i j i j i i j i j 

Rs técnicas de regressão, usadas para medir 

estabilidade desenvoLvida por YRTE5 & COCHRRN(1838) e 

posteriormente aprimoradas por FINLRY & WILKIN50N(1963) e 

EBERHRRT & RU55ELL (1966), sã o, em principio regressões das 

p r oduçt:!e s de genótipos sobre produções ambientais, ou indices 

ambientais, sem quaisquer estratificações destes. 
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VERM~ et alii.(1976) 

genótipos com diferentes nlveis 

sugerem que a existência de 

de "performance" média e de 

sensibiLidade a fLutuaçôes ambientais, implica que esta 

sensibilidade n~o tem apenas um controLe genético. Devem haver 

grupos distintos de sistemas gênicos controlando-a em ambientes 

contrastantes em adiçao a "'aLguns genes comuns. 

paLavras, uma amostra de genótipos poderia conter os 

tipos: 

a) Genótipos com baixa sensibiLidade sob ambientes 

produç~o, porém que respondem com a melhoria dos 

(teoricamente o genótipo ideal). 

Em outras 

seguintes 

de baixa 

ambientes 

b) Genótipos sensiveis em ambientes pobres e estàveis em 

condições ambientais promissoras. 

Os autores argumentam que as técnicas de regress~o 

existentes n~o identificavam este comportamento e propuseram 

dividir os indices ambientais em dois grupos, um referente aos 

indices ambientais negativos e outro aos positivos, incluindo o 

menor indice negativo em vaLor absoluto para dar continuidade à 

linha de regressão. Desta forma, cada genótipo seria identificado 

por -um coeficiente de regressão em ambientes com indices 

negativos (baixa produç~o) 

positivos Calta produç~o). 

r~ principal 

e outro em ambientes com indices 

objeção que surge em relação a este 

metodo e que se torna necessária a utilização de varias 

ambientes, do contrario sobrariam poucos pontos para cada 

regressão. 

5ILV~ & 8~RRETO(1985) tentaram solucionar este 
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probLema, propondo o ajustamento de uma ônica curva constituida 

de dois segmentos de reta com uni~o no ponto correspondente ao 

v.:lLor züro dos lndicC!5 iJl1IbientLlis. 

o modelo proposto e o seguinte: 

ECy) = B + 8 X + 8 TCX) 
O 1 2 

onde: 

TCX) = X, se X O 

TCX) = O, se X O 

X = indice ambientaL. 

~ equaç~o de regre55~o ajustada para cada genótipo 

tem ent30 duas expressões: 

y = b + b X, se X < O 
O 1 

Y = b + Cb +b ) X I se X ) O 
O 1 2 

onde: 

b b 
O 1 

e b 
2 

s~o as estimativas dos parâmetros B 
O 

B 
1 

e B 
2 

respectivamente. 

~ caracterizaç~o de genótipos para estabilidade 

com base nos coeficientes de regressâo pode n~o ser muito 

efetiva, segundo 5HUKL~(1972), quando apenas uma pequena fraç~o 

da soma de quadrados para a interaç30 genótipo por ambiente for 

devida a heterogeneidade entre as regressões. O autor propôs um 
2 2 

outro par5metro Cu) que e funçâo da vari5ncia do erro Cu) e 
i 2 O 

da variância entre ambientes Cu ) para cada genótipo. Um genótipo 
2 j 

estável seria aquele que tivesse o parâmetro u próximo de zero, 
2 2 

próximo de u , 
2 O 

j 
que e a própria varlancia do 

2 
ou seja, u 

1 

Desta forma, e testado diretamente com a . 
O 

erro. 

i 
Este metodo foi aplicado aos dados analisados por 
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YRTES 8. COCHRRN(1938l através das técnicas de regress~o e as 

concLusões foram as mesmas. 

L1mil l:ócllic,l do a!]I'UpaI11IHllo dQ yOl1ólipos t'in fUllçi~o 

de suas médias e seus coeficientes de variaç~o foi proposta por 

FRRNCIS 8. KRNNENBERGC1978l. Rs médias de cada gen6tipo s~o 

plotadas contra seus respectivos CV' s . O CV médio e a média geral 

dividem o gràfico em quatro grupos: 

Grupo I: Rlta produç~o, pequena variação. 

Grupo 11: RLta produção, grande variação. 

Grupo 111: Baixa produção, pequena variação. 

Grupo IV: Baixa produção, grande variação. 

O autor sugeriu esta técnica ao observar que, 

quando a variancia da media de produção através dos ambientes foi 

computada, a correlação entre estes dois parâmetros, para quinze 

hlbrid05 em estudo, foi de .6S(P<.001). Dado qUE! uma variedade 

responsiva é associada a uma grande variância, conforme mostrou a 

correlação, o que 

explique a produção. 

se quer é uma medida de consistência que 

Para tal prop6sito, a estatlstica usada foi 

o coeficiente de variação. 

FUNNI=IH 8. MI=IK(1980l fizeram um estudo 

estabilidade de produção de grãos em vinte gen6tipos 

de 

de 

soja(§l~si~~ max L.l, em doze ambientes diferentes, usando os 

métodos propostos por PERKINS 8. JINKS(1968), FRRNCIS 8. 

KI=INNENBERGC1878l e SHUKLR C 1972) . Pela técnica de regressão, 

quatro genótipos foram considerados insUlvl'is (coeficiente de 

regressão diferente de zero), entretanto, para os 16 restantes, 

gra~de proporção da interação gen6tipo por ambiente não foi 
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linearmente relacionada aos indices ambientais. Com os outros 

dois métodos menos da metade dos gen6tipos foi considerada 

estàvel. Para alguns genótipos, a cLassificaç~o em relaç~o à 

estabilidade foi a mesma para os três métodos. 

OLIVEIRR(1876) comparou seis métodos de estudo de 

estabilidade em quinze genótipos de milho e em treze ambientes, 

verificando que os métodos de EBERHRRT & RU55EL(1866) e FINLRY & 

WILKINSON(1863) foram 05 mais informativos. 

Um modelo de regress~o quadrática foi usado por 

FRTUNLR(1873) para avaliar o comportamento de doze cultivares de 

tomate Cb~f~~~I~if~m ~~f~l~lll~m L.) em vários ambientes. O modelo 

usado foi o seguinte: 

Y = b + b X + b X 
i j oi 1 i 1 j 2i 2j 

onde: Y = produç~o do i-esimo cultivar no j-esimo ambiente. 
i j 

X = produç;jo do ambiente j (indice ambiental), 
1 j 2 

X = (x ) 

2j 1 j 
b b e b = coeficientes de regress~o. 

Oi 11 2i 
Usando este modelo, o autor verificou uma 

tendência de certos caracteres, tais como: peso médio do fruto, 

nÚmero de frutos por pLanta e produç~o em gramas par planta, de 

diminuirem levemente (b < O) a partir de uma determinado valor 
2i 

do lndice ambiental, sendo significativo para alguns destes. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que existem 

dois métodos para proceder à anaLise de regress;jo no estudo da 

estabilidade. O primeiro estima um coeficiente de regress~o 

denominado fenotlpico (HILL,1873) e foi inicialmente proposto, 

como já foi mencionado, por YRTES & COCHRRNC18381. Basicamente, 



25 

trata-se de uma regres5~0 do valor fenotipico (Y ) do individuo 
i j 

.( i ), n o a m b i e n t e (j), sobre o vaLor ambiental (u+e). Sendo u 
j 

constante pal'a todas as obsel'vaç~es e d constante pal'a cada 
1 

gen6tipo no modelo Y =u+d +e +g então, esta e, na reaLidade, 
ij i j ij 

uma I'egl'essão de e +g sobl'e e . O segundo estima um coeficiente 
j 1 J j 

de regressão denominado genotlpico e e obtido pela regressão de 

d + g sobre e . Como d e constante para cada gen6tipo, este é 
i i j j 1 

equivalente à I'egl'essão de g sobre e 

Existem 
i j 

Limitações, 
j 
tanto bioL6gicas como 

estatlsticas, no uso da I'egl'essão para predição de estabilidade 

HILL(1973). Uma Limitação bioL6gica seria aquela relacionada às 

diferentes I'espostas fisioL6gicas aos diferentes fatores flsicos 

do ambiente, e que, segundo alguns autores, (KNIGHT,1970,1973j 

WITICOMB & WHITINGTON,1871), a técnica de regressão simplifica o 

padrão de resposta a uma extensão taL podendo levar a conclusões 

erl'élneas (HILL,1973). Mas o autor considera que, em um 

experimento apl'opl'iado, estas difel'entes respostas fisioL6gicas 

aos difel'entes fatol'es fisicos podem seI' detectadas nos desvios 

das regl'essões. 

Como limitações estatisticas pode-se citar as 

tl'ansfol'maçl::les de dados qU8 podem ate mesmo eliminar as 

interações de gen6tipo por ambiente (Mr:lTHER,1971j BREESE &. 

HILL,1873, citados por HILL,187JJ. Outl'a limitação estatistica é 

o fato de a val'iaveL do eixo das abscissas não S81' totaLmente 

independente da do eixo das ol'denadas e sujeita a erros. O indice 

ambiental como tal e um~ estimativa tendenciosa da variàvel 

independente. Entl'etanto, se um gl'ande nómero de ambientes e 
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i n c lu i do n o e x p e r i me n t o e s e a s va r i a ç ê1 e s in t e r a mb t.e n t a i s 's ~ o de 

. magnitude tal que o quadrado media entre ambient~5 seja bastante 

superior ao do residuo, qualquer desvio n~o terà sérios efeitos 

do ponto de vista pràtico CH~RDWI[K & WOOD,1972, por HILL,1973). 

2.5. EstabiLidade e Indice ~mbiental 

Como jà foi mencionado anteriormente, na grande 

maioria dos trabalhos sobre estabilidade, os indices ambientais 

s~o usados como a variavel independente para estudos de 

regress~o. Sabe-se que existem varias fatores ambientais compondo 

estes indices e cada fator pode contribuir de maneira diferente 

para o carater em estudo. ~lguns autores estudaram a influência 

de nlveis de fatores ambientais isoladamente; 

MITCHELL & LUC~NUS(1962) e E~GLES(1967) para 

por exemplo, 

temperatura; 

8R~DSH~W et alii.(1964) e 8~RLEY & N~IDU(1964), para nitrogênio; 

~SHER & LONERRG~N(1967), para fósforo; e LONERRGRN et 

alli.(1968), para calcio, citados por KNIGHT(1970). 

Provavelmente, um nivel ótimo para um carater considerado, ocorre 

para cada nivel de fator ambiental. MITCHEL & LUCRNUS(1962), 

verificaram que cinco cuLtivares de uma especie de forrageira 

exibiram o mesmo comportamento produtivo em da 

temperatura, mas uma sexta cultivar tinha um padrâo de resposta 

bastante diferente daquelas. KNIGHT(1970), usando os dados de' 

Mitchel & Lucanus, plotou as produçê1es individuais de cada 

cultivar contra um indica ambiental em um grafico e verificou que 

a cultivar que tinha um padr~o diferente das outras, em relaçâo à 

temperatura, exibia os maiores desvios da regressâo. Verifica-se 

~' 
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que estes desvios podem n~o ser uma propriedade intrinseca do 

genótipo em quest~o. O autor saLienta que se o experimento fosse 

conduzido com cinco cultivares idênticas àqueLa que exibiu 

maiores desvios da regres5~o, e uma outra quaLquer, esta ôltima 

poderia ocupar o comportamento da anterior. 

Em situaç~es de campo, varias fatores ambientais 

infLuenciam tanto o crescimento quanto a produção nas espécies 

cultivadas. Consequentemente, seria necessario verificar 

resposta 

diferentes 

ambiente. 

dos genótipos a varias combinaç~es dos niveis 

fatores, para interpretar a interaç~o genótipo 

Isto exigiria experimentos muito complexos 

impraticaveis. Para dois fatores e seus diferentes niveis, 

a 

dos 

por 

e 

os 

dados podem ser interpretados em uma superficie de resposta, 

porem para mais de três fatores, estes necessitam ser analisados 

em regress~es m6ltipLas de dificil interpretaç~o (KNIGHT,18701. 

n utiLizaç~o de um indice ambientaL, utilizando-se 

genótipos diferentes daqueLes em 

alguns autores. BILBRO & RnY(18761 

estudo, tem 

usaram como 

sido proposta por 

indice amb~ental a 

produçao média de três cuLtivares padrôes de aLgod~o 

Qi~~~~i~m L.) para um estudo de adaptaç~o de outros cuLtivares da 

mesma espécie. 

H1KOREOE ( 1886) utilizou indices ambientais, os 

quais ele denominou de fisicos, 

estudo de cultivares de milho. 

foram: umidade reLativa maxima, 

e biológicos, no biofisicos 

n·; indices ambientais fisicos 

unidades acumuladas de caLor e 

temperatura rlllnimu. Os biofisicos foram obtidos através de uma 

regress~o da produç~o de gr~os sobre variáveis ambientais 
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climáticas, eliminando-se aquelas de menor contribuiç~o para a 

regress~o. Os biológicos foram os usuais (diferença entre as 

médias de cada ambiente e a média geral). Os lndices ambientais 

em estudo contribuiram de maneira bastante semelhante para a 

interaç~o genótipo por ambiente. Embora a magnitude dos 

coeficientes de regress~o tenham variado bastante cdm a mudança 

do indice usado, a ordem de classificaç~o dos gen6tipos foi pouco 

modificada em funçâo dos desvios da regressâo. interpretaçâo 

dos dados foi pouco modificada com a substituiç~o dos indices· 

para avaliar os ambientes. 

2.6. Estabilidade e Interaç~o Genótipo por ~mbiente em 

~lgumas Cultivares 

Mc[~LL et alii.(1882) fizeram um estudo de 

estabilidade para o caráter tenacidade de fibras na espécie 

~s interações genótipo por ambiente 

para este caráter foram significativas, porém as magnitudes dos 

componentes de variância das interações foram relativamente 

pequenas comparadas aos respectivos componentes dos cultivares. 

Foi concluido que estas interações s~o de minima importância na 

determinaç~o deste caráter e a classificaç~o dos cultivares nos 

ambientes estudados com reLaçâo ao mesmo foram, praticamente as 

mesmas. Portanto, a seLeç~o em um ambiente garante o mesmo 

comportamento em outros. 

~[HMRD et alii.(19761 também fizeram um estudo 

desta natureza tentando verificar a 

vaLidade da seleçâo de genótipos em um ambiente para outros. Os 
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autores verificaram que das 16 melhores linhagens selecionadas 

para produç~o de gr~os, num total de 48, em qualquer dos 

ambientes, 1 1 equivaleram à "performance" das linhagens baseada 

na média em todos os ambientes. Posteriormente, das 5 melhores 

linhagens obtidas, baseando-se nas medias em todos os ambientes, 

4 foram identificadas em cada ambiente. Verifica-se que testes 

preliminares de produç~o podem ser usados sem serios riscos de se 

perder bons materiais nesta espécie. Em casos de ambientes 

muito estressantes, pode-se aumentar a porcentagem de 

diminuindo a probabilidade de se perder bons materiais. 

Em aveia (8~gQª ~ªii~ª L.), PRCUCCI 11 FREY(1872) 

verificaram que a produção de grãos foi positivamente 

correlacionada com os coeficientes de regress:!:lo. EBERH[:!RT 11 

RUSSEL(1866) jã tinham observado que cultivares com coeficientes 

de regressão menores que 1, geraLmente têm produção abaixo da 

me d i a g e r a L . Tambem, B[:!IHRK(1876) chegou à mesma concLusão 

fazendo a regressão dos coeficientes de regressão sobre as 

respectivas medias de cada cultivar. 

ERICKISON et alii.(1882) fez um estudo de 

interação genótipo por ambiente em 115 famiLias F3 originadas de 

4 cruzamentos entre as especies C§lifiGª mª~ L. 

~~iª Sieb. and Siec.) para o conteudo de proteina. Os autores n~o 

detectaram interação familias por ano ou familias por local, 

sendo a interação de segunda ordem significativa. R herdabilidade 

do carãter a nivel de media foi de .80. Baseado nestes dados, os 

autores verificaram a possibilidade de progresso atraves da 

seLeção entre familias originadas destc .. , CI'lJzamentos. Devido à 
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baixa interaç~o com 05 locais e a relativamente alta correlaç~o 

entre 05 locais, o descarte das 50 % piores familias baseado no 

comportamento em apenas um local é plauslvel. Porem, concluem 05 

autores que posteriores seleçôes devem ser feitas baseando-se no 

comportamento medio de pelo menos dois locais contrastantes, a 

despeito do menor ganho por ano. 

Nos vários trabalhos relacionados ao estudo de 

estabilidade em espécies cultivadas, o procedimento normal é 

conduzir experimentos em varias Locais e durante varias anos e 

considerar a combinaç~o de cada local em cada ano como um 

ambiente. Poder-se-ia perguntar se ao se selecionar um material 

baseado no seu comportamento em varias locais em um determinado 

ano agricola, estar-se-ia garantindo o seu comportamento em um 

determinado LocaL durante vàrios anos. VENCOV5KY & TORRES(1986) 

fizeram um estudo desta natureza em miLho e verificaram que, para 

esta espécie, n~o existe nenhuma correlaç~o significativa entre 

os b's relacionados à "perforamance" produtiva em diferentes 

regiões em um ano agricola e 05 b' s relacionados à "performance" 

em vàrios anos, em um determinado Local. Isto n~o impossibilita 

os pesquisadores de selecionarem materiais que sejam estáveis nos 

dois sentidos, porém a seleç~o em um, não assegura o mesmo 

comportamento em outru. Rlém disto, fica evidente também que não 

hà nenhum problema em se usar a combinação de um ano e um local, 

como um ambiente independente no estudo de estabiLidade. 
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3.1. EstabiLidade de cuLtivares 

3.1.1. Materiais 
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Os dados utiLizados foram obtidos de resultados 

experimentais de "Ensaios Nacionais de Milho" nos anos agrlcolas 

de 1883/84/ 1884/85 e 1885/86/ em varias locais da regi~o centro 

suL do Brasil. Ver tabelas 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. 

Os fatores local e ano foram combinados de maneira 

a formar ambientes distintos sem a consideraç~o de LocaL e ano. 

Os ambientes foram escoLhidos de maneira a 

satisfazer a pressuposiç~o da homogeneidade da variância dos 

erros, sendo a diferença entre a maior e menor variância residuaL 

não superior a quatro vezes a menor. 

Foram escolhidos dez locais durante três anos/ 

perfazendo um total de 30 ambientei diferentes. Foram encontradas 

15 cultivares comuns a estes 30 ambientes e todas eLes hibridos 

de Linhagens da espécie (~g~ m~Y! L.l. 

3.1.2. Métodos 

Foi feita uma anaLise de variância conjunta 

segundo o método de EBERH~RT & RU55ELL(1866l, em que a soma de 
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quadrados para ambientes dentro de cuLtivares foi decomposta nos 

co~ponentes pertinentes à estabiLidade. 

No quadro 3.1.1 esta apresentado o modela da 

anaLise de variancia com as esperanças dos quadrados médios para 

cada parâmetro. 

Quadro 3.1.1, Modelo da anaLise de varlancia do método de 
EBERHRRT & RU55ELL(1866) com as esperanças dos 
quadrados médios para cada parâmetro. 

FV. GL QM ECQM) 

---------------------------------------------------------------
2 2 2 

CULTIVRRES C c ) C n-1) QMec) cr +ra +nrEc lem-1) 

RMBIENTES e a ) em-1) QMea) 

INTERRr;~O (axc) en-1)em-1) QMeaxc) 

RMBIENTES DENTRO 
DE CULTIVRRES (a+axc) n (m-1) 

RM8IENTESeLinear)(aL) 1 QMeaL) 

CULT x RMSeLinear)ecxal) (n-1) QMecaL) 

DESVIOS COMBINRDOSCdc) nem-2) QMCdc) 

ERRO M~DIO PONDERRDOee) n(m-1JCr-"1) QMCe) 

2 
obs: a = Variância devida ao efeito de bLocos 

b 

ac i 
2 2 2 

cr +na +mrcr 
b a 

2 2 
cr +ra 

ac 

2 
a 

R soma de quadrados para ambientes dentro de cada 

cuLtivar foi decomposta em duas componentes: uma devido à 

regressâo linear e outra devido aos desvios da regressâo. Desta 

forma foi obtido, para cada cuLtivar, os parâmetros de 

estabiLidade estabeLecidos peLos autores EBERHRRT 

RUSSELL(1866): 
2 

Cb )= coeficiemte de regressâo para cada cuLtivar 
1 

i , S ed ) = diferença entre o quadrado médio para os desvios da 
i 

regress~o e o quadrado médio para do erro médio ponderado. 
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Para a obtenç~o das estimativas dos testes F, os 

cuLtivares foram testados com a interaç~o (axc) e esta, a 

interaç~o cuLtivar x amb.(Linear) e os desvios combinados, foram 

testados com o erro media ponderado. 

Para testar a diferença entre cada coeficiente de 

regress~o e a unidade, foi utiLizado o teste t da seguinte forma: 

t =(b -1)/ivar.(b) 
i 1 

Seguindo o metodo de SILVR & BRRRETO(198S), foi 

feita uma regress~o Linear múLtipLa da produç~o de um cultivar 

(i) em cada ambiente (j) , sobre os lndices ambientais, segundo o 

modelo proposto por estes autores. O modeLo e o seguinte: 

E(Y ) = B + B X + B T(X ) 

i Oi 1 i j 2i j 

onde: X = indice ambiental. 

T(X) = lndice ambientaL se este for positivo e 

se negativo. 

B B 
Oi 1 i 

e B = parâmetros de estabiLidade do cultivar(i) 
2i 

E(Y ) = esperança da produç~o do cuLtivar (i). 
1 

zero 

R equaç~o de regre5s~o ajustada para cada genótipo 

e ent~o: 

y = b + b X + b TeX ) 

1 Oi 1 i j 2i j 
ou seja: 

Y = b + b X , se X O 
i Oi 1 i j 

Y = b + (b +b )X , se X ) O. 
1 Oi 1 i 2i 

onde: 
b I b e b s~o as estimativas de 

Oi 1 i 2i 



B ,B 
Oi 1 i 

e B , respectivamente. 
2i 
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Rs estimativas destes uLtimas parãmetros foram 

obtidas a partir do metodo dos quadrados minimos, conforme 

mostrado abaixo: 

Y1jC-)1 1 1 X1C -) o 

Y2jC-)\ \ 1 X2C-) o 
, , . , , . , , . 

YnjC-) 11 XnC-) o bOi 

IY1jCt) =11 X1Ct) X1Ct) x b1i 

'Y2j(t), 11 X2Ct) X2Ct) b2i 

, , . , , . , , . 
YmjCt)1 : 1 Xm(t) Xm( t) : 

onde: 

Y C-) = media de produçâo de grâos do cuLtivar i no ambiente j, 
i j 

equivaLente ao indice ambientaL X (-)j 

j 

Y Ct) = idem, equivaLente ao indice ambientaL X Ct); 
i j j 

X (-) e X Ct) = indice ambientaL positivo e negativo 
j 

respectivamente; 

b b e b - estimativas dos parâmetros de estabiLidade. 
Oi 1 i 2i 

R soma de quadrados devida aos parâmetros b e 
1 i 

b foi obtida, para quaLquer cultivar, pela diferença entre a 
2i 
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reduç~o devido a b b e b = B'(X'Y) e a correç~o para a 
Oi 1 i 2i 

2 
média = (Y. + Y. + Y. + . + Y. ) /Cm.n) 

1 2 3 n 

~ soma de quadrados para os desvios da regresslllo 

foi obtida peLa diferença entre ~ soma de quadrados para 

ambientes dentro do cultivar i e a soma de quadrados para b e 
2 1i 

b O coeficiente de determinaç~o R (b b), peLa razlllo entre 
2i 1 2 

50Cb b ) e 50 ambientes dentro de cuLtivar, para cada cuLtivar. 
1 2 
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3.2. EstabiLidade ambientaL 

3.2.1. Materiais 

Para a avaLiaç~o da estabiLidade ambientaL, também 

foram utilizados os dados experimentais dos "Ensaios Nacionais de 

Milho". regiões escoLhidas foram aqueLas nas q u a i s e s t e 5" 

ensaios foram instaLados durante peLo menos dez anos e com no 

minimo um cuLtivar comum a três anos consecutivos. I=1s tabeLas 

8.2.1, a 8.2.8 mostram estes Locais e o nómero de anos 

considerados para cada LocaL. 

Grande proporç~o dos cuLtivares utiLizados para 

este estudo foi hibridos, conforme mostra a tabeLa 3.2.1. 
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TabeLa 3.2.1. Proporç~o entre hibridos e variedades de cuLtivares 
de milho utiLizados para o estudo da estabiLidade 
ambiental, do ano agricola 1864/65 até 1882/83. 

1864/65 
1865/6!?--
1866/67 
1867/68 
1868/69 
1868/70 
1970/71 
1871/72 
1972/73 
1873/74 
1874/75 
1875/76 
1876/77 
1877/78 
1878/79 
1878/80 
1880/81 
1881/82 
1881/82 
1882/83 

HIBRIUOS --------

3.2.2. Mt=TODOS 

5 
8 
7 
8 
8 
6 
5 
8 

11 
8 

11 
10 
11 

7 
16 
11 
18 
17 
24 
24 

Para estimar a 

3 
1 
3 
O 
O 
2 
O 
O 
1 
O 
O 
2 
1 
3 
1 
O 
2 
3 
2 
2 

IQI8b 

8 
8 

10 
8 
8 
8 
5 
8 

12 
8 

1 1 
12 
12 
10 
17 
11 
21 
20 
26 
26 

diferença de produtividade de 

gr~os entre um ano em que foi instalado o ensaio e outro 

anterior, o procedimento foi normaL: foi tomada a média de 

praduç~a de gr~os de um determinado nàmera de cultivares em um 

determinado ano agrlcaLa, em um determinada Local e a média 

destes mesmos cultivares, no ano agricoLa anterior, para o mesmo 

Local. R diferença entre estas duas médias é o que está sendo 

chamado de "desvio ambientaL" ou "flutua~~o ambiental". Para cada 

LocaL foi obtido um número de desvios ambientais, nàmero este que 

dependeu do número de anos em que foram instaLados ensaios 

nacionais no referido Local e com cultivares comuns em, no mimo 



:w 

3 ano~ consecutivos. 

dnsvio padr~o e erro padr~u 

da média deslas rlulua~~e~ loi feita ulilizando-se o mélodo dos 

q U .l d I' J d o 5 111111 i 111 o 5 IJ o 11 t.I e I' 0.1 d o 5, 1.:1 u f::! 5 e r li éI P r (~ 5 f::! n t il d u U In 5 e 9 u i da. 

SUf-JOlldu um.:! Vi)!' i t!V(.!l (y ), def inida 
i 

segundo o 

modelom.ltnmàlico: 

y .. u + t t e 
i i 

onde: y - Observaç~o relativa à media de r repetições de um 
i 

delerminado tratamento t 
1 

t - Efeito do tratamento i 
1, 

e - Erro mâdiu do r rep~tiç~es 

1 

u - Média 

p o d e - 5 e d e f i 11 i r u u li' 03 V a ri á v e l (Z ) que ê a d if e r e n ç .l e n t r e Y e 
1 

y ou seja, Z y y então: 
( i - 1 ) i i ( i - 1 ) 

Z :. U 1 + f~ e 
i 1 1 ( i - 1) ( i - 1) 

:. t t -, e 
1 ( i . 1) 

considerando,-se (t - t l. tl, l em - 5 e : 
1 ( i - 1 1 

Z ,::dtr~ e 

i i ( i - 1 ) 
N-u modelo ünlf~riur I isto ê, Y = u + t 

1 1 

i 

+ e , nil\o 
1 

exisle qualquer correlaç~u entrn Y e Y e, consequentemente, 

a c o vai' i d n c i a 

esta varitJvel 

elltre Y 
2 i 

e Y 
( i - 1 ) 

i ( i - 1) 

ê W. Uma vcJri3ncia aS50ciada a 

é a , ou seja, . a raz~o entre o quadrado media do 

erro e o nómeru de repeliçDoes. 

Nu modelo Z = d • e - e , estas variâncias e 
i i (i-1) 

covtJri!Jncias iri:ío mudar deviLlo ao fato de existir correlaç::'ío 



entre Z e Z 
1 e i - 1 ) 

covari~ncia entre Z 
i 

- e e d + e 
ei-1) Ci-1) 

Z 
e i - 1 ) 

Pode-se perceber isto se se observar que 

e Z é igual a covari~ncia entre d + 
( i - 1 ) 

- e 
ei-2) 

Portanto, e é comun a Z 
C i-1) i 
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e 

a 

i 
e 

E faciL observar que a variavel Z é um contraste, 

ou seja, Z = Y - Y 
1 i e i - 1 ) 

Variância de Z = 2xOMR/R; 
1 

e, portanto: 

Covariâcia entre Z e Z = -OMR/R 
i (i-1) 

i 

Portanto, a matriz de variância e de covariância 

de Z, sera: 

I 
I 

I 2 -1 O I 

1-1 2 -1 

O -1 2 

VarCZ) = 

O O O 

O O 

O O 

-1 O 

O O 

O 

O 

O 

O 

OI 

OI 

OI 

I 
• I 

1 
.1 

I 
• I 

21 

x OMR/R 

ou seja, VareZ) = VxOMR/R. 

onde: v = Matriz dos indices da variância e covariância dos 

desvios. 

OMR = Quadrado medio do residuo. 

R = numero de repetições associado às médias. 

Desta forma, tem-se o seguinte sistema matriciaL: 
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Z1 1 

Z2 1 

Z3 1= 1 x I d I 

Zn 1 

-1 -1 -1 
sendo: a = (X'V X) (X'V Z) 

-1 -1 
SQO = (Z'V z)-a(x'v Z) 

-1 -1 
~(a) = (X'V X) x QMR/R 

onde: a = média dos desvios (d J. 

SQO = soma dos quadrados dos cI (~ '. v i o s de (d J. 

OCa) = variância da média dos desvios (d J. 

No trabalho em quest~o, a diferença de 

produtividade de grãos, entre os cultivares comuns a dois anos 

consecutivos, equivale ao (d) do modelo Z = d + e - e 
i i (i-1) 

Este modelo sofreu algumas modificações para que 

pudesse ser aplicado ao problema pratico em questão. Isto porque 

neste, os d's são desvios de medias obtidas de r repetições. No 

problema em questão, 05 desvios (da) se referem a diferenças 

entre médias de varias tratamentos e cada tratamento oriundo de 

quatro repetiçõoes. Considerando o novo modelo como: 

Z' = da + e' + e' , onde da = desvios ambientais, tem-se: 
i i (i -1) 

VarCZ' = (2 x QMR)/(n x R) 
1 (i,i-1) 

Cav.(Z' ,Z' ) = ( - n x QMR)/Cn x n x R) 
1 ( i - 1 ) ( i + 1 , i , i - 1 ) ( i , i - 1 ) ( i + 1 , i ) 
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onde: n = Numero de cultivares comuns a um determinado 
( i I i - 1 ) 

ano agrlcoLa (i) e o ano anterior (i-1). 

n = Numero de cuLtivares comuns a um determinado 
( i + 1 I i ) 

ano agricola (i+1J e o ano anterior (i). 

n = Nómero de cuLtivares comuns a três anos 
( i + 1 I i I i - 1 ) 

consecutivos. 

QMR = Erro médio ponderado. 

R = Nómero de repetiçaes. 
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4. RESULT~DOS E DIS[USS~O 

4.1. EstabiLidade de cuLtivares 

Nas tabelas 4.1 .1, 4.1.2 e 4.1.3 estão 

apresentadas as médias de produçôes de grãos de miLho em kg/ha 

para vàrios Locais da região centro suL do BrasiL, nos anos 

agricoLas de 1883/84, 1884/85 e 1885/86, respectivamente. Também 

são apresentadas as médias por ambiente e os [V's. 
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TabeLa 4.1.1. Produç~o media em kg/ha de quinze -nlbridos de 
miLho em varios locais da regi~o centro sul do 
Brasil no ano dgrlcola de 18U3/84, média de 
produç~o de gr~os por local e coeficiente de 
variaç~o por local. 

Loe~I5 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

H1 5400 8838 8952 7384 5943 5461 7184 9785 9457 5718 

H2 3726 6053 6502 4806 5117 5855 6227 7452 8369 4717 

H3 3852 6324 7890 5425 6056 5026 5819 9324 9330 4307 

H4 3346 6166 5959 5659 5360 6450 6698 8851 10142 4764 

H5 3463 8426 6453 5818 6472 5695 6179 8863 9243 5318 
H 
I H6 3665 6574 8254 5004 5391 5430 5535 7964 8576 4120 
8 
R H7 4147 7397 8114 6144 5803 5925 6163 9382 10567 4968 
I 
D H8 4509 8867 7916 6981 5102 6077 6506 9349 8498 4912 
O 
5 H9 4120 7788 7600 5860 4790 5697 6022 8115 8390 5082 

H10 4138 6172 8616 5620 5825 5389 6240 8885 9277 4490 

H11 4054 5411 6837 5266 5628 5326 5061 7631 8761 4502 

H12 3456 6246 7080 4895 5345 5474 5502 6866 8568 4376 

H13 3970 7536 7061 6336 5241 6498 6866 9471 10637 4805 

H14 3861 6881 6356 4609 5611 5600 5802 8291 9496 4535 

H15 3242 6111 7203 3988 5793 5383 4828 8307 9187 4345 

Media 3930 6993 7386 5614 5565 5686 6042 8589 9366 4731 
ev.% 12.4 11.5 12.2 13.3 14.8 12.5 9.30 6.70 9.40 12.6 
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Tabela 4.1.2. Produç~o média em kg/ha de quinze hibridos de 
milho em varias locais da regiâo centro sul do 
Urasil no ano agricola de 1ge4/e5/ média de 
produç~o de gr30s par local e coeficientp rle 
variuç~o por local. 

LocnlS 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

H1 8219 5395 7285 6273 7757 7602 8274 4138 6105 5980 

H2 7538 4085 6379 5329 6883 5948 7081 2963 5585 5663 

H3 5923 3526 6670 4961 6121 5274 6210 2958 3923 4127 

H4 7973 5098 7198 4863 7637 5808 5790 3476 5776 4802 

H5 7905 4942 6234 4726 7273 5585 7040 3334 5752 4596 
H 
I H6 6274 4721 6676 5223 6113 6105 6938 2661 5309 5264 
B 
R H7 6956 5348 7432 4660 7184 6189 7534 3244 5444 5790 
I 
O H8 7103 5034 7645 4449 6938 6639 7451 3276 5129 6568 
O 
5 H9 4331 3415 4163 3973 4920 4072 5140 2807 3742 3502 

H10 7321 4660 5796 4573 7011 5731 6845 2938 5464 5899 

H11 7336 4910 6377 4565 6687 6378 7481 3148 5233 5164 

H12 4931 3019 5044 4277 4589 4584 5653 2949 3856 3387 

H13 8535 5362 7712 4956 6373 6578 7219 4122 5986 6640 

H14 6187 4938 6398 3920 5373 5496 6107 3218 4482 4904 

H15 6584 2197 5865 3935 5772 4406 6116 2612 4486 4134 

Média 6874 4443 6458 4712 6443 5760 6726 3190 5085 5095 
CV.% 13.4 15.8 8.40 14.7 12.3 12.3 11.4 16.2 13.6 16.1 
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TabeLa 4.1.3. Produç~o média em kg/ha de quinze hlbridos de 
miLho em vàrios Locais da regi~o centro suL do 
BrasiL no ano agricoLa de 1885/86, média de 
produç~o de grâos por LocaL e coeficiente de 
variaç~o por LocaL. 

LO[~I5 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

H1 8295 8431 8358 6600 8810 9115 8955 8268 5145 6335 

H2 8497 7815 6882 7142 8810 8911 8370 6793 5741 5813 

H3 6885 6887 7720 7462 8478 '10102 8172 6915 5389 7866 

H4 8491 8148 6965 8062 8810 9798 7831 6954 5695 7660 

H5 8298 7584 6766 8238 7833 9241 7105 6854 5813 6342 
H 
I H6 7080 7948 8334 5912 7428 9367 7227 6978 5642 6450 
B 
R H7 7631 8288 7320 6960 8330 9207 7137 6812 5763 6436 
I 
O H8 8165 8750 8853 5573 7258 10236 8057 8002 4990 7311 
O 
5 H9 6097 7728 7835 6099 8048 7805 7372 6419 4941 6610 

H10 6423 6486 6410 6303 7856 8152 7814 7427 5087 7496 

H11 6863 7206 7641 6080 7055 8838 7882 6959 4234 6752 

H12 7581 7618 6819 6135 7443 7899 7361 5666 5687 5860 

H13 7709 8632 7993 6770 8606 9666 8971 5482 6498 5733 

H14 6750 7202 7644 6258 6941 8269 7000 4298 4235 8005 

H15 6644 5872 7584 4623 5774 6579 5647 4169 3877 8269 

Média 7427 7706 7539 6547 7832 8879 7667 6540 5249 6862 
ev.% 11.8 6.80 7.50 12.1 8.30 8.60 8.60 9.50 12.9 13.5 

R identificaç~o dos Locais L1 a L10, para cada 

ano, bem como a identificaç~o dos hibridos H1 a H15 est~o 

apresentados no apêndice 1 e 2, respectivamnte. 

Os dados mostram que houve uma grande fLutuaçâo na 
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produtividade de grãos, de ambiente para ambiente, desde 3180 

kg/ha em GuarA-SP (L8), no ano agrlcola de 1883/84 até 8366 kg/ha 

em Brasilia-DF CL8) no ano agrlcoLa de 1883/84. 

Na tabela 4.1.4 estA apresentada a analise de 

variância conjunta dos dados. 

Observa-se que houve diferenças 

entre os cultivares e que estes tiveram interação 

significativas 

significativa 

com os ambientes. Também foram significativos os componentes: 

~mbientes(linear), cultivar x ambienteClinear) e os desvios 

combinados, resultados da decomposição da soma de quadrados de 

ambientes dentro de cultivares, ver tabela 4.1.4. R signific8ncia 

da interação cuLtivar x ambienteClinear) indica que houve 

diferenças significativas 

(b I s) para cada cuLtivar. 

entre os coeficientes de 

~ contribuição relativa da 

regressão 

soma de 

quadrados para ambientes e ambienteClinear) foi bem superior em 

relação aos outro componentes conforme pode-se observar nas 

tabelas 4.1.5 e 4.1.6. 



47 

Tabela 4.1.4. Rnàlise de vari~ncia conjunta dos dados de produç~o 
media de gr~o5 de quinze hibridos de milho em 30 
ambientes diferentes, sendo considerado fixos os 
efeitos de cultivares e aleat6rios os demais. 

FV GL SO UM F 

TOTRL Ca+b) 449 1231587000' 
CULTIVRRES (a) 14 115759100 8268508 18.5** 
RMBIENTES C b) 29 93480340Q 32234600 
INTERRÇRO Caxb) 406 181024800 445876 3.4** 
RMBIENTES DENTRO 
DE CULTIVRRES Cb+axb) 435 1115820000 2565103 

RmbienteClinear) 1 934803400 934803400 2299.2** 
Cult.x Rmb.Clinear) 14 4175040 298217 2.3** 
Desvios combinados 420 176849500 406550 3.1 ** 

ERRO MEDIO PONDERRDO 3018 130089 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade. 

Tabela 4.1.5. Contribuiç~o reLativa da soma de quadrados para 
ambientes em relaç~o à soma de qu~drados para 
cultivares e interaç~o cuLtivares x ambientes. 

FV 

Cultivares Ca) 
Rmbientes Cb) 
interaç~o Caxb) 

CONTRIBUIÇ~O RELRTIVR (%) 

9.4 
75.9 
14.7 

TabeLa 4.1.6. Contribuição relativa da soma de quadrados para 
ambientesClinear) em reLaç~o à soma de quadrados 
para cultivar x ambienteClinear) e desvios 
combinados. 

FV 

RmbienteClinear) 
Cult. x RmbienteClinear) 
Desvios combinados 

CONTRIBUIÇ~O RELRTIVR (%) 

83.8 
.4 

15.8 

R partir de agora serão apresentados e discutidas 

as estimativas dos parâmetros de estabilidade estabelecidos por 

EBERHRRT & RUSSEL(1966) e SILV~ & BRRRETOC198S}, para cada 
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cuLtivar. 

Nas tabelas 4.1.7 e 4.1.8 est~o apresentadas as 

estimativas das medias, coeficientes de regress~es, desvios das 

regresselesi estes ultimas obtidos pela diferença entre o 

quadrado médio dos desvios das regress~es e o quadrado médio do 

erro médio ponderado, e os coeficientes de determinaç~o, para 

cada cultivar. 

Tabela 4.1.7. Estimativas de alguns parâmetros de estabiLidade de 
produtividade de gr~os em milho estabelecidos pelo 
método de EBERH~RT & RU55ELL(1966) 

2 2 
Cultivar média b 5 dCb) R C b) 
------------------------------------------------------------------------
H1 7349a 0.95ns 309321->0(- 0.82 
H2 6372de 0.93ns 270048*1< 0.83 
H3 6297e- 1.18** 230199** 0.90 
H4 6675bc 1.07ns 353550*1<- 0.84 
H5 65B6cd 0.97ns 27381 O*~~ 0.84 
H6 6272e 0.98ns 103625** 0.90 
H7 6746bc 1.04ns 27355ns 0.94 
H8 6908b 1.09* 330337** 0.85 
H9 5753fg O.88ns 603191** 0.75 
H10 6348de 0.93ns 220081** 0.85 
H11 6213ef 0.95ns 174505** 0.87 
H12 5612fg 0.96ns 237511** 0.85 
H13 G332b 1.03ns 346409** 0.83 
H'14 5856f O.85ns 236361** 0.85 
H15 5450g O.38ns 648361** 0.73 
------------------------------------------------------------------------
Média geral = 6365 kg/ha. 

Médias se~uidas pela mesma letra n~o diferem significativamente 
peLo teste de Tukey Cp < 0.051. 

+,*,** - 5ignificativo Cp < 0.1, 0.05 e 0.01) respectivamente, 
pelo teste t. 

ns = n~o significativo. 
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Tabela 4.1.8. Estimativas de alguns parâmetros de estabilidade de 
produtividade de gr~os em milho estabelecidos pelo 
método de 5ILVR & URRRETO(198S1. 

Cult. média 

H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
H7 
H8 
H9 
H10 
H11 
H12 
H13 
H14 
H15 

7349a 
6372de 
6297e 
6675bc 
6586cd 
6272e 
6746bc 
6908b 
5753fg 
6348de 
6213ef 
5612fg 
6832b 
5856f 
5450g 

b 
o 

7451 
6582 
6220 
6736 
6791 
6337 
6709 
7002 
5570 
6474 
6185 
5487 
6675 
5756 
5486 

b 
1 

1.04 
1 .11 
1 .11 
1 .12 
1 .14 
1 .04 
1 . 01 
1 .17 
0.84 
1.03 
0.83 
0.86 
0.81 
0.78 
1 . 01 

b (b +b ) 
2 1 2 

-0.17 
-0.37 

O • 13 
- O • 10 
-0.35 
-0.11 
0.06 

-0.16 
0.31 

-0.21 
0.05 
0.21 
0.44 
0.34 

-0.60 

0.87 
0.74 
1.24 
1 .02 
0.79 
0.93 
1.07 
1 . 01 
1 .15 
0.82 
0.97 
1.07 
1.25 
1 .12 
0.95 

2 
s d (b + b) R2 

1 2 

318717 
257950 
240153 
368348 
265454 
109897 

32376 
342534 
611792 
224248 
185355 
242388 
327004 
227647 
676451 

0.82 
0.84 
0.90 
0.84 
0.85 
0.90 
0.94 
0.85 
0.75 
0.85 
0.87 
0.85 
0.84 
0.86 
0.73 

Um cultivar que tenha uma média de produç~o de 

gr~os maior que a média geral e coeficiente de regress~o para 

e s t a b i l i da d e d e p r o d u t i v i d a d e (b) i g u a L , m a i o r o u me n o r que 1_, a 

um determinado nivel de probabilidade, pode ser considerado de 

adaptaç~o geraL, adaptaç~o especif,ica a ambienies p~romi~sores ou 

adaptaç~o especifica a ambientes pobres, respectivamente (FINLRY 

& WILKINSON(1866J. Baseando-se neste critério, sem levar em 

consideraç~o a média de cada cultivar, verifica-se que todos os 

cultivares da tabeLa 4.1.7, com exceç~o do G 03C (H3) e CRRGILL 

115 (H8) possuem adaptaç~o geral, jâ que seus b's n~o diferem 

sigificativamente de 1. Os cuLtivares G 03C (H3) e CRRGILL 115 

(H8), possuem adaptaç~o especifica a ambientes mais 

promissores pelo fato de seus coeficientes de regress~o para 

estabilidade serem significativamente maiores que 1, sendo a 
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última mais produtiva que a primeira. 

Levando-se em considoraç::lo 05 desvios da 

rcgrc55~o, que c um outro par3metro, estabelecido por EBERHRRT & 

RU55ELL(1866), para avaLiar a "performance" de um cultivar em 

varias ambientes, pode-se tirar novas concLusôes com reLação a 

estabiLidade destes materiais. Pode-se, então considerar um 

'coeficiente de regress~o determinando o tipo de adaptaç~o de um 

cultivar e as desvios da regressão determinando a estabilidade ou 

previsibilidade do mesmo nos varias ambientes. 

Na tabela 4.1.7, o único cultivar que possui as 

desvias da regressão não significativas e o CRRGILL 111-s CH7). o 
2 

coeficiente de determinação para este cuLtivar, (R ~=0.94, também 

demonstra uma aLta adequação da modelo para explicar a flutuação 

de produção de grãos deste em função das fLutuaçêles ambientais, 

porém, não se pode basear apenas nesta estimativa, pois os 

cuLtivares H3 e H6 também possuem, ambos, seus R2's iguais a 0.9 

mas com desvios significativamente diferente de O. 

Consequentemente, pode-se dizer que o cuLtivar H7, possui boa 

adaptação geral a lodos os ambientes, porque tem· média de 

produção de grãos aLta e coeficiente de regressão não 

significativamente diferente de 1, sendo um material estaveL ou 

previsiveL, por ter 05 desvios da regressão tambem não 

significativos, dando validade as afirmaç~es anteriores. 

05 outros materiais são menos estaveis ou 

previsiveis, segundo este critério de avaLiação, porque possuem 

05 desvios da regressão 

adequação ao modelo. 

significativos, 
(' 

o U 5 e i 9:' II m me n a r \g r a u d e 
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Na figura 4.1.1, estâ apresentado um grâfico 

mostrando o comportamento da produç~o de gr~os dos cultivares G 

03C (H3) , CRRGILL 115 (H8), CRRGILL 111-5 (H7) e CONTIMRX 322 

(H1) em funç~o dos indices ambientais, segundo o modelo de 

EBERHRRT & RUSSEL(1866). 

o cultivar CONTIMRX 322 (H1) possui uma boa 

produç~o, com um coeficiente de regress~o indicando adaptaç~o 

geral, porém com os desvios significativos, compremetendo sua 

previsibilidade. Em outras palavras, pode-se dizer que, em um 

ambiente especifico, a produtividade de um gen6tipo de alta 

previsibilidade pode ser maior que a de um gen6tipo altamente 

imprevisivel mesmo que 'a média geral deste 6ltimo seja maior que 

a do primeiro. 

Rs estimativas dos parâmetros de estabilidade 

obtidas segundo o método proposto por SILVR & BRRRETO(1885), 

encontram-se também na tabela 4.1.8. Este método foi uma evoluç~o 

daquele proposto por VERMR et alii.(1978) em que uma regress~o é 

feita para os indices ambientais negativos e outra para os 

positivos, incluindo o menor indice negativo em valor absoluto, 

apenas para dar continuidade à linha de regressão. Estes autores 

partiram da hip6tese de que a adaptação de cultivares a ambientes 

mais promissores ou menos promissores poderiam estar sob 

controles genéticos diferentes. o novo método prop~e uma 

regress~o linear m6ltipla, em que um coeficiente de regress~o 

(b ) 
1 

se refere ao comportamento da produç~o dos gen6tipos em 

questão, em ambientes com indices negativos e outro (b), 
2 

ambientes com indices positivos. 

em 
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Figura 4.1.1. Representaç~o grâfica da produç~o de grâos dos 
cuLtivares G 03C CH3), CRRGILL 111-s CH7), CRRGILL 
115 CH8) e CONTIRMRX 322 CH11, em funçâo dos 
indices ambientais, segundo o metodo de EBERHRT & 
RU55ELLC19661 
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Realmente, como pode ser observado pela tabela 

4.1.8, um novo discernimento pode ser feito para os cultivares em 

funç~o das estimativas dos parSmetros b , b e (b +b l. 
'I 2 'I 2 

Por exempLo, o cultivar CONTIMRX 133 (H2) possui 

adaptação geraL Levando-se em consideração a estimativa do 

parâmetro b=0.83, mas tem uma tendlncia a ser mais responsivo em 

ambientes com indices negativos b = 1.11 e menos responsivo em 
1 

ambientes com indices positivos (b +b ) = 0,74. 
1 2 

Em função deste 

comportamento, e considerando que este cultivar tem uma media de 

produção de grãos apenas levemente diferente da media ge r a l , 

pode-se considera-lo um materiaL de adaptação n~o ideal para 

produção de grãos. 

Situação inversa acontece com o cuLtivar DINf1 10 

(H13), que também possui adaptação geraL Levando-se em 

consideração a estimativa de b = 1.03, entretanto, se mostra 

bastante estavel nos ambientes com indices negativos, ou seja, 

menos promissores, b = 0.81 e bastante responsivo nos ambientes 
1 

com indices positivos, que se supeie s e-rem ma i 5 promissores, 

(b +b 1 
1 2 

= 1.24. Como este cultivar tem uma média de produção de 

grãos bastante superior a media geraL, pode-se considera-Lo um 

material ideal em função das estimativas de seus parâmetros 
J 

de 

estabiLidade. 

o cuLtivar CRRGILL 111-s (H7) não mudou muito o 

seu comportamento: b = 1.04, b 
1 

= 1.01 e (b +b ) = 1.07, ou seja, 
1 2 

possui uma adaptação geraL quando avaliado em todos os ambientes, 

bem como quando o e, tanto nos ambientes menos promissores como 

nos malS promissores. 
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Na figura 4.1.2 esta apresentado um gràfico 

iLustrando estas situaçÔes. Pelo gràfico, observa-se também que, 

apesar do cuLtivar DINR 10 CH13) ser 6.4% menos produtivo que 

CONTIMRX 322 CH11, supera-Lhe em ambientes muito promissores e 

lhe aproxima bastante em ambientes muito pobres. 
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Figura 4.1.2. Representação gràfica da produção de 
cuLtivares DIN~ 10 CH13), [ONTIM~X 
[~RGILL 111-5 CH7) e [ONTIM~X 322 CH1), 
dos lndices ambientais, segundo o metodo 
B~RF<E TO C 1985) , 
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Média geral 

Dina 10 

contimax 133 

CargilJ 111- S 

Contimax 322. 

grãos dos 
133 CH2), 
em função 
de 5ILVI=l & 
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De fatal a produç~o de gr~os do cuLtivar CONTIM~X 

322 CH1) no ambiente mais e menos produtivo é 9457 e 4138 kg/ha l 

respectivamente l e para o DIN~ 10 CH13)1 10367 e 4122 

respectivamente I mostrando ser o DINR 10 mais produtivo no meLhor 

ambiente que o CONTIMRX 322 1 e quase iguaL a este no ambiente 

menos produtivo l apesar de sua média ser mesmo 

considerando os ambientes com indices negativos e positivos 

separadamente l como se pode observar na tabeLa 4.1.9. 

Tabela 4.1.9. Média de produç~o de grãos em kg/ha de 
hibridos de milho l média em ambientes com 
negativos e positivos l respectivamente. 

quinze 
indices 

Hibridos média kg/ha média(l-) kg/ha médiaClt} kg/ha 

H1 7349(115.4) 5979(119.4) 8396(113.4} 
H2 6372(100.1) 5067(101.2) 73/'1( 99.6) 
H3 6297( 98.9) 4665( 93.1) 7546(101.9) 
H4 6675(104.9) 5216(104.1) 7790(105.2) 
H5 6586(103.5) 5215(104.1) 7635(103.1) 
H6 6272( 98.5) 4928( 98.4) 7300( 98.6) 
H7 6746(106.0) 5354(106.9) 7812(105.5) 
H8 6908(108.5) 5399(107.8) 8063(108.9) 
H9 5753( 90.4) 4471( 89.3) 6733( 91 . O) 
H10 6348( 99.7) 5082(101.5) 73'17 ( 98.9) 
H11 6213( 97.6) 4882( 97.5) 7230( 97.7) 
H12 5612( 88.2) 4377( 87.4) 6556( 88.6) 
H13 6932(108.9) 568'1 C113.4) 7889(106.6) 
H14 5956( 93.6.} 4708( 94.0) 6909( 93.3) 
H15 5450( 85.6} 4094C 81.8} 6486( 87.6} 

Média geraL 6365(100.0) 5008(100.0) 7402(100.0) 

MédiaCI-) = Média do hibrido em ambientes com indices negativos. 
Média(It) = Média do hibrido em ambi('ntes com indices positivos. 
Obs. Os dados entre parênteses se referem a percentagem da média 
geral 

Com relaç~o aos desvios da rPDress~ol considerando 

o modelo de EBERHRRT & RU55ELLC186S)1 os cultivares CRMPE~O CBR 

01 CH15) e IRC HMD 8222 CH12) I são 05 que possuem menor 

previsibiLidade e o CRRGILL 111-s CH7) o mais previslvel ou 
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estável de todos. Rs mesmas conclusBes s~o válidas para o método 

de SILVR & BRRRETO(188S), tabeLa 4.1.7, com a ressalva de que a 

soma de quadrados da regress~o para cada cultivar neste óltimo 

método, foram obtidos pela diferença entre a reduç~o da soma dos 

quadrados, devida aos parâmetros b ,b 
O 1 

e b , e a correç~o para a 
2 

média. 

Há ainda que considerar, no modelo de SILVR & 

BRRRETO(1985), alguns aspectos de natureza estatistica que 

parecem estar tornando-o um pouco tendencioso. 

Observando-se a tabela 4.1.8, verifica-se que as 

estimativas dos parâmetros b , 
O 

que é o ponto de equivalência ao 

valor zero dos indices ambientais, n~o cor respondem às médias de 

produç~o de gr~os dos respectivos cultivares. Rs diferenças entre 

as estimativas de b e as medias de produç~o de gr~os de cada 
O 

cultivar n~o s~o meramente casuais, basta observar que todas as 

vezes que esta diferença é positiva,- as estimativas de b s~o 

2 
negativas e vice-versa. 

Outro fator a considerar, é a alta determinaç~o da 

flutuaç~o das estim~tivas de b pela flutuaç~o das estimativas de 
2 

b . R estimativa da correlaç~o entre b e b é da ordem de -0.85, 
1 212 

portanto, 72% = (-0.85) das fLutuaçBes de b s~o explicadas 

pelas flutuaç5es de b . 
1 

De fato, 
2 

pela tabela 4.1.8, constata-se 

que todas as vezes que a estimativa de b é muito acima da 
1 

unidade, a de b tende a ser menor que zero e vice-versa. 
2 
N~o é impossivel a existência de cultivares que 

sejam bastante estáveis para produç~o de gr~os em ambientes menos 

favoráveis e que respondam à melhoria do ambiente, mas é dificil 



58 

aceitar que todo cultivar que e muito estàvel em ambientes 

estressantes é, necessariamente, responsivo a ambientes 

promissore!i e vice-versa. Como foi visto anteriormente, a alta 

correlaç~o negativa entre b 
1 

e b sustentam este fato. 
2 

Consequentemente, estas tendências podem ser algo inerente ao 

proprio método e nâo aos genotipos estudados. 
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4.2. ESTRBILIDRDE RMBIENTRL 

Nas tabelas 4.2.1 a 4.2.8, encontram-se os dados 

pertinentes às diferenças de produtividades de gdlos de 

cultivares comuns de milho, de um ano para o outro, para cada 

local em estudo. Os significados de cada abreviatura encontram-se 

no apêndice 3. 

Para cada local est~o apresentados, também, a 

estimativa da média das flutuações ambientais, o desvio padr~o 

destas flutuações e o erro padr~o da média, estimados pelo método 

dos quadri'ld!l5 minimos ponderados. 
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Tabela 4.2.1. Estimativa de aLguns parâmetros pertinentes à 
estabiLidade ambiental na regi~o de Sete Lagoas 
MG. (05 significados de cada i:l b r f! v i a t u r a se 
encontram no apêndice 3) 

----------------------------------------------------------
r:ll=l MC DR DP(%) NC2 NC3 CV MG 

----------------------------------------------------------
1864/65 5075 
1965/66 3366 
1966/67 4017 
1967/68 6060 
1968/68 4076 
1969/70 6166 
1970/71 3916 
1871/72 24'12 
1972/73 6825 
1873/74 6704 
1974/75 5283 
1975/76 3901 
1976/77 6585 
1977/78 5073 
1878/78 6407 
1879/80 7832 
1981/82 5944 
1882/83 8267 
1883/84 7401 
1884/85 

media 
desvio padr:3o 
E.P. media 

-1527 
235 

1012 
-2082 

2159 
-2556 
-1512 

3895 
209 

-1502 
-352 
2573 

175 
1271 

707 
-1533 

2010 
-632 
-892 

= 226.79 
= 3761.98 
= 24.13 

-30 
7 

25 
-35 
53 

-41 
-39 
166 

3 
-22 

-7 
66 

3 
25 
1 1 

-20 
34 
-8 

-12 

0.156 4470 
8 0.119 3484 
9 4 0.218 4009 

10 4 0.135 5468 
8 5 0.11 S 3815 
8 5 0.085 6096 
8 4 0.130 3700 
5 2 0.210 2142 

88 4 0.124 6264 
12 7 0.078 7031 

8 6 0.103 5379 
11 7 0.121 :3920 
12 7 0.166 6560 
12 8 0.152 6558 
10 6 0.159 6054 
17 6 0.185 6602 
11 6 0.189 6099 
20 8 0.086 7833 
26 15 0.122 7450 
26 16 0.084 6757 

Significado das abreviaturas das tabelas 4.2.1 a 
4.2.8) 

Coluna 1(I=lR) - Designaç:3o do ano agricoLa. 
CoLuna 2(MC) - Media de produç:3o de gr:3os dos cuLtivares comuns 

ao ano agricola posterior. 
CoLuna 3(DR) - Diferença de produção de gr:3os entre um ano 

agricola e o anterior (desvio ambientaL) para 
cultivares comuns. 

Coluna 4(DP) - Desvio ambientaL percentual que e dado peLa raz:3o 
entre o desvio ambientaL e a média de produção de 
gr~os de cuLtivares comuns ao ano anterior. 

Coluna 5(NC2) - Número de cultivares comuns a dois anos agricoLas 
consecutivos. 

Coluna G(NC3) - Número de cultivares comuns a três anos agrlcolas 

CoLuna 7(CV) 
Coluna 8(MG) 

consecutivos. 
- Coeficiente de variaç~o. 
- Média de produç~o de gr~os para todos os 

cultivares. 
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TabeLa 4.2.2. Estimativa de aLguns parâmetros pertinentes à 
estabiLidade ambientaL na regiâo de Patos de Minas
MG. (Os significados de cada abreviatura se 
encontram no apêndice 3) 

RR 

1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/68 
1869/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
19741-75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 

média 

MC 

4117 
3348 
2874 
4707 
4449 
5841 
4825 
4684 
3472 
3633 
6176 
3500 
4184 
5910 

d e s v i o p ;, d r â o 
E.P. da media 

DR 

-1281 
-726 
1428 
-153 
1404 

-1178 
-146 

-1046 
154 

2469 
-2937 

602 
1976 
4024 

:: 245.3 
:: 3492.1 
= 33.3 

DPC%) 

-28 
-22 

50 
-3 
32 

-20 
-3 

-22 
4 

68 
-47 

17 
47 
68 

NC2 

8 
9 

10 
8 
8 
8 
5 
8 

12 
8 

1 1 
12 
12 
10 

NC3 

4 
4 
5 
5 
4 
2 
4 
7 
5 
7 
7 
9 
6 

ev 

O. '17'\ 
0.237 
0.237 
0.135 
0.178 
0.070 
0.170 
0.120 
0.166 
0.131 
0.125 
0.190 
0.221 
0 .. 212 
0.204 

MG 

4158 
3124 
2739 
4203 
4252 
5386 
4372 
4343 
3249 
3513 
6271 
3416 
4254 
6001 
7906 
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Tabela 4.2.3. Estimativa de alguns parâmetros pertinentes à 
estabilidade ambiental na regi~o de Campinas-SP. 
(Os significados de cada abreviatura se encontram 
no apêndice 3) 

-----------------------------------------------------------
RR MC Dr:l UP(%) NC2 NC3 CV MG 

-----------------------------------------------------------
1964/65 4947 0.089 '1521 
1965/66 6199 1085 22 8 0.126 5773 
1966/67 5544 -858 -15 9 4 0.133 5284 
1967/68 5791 -165 -3 10 4 0.134 5133 
1968/69 277'1 -3245 -56 8 5 0.128 2972 
1969/70 6952 4070 146 8 5 0.084 6929 
1970/71 3286 -3579 -51 8 4 0.160 3385 
1971/72 5974 2400 73 5 2 0.120 5493 
1972/73 7058 829 14 8 4 0.099 6585 
1973/74 3446 -3705 -53 12 7 0.143 3410 
1974/75 6145 2580 75 8 6 0.1'18 6245 
1975/76 4372 -1911 -31 11 7 0.138 4276 
1976/77 3859 -577 -13 12 7 0.115 3779 
1977/78 3461 -370 -10 12 9 0.159 3533 
1978/79 7224 3775 '109 10 6 0.133 7007 
1979/80 6210 -1465 -20 17 6 0.162 5482 
1980/81 5085 -738 -12 8 3 0.106 4744 
1981/82 6667 1475 29 22 8 0.146 6605 
"1982/83 5821 -744 -11 20 12 0.124 5641 
1983/84 7845 1782 31 26 15 0.159 7733 
1984/85 -1284 -16 26 16 0.147 6598 
-----------------------------------------------------------
media = -62.1 
desvio padr~o = 4561.7 
E.P. da media = 21.41 
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TabeLa 4.2.4. Estimativa de aLguns parâmetros pertinentes à 
estabiLidade ambientaL na região de Ribeirão Preto
SP. (Os significados de cada abreviatura 58 

encontram no apªndice 3) 

1864/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1868/68 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1976/77 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1881/82 
1883/84 
1884/85 

MC 

5081 
3805 
4273 
5500 
4138 
4520 
3887 
3333 
3858 
2428 
2819 
5198 
4027 
4663 
4898 
4785 

-1402 
245 
245 

-1289 
-210 
-561 
-658 

798 
-1385 

10 
2429 

-1527 
720 
298 

-399 
1033 

media = -19.8 
desvio padrão = 2239.8 
E.P. da m~dia = 25.7 

llP('Yo) 

-28 
6 

19 
-23 

-5 
-12 
-17 

24 
-36 

O 
86 

-30 
18 

6 
-7 
22 

NC2 

8 
9 

10 
8 
4 
5 
8 

12 
8 
7 
5 

17 
10 
23 
15 
26 

NC3 

4 
4 
5 
2 
1 
4 
7 
6 
5 
1 
4 
3 
8 

11 
8 

ev 

0.144 
0.250 
0.134 
0.135 
0.128 
0.190 
0.120 
0.158 
0.117 
0.238 
0.146 
0.143 
0.146 
0.183 
0.156 
0.160 
0.123 

MG 

4775 
3619 
4112 
5277 
4081 
4047 
3848 
3282 
4104 
2408 
2661 
5094 
3558 
4482 
5042 
4705 
5770 
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TabeLa 4.2.5. Estimativa de alguns parâmetros pertinentes à 
estabilidade ambiental na regi~o de Pindorama-SP. 
(Os significados de cada abreviatura se encontram 
no apêndice 3) 

-----------------------------------------------------------
1=11=1 MC DI=I UP(%) NC2 NC3 ev MG 

-----------------------------------------------------------, 
1864/65 4231 
1865/66 6241 1675 
1867/68 5596 -287 
1868/68 4828 -1355 
1870/71 4075 -867 
1971/72 4647 7 !=i !=i 
1872/73 5117 386 
1873/74 4175 -472 
'1874/75 3546 -808 
'1875/76 3870 361 
1876/77 3558 -228 
1878/78 5844 2444 
1881/82 -1505 

media = -65.8 
= 2106.1 

37.12 
desvio padr~o 
E.P. da media = 

0.200 4057 
40 8 0.123 5835 

-15 5 3 0.134 5061 
-24 8 2 0.160 4076 
-18 5 2 0.150 3838 

18 5 1 Ü • '150 4442 
8 8 4 0.108 4802 

-8 12 7 0.183 4181 
-18 8 ·6 0.203 3458 

10 11 7 0.210 3865 
-6 12 7 0.2'18 3837 
68 5 3 0.185 5547 

-25 5 1 0.178 4472 
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Tabela 4.2.6. Estimativa de alguns parâmetros pertinentes à 
estabilidade ambiental na regUla de Piracicaba-SP. 
(Os significados de cada abreviatura se encontram 
no apêndice J) 

-----------------------------------------------------------
r:lr:l MC Dr:l DP(%) NC2 NC3 CV MG 

----------------------------------~------------------- ------

1864/65 5532 0.088 5006 
1865/66 5282 -204 -4 8 0.100 5241 
1866/67 4327 -1144 -22 8 4 0.085 4053 
1867/68 4474 -208 -5 10 4 0.134 4148 
1868/68 5506 464 10 8 5 0.133 5053 
1868/70 4435 -1008 18 8 5 O. '123 4351 
1870/71 4871 382 8 8 4 0.120 4585 
1871/72 5437 613 12 5 2 0.150 5238 
1872/73 4607 -1010 -18 8 4 0.143 4243 
1873/74 4877 474 10 12 7 0.151 4877 
1874/75 4854 -244 -5 8 6 0.116 5588 
1875/76 6680 1700 35 11 7 0.086 6618 
1876/77 6462 -438 -6 12 7 0.125 6128 
1878/80 3452 -2733 -42 47 3 0.186 3611 
1880/81 3548 428 12 8 1 0.215 3362 
1881/82 3684 235 28 22 8 0.258 3627 
1883/84 3182 -608 16 15 1 1 0.286 3171 
1884/85 2733 87 26 1 1 0.170 5877 
-----------------------------------------------------------
media = 226.2 
desvio padr~o = 2885.8 
E.P. da media = 25.0 
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Tabela 4.2.7. Estimativa de alguns parâmetros pertinentes à 
estabiLidade ambiental na regi~o de Jacarezinho-PR. 
(05 significados de cada abreviatura se encontram 
no apêndice J) 

'1864/65 
1865/66 
1866/67 
1867/68 
1868/68 
1868/70 
1873/74 
1874/75 
1875/76 
1876/77 
1878/78 
1878/80 
1880/81 
1881/82 
1882/83 
1883/84 
1884/85 

MC 

-43'\'1 
4770 
3376 
5442 
6343 
7351 
4788 
3864 
5553 
5788 
4578 
3886 
6078 
5685 
7843 
8582 

387 
-1658 

1628 
617 
630 

-1483 
-836 
1374 

-24 
-1266 

-688 
2411 
-658 
2214 

765 
-1'177 

media = 302.7 
desvio padr~o = 3228.5 
E.P. da media = 20.2 

UF'('X,) 

8 
-35 

48 
'11 
10 

-34 
-18 

35 
O 

-22 
-15 
62 

-11 
38 
10 

-14 

NC2 

8 
8 

10 
8 
8 
4 
8 

11 
12 

5 
16 

8 
22 
20 
26 
26 

NC] 

4 
4 
5 
5 
2 
2 
7 
7 
3 
4 
3 
8 

13 
15 
16 

ev 

0.080 
0.098 
0.258 
0.134 
0.160 
0.063 
0.126 
0.084 
0.072 
0.076 
O . 107 
0.137 
0.088 
O .114 
0.065 
0.067 
0.085 

MG 

3G'\2 
4624 
3184 
5158 
5916 
7026 
4706 
4052 
5486 
5685 
4755 
4917 
5902 
5432 
7882 
8587 
7502 
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TabeLa 4.2.8. Estimativa de aLguns parãmetros pertinentes à 
estabilidade ambiental na regí~o de Brasília-DF. 
(Os significados de cada abreviatura se encontram 
na apêndice 3) 

1869170 
1970/71 
1871/72 
1872/7'3 
1973/74 
1976/77 
1977/78 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1883/84 

média 

MC 

3008 
2270 
3881 
2317 
5519 
2364 
3510 
5821 
4210 
1867 
8255 

DR 

-1017 
1515 

-1386 
3144 

-3287 
1.23 
1583 

-1116 
-2563 

6576 
1158 

= 1076.6 
= 7195.8 

30.58 
desvio padrão 
E.P. da média = 

OP('Yo) 

-34 
67 

-35 
136 
-60 

43 
45 

-19 
-61 
352 

14 

NC2 

8 
5 
8 

12 
4 

1 1 
5 
8 

22 
20 
26 

NC3 

2 
4 
7 
3 
3 
4 
1 
8 

13 
15 

CV 

0.155 
0.260 
0.160 
0.1.77 
0.171 
0.193 
0.325 
0.178 
0.155 
0.261 
0.101 
0.094 

MG 

2842 
1681 
3416 
2068 
5218 
2248 
3201 
4800 
3886 
1770 
8251 
9478 

E do conhecimento de todos os pesquisadores da 

área agronômica, que as variaç~es climáticas s~o causas de 

grandes flutuaç~es na produção de grãos de muitas espécies 

cuLtivadas. Nos dados apresentados nas tabelas 4.2.1 a 4.2.8, 

pode-se inferir que variaç~es desta natureza são as que mais 

estão contribuinqo para as grandes fLutuaç~es na produção de 

grãos dos vários cuLtivares da espécie em estuda (~gª mª~! L.). 

R razão de tal estudo não ter sido estendido a 

outras locais, foi devido ao fato de não ter havido continuidade 

na instalação de ensaias nacionais de milho nas mesmos. [amo há 

uma taxa de substituição nestes ensaios de aproximadamente 60% 

dos mat~riais par ano em média, um local que tiver quatro anos 

entre a instalação de um ensaio e outro, não terá nenhum cultivar 

comum a estes e a variação na produtividade de grãos estará 
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confundida com possiveis ganhos genéticos dos materiais 

substituldos. 

o maior interesse neste trabalho é saber se existe 

diferença ue um loctll para o outro, 8111 relaçi10 <35 f LuluaçljC!5 de 

produtividade de gr~os ao longo dos anos e a magnitude destas 

flutuaçôes. O parâmetro usado para tal objetivo é o desvio padrão 

das fLutuaçôes ambientais, estimado peLo método dos quadrados 

mlnimos ponderados, CUjas estimativas, para cada local, se 

encontram nas tabelas 4.2.1 a 4.2.8. 

~ média destas flutuaçôes ambientais e seus erros 

padrôes também se encontram nestas tabelas. Como se trata de uma 

média de desvios, desvios estes que têm como causa principaL 

fatores cLimáticos e, consequentemente, bastante aleátorios, 

espera-se que esta média tenda para zero. Se esta for 

significativamente diferente de zero, pode-se inferir que está 

havendo uma melhora ou piora dos ambientes em que estão sendo 

instaLados os ensaios caso esta significância seja no sentido 

positivo ou negativo, respectivamente. VENCOV5KY et alli(1986J 

estimaram o ganho genético devido ao meLhoramento em milho, 

através da diferença entre um desvio bruto de produtividade de 

desvio ambiental grãos (todos os cultivares do ensaio) e um 

(cultivares comuns) em anos consecutivos dois a dois. Neste caso, 

a média dos desvios assim obtidos foi devida a um ganho genético 

dos materiais substituldos nos ensaios. 

Na tabela 4.2.9 estão apresentados todos 05 Locais 

em estudo e as estimativas da média, desvio padrão e erro padrão 

da media das flutuaçôes ambientais para cada local. 
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Tabela 4.2.8. Estimativa da média, desvio padr~o e erro padrâo da 
media das fLutua~~Qs ambientais para alguns locais da 
regi~o centro suL do Brasil. 

LOCRL MEDIR D. pnOR~O E.RRO PROR~O 

Pindorama-SP -65.91* 2106.09 37.12 
Ribeirão Preto-SP -19.78ns 2239.76 25.75 
Piracicaba-SP 226.17** 2995.81 25.00 
Jacarezinho-PR 302.70** 3229.50 20.16 
Patos de Minas-MG 245.30** 3492.10 33.30 
Sete Lgoas-MG 226.78** 3761.98 24.13 
Campinas-SP -62.13** 4561.72 21.41 
BrasiLia-DF 1076.56** 7185.79 30.58 

**,*,ns Significativo a 1%, 5% e n~o significativo, pelo teste t, 
respectivamente. 

Pode-se observar, por esta tabela, que os locais 

com menor desvio padrão e, consequentemente, menores flutuaçôes 

na produtividade de grãos ao Longo dos anos foram Pindorama e 

Ribeirâo Preto. Estes dois locais tiveram também ganhos 

ambientais menos significativos: -19.78 ! 25.76 e -65.91 + 37.13. 

Em Campinas, embora a média dos desvios tenha sido mais próxima 

de zero que em Piracicaba, esta foi significativa por situar-se 

em um intervalo menor: -62.13 .±. 21.41. 

Se for válida a hipótese de que os fatores que 

mais contribuiram para fLutuaçôes na produtividade de grâos para 

esta especie foram aqueles de natureza cLimática, os resultados 

mostram que o risco ao quaL está sujeito o agricultor que cultiva 

o milho, e bastante relevante, mesmo para 05 locais onde os 

desvios padrôes foram os menores. Em Pindorama por exemplo, pode-

se observar pela tabela 4.2.5, que do ano agricola de 1976/77 

para 1878/79 houve um aumento de 69% na produtividade de grâos 

dos mesmos cultivares. Por outro lado, observa-se algumas quedas 

bastante significativas como do ano agricola 1967/68 para 



70 

1868/68, de 24% e do ano agrlcoLa de 1878/78 para 1881/82, de 25% 

Em Ribeirâo Preto, tabeLa 4.2.4, houve um aumento de 86% do ano 

agrlcoLa de 1870/77 para 1878/78, e Logo em seguida, 1978/78 para 

1878/80, um decrescimo de 30%. Rinda neste local, um decréscimo 

mais relevante foi registrado do ano de 1873/74 para 1874/75: 

36%. Em Piracicaba, a produtividade caiu quase pela metade do ano 

agrlcola de 1876/77 para 1979/80 e quase duplicou do ano de 

1883/84 para 1984/85, 

respectivamente. 

com uma queda de 42% e um aumento de 86% 

Em Campinas, conforme foi visto anteriormente, a 

média dos desvios de produtividade foi significativamente menor 

que zero: -62.13 + 21.41. Pode-se observar peLa tabela 4.2.3, 

que, realmente, com exceçâo de BraslLia, este foi o ónico local 

com desvios percentuais negativos menores que 50%. Houve uma 

queda de 56% do ano agricola de 1867/68 para 1868/68, 51% do ano 

de 1868/70 para 1870/71 e 53% do ano de 1872/73 para 1873/74. Os 

aumentos maiores foram do ano de 1868/68 para 1969/70 com 146% e 

1877/78 para 1978/78 com 108%. Observa-se que 05 aumentos foram 

além do dobro, porém nâo compensaram as quedas, até mesmo porque 

em doze anos houve queda de produtividade e em apenas 8 houve 

aumento, em um total de 20 anos. Observa-se também pela tabela 

4.2.8, que este LocaL tem o desvio padrâo das flutuaç~es de 

produtividade bastante eLevado em relaçâo aos outros Locais, 

podendo entâo ser considerado bastante imprevisiveL em relação à 

produtividade de grâos desta espécie. 

~ interessante notar l.llllbém que Piracicaba, apesar 

de estilr bi3stante próxima a Campinas geograficamente, tem seu 



desvio padr~o bem 

para este fato, 

instalaç~o de 

menor: 

seria 

ensaios 
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2885.81, tabela 4.2.9. Uma explicaç~o 

possivelmente as diferentes epocas de 

nestes dois locais. Sabemos que a 

distribuição das precipitações pluviométricas no tempo s~o tão 

importantes quanto sua intensidade. ~ maximização da 

produtividade está intimamente ligada ê coincidência dos periodos 

de maior necessidade de água da cuLtura com a disponibiLidade 

e esta coincidência, por sua vez, depende da época de 

plantio. Diante destes a ~ituaç~o se torna critica a 

partir do momento que não se ,tem nenhuma previsão de como 

ocorrerão as condições clim~icas no decorrer do ciclo de uma 

cultura, em paises de clima tropical. 

Em Brasllia, houve um aumento brusco na 

produtividade de grãos a partir do ano agricola de 1981/82, 

tabeLa 4.2.8. Muito provavelmente, este aumento deve ser devido a 

uma melhoria nas condições do ensaio. Este aumento brusco tornou 

o desvio padrão das flutuações muito alto para esta região, 

tabela 4.2.9, bem como a media. Mas mesmo eliminando-se estes 

ultimas anos agricolas, verifica-se, pela tabela 4.2.8, que esta 

é uma região aLtamente imprevislvel. Por exemplo, do ano 

agricola de 1880/81 para 1881/82, houve uma queda de 61% na 

produtividade de grãos e do ano de 1873/74 para 1976/77, de 60%. 

Tambem é observado um aumento de 136% do ano de 1972/73 para 

1973/74. 

Como mais uma fonte de informação, foram feitas 

analises conjuntas dos cultivares comuns a cada dois anos a 

partir de 1964/65, para três locais: [ampinas-5P, Sete Lgoas-MG e 
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Pindorama-SP. Nas tabelas 4.2.10, 4.2.11 e 4.2.12 encontram-se 

os resultados destas análises. Rs somas de quadrados para 

cuLtivures, unos e interaç~o cultivares x anos, foram colocadas 

na forma de percentagem da soma de quadrados de cultivares e 

anos, a fim de se ter uma melhor idéia da contribuiçâo de cada 

componente. 

Por esta tabela, observa-se que as flutuaçê:les 

anuais foram as que mais contribuiram para a soma de quadrados em 

Campinas, com uma contribuiç~o relativa média de 55.1% durante os 

vinte anos de ensaio. R contribuiç~o média dos cultivares e da 

interaç~o foi de 32.8% e 12.1%, respectivamente, para este local. 

Em Sete Lagoas, houve uma contribuiç~o menor dos anos (45.5%) que 

em Campinas e uma maior contibuiç~o para cultivares e interaç~o 

(35.6% e 19.9%) respectivamente. Porém, também para Sete Lagoas, 

as flutuaçeles anuais foram as que maiS contribuiram para a 

variação devida a anos e cultivares. Em Pindorama, observa-se uma 

situaç~o diferente. R contribuiç~o media da soma de quadrados 

paril ilnos foi de 28.l3'Yo, ao passo que para cultivares e a 

interação foi de 41.3 e 28.9 respectivamente. 

Observando-se as tabelas 4.2.1, 4.2.3 e 4.2.5, 

verifica-se que o desvio padrão das diferenças de produtividade 

de gr~os de um ano agrlcola para outro "desvios ambientais", para 

Sete Lagoas, Campinas e Pindorama, s~o 3761.98, 4561.72 e 

2106.09, respectivamente. Verifica-se que há uma coerência entre 

os resultados dos dois tipos de análises, pois no local onde 

houve o maior desvio padrâo dos desvios ambientais houve também 

uma [ft,llOr contribuição dos anos para a soma de quadrados para 
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anos e cuLtivares. 

~ interaç50 foi a que teve menor contribuiç30 para 

a variaç~o total nos três locais estudados. ~Lêm disso, 

se tambem pelas tabeLas 4.2.10, 4.2.11 e 4.2.12 que a 

foi n~o significativa em nove anos em um total de 

observa

interação 

20, para 

Campinas, 7 anos em um total de 19 para Sete Lagoas e 5 anos em 

um total de 10 para Pindorama. 
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TabeL~ 4.2.10. ~nhli5e conjunta de enSQi05 de cuLtivares de miLho 
comuns a cada dois anos/ a partir do ano agricola 
1964/65/ para Campinas-sp. ~s somas de quadrados 
para anos/ cuLtivares e interaç!o anos x 
cuLtivares foram coLocadas como percentagem da 
soma de quadrados para anos e cuLtivares. 

[ r~ M f"l I N r~ 5 - 5 P . 

I=lnos agricoLas 

1964/65/65/66 
1965/6G/66/67 
1966/67/67/68 
1967/68/68/69 
'1968/69/69/70 
1969//0/701.71 
1970/71/71/72 
1971/72/72/73 
1972/73/73/74 
1973/74/74/75 
1974/75/75/76 
1975/76/76/77 
1976/77/77/78 
1977/78/78/79 
1978/79/79/80 
1979/80/80/81 
1980/81/81/82 
198'1/82/82/83 
1982/83/83/84 
1883/84/84/85 

Media 

50("/0) 
cultivares 

40.8** 
72. '1** 
85.9** 
2.7ns 
3.2** 
1 . 7n s 

14.8** 
58 . 5~E-* 

3.6** 
6.8** 

14.8** 
37.5* 
53.17(-* 

9.9** 
49. 9*~t 
44.5* 
33.1** 
54.7** 
32.7** 
35.9*'t 

32.8 

**/*/ns - significativo a 1"/0/ 
respectivamente/ pelo teste F. 

SQ("/o) 
anos 

40.5*~E-

16.6** 
3.9* 

95.1** 
94.9** 
95.7** 
75.9** 
25.7** 
85.5** 
87.5*~~ 
70.8** 
47.2** 
18.2** 
88.3** 
37.0** 
42.8* 
54.5** 
25.8** 
45.8'E* 
34.3** 

55.1 

5% e 

50("/0) 
cultivares x anos 

18.7** 
11.4** 
10.2ns 
2.3ns 
1.8** 
2.5* 
9.4* 

15.7* 
0.9ns 
5.7* 
8.4* 

15.3ns 
28.7ns 

1.9ns 
13.1** 
12.6ns 
12.4ns 
19.5* 
21.3** 
29.8*-* 

12.1 

significativo/ 
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Tabela 4.2.11. Rnàlise conjunta de ensaios de cultivares de milho 
comuns a cada dois anos, a partir do ano agrlcola 
1864/65, para Sete Lagoas-MG. Rs somas de 
quadrados para anos, cultivares e interaç~o anos x 
cultivares foram coLocadas como percentagem da 
soma de quadrados para anos e cultivares. 

SETE Lt=lGOI=IS-MG. 
SQ(%) 50(%) 5Q(%) 

I=Inos agricoLas cuLtivares anos cultivares x anos 

1864/65,65/66 34. 3*~~ 60.6** 5.1 ns 
1865/66,66/67 53.5* 5.4ns 41.2ns 
1866/67,67/68 52.1** 23.4** 24.5** 
1867/68,68/68 13.1** 78.1*-~ 7.8* 
1868/68,68/70 16.6** 78.7** 3.8ns 
1868/70,70/71 8.1** 86.0** 5.8** 
1870/71,71/72 21.7** 68. 8'l~* 9.5* 
1971/72,72/73 8.8** 8'1.3** 8.7** 
1972/73,73/74 46.3** 12.9** 40.8** 
19"13/74,74/75 13.2'lH 62.0** 24.8** 
1974/75,75/76 27 . 8*-lf 63.8** 8.3ns 
1975/76,76/77 4.2ns 80.4*)(- 5.4ns 
1876/77,77/78 50.7** 1.2ns 48.1** 
1877/78,78/78 8.9** 88.3** 1.9ns 
1878/78,"18/80 6'1.4** 10.8*~~ 27.7* 
1879/80,81/82 42.2** 40.7** 17.1ns 
1881/82,82/83 37.0** 53.8** 9.2ns 
1882/83,83/84 54.8** 8.7** 35.5* 
1883/84,84/85 55.4** 13.4** 31.2'l~* 

Media 35.6 44.5 19.8 

**,*,ns - significativo a 1%, 5% e n~o significativo, 
respectivamente, pelo teste F. 
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Tabeli3 4.2.12. r=lnalis8 conjunta de ensaios de cultiv,H(~s de miLho 
c U 111 U fl S d C d d ,j d ü i S d II (J ~; , i3 P a I' l i r d U <J r I o a 9 I' 1 c o L a 
1864/65, para Pindorama-SP. ~s somas de quadrados 
para anus, cultivares e interaç~o anos x 
cuLtivares foram colocadas como percentagem da 
soma de quadrados para anos e cultivares. 

F' I NDORf.:JMf-:J - SP • 

Rnos agricolas 

1964/65,65/66 
1865/66,67/68 
1967/68,68/69 
'1968/69,70/71 
1970/71,71/72 
197 '1/72, 72/73 
1972/73,73/74 
1973/74,74/75 
1974/75,75/76 
1975/76,76/77 

Media 

50(%) 
cultivares 

40.8** 
60.0** 
45.3** 
10.4ns 
42.9** 
28.2ns 
34.7** 
44.2** 
56.8** 
48.6ns 

41.3 

**,*,ns - significativo a 1%, 
respectivamente, pelo teste F. 

50(%) 
anos 

53.5** 
34.6** 
38.5** 
48.9** 
33.2** 
14.33t* 
18.6** 
35.7** 
14.9** 

6.0ns 

29.8 

5% e 

50(%) 
cuLtivares x anos 

5.7ns 
5.4ns 

16.3~~* 

40.7~~* 

23.9* 
57.5** 
46. 71~ 
20.2ns 
28.3ns 
44.4ns 

28.9 

ni:\o significativo, 



77 

4.3. CONSIDERRÇOE5 FINRIS 

Foi verificado na primeira parte dos resultados e 

discussões deste trabalho -item 4.1.- que o comportamento dos 

varias cultivares de milho hibrido em relaç~o à produtividade de 

grãos varia 

Verificou-se 

comportamentos 

quando estes são submetidos a diferentes ambientes. 

também que um mesmo cultivar pode ter diferentes 

em reLação à produtividade de grãos quando este é 

submetido a ambientes menos promissores e mais promissores, 

sugerindo que a estabilidade de produtivide de grãos pode estar 

sob diferentes controles genéticos em uma mesma espécie. 

No item 4.2., foi verificado que existe uma grande 

flutuação na produtividade de grãos de milho, ao longo dos anos, 

para varias locais em estudo na região centro sul 

flutuações estas devidas principalmente a fatores 

climatica. 

interação genótipo por ambiente 

do BrasiL, 

de natureza 

tem sido 

considerada um grande desafio aos melhoristas e geneticistas e 

varios estudos têm sido feitos no sentido de d~tectar as suas 

causas. Tambem, em reLação à estabilidade de produção de grãos, 

varias estudos foram feitos na tentativa de melhor detecta-La e 

controla-La. 

No Brasil, um pais de clima predominantemente 

tropical, o problema que um agricuLtor enfrenta, principalmente o 
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de baixa renda, que e o responsavel peLa maior produç~o de milho 

neste ent:::!o de dupLa natureza: a 

produtividade de gr~os do material que cuLtiva 

o ciclo desta cuLtura na cLimaticas durante 

cuLtiva. Não esta se considerando aqui o fator 

estabiLidade de 

e as flutuações 

regi~o em que 

fertilidade de 

soLos porque foge ao escopo do trabalho e, aLem disso, e um fator 

corriglvel. 

o probLema e bem mais serio ao se considerar que 

as variações sobre as quais se tem menor controle, como aqueLas 

de natureza principaLmente cLimatica, são as que realmente mais 

contribuem para as variações na produtividade do miLho, 

foi visto anteriormente. 

conforme 

o agricuLtor se-interessa por um genótipo 

que seja aLtamente produtivo na sua região e os meLhoristas e 

ambientalistas sabem que: fen6tipo = gen6tipo + ambientp. + 

interação gen6tipo por ambiente. Existem bons gen6tipos mas o 

grande problema e o ambiente e a interação, 

nenhum controLe. 

onde S8 tem pouco ou 

R maioria dos melhoristas têm concentrado seus 

esforços em relaç~o à estabiLidade geogràfica e, 

anteriormente, as variações cLimàticas têm 

contribuiç~o nas flutuações de produtividade de 

necessidade de se considerar a estabiLidade, 

temporaL. 

conforme 

uma 

visto 

grande 

dai a 

no sentido 
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5. CONCLUSOES 

5.1. Estabilidade de cultivares 

Houve diferenças significativas entre os hibridos 

de milho estudados, em relaç~o aos parâmetros considerados; a 

saber: media de produtividade de gr~os, coeficiente de regress~o 

para estabilidade e desvios da regress~o. 

Considerando o metodo estabeLecido por EBERH~RT & 

RUSSELL(1966), o coeficiente de regress~o Cb ) mostra que todos 
i 

os hibridos de milho em estudo possuem adaptaçlo geraL, com 

exceç~o dos hibridos H3 e H8, que são especificamente adaptados a 

ambientes mais promissores. previsibilidade de todos os 

materiais e comprometida em função da significância dos desvios 

da regressão, com exceção do hibrido H7, que possui desvios não 

significativos. 

Considerando o metodode SILV~ & B~RRETO(1985), um 

novo discernimento foi feito entre os cultivares estudados. 

~lguns materiais que foram considerados de adaptaç~o geral pelo 

metodo anterior, foram considerados responsivos a ambientes menos 



80 

promissores (b) 1 ) e pouco responsivos a ambientes mais 
1 

promissores (b < OJ. Outros materiais, também considerados de 
2 

adaptaç~o geral pelo método anterior, quando estudados pelo novo 

se mostravam bastante estáveis em condiçôes menos 

promissoras 

ambiente (b 
2 

entretanto, 

comportamento 

parâmetros, 

(b < 
1 

O), 

1 ) , mas respondendo bem com a melhoria do 

Uma correLação aLta e nagativa foi encontrada, 

entre as estimativas de b 
1 

e b , 
2 

dos materiais em estudo, 

sugerindo que o 

em funç~o destes 

pode te r pelo menos em parte, inerente ao 

pr6prio método. 

5.2. EstabiLidade ambiental 

Foram detectadas grandes f lutuaçôes na 

produtividade de gr~os de miLho ao Longo dDs anos, nos vários 

Locais estudados da região centro suL do BrasiL. 

o desvio padrão (DP) das variaçôes de 

produtividade de grãos, um estimador usado para determinar a 

fLutuação média destas variaç3es para cada Local, variou desde 

2106 kg/ha para Pindorama-SP ate 7196 kg/ha em BrasiLia DF. 

Estes resultados mostram que é bastante reLevante 

o risco ao qual estão sujeitos 05 agricuLtores que cuLtivam esta 

espécie, considerando que os fatores que mais contribuem para 

estas fLutuaç3es são aqueLes de natureza cLimática e de pouco 

controle. 

~ estabiLidade de produtividade de grãos e a 

estabilidade ambientaL são, portanto, dois fatores 
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interrelacionados. Considerando que a estabilidade de 

produtividade de gr~os é funç~o das flutuaç~es ambientais 

(edâficas e climâticas) e que estas ultimas s~o de grande 

relev8ncia e pouco tanglveis, 

do probLema. 

pode-se perceber ent~o a gravidade 
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~PENDICE 1 

IDENTIFIC~Ç~O DOS HIBRIDOS 

H1= [ONTIM~X 322; H2= [ONTIM~X 133; H3= G 03 [; H4= XL 678; 
H5= XL 605; H6= [~MPE~O [BR 02; H7= [~RGILL 111; HB= [~RGILL 115; 
HS= I~[ HMD 8222; H10= ~G 401; H11= RO S1; H12= I~[ HMD 8214; 
H13= DIN~ 10; H14=I~[ HMD 8214; H15= [~MPE~O eBR 02. 

~PENDICE 2 

IDENTIFIC~Ç~O DOS LOC~IS 

RNO ~GRICOL~ DE 1983/84: 
L1= Coimbra MG; L2= Rio Paranalba MG; L3= Sete Lagoas MG; 
L4= ~Ltin6poLes SP; L5= Birigui SP; L6= Campinas SP; 
L7= Jardin6poLis SP; L8: Jacarezinho PR; LS= BraslLia DF; 
L10= Goiânia GO. 
RNO ~GRI[OL~ DE 1984/85: 
L1= Capin6poLis M5; L2= Lavras MG; L3= Sete Lagoas MG; 
L4= JaboticabaL SP; L5= Mat~o SP; L6= Ribeir~o Preto SP; 
L7= Goiânia GO; L8= Guarâ SP; LS= Santa HeLena GOi 
L10= Jatal SP. 
~NO RGRI[OL~ DE 1985/86 
L1= Capin6polis MG; L2= Rio Paranalba MG; L3= Sete Lagoas MG; 
L4= Londrina PR; L5= Cravinhos sr; L6= Mococa SP; 
L7= Ribeir~o Preto SP; L8= Goiânia GO; L9= Itumbiara GO; 
L10= S~o Jo~o da Barra SP. 
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RPENDICE 3 

CoLuna 1(R~1 - De5ignaç~o do ano agrlcola. 
CoLuna 2CMC) - Média de produç~o de gr~os dos cul.tivares comuns 

ao ano QgrlcoLil posterior. 
Coluna 3CD~) - Diferença de produç~o de grãos entre um ano 

agricúLa e o anterior (desvio dll1bientall para 
cuLtiv~re5 comuns. 

[o L una 4 ( O r) ) - U Q S v i o LI rn b i e II L d l p I.~ " C e n lua L que ó d a cJ o p e L a [' a z ~ o 
entre o desvio ambientaL e a média de produção de 
grãos de cuLtivares comuns ao ano anterior. 

CoLuna SCNC21 - N6mero de cuLtivares comuns a dois anos agricoLas 
consecutivos. 

CoLuna GCNC3J - N6mero de cuLtivares comuns a três anos agricolas 

Coluna 7(CV) 
Coluna 8(MGJ 

consecutivos. 
- Coeficiente de variação. 
- Média de produção de grãos para 

cultivares. 
todos os 




