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RESUMO 

A interação genótipos por ambientes (GxE) representa um dos efeitos mais importantes 

nas etapas finais de um programa de melhoramento florestal. Esse efeito influencia 

diretamente na seleção dos genótipos pré-operacionais. O presente estudo teve por 

objetivo analisar a interação genótipos por ambientes, bem como a sua magnitude em 

testes clonais com a espécie Pinus taeda implantados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, 

abrangendo três estados: São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Os testes foram implantados 

sob delineamento de blocos completos ao acaso, com oito repetições e uma planta por 

parcela repetidas em quatro locais. As medições foram realizadas aos 11 anos de idade e 

os caracteres avaliados foram diâmetro a altura do peito (DAP), altura total e volume. 

Utilizou-se a metodologia de modelos mistos para a análise conjunta. Os efeitos genótipos 

e interação genótipos x ambientes foram significativos para os caracteres de crescimento. 

Identificou-se interação do tipo complexa entre os genótipos e ambientes. Portanto, a 

recomendação de clones específicos para cada ambiente se faz necessária. As 

herdabilidades média de clone para os caracteres DAP e altura foram de 0,37 a 0,53. As 

correlações entre os caracteres de crescimento DAP, altura e volume foram positivas e 

estatisticamente significativas, indicando a possibilidade de realizar a seleção indireta.  

Com as análises pela técnica GGE biplot foi possível identificar os genótipos mais 

estáveis e bem adaptados às condições de plantio dos locais de ensaio, assim, forneceram 

subsídios para a seleção de genótipos superiores. Os locais Rio Negro-PR e Sengés-PR 

foram altamente correlacionados, formando um macroambiente, sendo um conjunto de 

locais geográficos que compartilham os mesmos genótipos superiores. Os genótipos 5, 3, 

4, 6 e 7 são indicados à seleção pela técnica GGE biplot, considerando produtividade, 

estabilidade e adaptabilidade de forma conjunta. 

 

 

Palavras-chave: Adaptabilidade; Estabilidade; GGE biplot. 
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ABSTRACT 

The interaction between genotypes and environments (GxE) represents one of the most 

important outcomes of the final stages of a forest improvement program as these effects 

directly influence the selection of preoperative genotypes. This study aimed to analyze 

the GxE interaction, as well as the magnitude of the interaction, in clonal tests of Pinus 

taeda established across three states in the South and Southeast of Brazil: São Paulo, 

Paraná and Santa Catarina. The tests were implemented using a complete randomized 

block design with eight replications and one plant per plot repeated across four 

environments. Measurements were performed at 11 years of age and the characteristics 

evaluated were diameter at breast height (DBH), total height and volume (a variable of 

economic interest). Mixed models were used for the joint analysis, which presented high 

significance for the interaction effect, with 0.01% error, as well as the variance 

components for the genetic parameter estimates. The mean heritability (
2ˆ
mh ) for DBH 

was 0.37 and for total height was 0.53. The estimated genetic correlation for the growth 

traits DBH and height with volume were positive and statistically significant, indicating 

the possibility of indirect selection. Herein, we performed the analysis based on the 

variable DBH, because it is easy to measure and is less subject to errors. The results 

showed a complex interaction between genotypes and environments, which makes the 

selection and recommendation of genotypes difficult. Therefore, analyses of adaptability 

and genotypic stability are necessary to select superior individuals. Through the GGE 

biplot analysis it was possible to identify the most stable genotypes and those that are 

well adapted to the planting conditions of the test sites, thus informing superior genotype 

selection. The Rio Negro-PR and Sengés-PR environments were highly correlated and 

formed a macroenvironment, a set of geographic locations that share superior genotypes. 

Genotypes 3, 4, 5, 6 and 7 are indicated for selection based on the GGE biplot analysis 

that simultaneously considers productivity, stability and adaptability. 

 

keywords: Adaptability; Stability; GGE biplot  
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1. INTRODUÇÃO 

O Pinus é o segundo gênero mais plantado no Brasil, principalmente, em regiões de 

clima subtropical como nos Estados do Paraná e de Santa Catarina. De acordo com 

informações da Indústria Brasileira de Árvores (2019), os plantios com espécies do 

gênero ocupam cerca de 1,6 milhões de hectares. Entre as espécies plantadas, Pinus taeda 

L. se destaca devido ao bom desempenho e qualidade da madeira, e por ser largamente 

utilizada na produção de celulose de fibra longa, produção de madeira serrada, laminados, 

chapas e compensados. Além disso, essa espécie apresenta uma ampla adaptação às 

regiões onde é plantado (MARTINEZ, 2012).  

Tendo em vista a importância do melhoramento e os impactos positivos sobre a 

produção de matéria prima, a sua incorporação nas empresas é importante para o 

crescimento e produtividade (MCKEAND et al., 2006; MARTINEZ et al., 2012). As 

características habitualmente avaliadas em programas de melhoramento de P. taeda são 

associadas à produtividade e à qualidade da madeira, o que ainda varia de acordo com o 

objetivo da produção. O aumento de produtividade é o objetivo principal no 

melhoramento dessa espécie, portanto o volume é o caráter priorizado a ser melhorado, 

principalmente, nas primeiras etapas, o qual é estimado a partir da altura e o diâmetro à 

altura do peito (DAP). Nas gerações seguintes, de acordo com finalidade do 

melhoramento a qualidade da madeira deve ser mensurada. Os testes de progênies e 

clonais são os principais modelos de ensaios adotados para estimar a variabilidade 

genética e os ganhos com a seleção. Esses devem ser estabelecidos em zonas de 

melhoramento que possam representar os locais de plantios comerciais. O plantio de 

genótipos em vários locais permite estimar os parâmetros genéticos e, principalmente, o 

efeito da interação genótipos por ambientes (GxE), e dessa maneira a adaptabilidade e 

estabilidade do genótipo em condições de plantio distintas (DEMERITT e GARRET, 

1996). 

Faz-se necessária a determinação dos tipos de interação GxE e sua magnitude para 

estimativas eficientes de parâmetros base de seleção, como a herdabilidade, coeficientes 

de variação e acurácia seletiva, bem como para auxiliar na tomada de decisão e 

recomendação dos genótipos. A interação GxE influencia diretamente nos resultados 

finais de um programa de melhoramento e nos ganhos esperados com a seleção e, nesse 

sentido, estudos foram dedicados à caracterização do comportamento interativo entre 

genótipos e ambientes (FINLAY e WILKINSON, 1963; ROSADO, 2012) 
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Para que se possa realizar uma recomendação confiável, é necessário um estudo 

detalhado para a estabilidade dos genótipos quanto às suas características de importância 

economica (CRUZ, 2006). Análises de adaptabilidade e estabilidade e produtividade são, 

portanto, ferramentas que permitem identificar materiais com desempenho mais estável e 

que tenham respostas previsíveis diante das variações ambientais (SILVA e DUARTE, 

2006). 

A adaptabilidade refere-se à capacidade dos genótipos de responderem 

positivamente aos estímulos ambientais, já a estabilidade, é a capacidade dos genótipos 

manterem o mesmo nível de produção sob diversas condições ambientais (ALWALA et 

al., 2010). No entanto, esse tipo de análise permite a identificar genótipos com 

comportamento previsíveis em vários locais (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2004). 

Levando em conta a amplitude das zonas de plantio comerciais de Pinus e a diversidade 

existente no material utilizado, uma análise mais detalhada sobre o comportamento dos 

genótipos pode gerar informações fundamentais para o estabelecimento de plantios mais 

produtivos. 

Nesse sentido, a proposta desse trabalho foi estimar os parâmetros genéticos e o 

efeito da interação genótipos por ambientes em testes clonais pré-operacionais de P. taeda 

bem como a produtividade, estabilidade e adaptabilidade desses genótipos para indicar 

clones mais produtivos e adaptáveis aos diferentes sítios de plantios nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil. 

 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

Estimar os parâmetros genéticos e o efeito da interação genótipos por ambientes em 

testes clonais pré-operacionais de P. taeda em diferentes regiões de plantio.  

 

2.2 Objetivos específicos  

i) Estimar os componentes de variação e os parâmetros genéticos; 

ii) Estimar o efeito da interação genótipos x ambientes, bem como o ganho 

genético com a seleção;  

iii) Selecionar clones baseado nos resultados das análises de produtividade, 

adaptabilidade e estabilidade genotípica 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1  Pinus taeda L. 

O gênero Pinus é o segundo mais plantado no Brasil, foi introduzido no país na 

década de 1960 (IBÁ, 2019, é composto por cerca de 110 espécies, porém, poucas são 

exploradas comercialmente, sendo a Pinus Taeda L. uma das mais importantes 

economicamente (DVORAK et al., 2000). A espécie adaptou-se bem às condições 

ambientais da região Sul do Brasil, onde é plantada em larga escala em substituição à 

Araucaria angustifolia (Bertol) Ktze. Por muito tempo o objetivo dos plantios de P. taeda 

visou suprir o setor de papel e celulose, no entanto, o aumento da demanda de madeira e 

a recente conscientização do uso de florestas nativas, levou a produção a atender também 

os setores de serraria e laminação (MORO, 2005). 

Pinus taeda é uma espécie conífera, originária da região sudeste dos Estados 

Unidos e é uma das principais espécies do gênero plantada em larga escala pelo setor 

florestal (OLIVEIRA et al., 2006). Na região onde, naturalmente (Figura 1), a 

precipitação média anual oscila entre 1000 e 1500 mm com temperaturas anuais entre 13 

a 24 ºC e, em termos de altitude, a variação é desde o nível do mar até 2.500 m, em alguns 

casos até 4.500m, e ampla variação de tipo de solo (KRONKA et al., 2005). O clima frio 

ao norte e o déficit hídrico a oeste dos Estados Unidos são fatores limitantes da ocorrência 

natural (DORMAN, 1976). 
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Figura 1 - Distribuição da ocorrência natural de Pinus taeda L., parte em verde. Fonte: 

Elbert L. Little, Jr (1971). 

 

Monoica, com flores unissexuais, porém distribuídas em um mesmo indivíduo, 

apresenta sistema reprodutivo alógamo, com ausência de autofecundação (SHIMIZU e 

SEBBENN, 2008). É comum a polinização pelo vento (polinização anemófila) devido os 

grãos de pólen possuírem câmaras aeríferas permitindo esse transporte (PALLARDY, 

2008), os quais são liberados entre julho a setembro no Brasil (SHIMIZU e SEBBENN, 

2008). Nos pomares clonais dessa espécie normalmente é observado produtividade média 

que varia entre 0,3 a 1,0 kg de sementes por árvore, medem aproximadamente 5 mm de 

comprimento, a coloração é amarronzada, apresentando marcas negras e alas de até 25 

mm (LORENZI et al., 2003).  

A principal praga para P. taeda é a vespa-da-madeira, no entanto, com o avanço 

das pesquisas, esta praga tem sido controlada de forma fácil com a utilização do controle 
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biológico (SHIMIZU, 2006; SHIMIZU e SEBBENN, 2008). A espécie se desenvolve 

bem em áreas abertas, principalmente quando há disponibilidade de luz suficiente para o 

estabelecimento das plântulas e possui boa produtividade de sementes na ausência de 

predadores naturais, o que a caracteriza como espécie com potencial de invasora. Em 

locais onde essas necessidades não são atendidas, a espécie não se estabelece e é 

dominada por espécies folhosas (AGUIAR et. al., 2014). 

No Brasil, a espécie se adaptou aos solos com acidez moderada, o que constitui boa 

parte do território nacional, permitindo a implantação em diversas áreas que, em ação 

conjunta com boas práticas silviculturais, a espécie se tornou importante fonte de matéria-

prima no mercado florestal (KRONKA et al., 2005). 

P. taeda é utilizada no setor de florestas plantadas visando produção de fibras 

longas, altamente apreciadas no mercado de celulose e papel, madeira serrada, madeira 

reconstruída e chapas. Neste sentido, a espécie apresenta amplo interesse comercial 

devido à plasticidade de usos, além de apresentar alta produtividade (MARTO et al., 

2006; TUOTO e HOEFLICH, 2008), que varia em torno de 15 a 45 m³ ha.ano-1 

(SHIMIZU, 2008; IBÁ, 2017). Este índice de produtividade é resultado de programas de 

melhoramento genético que tiveram início na década 1960, onde empresas do setor 

privado, com o apoio de instituições públicas, implantaram os primeiros testes de 

progênie (FERREIRA, 2003). 

Na atualidade, os plantios de Pinus spp. no Brasil ocupam 1,6 milhões de hectares 

e concentram-se principalmente nos Estados do Paraná (42%) e Santa Catarina (34%) 

(IBÁ, 2017). A produtividade nessas regiões está diretamente relacionada às 

características edafoclimáticas, as quais atendem as necessidades da espécie e 

possibilitam avanços no melhoramento genético e na silvicultura (PALUDZYSZYN 

FILHO et al., 2002). A colheita de madeira em plantios comerciais de P. taeda 

normalmente ocorre a partir dos treze anos de idade, onde a produtividade da espécie 

oscila entre 15 a 50 m³ ha.ano-1 (JUVENAL e MATTOS, 2002).  

A boa produtividade das florestas comerciais de P. taeda no Brasil é resultado, 

principalmente, do melhoramento genético que vem sendo conduzido e praticado desde 

a década de 60 (PALUDZYSZYN et al., 2002), em conjunto com as condições ambientais 

propícias, boa adaptação da espécie às áreas de plantio e práticas de silvicultura 

(BOGNOLA et al., 2008). 
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3.2 Melhoramento genético de Pinus taeda 

O melhoramento genético é uma ciência que utiliza de técnicas de seleção e 

recombinação de materiais genéticos visando o aumento da frequência de alelos 

favoráveis, que são responsáveis por características de interesse do melhorista dentro de 

uma população (PIRES et al., 2011). Os estudos e aplicações do melhoramento florestal 

passaram a ser desenvolvidos mais intensamente com a promulgação da Lei de Incentivos 

Fiscais, que impulsionou a implantação de reflorestamentos no Brasil a partir da década 

de 1970 (RESENDE, 1999). A partir desse período, pesquisadores e outros profissionais 

da área dedicaram-se a desenvolver estratégias para o aumento da produção de madeira 

para atender a crescente demanda do setor florestal, o que foi importante para a 

silvicultura e desenvolvimento de clones de indivíduos melhorados e possibilitou a 

produção em larga escala (TUOTO et al., 2004). A predição de ganhos a serem obtidos 

por estratégias de melhoramento é uma das mais importantes contribuições ao cultivo de 

plantas (HALLAUER e MIRANDA FILHO, 1988). 

O melhoramento genético de P. taeda teve seu início na década de 50, no sudeste 

dos Estados Unidos. A princípio, os programas de melhoramento estavam focados na 

seleção de matrizes fontes de sementes, que apresentassem características como o bom 

crescimento e resistência às patologias como a ferrugem, ocasionada por Quercuum 

cronartium (MCKEAND et al., 2003; MCKEAND et al., 2006). 

Na atualidade, as mudas de P. taeda plantadas no Estados Unidos são 

praticamente todas resultantes de programas de melhoramento que se originaram em 

pomares de sementes de irmãos completos, meios-irmãos e pomar clonal (MCKEAND et 

al., 2006; MCKEAND et al., 2008; STOVALL et al., 2013). No Brasil, os plantios com 

o gênero Pinus ocupam grandes áreas na região Sul e Sudeste do país, e isso se justifica 

pela sua importância na produção de papel de fibra longa (AGUIAR et al., 2011). Um dos 

principais focos de várias empresas no mercado de florestas plantadas no sul do país tem 

sido o Pinus taeda, e com isso, a espécie tem sido alvo de programas de melhoramento 

genético (AGUIAR et al., 2011; ASSIS e RESENDE, 2011). 

Inicialmente, foram estabelecidas plantações na região Sul do Brasil com 

sementes oriundas de diversas regiões dos Estados Unidos, com destaque para Flórida, 

Geórgia, Louisiana, Alabama, Mississipi, Carolina do Sul e Carolina do Norte (SHIMIZU 

et al., 2008). Por conta da diversidade de origens do material genético que compuseram 

os povoamentos, tais plantios tiveram grande importância se tornando as principais fontes 
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de genótipos para os programas de melhoramento da espécie (KRONKA et al., 2005). 

Ocasionalmente, alguns desses plantios se converteram em áreas de produção de 

sementes (APS). A maioria dessas áreas se localizavam em empresas privadas, e 

originaram as primeiras fontes de sementes de Pinus taeda no Brasil (SHIMIZU, 2006; 

SHIMIZU, SEBBENN; AGUIAR, 2008). Além de não precisar importar mais sementes, 

outra vantagem estava no fato de serem resultados de material selecionado para as 

condições ambientais locais. A partir desse material genético, foram implantados testes 

de progênies bem como os primeiros pomares clonais de sementes (PCS) da espécie Pinus 

taeda no Brasil (AGUIAR et al., 2011). 

 Em comparação aos Estados Unidos, os resultados dos PCS foram similares no 

Brasil, onde P. taeda de primeira geração proporcionou ganhos de 12% em volume, 

comparado ao material oriundo de APS (MARTINEZ et al., 2012).  

 A seleção de materiais genéticos superiores em P. taeda têm sido realizadas por 

meio da predição de ganhos genéticos baseados em características fenotípicas (ISIK et 

al., 2005; MCKEAND et al., 2006; MARTINEZ et al., 2012). No entanto, a eficiência 

desse tipo de seleção está diretamente relacionada ao nível de controle genético do caráter 

e do quanto os efeitos do ambiente está influenciando na expressão (FONSECA et al., 

2010).  

 O objetivo da seleção é defino pelo caráter de interesse do mercado, sendo que 

esse caráter pode estar ligado a outros, de forma que a seleção pode melhorar 

simultaneamente vários caracteres (RESENDE, 2002). Os produtos provenientes da 

madeira de P. taeda mais apreciados e visados pelo mercado brasileiro são papel e 

celulose, laminação e serraria (ABRAF, 2013). As características desejáveis para 

obtenção desses produtos são normalmente as de crescimento como volume, DAP e 

altura, densidade da madeira, capacidade de enraizamento, composição química, 

adaptabilidade às condições de plantio, cor da madeira, resistência à pragas e doenças, 

madeira livre de nós, forma da árvore, e no caso de seleção para produção de resina 

almeja-se a produção de breu e terebintina (ISIK et al., 2004; 2005; AGUIAR et al., 2011; 

ASSIS e RESENDE, 2011). As características de interesse são trabalhadas pelo 

melhoramento conforme o produto final desejado. 

 Os caracteres de crescimento têm sido os mais empregados na seleção de 

indivíduos desde as práticas iniciais de melhoramento florestal no Brasil. Tais caracteres 

são importantes para qualquer objetivo de uso da madeira (ISIK et al., 2005; MARTINEZ 
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et al., 2012). Nos testes genéticos desenvolvidos com P. taeda, têm sido corriqueiramente 

encontradas herdabilidades de moderadas a altas para DAP, altura e volume (GWAZE et 

al., 2001; PALUDZYSZYN FILHO, 2001; XIANG et al., 2003; ISIK et al., 2004; ISIK 

et al., 2005; MCKEAND et al., 2006; MARTINEZ et al., 2012). Tais caracteres de P. 

taeda podem ser melhorados por meio da seleção de indivíduos e cruzamentos 

controlados (ASSIS e RESENDE, 2011). Dessa forma, conseguiu-se modificar 

características e aumentar o valor dos plantios de P. taeda (MCKEAND et al., 2006; 

SHIMIZU, 2006; MARTINEZ et al., 2012). 

 O sucesso de qualquer programa de melhoramento genético depende também da 

qualidade dos testes que, quando bem estabelecidos, permitem estimar de forma precisa 

os parâmetros fundamentais de seleção como a herdabilidade, componentes de variância 

e correlações. Esses parâmetros tem por objetivo aumentar a confiabilidade da 

recomendação de clones para plantios em larga escala (O’NEILL et al., 2005; DEAN, 

2008; WAHID et al., 2012), além de permitir ganhos contínuos com a seleção.  

 A herdabilidade mede a proporção da variância fenotípica que é de natureza 

genética e, portanto, passível de ser explorada na seleção (FALCONER, 1987).  

A variância fenotípica pode ser particionada em três principais componentes: a 

variação fornecida pelo ambiente, a variação genética e a ação conjunta do meio e do 

genótipo (VENCOVSKY; BARRIGA 1992).  

 

3.3 Interação genótipos por ambientes 

O fenótipo é resultado da ação conjunta de três efeitos: o efeito genotípico, 

caracterizado pela constituição genética do indivíduo; o ambiental, que equivale às 

condições que interferem no crescimento e desenvolvimento do indivíduo; e a interação 

genótipos por ambientes (GxE), que é o fenômeno expresso quando um mesmo material 

genético apresenta performance diferenciada para uma determinada amplitude de 

condições ambientais (RAMALHO et al., 2012). A GxE, em outras palavras, pode ser 

caracterizada como sendo toda a variação da expressão fenotípica observada que não é 

explicada pelos efeitos do genótipo ou do ambiente (CRUZ, REGAZZI e CARNEIRO, 

2012). Esse fenômeno tem sido foco de estudos realizados por melhoristas de plantas, 

haja visto que exerce influência sobre a produtividade de futuros plantios clonais 

(CHAVES, 2001). Devido a influência dos fatores ambientais na expressão do fenótipo, 

é esperado que o comportamento dos diferentes genótipos cultivados não seja igual nos 
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locais avaliados (RAMALHO et al., 2012), o que implica que interação GxE sempre 

existirá. A interação GxE é entendida como uma das dificuldades encontradas pelos 

melhoristas, uma vez que viesa as estimativas dos componentes de variância genética, 

implicando em superestimativas dos ganhos esperados com a seleção e em ganhos reais 

que não condizem com o esperado (VENCOVSKY e BARRIGA, 1992). Testes clonais 

com o propósito de avaliar os materiais genéticos conduzidos em um único local não são 

eficazes, pois há inflação nas estimativas do componente de variância, não sendo possível 

capturar o efeito da interação, resultando assim, na seleção equivocada de indivíduos 

superiores (ROCHA e VELLO, 1999; RAMALHO et al. 2005).  

A interação GxE pode agir de forma negativa, confundindo os melhoristas no 

momento de avaliação do genótipo, sendo indesejada em um programa de melhoramento 

(YAN e KANG, 2003). No que se refere à produtividade, é desejável a obtenção de 

genótipos bem adaptados e estáveis, o que se obtém analisando a interação GxE por meio 

de índices que apontam a estabilidade genotípica, garantindo seleção acurada (HONGYU 

et al., 2014; ARCINIEGAS-ALARCÓN et al., 2014).  

Diante desse fenômeno, são possíveis três estratégias para atenuar os efeitos dessa 

interação. Identificar genótipos específicos para cada ambiente; trabalhar com a 

estratificação em regiões cujos efeitos da interação sejam minimizados e identificar 

genótipos com maior adaptabilidade e estabilidade fenotípica (VENCOVSKY e 

BARRIGA, 1992; PELUZIO et al., 2008) 

Para tanto, é necessário lançar mão de ensaios de Múltiplos Locais (MET’s) e utilizar 

de procedimentos de análises eficazes para a identificação de material genético superior, 

reconhecendo o potencial do genótipo para a produção comercial em larga escala (CRUZ 

e REGAZZI, 1994; PELUZIO et al., 2008). As combinações entre genótipos e ambientes 

são infinitas, tendo em vista que ambientes podem variar com relação ao tipo de solo, 

temperatura, tratos silviculturais e até mesmo os anos de plantio (ALLARD e 

BRADSHAW, 1964; CRUZ, REGAZZI e CARNEIRO, 2012).  

A interação pode ser classificada de duas formas, a simples e a complexa 

(COCKERHAM, 1963)  A interação simples refere-se à ocorrência de expressões 

fenotípicas diferentes dos genótipos em local distintos, mas que não implicam em 

alterações no ordenamento dos melhores genótipos, e assim, não afeta a seleção dos 

melhores indivíduos (ALLARD e BRADSHAW, 1964). A interação complexa é 

caracterizada pela alteração do ordenamento dos genótipos, implicando em falta de 
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correlação entre o material genético e os ambientes em que estão sendo testados (CRUZ 

et al., 2001). A interação complexa pode reduzir a eficiência da seleção e a indicação de 

genótipos superiores pode se tornar menos precisa (CRUZ et al., 2001). 

A unidade alvo para estimar a interação GxE está associada às médias dos 

tratamentos repetidos nos blocos e, por sua vez, repetidos nos ambientes. A variação é 

desmembrada em seus efeitos principais, os quais são conhecidos como fontes de 

variação, sendo a variação residual para as médias dos tratamentos correspondente à 

interação (CRUZ e REGAZZI, 1994). 

Com o ajuste dos efeitos principais (genótipos e ambientes), podemos capturar a 

magnitude da interação, porém, sem fornecer ainda informações detalhadas quanto a 

expressão diferenciada dos genótipos nos locais em que estão sendo avaliados. Para tanto, 

metodologias de análises estatísticas foram desenvolvidas para a interpretação da GxE 

(SILVA e DUARTE, 2006). A técnica GGE biplot, aplicada à presente pesquisa, tem sido 

utilizada recentemente para fornecer informações a respeito da interação no sentido de 

estabilidade genotípica e capacidade de adaptação dos genótipos, e é capaz de 

correlacionar local e genótipos (GAUCH, 2006). 

O conhecimento da interação GxE é de fundamental importância para o 

melhoramento genético de plantas, pois possibilita selecionar genótipos com adaptação 

ampla ou específica, além de identificar locais de seleção e o número de ambiente e de 

genótipos a serem avaliados no processo de seleção (FOX et al., 1990; PINTO et al., 

2006). As metodologias de análise para estabilidade e adaptabilidade são implementadas 

para minimizar os riscos em cometer erros na seleção dos materiais genéticos diante da 

presença do efeito significativo da interação GxE (VENDRUSCOLO et al., 2001). A 

etapa de avaliação de genótipos quanto a sua estabilidade e adaptabilidade deve ser 

realizada em uma ampla variação de condições ambientais, com experimentos precisos e 

bem conduzidos, por esse motivo é uma das mais importantes, onerosas e trabalhosas de 

um programa de melhoramento (ROCHA et al., 2005; SILVA e DUARTE, 2006; 

RESENDE, 2007). 

3.4 Adaptabilidade e estabilidade 

A capacidade de adaptação refere-se a resposta positiva de um genótipo aos estímulos 

ambientais do local onde foi estabelecido, aspectos bióticos e abióticos, bem como as 

interações dos fatores ambientais, influenciam diretamente na eficiência de adaptação 

(EBERHART e RUSSEL, 1966; MARIOTTI et al. 1976). A espécie P. taeda respondeu 
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vantajosamente em algumas regiões específicas do Brasil, principalmente na Região Sul, 

onde se concentram os plantios, onde os estímulos ambientais forneceram condições 

propícias para o seu desenvolvimento (LÓPEZ e FORNÉS, 1997; BAKER e LANGDON, 

2012).   

A adaptabilidade pode ser interpretada por dois aspectos: adaptação ampla e 

específica (ANNICCHIARICO, 2002). Na adaptação ampla, os genótipos respondem de 

forma vantajosa em aproximadamente todos os locais em que foram plantados. O bom 

desempenho em local bem definido ou região em particular é definida como adaptação 

específica, sendo que ambas podem ser exploradas em um programa de melhoramento 

(ANNICCHIARICO, 2002). 

A maioria dos autores conceitua adaptabilidade como a sobrevivência e 

estabelecimento de um material genético em determinadas condições ambientais e suas 

variações, enquanto estabilidade é entendida como a capacidade de um genótipo 

apresentar bom desempenho na maioria ou em todos os ambientes onde foram plantados 

(VENCOVSKY e BARRIGA, 1992). Estabilidade genotípica é a variação mínima da 

expressão fenotípica diante das variações de natureza ambiental (LEWIS, 1954). Finlay 

e Wilkinson (1963) discutem o conceito de estabilidade e definem a capacidade produtiva 

dos sítios como indicativo de estabilidade: a produtividade de um genótipo será 

influenciada diretamente, flutuando de acordo com o sítio. Nesse sentido, a seleção 

poderá ocorrer a partir da estabilidade média dos genótipos. A estabilidade genotípica 

implica no potencial para a expressão às condições ambientais (ALLARD e 

WILKINSON, 1964). Outro conceito importante a ser destacado foi defendido por Cruz 

e Regazzi (2001), referindo-se à estabilidade como o comportamento previsível dos 

genótipos em uma amplitude de condições ambientais. 

A estabilidade pode ser classificada em duas modalidades: estática e dinâmica 

(BECKER, 1988). Estabilidade estática refere-se ao desempenho imutável dos genótipos 

perante variação ambiental, sendo interessante para a preservação de alguma 

característica de interesse particular. A estabilidade dinâmica é o comportamento ou 

performance previsível dentro das variações de ordem ambiental, os conceitos mais 

aceitos e utilizados são os de Finlay e Wilkinsin (1963) e de Eberhart e Russel (1966). 

Tais conceitos, explicam estabilidade genotípica como a capacidade de um material 

genético apresentar variações mínimas, para uma determinada característica, quando 

plantado em vários ambientes.   
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3.5 Metodologias de análise da interação GxE 

Alguns métodos estatísticos são utilizados como ferramentas para identificar os 

padrões e a magnitude da GxE em florestas plantadas. Ao longo do desenvolvimento 

dessas análises alguns métodos são destacados: AMMI (Additive Main effects and 

Multiplicative Interaction Analysis), análise biplot GGE (Genotype and Genotypes by 

Environment Interaction), FA (fator analítico) e norma de reação. Os métodos AMMI, 

biplot GGE e FA realizam agrupamentos de ambientes e genótipos por meio de dados 

fenotípicos fazendo uso da análise de componentes principais (PCA). As análises que 

utilizam a abordagem biplot, AMMI e GGE testam a significância e o tamanho relativo 

da variância da GxE em relação variância genética, assim, permitindo a identificação dos 

locais onde os genótipos apresentaram melhor desenvolvimento, bem como, sua 

estabilidade. Esses, em geral, são os métodos mais adequados para a tomada de decisões 

no que diz respeito à escolha dos genótipos adequados para múltiplos ambientes (LI et 

al., 2017). 

O modelo FA estima uma matriz de variância e covariância do tipo não estruturada 

para muitos ambientes sem necessariamente fazer uso de um número excessivo de 

parâmetros de variância. Esse modelo pode explicar a natureza e a magnitude da GxE 

(MEYER, 2009). Os modelos FA são estatisticamente eficientes na estimativa de valores 

referentes aos processos de um programa de melhoramento, proporcionando 

confiabilidade nas estimativas de correlação genética entre os ambientes.  Estes modelos 

são muito indicados para os processos de seleção objetivando a implantação de 

populações de melhoramento (MEYER, 2009) 

Já a metodologia de norma de reação utiliza de forma combinada dados 

fenotípicos e ambientais para realizar inferências no que diz respeito aos determinadores 

da GxE. Esta técnica é recomendada para avaliar caracteres que variam de forma gradual 

e contínua diante de um gradiente ambiental.  Deste modo, os caracteres ambientais 

considerados devem ser bem definidos.  Nesse caso a análise de estabilidade tem um 

apelo mais intuitivo nos processos de melhoramento, permitindo a identificação dos 

genótipos mais estáveis (KOLMODIN et al., 2002) 

No entanto, muitas vezes é necessário lidar com experimentos que apresentam 

singularidades como: dados desbalanceados, heterogeneidade de variâncias e 

delineamentos não ortogonais (blocos incompletos). Para este fim, a abordagem de 

modelos mistos é uma alternativa viável, que possibilita a análise da estrutura de 
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interdependência das observações. Na atualidade, tem-se utilizado modelos mistos, o que 

proporciona a flexibilidade ao lidar com os desbalanceamentos e melhora a precisão da 

predição dos efeitos genéticos (CAMARINHA FILHO, 2002) 

Dentro do contexto de modelos mistos, um método para a classificação de 

genótipos, de forma simultânea, por seus valores genéticos e estabilidade, trata-se do 

procedimento BLUP sob médias harmônicas (RESENDE, 2002) - MHPRVG. A 

metodologia foi proposta inicialmente por HENDERSON (1949) e constitui-se na 

obtenção de predições de valores genéticos, tratados como sendo fatores aleatórios, 

corrigidos para os efeitos fixos presentes no modelo. Dessa forma é possível obter o 

Melhor Preditor Linear não Viesado ou “Best Linear Unbiased Predictor” (BLUP) dos 

valores genéticos de cada indivíduo. Para utilização do BLUP é necessário estimar os 

componentes de variância e de parâmetros genéticos, como a herdabilidade. O 

procedimento de estimação desses componentes de variância é a metodologia de máxima 

verossimilhança restrita (REML). Portanto, o procedimento ótimo de avaliação genética 

é, para esse fim, o REML/BLUP (RESENDE, 2007b).  

Normalmente, em um programa de melhoramento, vários genótipos são avaliados em 

uma ampla variação de ambientes e muitas vezes é difícil determinar o padrão de resposta 

genotípica nos locais ou épocas sem a ajuda de ferramentas como a visualização gráfica 

dos dados (YAN, 2001). Técnicas que ajustam métodos univariados e multivariados para 

os procedimentos de análise, têm sido fortemente utilizados na área da experimentação 

(DUARTE e VENCOVSKY, 1999). Metodologias como GGE biplot (Genotype x 

Environment Interaction Biplot) são utilizadas para análises de estabilidade. Essa técnica 

utiliza de forma combinada a análise de variância e análise de componentes principais 

pelo método de decomposição em valores singulares (DVS) (GAUCH et al., 2008). 

A metodologia biplot foi desenvolvida pelo estatístico alemão Kuno Ruben Gabriel 

em 1971 e Yan e Kang (2003) propuseram a metodologia GGE biplot, bem como outros 

métodos capazes de interpretar e visualizar um biplot. A técnica GGE biplot possui um 

conceito moderno de análise gráfica e é eficaz nos estudos de interação GxE, onde vem 

ganhando espaço (YAN, 2001). 

A técnica GGE biplot emprega a Análise de Componentes Principais (ACP) a uma 

matriz de dupla entrada, onde são agrupados os efeitos de genótipos e ambientes, de forma 

que os elementos da matriz são resultado da relação entre os efeitos de Genótipos (G) e 

os efeitos de interação entre os componentes (GxE). Após a realização da ACP, os 
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resultados são detalhados graficamente. Conforme sugerido pelos autores Yan e Kang 

(2003), existe um algoritmo detalhado de interpretação sob a plotagem dos dados nos 

gráficos biplot, e na metodologia GGE o cosseno do ângulo formado entre dois 

respectivos locais, representam a correlação genética existente entre eles, propriedade 

essa que torna a metodologia mais eficiente em relação a outras técnicas fundamentadas 

em biplots (YAN, 2011).  

Por meio dos gráficos GGE biplot é possível extrair as seguintes informações: i) 

ranking dos genótipos com base no desempenho médio nos ambientes em que foram 

testados; ii) classificação dos ambientes com base no desempenho dos genótipos; iii) 

comparar qualquer par de genótipos ou ambientes; iv) identificar o melhor genótipo em 

cada ambiente no gráfico “who wins where”; v) avaliar os ambientes quanto a sua 

capacidade de discriminação dos genótipos; vi) avaliar os genótipos quanto ao seu padrão 

de estabilidade (YAN et al., 2000; MATTOS et al., 2013; KUANG, 2015).  

Os gráficos gerados pelo GGE biplot expõem três aspectos importantes: 1) a relação 

entre genótipo e ambiente, permitindo o agrupamento de genótipos e ambientes com 

comportamentos semelhantes, mostrando o genótipo com maior potencial e sua 

identificação em cada subgrupo de ambiente (mega-ambiente); 2) a inter-relação entre 

ambientes, facilitando a identificação do melhor ambiente na avaliação das cultivares e 

indicando qual ambiente pode ser menos favorável e 3) a interrelação entre genótipos, 

facilitando a comparação dos genótipos e do ordenamento (ranking) para os parâmetros 

de rendimento e estabilidade (YAN, 2001; YAN e RAJCAN, 2002).  

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais genéticos estudados no presente trabalho fazem parte do programa de 

melhoramento de P. taeda da empresa Arbogen Inc.. Todos os materiais são procedentes 

dos Estados Unidos, exceto a testemunha (Check2), que consiste em um material 

adquirido no Brasil. São 75 materiais de P. taeda, onde 32 já possuem dados nos Estados 

Unidos (inclusive, seis são de uso comercial), outros 43 nunca foram testados antes e três 

testemunhas comerciais advindas de sementes. Esses materiais foram utilizados para 

estabelecer quatro testes clonais em diferentes condições edafoclimáticas. Na Tabela 1, 

estão listados os locais com suas respectivas descrições ambientais, bem como os tratos 

silviculturais adotados em cada local.  
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Tabela 1 - Caracterização dos locais de implantação do experimento e porcentagem de mortalidade nos ensaios múltiplos ambientes para 

clones pré-operacionais de Pinus taeda.  

Local 

Espaçamento 

(m) 

Data do 

plantio 

Umidade do 

solo 

Profundidade do solo 

(cm) 

Preparo 

do solo 

Mortalidade 

(%) 

Temperatura 

Média (ºC) 

Latitude 

S 

Longitude 

W 

Altitude 

m 

Precipitação 

anual (mm) 

Passos 

Maia-SC 
2 x 2,5 

22/11/2

007 
Baixa 70 

Ripper 

25cm 
15,31 17,2 

26º46’51’

’ 
52º3’52’’ 809 2.106 

Rio 

Negro-PR 
2 x 2,5 

18/12/2

007 
Úmido 60 NÃO 8,13 17,0 

26º06’21’

’ 
49º47’51’’ 780 1.289 

Capão 

Bonito/SP 
2,5 x 2 

21/12/2

007 
Úmido 80 NÃO 12,00 18,6 

24º00’21’

’ 
48º20’58’’ 705 1.241 

Sengés-

PR 
3 x 2 

20/12/2

007 
Úmido 70 Hole 30cm 10,00 19,9 24º6’48’’ 49º28’2’’ 591 1242 
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A localização dos municípios onde os testes foram implantados, encontran-se na Figura 

2. 

 
Figura 2 - Localização dos estados brasileiros onde estão implantados os ensaios de 

múltiplo ambientes em clones pré-operacionais de P. taeda, aos 11 anos de idade. Fonte: 

Autor. 

 

Os testes foram implantados em delineamento em blocos completos ao acaso, com 

75 tratamentos (mais três testemunhas), oito repetições e uma planta por parcela. Aos 11 

anos de idade foram mensurados os seguintes caracteres silviculturais: diâmetro à altura 

do peito (DAP, cm) e altura total (m). Com base nos dados desses dois caracteres foi 

estimado o volume (m³). Para a estimativa do volume foi utilizada a expressão 1. 

                  𝐿𝑛(𝑣) = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛(𝑑) + 𝛽2𝐿𝑛(ℎ) + 휀𝑖 (DRUSZCZ, 2008)                (1) 

 

Onde: Ln é o logaritmo natural; v é o volume; d é o diâmetro; h é a altura ; 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 

são os coeficientes a serem estimados e 휀𝑖é o erro estatístico com distribuição normal. 

 

 

 

 

 

 



27 

4.1 Análises estatísticas  

As análises estatísticas foram realizadas no programa estatístico R Studio. Para isso, 

foram utilizados os pacotes lme4 (BATES et al., 2014), com ajustes para modelo misto, e 

o pacote GGEbiplotGUI (BERNAL et al., 2017) para as análises de estabilidade e 

adaptabilidade genotípica. A partir das análises de variância realizadas foram estimados 

os componentes de variação: Variância da interação (𝜎²𝑖), variância genotípica (𝜎²𝑔) e 

variância fenotípica (𝜎²𝑓). 

 

 

 

4.1.1 Análises individuais 

Para confirmar a existência de variação entre os tratamentos (incluindo as 

testemunhas) para os caracteres DAP, altura e volume, dentro de cada experimento, 

foi realizada uma análise de variância individual para cada ambiente (Tabela 2, 

Expressão 2). 

                                     𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 휀𝑖𝑗                                         (2) 

Em que 𝑌𝑖𝑗 é valor fenotípico médio do genótipo i no bloco j, 𝜇 é a média geral do 

experimento, 𝜏𝑖 é o efeito do genótipo i, 𝛽𝑗 é o efeito do bloco j e 휀𝑖𝑗 é o efeito do erro 

aleatório ou resíduo. 

 

Tabela 2 – Resumo do esquema da análise de variância individual considerando o 

delineamento experimental blocos completos ao acaso para o os testes clonais de P. taeda. 

FV GL  E(QM)  

Blocos b – 1 𝜎2 + 𝑡𝜎𝑏
2 

Tratamentos t – 1 𝜎2 + 𝑏𝜎𝑡
2 

Erro  (b – 1) (t – 1) 𝜎2 

 

4.1.2 Análise conjunta  

Para verificar o efeito da interação genótipos por ambientes foi realizada a análise 

conjunta considerando os quatros testes clonais. Para isso, foi adotado o seguinte modelo 

estatístico: 

                                        𝑌𝑖𝑗𝑘 =  𝑢 + 𝑎𝑖 + 𝑏𝑗 + 𝑟𝑘 + (𝑎𝑏)𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗𝑘                                   (3) 

 

Em que 𝑌𝑖𝑗𝑘 é o valor fenotípico do genótipo i no ambiente j, 𝑢 é a média geral do 

experimento, 𝑎𝑖 é o efeito dos genótipos (i=1,2,...p), 𝑏𝑗 é o efeito de local (j=1,2,...q), 𝑟𝑘é 
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o efeito da repetição k, (𝑎𝑏)𝑖𝑗 é o efeito da interação genótipos × local e 𝑒𝑖𝑗 o erro 

aleatório. Neste modelo, o efeito de tratamento (𝑎𝑖) é assumido como aleatório e o efeito 

de local (𝑏𝑗) como fixo.  

Esse tipo de modelagem o caracteriza como modelo misto, pois apresenta os dois tipos 

de efeitos, fixos e aleatórios (SEARLE, 1987). O esquema da análise de variância está 

apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Resumo do esquema da análise de variância conjunta considerando todos os 

locais e efeitos para o os testes clonais de P. taeda aos 11 anos de idade nos Passos Maia-

SC, Rio Negro-PR, Capão Bonito-SP e Sengés-PR. 

FV GL E(QM) 

Repetições r-1 
𝜎2 + 𝑔𝑙𝜎𝑟

2 

Genótipos g-1 𝜎2+[rg/(g-1)]𝜎𝑔𝑙
2 + [(rl)/(g-1)] ∑𝑔𝑖

2 

Locais l-1 𝜎2 + 𝑟𝑔𝜎𝑙
2 

GxL (g-1)(l-1) 𝜎2 + [𝑟𝑔/(g − 1)]𝜎𝑔𝑙
2  

Erro (gl-1)(r-1) 𝜎2 

FV: fonte de variação; GL: grau de liberdade; QM: quadrado médio; E(QM) esperança 

do quadrado médio; F: teste f; σ2: variância; g: efeito de genótipo; l: efeito de local; r: 

repetição e 𝜎𝑔𝑙: variância da interação. 

 

 

4.2 Estimativa de parâmetros genéticos e correlações  

Adicionalmente, foram realizadas estimativas de parâmetros genéticos utilizando o 

pacote GGEbiplot. As herdabilidades no sentido amplo (Expressão 4), e a acurácia da 

seleção (Expressão 5) foram estimadas. 

                  

                                                       ℎ̂𝐴
2 =

�̂�𝑔
2

�̂�𝑔
2+�̂�𝑒

2                                                       (4) 

                                                        𝐴𝑐 = √ℎ̂𝐴
2                                                         (5) 

 

Em que, �̂�𝑔
2 é Variância genotípica e 𝜎²𝑒 é a variância ambiental e ℎ̂𝐴

2 é a herdabilidade 

no sentido amplo. 

Foram estimados os coeficientes de variação genotípica (Expressão 6) e ambiental 

(Expressão 7), por meio dos componentes de variância genotípica (8) e ambiental (9). 
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                                              𝐶�̂�𝑔(%) =
√�̂�𝑔

2

�̅�
. 100                                                  (6) 

 

                                            𝐶�̂�𝑒(%) =
√𝑄𝑀𝑒

�̅�
. 100                                                  (7) 

 

Variância genotípica (𝜎𝑔
2):  𝜎𝑔

2 =
𝑄𝑀𝑡𝑟𝑎𝑡−𝑄𝑀𝑟𝑒𝑠

𝑟
                                                       (8) 

Variância ambiental (𝜎𝑒
2): 𝜎𝑒

2 = 𝑄𝑀𝑟𝑒𝑠                                                                   (9) 

 

Onde, 𝑄𝑀𝑒 é o quadrado médio do erro; 𝑄𝑀𝑡𝑟𝑎𝑡: quadrado médio do tratamento; 

𝑄𝑀𝑟𝑒𝑠: quadrado médio do resíduo; �̂�𝑔
2: variância genotípica; 𝜎𝑒

2: variância ambiental; 

m̅: média geral; 𝑟: repetição. 

 

A comparação entre local foi feita par a par a partir da correlação de Pearson 

(Expressão 10), obtida por: 

                                                          𝜌 =
𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

√𝜎(𝑋)
2 ∗𝜎(𝑌)

2  
                                              (10) 

em que ρ: estimador da correlação ambiental; 𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌): estimador da covariância 

ambiental; 𝜎(𝑋)
2 : variância ambiental para X ambiente; e 𝜎(𝑌)

2 : variância ambiental para Y 

ambiente. 

As correlações genotípicas entre os caracteres de crescimento foram estimadas 

para os quatro locais, para determinar qual variável (DAP ou altura) teria maior correlação 

genotípica com o volume. As correlações genotípicas foram obtidas por meio da 

expressão 11. 

                                                              𝑟𝑔(𝑥, 𝑦) =
𝑐𝑜𝑣𝑔(𝑥,𝑦)

𝜎𝑔𝑥𝜎𝑔𝑦
                                    (11) 

Em que 𝑟𝑔(𝑥, 𝑦): correlação genotípica entre caracteres x e y,  𝑐𝑜𝑣𝑔(𝑥, 𝑦): covariância 

genotípica entre os caracteres x e y, 𝜎𝑔𝑥: desvio padrão genotípico para o caráter x, e, e 

𝜎𝑔𝑦: desvio padrão genotípico para o caráter y. 

 

4.3 Valores genotípicos de cada clone  

Para aplicação do método de análise de adaptabilidade e estabilidade utilizando o 

modelo Genotype x Environment Interaction Biplot (GGE) é necessário a estimação de 

uma matriz dos valores genotípicos somados aos efeitos das interações genótipos por 

local (G + GxE) (Tabela 4), dada pela solução por quadrados mínimos ordinários para o 

Sistema de Equações Normais (SEN) correspondentes à análise conjunta, em que: 
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Média geral: �̂� =  �̂�..; 

Efeito de genótipo: �̂�𝑖 =  �̂�𝑖. −�̂�..; 

Efeito de ambiente: �̂�𝑗 =  𝑌.̂𝑗− �̂�..;  

Considerando-se que: 𝑌. . =  ∑ 𝑌𝑖𝑗/𝑔𝑒; 𝑌𝑖 . = ∑ 𝑌𝑖𝑗/𝑔; 𝑌.𝑗 = ∑ 𝑌𝑖𝑗/𝑒. 

A aproximação de quadrados mínimos e seu respectivo resíduo, correspondente 

ao termo geral da interação GxE , são dados por Y𝑖𝑗 = Y𝑖 . + Y.𝑗 − Y.  .; Portanto, (𝑔𝑒)𝑖𝑗 =

Y𝑖𝑗 − Y𝑖 . − Y.𝑗 + Y.  . . 

 

 

Tabela 4 – Representação da matriz dos efeitos dos valores genotípicos somados aos 

efeitos da interação genótipos por ambientes (GxE). 

 1 2 ... Q 

1 𝑔1(𝑔�̂�)11 𝑔1(𝑔�̂�)12 ... 𝑔1(𝑔�̂�)1𝑞 

2 𝑔2(𝑔�̂�)21 𝑔2(𝑔�̂�)22 ... 𝑔2(𝑔�̂�)2𝑞 

     

P 𝑔𝑝(𝑔�̂�)𝑝1 𝑔𝑝(𝑔�̂�)𝑝2 ... 𝑔𝑝(𝑔�̂�)𝑝𝑞 

 

 

4.4 Método GGE biplot 

Para o estudo utilizando o método GGE biplot foi realizada a análise da parte 

multiplicativa, pelo método SDV, da matriz de dupla entrada G + GxE. A maioria dos 

softwares disponíveis utiliza a técnica de decomposição do valor singular (SDV) para 

obter as componentes principais (CPs) e, neste caso, foi utilizado o modelo apresentado 

na expressão 12. 

𝐺 + 𝐺𝐸(𝑔+𝑔𝑒) = [(𝑔 + 𝑔𝑒)] =  ∑ 𝜆𝑘𝛾𝑖𝑘𝛿𝑗𝑘
𝑛
𝑘=1 + 𝜌𝑖𝑗          (12) 

Em que: 𝐺 + 𝐺𝐸(𝑔+𝑔𝑒)  é a matriz dos efeitos dos g genótipos somada aos efeitos das 

interações dos g genótipos por local; λk  o valor singular do k-ésimo eixo da análise dos 

componentes principais;  γik e δjk são os autovetores dos componentes principais 

genotípicos e ambientais para o k-ésimo eixo, respectivamente;  n é o número dos 

componentes principais retidos no modelo e  ρij é o ruído do ajuste do modelo 

multiplicativo.  

... 

... 

... 

... 

... 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a análise de variância realizada individualmente para os quatro locais, foi 

constatado que os genótipos apresentaram comportamento distinto (p<0,01) dentro de 

cada ambiente estudado (Tabela 5). Os coeficientes de variação (𝐶𝑉𝑒%) para o caráter 

DAP variaram entre 19,67% a 42,36% (Tabela 5), podendo essa variação ser explicada 

pelas diferenças climáticas e particularidades de cada ambiente. Os genótipos 

apresentaram maior crescimento no ambiente Rio Negro-PR situado no estado do Paraná 

na cidade de Rio Negro, onde também ocorreu a menor taxa de mortalidade de 8,13%. 

Resultados semelhantes foram encontrados por LOPES (2016) em plantios na cidade de 

União da Vitória/PR, onde os clones de P. taeda apresentaram bom desenvolvimento aos 

42 meses de idade, mostrando o potencial da região para o desenvolvimento da espécie. 

 

Tabela 5 – Resultados da análise de variância individual para os caracteres de 

crescimento de testes clonais pré-operacionais de P. taeda aos 11 anos de idade em quatro 

locais. 

Quadrados Médios  

FV Locais 

Passos Maia-SC Rio Negro-PR Capão Bonito/SP Sengés-PR 

Genótipo 37,800*** 63,880*** 118,570*** 94,592*** 

Resíduo 8,841ns 8,650 ns 14,152 ns 11,944 ns 

Média DAP (cm) 15,60  24,34 12,36 20,96 

Média Altura (m) 14,27 15,06 9,24 14,60 

Média Volume(m³) 0,188 0,211 0,082 0,183 

***significativo a 0,01; ns: não significativo; Fv: Fonte de variação; DAP: diâmetro a altura do 

peito. 

 

Foi realizada a estatística descritiva dos dados com o intuito de explorar de forma 

visual e robusta os resultados. É notável a existência de diferença de produtividade dos 

genótipos nos quatro locais (Figura 3). O que permite inferir que existe diferença 

fenotípica entre os clones para os caracteres de crescimento. 
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Figura 3 – Média e dispersão de médias para os caracteres de crescimento DAP 

(diâmetro a altura do peito- cm), Alt (altura-m) e Vol (volume-m3/ar.ano) para 

os plantios de P. taeda aos 11 anos de idade em quatro locais. 

 

Os caracteres de crescimento (Altura, DAP e volume) têm sido base para a seleção 

de árvores no melhoramento florestal para diferentes objetivos de uso da madeira (ISIK 

et al, 2005; MARTINEZ et al., 2012). E quando se trabalha com vários caracteres em um 

programa de melhoramento, é vantajoso verificar a existência de associação genotípica 

entre os mesmos. Neste estudo, as correlações genotípicas entre os caracteres de 

crescimento demonstraram associações positivas, significativas e consideravelmente 

altas (Tabela 6). Isso favorece a aplicação da seleção indireta de um caráter em relação 

ao outro. O que significa que a seleção para um caráter contribuirá para o melhoramento 

indireto da outro.  

 

Tabela 6 - Estimativa dos coeficientes de correlação genotípica entre os caracteres 

de crescimento (altura, DAP e volume) para testes clonais de P. taeda em clones 

aos 11 anos de idade em quatro locais. 

LOCAL 

Correlação genotípica  

DAP x Volume Altura x Volume Altura x DAP 

Passos Maia-SC 0,98** 0,85** 0,83** 

Rio Negro-PR 0,98** 0,86** 0,84** 

Capão Bonito/SP 0,96** 0,80** 0,78** 

Sengés-PR 0,98** 0,86** 0,84** 

**significativo a 0,01% de probabilidade pelo teste t 

 

Os resultados e principais discussões dessa pesquisa estarão se referindo ao caráter 

DAP, por ser um caráter de fácil mensuração e sujeito à menores erros de medição do que 
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a altura total e estimação do volume. Assim, esse caráter pode ser utilizado para a seleção 

direta com efeito indireto para altura e volume (SAMPAIO, 2000).  As associações entre 

caracteres de crescimento têm sido reportadas como alta na literatura e corroboram com 

os resultados encontrados na presente pesquisa (SAMPAIO, 2000; PALUDZYSZYN et 

al., 2002; PALUDZYSZYN et al., 2003; MISSIO et al. 2004; DIAS, 2013). 

No presente estudo, a precisão experimental associada às análises individuais por 

ambiente, considerando os diferentes caracteres, foram inferidas com base nos valores 

dos coeficientes de variação ambiental (𝐶𝑉𝑒%), que variaram de 13,91% a 19,16%. Em 

concordância à classificação de Pimentel-Gomes e Garcia (2002) e, usado como 

referência para os valores de coeficiente de variação ambiental, os resultados 

apresentaram moderado nível de variação, o que mostra boa precisão dos ensaios, e 

corroboram com outros trabalhos com espécies florestais (MASSARO et al., 2010; 

MORAES et al., 2014). Quando se avalia clones pré-operacionais nas etapas finais de um 

programa de melhoramento, ensaios múltiplos locais são fundamentais que sejam bem 

conduzidos e que se tenha alta precisão experimental (RESENDE; DUARTE, 2007). 

Verificou-se que as particularidades entre os locais de plantio do teste de múltiplos 

locais influenciaram nas relações ecofisiológicas dos indivíduos, o que refletiu no 

desenvolvimento dos mesmos. Para o caráter DAP, por exemplo, os genótipos plantados 

no teste clonal no município de Rio Negro-PR, apresentaram desenvolvimento médio em 

termos de DAP (24,34 cm) superior à média geral dos locais (20,08 cm). Isso significa 

que este ambiente contribuiu da melhor forma para a expressão do potencial genético dos 

clones plantados. Considerando novamente o DAP, é possível observar que o mesmo 

variou de 12,36 cm à 24,34 cm, e para os demais caracteres observou-se também ampla 

variação (Tabela 7). 

 A presença de variabilidade genotípica pode ser constatada e mensurada pelo 

coeficiente de variação genotípico 𝐶𝑉𝑔(%), que expressa a magnitude da variação 

existente em relação à média do caractere (RESENDE, 1991). Os coeficientes de variação 

genotípico (𝐶𝑉𝑔%) apresentaram valores superiores a 10% em todos os locais (Tabela 7), 

indicando a presença de considerável variabilidade genotípica, com a possibilidade de se 

praticar efetiva seleção entre clones. Os menores valores de 𝐶𝑉𝑔(%) foram encontrados 

nos locais Passos Maia-SC (12,29%) e Capão Bonito-SP (14,88%).  
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Tabela 7 – Estimativa de parâmetros genéticos para o caráter DAP em plantios de P.taeda 

aos 11 anos de idade, para os locais: Passos Maia-SC, Rio Negro-PR, Capão Bonito-SP e 

Sengés-PR 

DAP (cm) 

Locais Média geral  �̂�2
𝑔 �̂�𝑓

2 �̂�²𝑒  𝐶𝑉𝑔(%) CVℯ(%)  ℎ𝑚𝑐
2  

Passos Maia-SC 15,60 5,26 14,17 8,90 12,29 15,99 0,37 

Rio Negro-PR 24,34 9,66 18,72 8,61 16,03 15,13 0,52 

Capão Bonito/SP 12,36 4,85 9,04 4,18 14,88 13,91 0,53 

Sengés-PR 20,96 13,67 25,46 11,78 20,52 19,16 0,53 

�̂�2
𝑔: variação genotípica; �̂�𝑓

2: variação fenotípica; �̂�𝑒
2: variação ambiental; 𝐶𝑉𝑔(%): 

coeficiente de variação genotípico; 𝐶𝑉𝑒(%): coeficiente de variação ambiental; ℎ𝑚
2 : 

herdabilidade média de clones. 

 

 As herdabilidades média de clones (ℎ𝑚𝑐
2 ) variaram de 0,37 a 0,53 para DAP, 

indicando expressivo controle genético. Estas estimativas estão em consonância com as 

relatadas para P. taeda aos 12 anos de idade (ISIK et al. 2005; MARTINEZ, 2012). Esses 

valores demonstram que há potencial em se realizar seleção a partir de média de clones. 

A herdabilidade média de clones é estimada quando se usam médias como unidade de 

avaliação e de seleção e possui maior nível de precisão, devido a diminuição dos erros 

experimentais e incremento do número de repetições (ROSADO et al., 2012). 

 Vale ressaltar que uma das funções importantes desse parâmetro é seu papel 

preditivo, onde é expressa a confiabilidade do valor fenotípico como um guia para o valor 

genético, ou mesmo o grau de correspondência entre os valores fenotípicos e genotípicos 

(VENCOVSKY e BARRIGA, 1992; CORNELLIUS, 1994). No ambiente Sengés-PR as 

herdabilidades foram maiores, o que indica que esse ambiente proporcionou maior 

variação na expressão genotípica dos clones, em função do maior controle genético. 

É importante também empregar metodologias de correlação entre locais, pois a 

seleção de genótipos com adaptação específica pode ser limitada ou até mesmo inviável 

para algumas culturas, esse tipo de seleção deve ser feito para pelo menos um grupo de 

locais semelhantes (RAMALHO et al., 1993; ANNICCHIARICO, 2002; PEREIRA et al., 

2008). Nesse sentido, a estratificação ambiental é interessante para o melhorista 

(ANNICCHIARICO, 2002). Para tanto, foi realizado o procedimento de correlação par a 

par com todos os locais do ensaio, utilizando a correlação de Pearson. Houve correlação 

significativa entre os locais Rio Negro-PR e Sengés-PR (Tabela 8). Para Tambarussi et 

al. (2010), é importante compreender as correlações no processo de seleção de genótipos 

superiores em programas de melhoramento. Considerando os resultados obtidos na 
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correlação feita entre os locais, constatou-se que houve baixa interação genótipos por 

ambientes entre os locais Rio Negro-PR e Sengés-PR, levando em conta a alta correlação 

entre eles.  

 

Tabela 8 – Correlação de “Pearson”, considerando caráter DAP, entre os locais testados, 

Rio Negro-PR, Capão Bonito-SP e Sengés-PR, em plantios de clones pré-operacionais de 

P. taeda aos 11 anos de idade. 

 Passos Maia-SC Rio Negro-PR CapãoBonito-SP Sengés-PR 

Passos Maia-

SC 
- 0,38ns 0,56∗∗ 0,26ns 

Rio Negro-PR - - 0,64∗∗ 0,69∗∗ 

Capão Bonito-

SP 
- - - 0,013ns 

Sengés-PR - - - - 

** Significativo a 0,01%; ns: não significativo  

 

A correlação entre os testes de Rio Negro-PR e Sengés-PR foram de alta magnitude, 

podendo-se presumir que a interação nesses locais foi de baixa intensidade. A baixa 

correlação entre Passos Maia vs Rio Negro e Passos Maia vs Sengés, por exemplo, indica 

a presença de interação GxE do tipo complexa. Nesse caso há necessidade da indicação 

de clones específicos para locais diferentes, para se obter maximização nos ganhos 

genéticos mais elevados (VENCOVSKY e BARRIGA, 1992).  

Existe uma variação entre clones de P. taeda para os caracteres avaliados, tanto 

nas análises individuais por ambiente quanto na análise conjunta.  Observou-se que o 

ambiente afetou a expressão dos genótipos. Lembrando que o efeito de ambiente neste 

estudo é devido a ação combinada de fatores previsíveis e imprevisíveis (ALLARD; 

BRADSHAW, 1964). 

Em concordância com (CRUZ; CRUZ e REGAZZI, 1994; LYNCH e 

WALSH,1998), a presença de interação está relacionada a dois fatores: o primeiro fator, 

o simples, é consequência da diferença de variabilidade entre os genótipos nos respectivos 

local; o segundo, é o complexo, proporcionado pela inconsistência da superioridade dos 

genótipos diante da variação ambiental, o que torna o processo de seleção mais difícil. 

Apesar de existir condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da espécie, 

o local de plantio Passos Maia-SC apresentou a maior taxa de mortalidade (15,31%) e um 

dos mais baixos rendimentos na produtividade em relação aos demais locais. Isso pode 

ser consequência de um conjunto de fatores que contribuíram para a interação nesse 

ambiente. Informações específicas do local contribuem para o entendimento da interação 
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genótipos por ambientes. No entanto, o local foi anteriormente usado como pasto para a 

criação de gado, o que possivelmente levou à um processo de compactação do solo devido 

ao pastoreio e também apresenta solos com baixa umidade (Informações pessoais). Para 

o plantio de P. taeda nesse local, foi utilizado para preparo do solo o Ripper de 25cm, 

indicado para solos rochosos e compactados, o que sustenta a ideia de que o solo 

compactado e a baixa umidade tenham contribuído para a esse resultado, levando a algum 

tipo de dificuldade para as mudam desenvolverem seu sistema radicular, com a resistência 

do solo aumentada por esses fatores. DOUGHERTY e GRESHAM (1988) afirmam que 

o desenvolvimento radicular é o fator mais importante na sobrevivência e crescimento de 

pinus, no primeiro ano de plantio.  Até que o sistema radicular se desenvolva, as mudas 

não têm condições de suprir as suas necessidades, principalmente em solos de baixa 

fertilidade ou de pouca disponibilidade de água para as plantas (DEDECEK, 2005). E 

também, Entre todos os fatores ambientais que afetam a produtividades das plantas, o 

solo é o mais facilmente modificado com o manejo (POWERS; MORRISON, 1996) 

Capão Bonito-SP apresentou correlação significativa com Passos Maia-SC, as 

particularidades ambientais também podem ter interagido com o desenvolvimento dos 

clones. Durante a instalação, área do plantio não sofreu nenhum preparo do solo, as mudas 

foram dimensionadas em um espaçamento de 2,5m x 2,0 m em um Latossolo com 

profundidade 80 cm. As temperaturas nessa região são mais amenas, característica de 

clima subtropical. Apesar de o P. taeda se desenvolver bem em locais frios, a espécie 

prefere regiões com verões longos e quentes e invernos moderados (DEDECEK, 2005). 

Além disso, diversos fatores ligados ao solo e a qualidade de sítio podem ter contribuído 

para a baixa produtividade dos clones neste local, tais como textura do solo, 

características físicas, químicas e mineralógicas dos solos, climáticas, fisiográficas e 

fatores bióticos (CARVALHO, 1999). 

Os locais onde os clones apresentaram melhor desempenho em produtividade, 

considerando médias de DAP, foram Rio Negro-PR (24,34) e Sengés-PR (20,96), os quais 

apresentaram significativa correlação entre si. Em Rio Negro-PR não houve nenhum tipo 

de preparo do solo, o espaçamento foi de 2,0 m x 2,5 m, em solo úmido e com 

profundidade de 60 cm, a temperatura média de 24 ºC em conjunto com as demais 

informações de solo fazem deste um local potencial para o cultivo do P. taeda. Já, para 

Sengés-PR, houve uso do Hole de 30 cm no plantio, o que pode beneficiar as mudas 
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enquanto o alcance das camadas mais profundas e úmidas do solo. O espaçamento 

adotado neste local foi de 3m x 2m, diferente dos demais locais.  

 Em relação a análise conjunta (Tabela 9), o efeito interação GxE foi significativo, 

o que permite inferir que os genótipos não apresentaram comportamento coincidente nos 

diferentes locais de ensaio, existindo assim a interação genótipos por ambientes do tipo 

complexa. Isto pode estar relacionado aos fatores ambientais ou o diferente tipo de 

preparo do solo e espaçamento adotado em cada local. O 𝐶𝑉𝑒% para o caráter DAP na 

análise conjunta foi de 16,46%, demonstrando boa precisão experimental do conjunto de 

ensaios. Esses valores se aproximam aos encontrados por (PAULA et al., 2002; ROCHA 

et al.,2007; RESENDE et al., 2015), estudando espécies florestais. A média geral dos 

ensaios foi de 20,08 cm para DAP, demonstrando o alto potencial produtivo. 

 

Tabela 9 – Resumo da análise de variância conjunta para os locais testados, com 75 

genótipos e três testemunhas de P. taeda aos 11 anos de idade, para os locais: Passos 

Maia-SC, Rio Negro-PR, Capão Bonito-SP e Sengés-PR). 

FV GL Quadrados médios 

Local 3 3.588,1***  

Genótipos 76 255,6*** 

Local:Blocos 28 9, 7𝑛𝑠  

Interação GxA 209 25,4*** 

Resíduo 1.530 11,0 

𝐶𝑉𝑒 (%) 16,46  

ns: Não significativo; FV: fator de variação; GL: graus de liberdade; *** significativo 

à 0,001% 

 

Os gráficos GGE biplot (Yan et al., 2000) foram construídos a partir dos BLUPs 

dos 75 genótipos de P. taeda, resultante da análise conjunta, considerando os quatro 

locais. A matriz foi constituída dos 10 melhores e 10 piores genótipos (Tabela 10), cada 

genótipo foi numerado para facilitar a visualização nos gráficos. Os gráficos são baseados 

em análise de componentes principais com base na decomposição em valores singulares 

(SVD, Singular Value Decomposition). Portanto, cada um deles explora a variação dos 

BLUPs diferentemente, possibilitando uma interpretação importante e direcionada dos 

resultados para o melhoramento.  
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Tabela 10 – Média de DAP, em cm dos 10 melhores e 10 piores genótipos de P. taeda, 

aos 11 anos de idade, para os locais: Passos Maia-SC, Rio Negro-PR, Capão Bonito-SP 

e Sengés-PR. 

GENÓTIPO 

PASSOS 

MAIA 

RIO 

NEGRO 

CAPÃO 

BONITO  SENGÉS 

G12 14,9 27,1 17,2 24,0 

G16 23,2 22,5 18,2 23,9 

G36 21,6 23,3 18,3 23,7 

G21 20,9 22,8 15,8 22,6 

G37 24,1 25,4 17,3 22,6 

G39 21,18 23,5 17,8 21,3 

G15 12,1 24,7 18,7 24,7 

G23 19,0 22,6 15,2 21,5 

G52 18,2 22,9 13,9 21,0 

G24 21,0 21.6 15,8 20,9 
G42 14,4 15,8 15,1 14,6 
G73 17,4 14,7 11,9 13,1 
G76 17,1 15,7 13,0 12,9 
G2 15,2 14,8 11,5 17,0 

G72 17,6 14,0 12,3 10,2 
G19 13,7 16,6 11,7 14,4 
G9 16,9 14,1 14,3 10,1 

G20 10,8 15,6 9,9 9,4 
G30 14,8 16,1 11,4 16,3 
G3 12,2 13,0 9,6 9,4 

 

Na tabela 11, pode-se observar o ordenamento dos 10 melhores genótipos 

comparados às três testemunhas do ensaio, as testemunhas são clones comerciais 

operacionais, e como podemos inferir, todos os 10 clones foram melhores que as três 

testemunhas 

 

Tabela 11 – Ordenamento dos genótipos de P. taeda superiores nas análises 

considerando de forma conjunta a produtividade, estabilidade e adaptabilidade do 

genótipo, para o caráter DAP, quando comparados às testemunhas: Check1; Check2 e 

Check3.  

Posição 

(ranking) 
Genótipo 

Ganho em relação às testemunhas 

Testemunha  1 Testemunha 2 Testemunha 3 

1 G37 18,25% 19,46% 22,50% 

2 G16 16,75% 17,99% 21,09% 

3 G36 15,90% 17,14% 20,27% 

4 G39 12,77% 14,06% 17,30% 

5 G12 12,16% 13,46% 16,73% 

6 G21 10,98% 12,30% 15,61% 

7 G15 8,87% 10,22% 13,61% 

8 G23 6,66% 8,04% 11,51% 

9 G24 5,08% 6,41% 9,94% 

10 G52 3,83% 5,26% 8,84% 
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Quando se utiliza de dados fenotípicos em diferentes locais, é desejável que se 

faça a identificação de clones mais estáveis empregando métodos para se estudar a 

interação GxE. A análise deve ser feita com a menor quantidade de eixos (componentes 

principais) e maior poder explicativo pois, o aumento do número de eixos acarreta no 

aumento no percentual de ruído, reduzindo o poder preditivo (OLIVEIRA et al., 2003).  

Considerando os resultados obtidos, observou-se que os componentes principais CP1 e 

CP2 explicaram grande parte dos efeitos de genótipo e da interação GxE (87,56%).  

No gráfico GGE biplot, o primeiro componente principal (eixo das abcissas) está 

relacionado à adaptabilidade, representando também o desempenho médio dos genótipos, 

o segundo componente principal (eixo das ordenadas) é associado a estabilidade (YAN 

et al., 2000). Os genótipos com maior distância do eixo 𝓎, em direção à seta do gráfico, 

apresentam maior adaptabilidade. Em relação a estabilidade, os genótipos com menor 

distância em relação ao eixo 𝓍 apresentam maior estabilidade. Dessa forma, os genótipos 

5 e 3 se destacam por associarem boa adaptabilidade e estabilidade, o genótipo 5 destaca-

se também por apresentar maior produtividade em termos de DAP (Figura 4). Seguindo 

essa mesma linha de raciocínio, os locais Sengés-PR e Rio Negro-PR foram os que 

proporcionaram maior adaptabilidade, enquanto os locais Capão Bonito-SP e Passos 

Maia-SC proporcionaram menor adaptabilidade aos genótipos em teste. 
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Nos gráficos “Média vs. Estabilidade” (Figura 5) observamos uma correção nos 

eixos com os componentes principais em função das médias dos genótipos, indicando 

assim qual o material genético que obteve o melhor desempenho. Este tipo de gráfico 

possibilita uma análise combinada entre o desempenho médio dos genótipos, 

adaptabilidade e estabilidade, o que fornece informações quanto a identificação de 

genótipos com desempenho superior além de indicar de forma segura a recomendação de 

clones, reforçando o sucesso com a seleção (SILVA et al. 2011). A técnica GGE biplot 

resultou na seleção dos genótipos 5, 4, 3, 6 e 7 os quais apresentaram boa produtividade, 

no entanto, os genótipos 6 e 7 apresentaram baixa estabilidade. O genótipo 20 foi o que 

apresentou menor produtividade e o 1, apesar de ter sido bem produtivo em um dos locais, 

foi o menos estável. O genótipo 16 manteve boa estabilidade, porém com a adaptabilidade 

Figura 4 – Gráfico GGE Biplot para os 10 piores e 10 melhores clones de 

Pinus taeda avaliados em quatro locais (Passos Maia-SC, Rio Negro/PR, 

Capão Bonito/SP e Sengés-PR), em plantios de 11 anos de idade. CP1: 

componente principal 1, CP2: componente principal 2. 
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baixa. A eficiência em selecionar genótipos quanto a produtividade, adaptabilidade e 

estabilidade de forma conjunta usando essa técnica é constatada por diversos autores na 

literatura (PAGLIOSA, 2015; SILVA, 2016; GESTEIRA, 2017; SANTOS, 2017). 

 

 
Figura 5 – GGE Biplot “Média vs Estabilidade” para os 10 piores e 10 

melhores clones de Pinus taeda avaliados em quatro locais (Passos Maia-

SC, Rio Negro-PR, Capão Bonito-SP e Sengés-PR), em plantios de 11 anos. 

CP1: componente principal 1, CP2: componente principal 2. 

  

O estudo da adaptabilidade e estabilidade pelo método GGE biplot fornece 

inúmeras vantagens, e dentre elas, a que ambos os eixos (PC1 e PC2) estão na mesma 

unidade, permitindo assim, a comparação relativa dos genótipos nos diferentes locais 

(SILVA, et al. 2011). Por meio dessa metodologia, pode-se realizar a estratificação dos 

locais, a partir de um algoritmo que define macro-ambiente (BERTOLDO et al., 2009) e 

uma ótima ferramenta para essa comparação é o gráfico “Quem Ganhou Onde” que 

realiza uma subdivisão entre genótipos e local em regiões chamadas macro-local, esses 

são delimitados por um polígono e linhas vermelhas. Tanto os genótipos como os local 

contidos nessas regiões apresentam adaptação específica entre si. Os genótipos 
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localizados no vértice do polígono, formadores de macro-local, são os mais favoráveis 

para aquele grupo, tendo o maior rendimento em pelo menos um dos locais e é um dos 

genótipos com melhor desempenho nos outros locais do grupo (YAN e RAJCAN, 2002). 

 No gráfico resultante (Figura 6), forma-se um macro-ambiente com os locais 

Sengés-PR e Rio Negro-PR, e os genótipos 3 e 5 tiveram boa adaptação nessa região 

formada. O ambiente Capão Bonito-SP foi onde os genótipos apresentaram menor 

desempenho no geral, portanto, dessa forma conclui-se que as condições ambientais desse 

sítio não proporcionam boa adaptação aos materiais genéticos testados. O genótipo 2 foi 

o que demonstrou melhor resultado e adaptação específica no ambiente Capão Bonito/SP. 

 
Figura 6 – GGE biplot “Quem ganhou onde” para os dados de produção 

em DAP para clones pré-operacionais de P. taeda avaliados em quatro 

locais (Passos Maia-SC, Rio Negro-PR, Capão Bonito-SP e Sengés-PR) 

aos 11 anos de idade. 

A metodologia GGE biplot tem sido reconhecida como revolucionária na 

abordagem de análise gráfica bidimensional para melhoramento e pesquisa genética 

incluindo, também, análise de estabilidade e adaptabilidade na recomendação de 

genótipos, uma vez que o rendimento medido de cada cultivar em cada ambiente de teste 
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é um resultado do efeito principal do genótipo (G), do efeito principal do ambiente (E) e 

do efeito de interação genótipos por ambientes (GE) (YAN e KANG, 2003). 

Para a classificação dos genótipos (Figura 7), o genótipo que mais se aproximou 

do ideal, que obteve elevada produtividade, adaptabilidade e estabilidade no grupo de 

locais testados foi o 5. Esse genótipo é tomado como referência para a classificação dos 

demais, logo, os mais próximos, por consequência, são classificados como melhores.  

O CP 2 está associado à estabilidade genotípica no gráfico biplot. Assim, os 

genótipos de alto rendimento podem ser divididos em grupos estáveis e não 

estáveis.  Nesse sentido, os genótipos 5, 3, 4 e 6 apresentaram desenvolvimento em DAP 

satisfatórios. Os locais Sengés-PR e Rio Negro-PR indicam alta correlação (Figura 7), 

como é esperado devido a correlação significativa entre esses, comentada anteriormente. 

 

 
Figura 7 – GGE Biplot “Classificação de genótipos” de clones pré-operacionais de P. 

taeda, aos 11 anos de idade, avaliados em quatro locais (Passos Maia-SC, Rio Negro-

PR, Capão Bonito-SP e Sengés-PR).CP1: componente principal 1, CP2: componente 

principal 

 

https://scialert.net/fulltext/?doi=ijpbg.2011.59.75#3712_b
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CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos na pesquisa permitiram as seguintes conclusões: 

• As herdabilidades médias de clones encontradas variaram de média a alta 

magnitudes, mostrando moderado controle genético dos caracteres avaliados. 

• Existe diferença entre os genótipos nos diferentes locais e a interação GxE é 

significativa e do tipo complexa. 

• Os genótipos superiores indicados pela metodologia GGE biplot foram: 5, 3, 4, 6 

e 7. 

• Em Rio Negro-PR e Sengés-PR são os locais onde os clones apresentaram melhor 

desempenho em produtividade e alta correlação entre si.  
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