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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi selecionar ambientes mais representativos de uma rede de

ensaios conduzido em 22 ambientes na safra 2006/07 e 11 na safrinha no ano de 2007. Conside-

rando-se a variável produtividade de grãos, estimou-se o grau de associação no ordenamento dos

36 híbridos entre cada ambiente e as Conjuntas Geral, Safra, Safrinha, Meio Norte, Safra Alto e

Safra Baixo, através da estimação do coeficiente de correlação de Spearmam, r, entre cada ambi-

ente e as Conjuntas. Ambientes foram considerados como representativos, quando obtiveram va-

lores de r maiores que 0,6 ou independentes, quando apresentaram, valor de r não significativa-

mente diferentes  de zero. Em relação a Conjunta Geral,  as demais  conjuntas Safra,  Safrinha,

Meio Norte, Safra Alto e Safra Baixo, respectivamente apresentaram o valor de r de 0,98; 0,89;

0,28; 0,88 e 0,75. Dois ambientes, Patos de Minas e Londrina Safrinha 2, apareceram quatro ve-

zes entre os mais representativos dentre as seis conjuntas, outros três ambientes apareceram em

três conjuntas com valores de r acima de 0,6. Ambientes das regiões Meio-Norte e Nordeste fo-

ram classificados como independentes, mas devem ser mantidos na rede de ensaios pela grande

importância desta região para a produção de milho brasileira.

Palavras-chave: Interação genótipos x ambientes; Correlação; Zea Mays



ABSTRACT

The  objective  of  this  work  was  to  select  the  most  representative  environments  of  a

network trial conducted in 22 environments in crop and 11 in the second crop. Considering the

variable yield, estimated the degree of association in the planning of the 36 hybrids between each

environment and the conjoint General, Crop, Second Crop, North Middle, High Crop and Low

Crop,  by  estimating  the  correlation  coefficient  Spearman,  r,  between  each  environment  and

Conjoint. Environments were considered representative and have obtained higher values of r than

0.6  or  independent  when  presented,  r  value  not  significantly  different  from zero.  Regarding

Conjoint General,  the other conjoint Crop, Second Crop, North Middle,  High Crop and Low

Crop, respectively showed the value of r 0.98; 0.89; 0.28; 0.88 and 0.75. Two environments,

Patos de Minas and Londrina Safrinha 2, were four times among the best among the six conjoint,

three other environments were in three conjoint with  r values above 0.6. Environments of the

regions Mid-North and Northeast were classified as independent, but must be kept on the network

testing by the great importance of the region for the Brazilian corn production

Keywords: genotype x environment interaction; Correlation; Zea mays
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1 INTRODUÇÃO
O milho é  um cereal,  dos mais  antigos cultivados pelo homem,  plantado em vários

locais  no  mundo  e  de  inúmeras  formas  de  manejo.  O  cultivo  do  milho  no  mundo

principalmente esta distribuído entre três países, Estados Unidos, China e Brasil que juntos

tinham quase metade (46%) da área cultivada no mundo e representaram 67% da produção

mundial na safra 2013 (FAOSTAT, 2014).

No Brasil é plantado em todo território. Atualmente grande parte do milho produzido é

utilizado na ração para aves e suínos. Um levantamento sobre a produtividade de milho no

Brasil de junho de 2015 indicou que a produtividade em 1976/77 de 1632 kg/ha enquanto na

safra 2014/15 a produtividade estimada será de 5181 kg/ha (CONAB, 2015). A área estimada

de  milho  plantada  na  safra  e  safrinha  2014/15 é  de  15,4  milhões  de  hectares,  com uma

produção nacional estimada de 80,2 milhões toneladas (CONAB, 2015).

O  Brasil  é  um  país  de  grandes  dimensões,  abrangendo  assim  diversos  tipos  de

ambientes,  variando  entre  eles  clima,  solo,  temperatura  média  anual  entre  outros  fatores.

Várias  empresas  estão  no  mercado  com  programas  de  melhoramento  genético  e

desenvolvendo materiais  para o mercado agrícola  brasileiro,  inúmeras  metodologias  estão

descritas na literatura para avaliar a interação do genótipo com o ambiente (adaptabilidade e

estabilidade).  Dentre  elas  podemos  citar  algumas  como  Annicchiarico  (1992),  Eberhart  e

Russell (1966) e Lin e Binns (1988), modificado por Carneiro (1998). Para a seleção dos

materiais  mais  promissores,  que  são  os  mais  adaptados  e  estáveis,  são  realizados  vários

ensaios de competição em diferentes ambientes da Safra e Safrinha (ou segunda safra). Mas

para  isso  requer  que  os  ensaios  de  competição  sejam realizados  em muitos  locais  e  em

diferentes  macrorregiões.  Demandando grandes  investimentos  em rede de ambientes  mais

representativos das principais regiões produtoras e épocas de plantio. 

Em anos em que o investimento é baixo obrigatoriamente deve cortar gastos. Uma das

formas de reduzir esses gastos é diminuindo o número de locais nos ensaios de rede. Sendo

importante selecionar os ambientes mais representativos ou excluir os que não vão modificar

as predições dos melhores materiais avaliados.

Um método que facilita bastante a identificação dos ambientes mais representativos é o

de correlação, que consiste em avaliar o quanto que uma determinada variável se comporta

em  relação  a  outra.  Basicamente  quanto  maior  for  a  consistência  no  ordenamento  no

desempenho dos híbridos entre os ambientes, mais próximo de 1 é o valor da correlação entre

os ambientes. 
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O presente trabalho tem como objetivo indicar dentre alguns ambientes utilizados nas

avaliações em rede de cultivares de milho, quais são os mais representativos das conjuntas

Geral, Safra, Safrinha, Meio Norte, Safra Alto e Safra Baixo, reduzindo assim o número de

ambientes que participam de ensaios em rede nestes macroambientes.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A cultura do milho

O  milho  (Zea  mays L.)  pertence  à  família  Poacea  (Gramineae),  subfamília

Panicoideae, tribo maydeae, gênero Zea.  Essa mesma família pertence a cana-de-açúcar, o

sorgo, o trigo e outras culturas  importantes  no Brasil.  O milho  é uma espécie  alógama e

diploide.  Os  primeiros  cultivos  de  milho  começaram  na  America  Central  pelos  povos

indígenas que ali residiam. (Abimilho, 2015). 

Durante as primeiras navegações os colonizadores levaram aquelas sementes que os

índios se alimentavam bem palatáveis e gosto que agradava, assim começou a disseminar o

milho para o resto do mundo. O México, que tem consumo médio de 63 Kg/habitante/ano, em

torno de 3,5 vezes mais do que a média brasileira no consumo de milho, que esta próximo de

18 Kg/habitante/ano  (Abimilho,  2015). O México  é  considerado o centro  de  origem,  por

encontrar  a  maior  diversidade  da  espécie  no  mundo.  O  milho  é  uma  espécie  totalmente

domesticada,  atualmente a espécie não é capaz de sobreviver sem os cuidados do homem

(Magalhães, et al. 2002).

O milho alimentou milhões de pessoas na América, pois era a base da alimentação dos

povos indígenas. No Brasil é bastante utilizado para alimentação humana, mas a maior parte

da produção brasileira é destinada a alimentação animal, e cerca de 70% (Embrapa, 2014).

Em todas as regiões brasileiras se encontram produtores de milho, pois seu cultivo é habito

cultural,  desde  pequenos  produtores  com  a  baixa  tecnologia  de  produção  e  baixa

produtividade e produtores altamente mecanizados que são os lideres de mercado utilizando

alta tecnologia de produção, obtendo ganhos de produtividade excepcionais. Geralmente as

regiões com fazendas de maior produtividade se encontram nas regiões centro-oeste e sul do

país,  essas  regiões  possuem  condições  edafoclimaticas  adequadas  a  cultura,  observa-se

também  que  nesses  locais  se  encontram  as  maiores  regiões  produtoras  e  altamente

tecnificadas.  Em contrapartidas  a  região  nordeste  é  onde  possui  as  menores  médias  por

produtores (CONAB, 2015).

Isso pode ser explicado pelas condições do clima predominantemente árido e o baixo

investimento em tecnologia, com exceção da MATOPIBA, uma região que abrange parte dos

estados  do  Maranhão,  Tocantins,  Piauí  e  da  Bahia,  que  atualmente  é  uma  região  muito

tecnificadas e bastante produtiva na safra e safrinha do mercado agrícola brasileiro, se tornado

umas das principais regiões produtoras de milho atualmente.

Em pouco mais de 10 anos o Brasil passou de mero coadjuvante na produção mundial

de milho, para um dos três maiores produtores mundiais (FAOSTAT, 2014). Nos últimos 10
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anos o Brasil quase que dobrou (aumento de 86%) a produção de milho e a área cultivada teve

um acréscimo de aproximadamente 20% (CONAB, 2015).

O  aumento  de  produtividade  se  deve  a  adoção  de  tecnologias  que  incrementam  a

produção,  como  manejo  adequado,  com  a  utilização  de  híbridos,  mecanização  agrícola,

correção do solo, os transgênicos para o controle de pregas e plantas daninhas entre outras

mais. No Brasil na década de 90 a produtividade média da cultura do milho vem crescendo,

principalmente devido aos ganhos em produtividade obtidos nos programas de melhoramento

e  nos  sistemas  de  produção  (Embrapa,  2015).  Esse  aumento  da  produção  se  deve

provavelmente ao desenvolvimento de cultivares superiores e híbridos, que são produzidos a

partir  de  linhagens  endogâmicas  de  baixa  produtividade  que  quando  cruzadas  entre  si

produzem a geração F1 com alto grau de heterose, sendo muito mais produtivos que os pais.

O aumento da produção brasileira se deve também a adoção de materiais resistentes a pragas e

tolerantes às herbicidas, como os híbridos transgênicos.

As variedades de polinização aberta, com baixo desempenho produtivo, foram perdendo

espaço  à  medida  que  novas  linhagens  foram  descobertas,  possibilitando  a  obtenção  de

híbridos  muito  produtivos  em relação  às  variedades  de  mercado.  Híbridos  de  milho  são

materiais  mais  produtivos  da  cultura,  mas  cuidados  devem ser  adotados,  pois  são menos

rústicos que as variedades, não são indicados para pequenos produtores que sejam poucos

tecnificados,  pois  estas  plantas  exigem  maiores  cuidados  durante  o  seu  ciclo,  desde  a

adubação necessária, adubação de cobertura,  manejo de pragas e irrigação, para que esses

materiais atinjam o máximo da sua produção.

Um grande problema no Brasil é que em diferentes regiões a produtividade varia, pois

ainda existe grande número de pequenos produtores que praticamente não fazem o uso de

tecnologias para a produção de milho. Dados da CONAB (2015) mostram que no nordeste

brasileiro é onde se encontra a menor média por hectare, 2,6 t/ha e contrapartida a região sul a

maior com 6,1t/ha. Essa diferença de produção pode ter influência do clima, pois no sul do

país as temperaturas são mais amenas que no nordeste e o tipo de solo que na região sul, é

onde se encontra os melhores tipos de solo em grande extensão do país, que se localizam a

oeste do Paraná e de Santa Catarina. Isso faz com que exista uma dificuldade em recomendar

híbridos para ambas as regiões. Assim entra em uma parte do melhoramento em que se tenta

encontrar materiais mais adaptados, que engloba os estudos de adaptabilidade e estabilidade,

que leva em consideração a interação do genótipo com o ambiente, pois é bem provável que

em ambientes diferentes,  os materiais  se comportaram de maneiras diferentes,  fato que se

denomina interação genótipo ambiente.
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2.2 Interação Genótipos x Ambientes

Inúmeros trabalhos são realizados com a cultura do milho para auxiliar os programas

de melhoramento a selecionar genótipos adequados para os vários ambientes do Brasil. Entre

esses estudos, geralmente se avalia a relação do genótipo com o ambiente, na tentativa de

selecionar os melhores genótipos. A produtividade é uma característica quantitativa, ou seja,

poligênica.  Portanto  muitos  genes  estão  envolvidos  na expressão do caráter.  A expressão

dessa característica quantitativa sofre grande influência da interação genótipos x ambientes. 

No processo de melhoramento  de plantas  os materiais  promissores  geralmente  são

testados em vários locais. Essa prática tem como finalidade observa a interação dos genótipos

com os ambientes, o que é perfeitamente identificado pela mudança no ranking dos genótipos

de  acordo  com  a  variação  dos  ambientes.  Existem  dois  tipos  de  interação  genótipo  x

ambiente, a simples e a complexa. Interação simples consiste em não há alteração no ranking

dos híbridos em diferentes ambientes. A interação complexa é a que mais afeta os programas

de melhoramento de milho, pois o desempenho dos híbridos se altera a medida que é testado

em outros ambientes.

Fonte: Adaptado de Correa et al. 2007

Figura 1: Interação genótipo-ambiente, (1) a ordem dos genótipos não se altera, mas o ganho em desempenho se altera, (2) o

ranking dos genótipos é diferente com a alteração do ambiente.

De  acordo  com  a  figura  1  pode-se  observar  que  os  genótipos  alteram  o  seu

desempenho. Na primeira interação mostra que ambos os genótipos aumentam o desempenho

com a mudança de ambiente. Na segunda interação percebe-se que um dos genótipos teve

aumento no desempenho e no outro houve perda de desempenho. Essa figura mostrou de

forma simples o que acontece com inúmeros testes de progênies (ou materiais promissores)

que são realizados durante o processo de obtenção de cultivares de milho.

Portanto  programas  de  melhoramento  buscam genótipos  em que essa  interação do
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genótipo com o ambiente seja menor fazendo com que não ocorram variações significativas

de ambiente para ambiente, desde que sejam mantidas as mesmas praticas de manejo. Para

encontrar os materiais mais estáveis são testados milhares de genótipos ano após ano para que

se obtenham materiais estáveis e produtivos.

Para  que  se  obtenha  uma  cultivar  estável  se  utiliza  métodos  que  considerem  a

adaptabilidade e estabilidade, que busca encontrar a melhor cultivar (a mais adaptada) e a

mais previsível em relação a produtividade (a mais estável).

2.3 Adaptabilidade e Estabilidade

Ao longo do tempo são realizadas pesquisa em melhoramento de milho com o intuito

de identificar materiais adequados para cada ambiente,  na tentativa de encontrar genótipos

com desempenho previsível e superior em cada ambiente. Inúmeros estudos são realizados

para avaliar a interação Genótipo x Ambiente.

Uma  cultivar  de  milho  de  sucesso  é  aquela  que  tenha  ampla  adaptação  e  boa

estabilidade. A adaptabilidade pode ser definida como a capacidade de um genótipo em se

adaptar a um determinado conjunto de ambientes e/ou sistemas de produção. Já a estabilidade

está relacionada a variação de resposta de um determinado genótipo e relação a variação de

ambientes, que pode ser expressa  como a menor variação média nos ambientes considerados.

A  identificação  de  cultivares  com  maior  estabilidade  torna  o  processo  de

recomendação de cultivares mais seguro (PÍPOLO et al., 2005). O ideal é que um genótipo

apresente ampla  adaptabilidade e alta  previsibilidade,  assim ele  é capaz de responder aos

estímulos  ambientais  e  de  ser  estável,  mantendo  bom  desempenho  (EBERHART  e

RUSSELL, 1966). 

Adaptabilidade  e  Estabilidade  é  um  ramo  muito  estudado  para  o  lançamento  de

cultivares  no  mercado.  Assim  muitos  melhoristas  encontraram  meios  de  identificar  e

classificar os genótipos mais promissores, ou seja, os mais adaptados e mais estáveis. Muitos

métodos são encontrados na literatura para avaliar esses genótipos dentre eles se pode citar as

metodologias de Eberhart e Russel (1966), Lin e Binns, modificada por Carneiro (1998) e

Annichiarico (1992).

2.3.1 Metodologia de Eberhart e Russel
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O método de Eberhart e Russel (1966) é um dos mais utilizados, ele é baseado em

regressão  linear.  E  tem  como  base  a  produtividade  media  de  cada  genótipo  e  a  sua

adaptabilidade, que se refere a resposta do genótipo de acordo com a variação ambiental, ou

seja, em cada ambiente. Utiliza o seguinte modelo: Yij = μi + βiIj + δij + ij, em que Yij é a

média de produtividade do genótipo i no ambiente j; μi é a produtividade média geral do

genótipo i; βi e o coeficiente de regressão linear ou coeficiente angular, que mede a resposta

do  i-ésimo  genótipo  à  variação  do  ambiente;  Ij  é  o  índice  ambiental;  δij  é  o  desvio  da

regressão e ij é o erro experimental médio.

2.3.2 Metodologia de Lin e Binns, modificada por Carneiro (1998).

Estima parâmetros por meio do quadrado médio da distância entre a média da cultivar

e  a  resposta  média  máxima para  todos os  locais,  o  quadrado médio  menor  indicará  uma

superioridade geral do cultivar em questão. Avalia com relação ao melhor genótipo em cada

local.

O  método  de  Lin  e  Binns  (1988)  estima  a  estatística  Pi,  que  representa  o

comportamento geral do genótipo. Essa estatística é o quadrado médio da distância entre a

média da cultivar e a resposta média máxima entre todos os genótipos para cada ambiente.

Na metodologia proposta por Lins e Bins (1988)

 Em que

Pi: índice de estabilidade do genótipo i;

Yij: produtividade do genótipo i no ambiente j;

Mj: produtividade do genótipo com resposta máxima dentre todos no ambiente j;

n: número de ambientes.

 Estabilidade do genótipo i é mensurada pela estatística Pi, onde: Yij: valor do genóti-

po no ambiente j; n: número de ambientes.

Carneiro (1998) propôs decompor o método Pi em PF e PD, que representa os ambien-

tes favoráveis e desfavoráveis, respectivamente.  Para mensuração desses parâmetros,  basta

modificar n pelo número de ambientes favoráveis e pelo número de ambientes desfavoráveis

na formula, para calcular PF e PD, respectivamente. Considerando que ambientes que possuem

a média local maior que a média geral de todos ambientes, são considerados ambientes favo-

ráveis e desfavoráveis àqueles ambientes em que sua média geral é menor que a média geral.
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2.3.3 Metodologia de Annicchiarico

É uma estimativa da variação da media entre cada genótipo no mesmo ambiente. 

Aplicada a metodologia de Annicchiarico (1992), que consiste em relacionar as médias per-

centuais com os desvios associados aos genótipos, ou seja, avaliar qual genótipo apresenta 

melhor índice de confiança (Wi), para isso eles devem ter maior media e menor desvio. De 

acordo com o seguinte modelo

Wi = Yi – Z(1-α) *Si

Em que:

Wi: índice de confiança dos genótipos (%);

Yi: média do genótipo i em percentagem;

Z: percentil (1- α) da função de distribuição normal acumulada, com α=0,25;

Si: desvio padrão dos valores percentuais.

2.4 Correlação 

Durante o processo para indicar os materiais mais promissores que em conjunto ocorre

os  testes  de  adaptabilidade  e  estabilidade,  normalmente  a  literatura  recomenda  que  os

genótipos  sejam  testados  em  vários  locais,  mas  comumente  em  alguns  anos  ter  a

probabilidade de o dinheiro investido na pesquisa é menor, fazendo com que ocorra corte nos

gasto com a pesquisa um dos meios mais fáceis é diminuir os locais de teste de adaptabilidade

e estabilidade.

Para  selecionar  esses  ambientes  que  permanecerão  na  rede  de  ensaios,  existem

algumas metodologias que auxiliam na escolha, que é o caso da correlação, que faz com que

avalie os ambientes e estime um valor entre a interação dos ambientes. Portanto coeficiente de

correlação  é  um método  estatístico  que  mede  a  relação  entre  duas  variáveis  (X e  Y).  A

correlação é estimada no intervalo de -1 a 1, em que correlações perfeitas são de valor de

igual a -1 e 1, o valor negativo indica que a correlação entre as amostras é inversamente

proporcional,  enquanto  o valor  positivo que estão em sincronia perfeita,  o  valor  negativo

também uma sincronia perfeita, mas inversa. Um valor intermediário (0) indica que não existe

relação entre as amostras. Utiliza-se “r” quando se trabalha com amostras e “ρ”(rho) para

população. Existem dois tipos de Correlação: de Pearson e de Spearman:

2.4.1 Correlação de Pearson

Segundo Dalson (2009), Correlação de Pearson (r) é uma medida da variância compar-
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tilhada entre duas variáveis, dessa forma o modelo linear supõe que o aumento ou decremento

de uma unidade na variável X gera o mesmo impacto em Y.

2.4.2 Correlação de Spearman

Coeficiente de correlação de Spearman (r) é um método associativo que compara a relação

entre duas amostras, cuja mensuração seja ordinal (Lira, 2004).

Onde: ρ é o Coeficiente de Correlação de Spearman;

di é a diferença entre as ordenações;

n é o número de pares de ordenações.

Segundo Bauer (2007), o coeficiente de correlação de Pearson leva em consideração a

avaliação quantitativa, ou seja, os valores das amostras X e Y, e avalia o quanto estão relacio-

nadas, já o coeficiente de correlação de Spearmam utiliza a classificação ordinal de cada vari-

ável em X e Y para estimar um valor para essa relação entre as variáveis.

Para avaliar quanto a significância dos valores de ρ através do teste t, para estimar o

valor de “t” para cada valor de correlação foi proposto a fórmula a seguir SIEGEL (1975).

2
21

2



n

s

s t
ρ

n
ρ=t

Onde:

 t é a estatística do teste;

ρs é o Coeficiente de Correlação de Spearman;

n é o número de pares de ordenações.

Para avaliar o valor encontrado de r algumas classificações são propostas.

De acordo com Callegari-Jacques (2003, p 90) pode se classificar os valores de r se-
guindo o modelo abaixo.

 Valores entre 0,0 < r <= 0,3, existe correlação linear fraca;
  Entre 0,3 < r <= 0,6, existe correlação linear moderada; 
  Entre 0,6 < r <= 0,9, existe correlação linear forte;
 Entre 0,9 < r < 1,0, existe correlação linear muito forte; 
 Valor de r = 1,0, existe correlação linear plena ou perfeita.
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Uma classificação diferente é proposta em que: r = 0,10 até 0,30 (fraco); r = 0,40 até 0,6

(moderado); r = 0,70 até 1 (forte). (Dancey e Reidy 2005 apud Filho e Júnior, 2009) . Esses

valores também podem ser utilizados para avaliar a correlação negativa.

Oliveira et al. (2004) avaliaram três safras do Ensaio Nacional de Milho e classificaram

os locais como mais representativos os que apresentaram mais vezes os melhores valores de

correlação com outros locais, baseado no ordenamento da produtividade das cultivares que

participaram desses ensaios para cada par de local.

Guimarães  et  al.(2005)  classificaram ambientes  de uma rede  de  ensaios  como mais

representativos  de  safra  e/ou  safrinha  baseado  no  grau  de  associação  da  ordem  de

classificação dos híbridos entre cada ambientes e médias de grupos de ambientes. 

Durante  o  processo  de  melhoramento  de  plantas  para  a  avaliação  de  linhagens,

cultivares  ou  híbrido,  são  realizados  ensaios  em  muitos  locais  para  avaliar  ranquear  o

desempenho de cada genótipo e consequentemente avaliar a adaptabilidade e estabilidade dos

híbridos  e/ou  variedades.  Esse  trabalho  foi  realizado  com  o  objetivo  de  proporcionar  a

facilidade na escolha de ambientes em anos que não é possível avaliar em toda a rede de

ensaios, mas, mesmo assim, sendo representativo para os materiais avaliados

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados deste trabalho foram disponibilizados pelo pesquisador responsável pelo se-
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tor. Os dados que foram disponibilizados eram sobre ensaios de competição de híbridos que

foi conduzido em 33 ambientes: 22 na safra 2006/07 e 11 na safrinha 2007. Os experimentos

constituíram de 36 híbridos de milho, dispostos em látice 6 x 6 com 2 linhas de 4 m, espaça-

mento de 0,80 m e duas repetições. Os tratos culturais nos ensaios seguiram a recomendação

para a cultura em cada local. Foram utilizados para avaliação os dados de produtividade de

grãos corrigidos a 13% de umidade.

Obteve as estimativas de médias de produtividade de grãos para cada tratamento (Hi-

brido) nos 33 ambientes. Após isto foi classificado em conjuntas para que fosse avaliado a

correlação dos ambientes com cada conjuntas. Com os 33 locais foi obtido seis conjuntas, as

quais são: Conjunta Geral, Consiste em todos os ambientes, ou seja, a média geral dos híbri-

dos em todos os locais. Conjunta Safra, definida como os locais em o plantio foi feito na pri-

meira safra, ou seja, realizados no ano de 2006. Essa conjunta engloba 22 dos 33 locais que

ocorreram os ensaios de avaliação. Conjunta Safrinha, Os locais que o plantio foi realizado

no ano agrícola de 2007, ou seja, safrinha (Segunda Safra). Dentre os 33 locais apenas 11 fo-

ram de segunda safra. Conjunta Meio Norte, Apenas três ensaios foram realizados na região

Meio Norte. Define-se como Meio Norte uma região que abrange parte do território nacional,

que é uma área de transição entre o cerrado nordestino e a Amazônia, relativamente uma área

de forte regime hídrico, bem maior que o nordeste, mas bem menos que a região norte. É uma

região que abrange os estados do Maranhão e Piauí, esses dois estados compõem a MATOPI-

BA (região com grande desenvolvimento agrícola nos estados Norte e Nordeste) que é consi-

derada a nova fronteira agrícola no país. Conjunta Safra Alto abrange onze locais que estão

a mais de 700 metros de altitude. Safra Baixo, consiste em 22 locais restantes que estão abai-

xo de 700 metros de altitude.

Após a definição de cada conjunta os dados foram tabulados em planilha de Excel aos

quais, cada coluna representava um ambiente e cada linha um híbrido. Após os dados tabula-

dos computou-se o coeficiente de correlação de Spearman entre cada ambiente e as Conjuntas

Geral, Safra e Safrinha, Meio Norte, Safra Alto, Safra Baixo, para se estimar o grau de associ-

ação no ordenamento dos híbridos entre um ambiente e as Conjuntas. As análises estatísticas

foram geradas no programa Genes (Cruz, 2006), que foi utilizada a opção de correlação sim-

ples e selecionando a opção de correlação de Spearmam.

Os valores da correlação depois de realizado as análises foram tabelados. Ambientes

que apresentaram maiores valores positivos de correlação e de correlação forte com uma algu-

ma Conjunta foram considerados como mais representativos. Ambientes considerados como

independentes em relação a uma Conjunta foram os que apresentaram valores de r não signi-
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ficativos diferentes de zero pelo teste t, foi considerado o método de Callegari-Jacques (2003,

p 90) para classificar os valores de r.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os locais em que foram realizados as avaliações estão representados, na tabela 1 e 2.

Sendo  que  na  tabela  1  contam os  ambientes  de  Safra  e  na  tabela  2  Safrinha,  com suas
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respectivas produtividades médias. 

Tabela 1: Respectivos locais de Safra onde se realizou os ensaios.
Estado Local Altitude Prod. Tipo altitude* Cv %

GO Acreúna 560 8824 TB 15,1
SP Birigui 406 9581 TB 9,2
PR Campo Mourão 620 8996 TB 10,8
MG Conquista 673 9897 TB 13,3
GO Goiânia espaçamento normal 749 7933 TA 10,8
GO Goiânia espaçamento reduzido 749 6776 TA 14,6
GO Goiatuba 590 8259 TB 10,9
MG Guarda-Mor 616* 8243 TA 13,1
GO Inhumas 770 8374 TA 7,3
MG Lavras 919 11192 TA 13,7
PR Londrina 585 9005 TB 9,3
MG Monte Carmelo 870 7653 TA 13,8
SE Nossa Senhora das Dores 204 10143 TB 8
MA Paraibano 197 7477 TB 6,9
MG Patos de Minas 900 9697 TA 9,3
GO Planaltina 900 13314 TA 6,3
PR Ponta Grossa 975 10482 TA 13,4
MA São Raimundo das Mangabeiras 475 8437 TB 5,8
MG Sete Lagoas 740 8840 TA 10,9
MG Uberlândia 887 5703 TA 10,6
MG Unai 1001 5459 TA 11
PI Uruçui 157 4278 TB 9,5

*Ambiente com grande amplitude na altitude, o ensaio foi realizado em local de tropico alto,
pois a cidade varia de 500m a 1100m de altitude.
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Tabela 2: Locais de Safrinha onde se realizou os ensaios.
Estado Local Altitude Prod. Tipo altitude* Cv %

PR Campo Mourão Fx 1 620 5331 TB 8,6
PR Campo Mourão Fx 2 620 5160 TB 12
MS Dourados 560 5283 TB 14,5
PR Londrina Fx 1 585 6554 TB 14,2
PR Londrina Fx 2 585 6235 TB 10,7
MS Maracaju 384 8222 TB 8,1
PR Palotina 333 7706 TB 11,4
MG Paracatu 687 8516 TB 10,2
MS Ponta Porã 560 5861 TB 8,7
MT SINOP 384 4097 TB 16,7
RO Vilhena 600 5949 TB 7,8

Os coeficientes de correlação podem ser observados nas tabelas a seguir, sendo que

em cada tabela consiste em um par de conjuntas. É observado que coeficientes de correlação

menores  que  0,33  e  0,42  não diferiram estatisticamente  de  zero  pelo  teste  t  à   5  e  1%,

respectivamente. Observou-se também que ocorreu grande amplitude de variação para valores

de  r entre  os  ambientes  com  as  seis  conjuntas  citadas  e  também  entre  as  conjuntas.

Considerando o método de Callegari-Jacques (2003) para classificar os valores de r, todos os

valores acima de 0,60 foram considerados como mais representativos com as conjuntas.

4.1 Conjunta Geral

Analisando  os  dados  da  tabela  3  os  melhores  valores  de  correlação,  em  ordem

decrescente, portanto os ambientes mais representativos da Conjunta Geral, que apresentaram

valores de r maiores que 0,6 foram: Patos de Minas, Londrina Safrinha 2, Inhumas, Campo

Mourão  Safra,  Guarda-Mor  e  Sete  Lagoas.  Por  outro  lado,  encontram-se  ambientes  de

correlação nula, ou seja, os ambientes mais independentes, que são: Conquista, São Raimundo

das Mangabeiras, Paraibano, Lavras, Uruçui, Londrina Safra, Meio Norte e Nossa Senhora

das Dores.

Entre as conjuntas é observado os valores de  r  de 0,98 com a Safra, de 0,89 com a

Safrinha, de 0,88 com a Safra Alto, de 0,75 com Safra Baixo e de apenas 0,28 com o Meio

Norte, todas as correlações são significativas a 1 e 5 % com exceção da conjunta Meio Norte.

Isso pode ser explicado que os ambientes que compõem a conjunta Meio Norte se encontram

em uma região distinta do restante do país.
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Tabela 3: Valores de correlação das Conjuntas Geral e Safra.

Locais r Locais r
Geral  1,00** Safra 1,00**
Safra  0,98** Geral 0,98**
Safrinha  0,89** Safra Alto 0,89**
Safra Alto  0,88** Safrinha 0,80**
Safra Baixo  0,75** Safra Baixo 0,76**
Patos de Minas –MG  0,68** Patos de Minas-MG 0,67**
Londrina Safrinha 2-PR  0,67** Inhumas-GO 0,64**
Inhumas-GO  0,65** Londrina Safrinha 2-PR 0,64**
Campo Mourão Safra-PR  0,64** Guarda-Mor-MG 0,63**
Guarda-Mor-MG  0,61** Campo Mourão Safra-PR 0,57**
Sete Lagoas –MG  0,60** Goiânia espaçamento reduzido-GO 0,56**
Uberlândia-MG  0,54** Birigui-SP 0,55**
Londrina Safrinha 1-PR  0,53** Sete Lagoas-MG 0,55**
Planaltina-GO  0,53** Uberlândia-MG 0,54**
Paracatu Safrinha-MG  0,52** Londrina safrinha 1-PR 0,52**
Birigui-SP  0,50** Monte Carmelo-MG 0,51**
Goiânia espaçamento reduzido-GO  0,49** Unai-MG 0,51**
Unai-MG  0,49** Planaltina-GO 0,50**
Palotina Safrinha-PR  0,49** Ponta Grossa-PR 0,48**
Goiânia espaçamento normal-GO  0,48** Goiânia espaçamento normal-GO 0,48**
SINOP Safrinha-MT  0,47** Paracatu Safrinha-MG 0,48**
Ponta Grossa-PR  0,45** Goiatuba-GO 0,45**
Monte Carmelo-MG  0,45** Palotina Safrinha-PR 0,45**
Vilhena Safrinha-RO  0,45** Campo Mourão Safrinha 2-PR 0,42*
Goiatuba-GO  0,44** Ponta Porã Safrinha-MS 0,42*
Campo Mourão Safrinha 2-PR  0,43** SINOP Safrinha-MT 0,40*
Maracaju Safrinha-MS  0,41* Vilhena Safrinha-RO 0,39*
Ponta Porã Safrinha-MS  0,39* Acreúna-GO 0,38*
Acreúna-GO  0,36* Campo Mourão Safrinha 1-PR 0,32ns
Campo Mourão safrinha 1-PR  0,34* Londrina Safra-PR 0,31ns
Dourados Safrinha-MS  0,34* Dourados Safrinha-MS 0,31ns
Nossa Senhora das Dores-SE  0,31ns Nossa Senhora das Dores-SE 0,31ns
Meio Norte  0,28ns Maracaju Safrinha-MS 0,30ns
Londrina safra-PR  0,27ns Meio Norte 0,26ns
Uruçui-PI  0,27ns Lavras-MG 0,22ns
Lavras-MG  0,26ns Uruçui-PI 0,22ns
Paraibano-MA  0,17ns Paraibano-MA 0,13ns
São Raimundo das Mangabeiras-MA  0,02ns São Raimundo das Mangabeiras-MA 0,08ns
Conquista-MG -0,10ns Conquista-MG -0,14ns
**; *; ns, respectivamente significativo a 1%, 5% e Não significativo.

4.2 Conjunta Safra
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A  correlação  entre  a  Safra  e  as  conjuntas  indica  elevado  grau  de  concordância  no

ordenamento  dos  híbridos  entre  elas,  com  exceção  do  Meio  Norte.  Os  valores  entre  as

conjuntas e a Safra são: Safra Alto é de 0,89; a de Safrinha com 0,80 e com Safra Baixo de

0,76,  novamente  a  conjunta  Meio  Norte  não  obteve  valor  significativo  com  a  Safra,

aparecendo com valor de r de 0,26, todos os dados podem ser observados na tabela 3.

Os ambientes que apresentaram os valores de r com Safra acima de 0,6 foram: Patos

de Minas, Inhumas, Londrina Safrinha 2 e Guarda-Mor. Observa-se que Londrina um dos

ambientes  mais  representativos  de  Safra  foi  avaliado  na  Safrinha.  Os  ambientes  mais

independentes  em relação  a  Safra,  ou  seja,  com menor  grau  de  associação  na  ordem de

classificação  dos  híbridos,  foram:  Conquista,  São Raimundo  das  Mangabeiras,  Paraibano,

Uruçui,  Lavras,  Meio  Norte,  Maracaju  Safrinha,  Nossa  Senhora  das  Dores,  Dourados

Safrinha, Londrina Safra e Campo Mourão Safrinha 1. 

4.3 Conjunta Safrinha

Observando a tabela 4, a relação entre a Safrinha e as conjuntas teve valor de: 0,78

com Safra Alto, de 0,59 com Safra Baixo, e de 0,24 com Meio Norte.

 Cinco ambientes mais representativos com a Safrinha em ordem decrescente foram:

Campo  Mourão  Safra,  Sete  Lagoas,  Londrina  safrinha  2,  Patos  de  Minas  e  Maracaju.

Observa-se  que  três  desses  ambientes  foram  avaliados  na  Safra.  Dez  ambientes,  todos

avaliados na safra, apresentaram com a Safrinha valores de r não significativos pelo teste t,

são eles: São Raimundo das Mangabeiras, Conquista, Londrina Safra, Acreúna, Paraibano,

Nossa Senhora das Dores, Uruçui, Goiânia espaçamento reduzido, Lavras e Birigui. 

4.4 Conjunta Meio Norte

Nota-se  que  de  acordo  com a  tabela  4,  destacam-se  apenas  cinco  ambientes  que

obtiveram valor  de  r significativo  pelo  teste  t,  que  são  eles:  Uruçui,  São Raimundo  das

Mangabeiras,  Paraibano,  Inhumas,  Londrina  Safrinha  1.  A conjunta Meio  Norte  não teve

nenhum valor de correlação significativo com nenhuma outra conjunta.  Considerando que

nenhum local obteve valor de r acima de 0,6.

Tabela 4: Valores de correlação das Conjuntas Safrinha e Meio Norte.
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Locais R Locais r
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Safrinha  1,00** Meio Norte 1,00**
Geral  0,98** Uruçui-PI 0,57**

Safra  0,80** 
São Raimundo das Mangabeiras-
MA 0,51**

Safra Alto  0,78** Paraibano-MA 0,46**
Campo Mourão Safra-PR  0,70** Inhumas-GO 0,35*
Sete Lagoas –MG  0,65** Londrina Safrinha 1-PR 0,35*
Londrina Safrinha 2-PR  0,65** Birigui-SP 0,33ns
Patos de Minas-MG  0,61** Geral 0,28ns
Maracaju Safrinha-MS  0,60** Campo Mourão Safra-PR 0,27ns
Safra Baixo  0,59** Safra 0,26ns
Inhumas-GO  0,58** Unai-MG 0,26ns
Londrina Safrinha 1-PR  0,55** Safrinha 0,24ns
Paracatu Safrinha-MG  0,54** Maracaju Safrinha-MS 0,24ns
Palotina Safrinha-PR  0,53** Safra Baixo 0,24ns
Guarda-Mor-MG  0,52** Palotina Safrinha-PR 0,20ns
SINOP Safrinha-MT  0,51** Londrina Safrinha 2-PR 0,18ns
Vilhena Safrinha-RO  0,50** SINOP Safrinha-MT 0,17ns
Campo Mourão Safrinha 2-PR  0,47** Goiânia espaçamento reduzido-GO 0,14ns
Planaltina-GO  0,47** Acreúna-GO 0,14ns
Uberlândia-MG  0,47** Goiatuba-GO 0,13ns
Unai-MG  0,46** Nossa Senhora das Dores-SE 0,09ns
Campo Mourão Safrinha 1-PR  0,42* Patos de Minas-MG 0,08ns
Goiânia espaçamento normal-GO  0,40* Vilhena Safrinha-RO 0,07ns
Ponta Grossa-PR  0,39* Sete Lagoas –MG 0,07ns
Dourados Safrinha-MS  0,37* Campo Mourão Safrinha 2-PR 0,07ns
Ponta Porã Safrinha-MS  0,33* Safra Alto 0,07ns
Monte Carmelo-MG  0,33* Dourados Safrinha-MS 0,06ns
Goiatuba-GO  0,33* Planaltina-GO 0,05ns
Birigui-SP  0,31ns Ponta Porã Safrinha-MS 0,02ns
Lavras-MG  0,30ns Paracatu Safrinha-MG 0,00ns
Goiânia espaçamento reduzido-GO  0,29ns Conquista-MG -0,01ns
Uruçui-PI  0,28ns Monte Carmelo-MG -0,02ns
Nossa Senhora das Dores-SE  0,26ns Goiânia espaçamento normal-GO -0,03ns
Meio Norte  0,24ns Ponta Grossa-PR -0,04ns
Paraibano-MA  0,21ns Guarda-Mor-MG -0,09ns
Acreúna-GO  0,19ns Campo Mourão Safrinha 1-PR -0,19ns
Londrina Safra-PR  0,17ns Lavras-MG -0,19ns
Conquista-MG  -0,03ns Uberlândia-MG -0,23ns
São Raimundo das Mangabeiras-MA -0,12ns Londrina Safra-PR -0,24ns
**; *; ns, respectivamente significativo a 1%, 5% e Não significativo.

4.5 Conjunta Safra Alto

Na tabela 5 observa-se a conjunta Safra Alto, que como dito anteriormente obteve
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ótima correlação com a Conjunta Geral e Safra. Uma correlação moderada com Safra Baixo, e

novamente valor de r não significativo com o Meio Norte.

De acordo com a tabela 5, dentre os ambientes podemos se destacam: Patos de Minas

(que  teve  maior  valor  de  r do que  a  safrinha),  Sete  Lagoas,  Inhumas,  Paracatu,  Goiânia

espaçamento  reduzido, Guarda-Mor e Uberlândia, dentre esses sete ambientes se encontra

Paracatu que é um ambiente de trópico baixo. Onze ambientes junto com a conjunta Meio

Norte não tiveram valor significativo de  r,  ou seja, são independentes. Todos os ambientes

não significativos são de trópico baixo, pode ser justificado por serem ambientes distintos por

estarem  em  altitudes  baixas.  Esses  onze  ambientes  são:  Ponta  Porã  Safrinha,  Goiatuba,

Vilhena Safrinha, Dourados Safrinha, Maracaju Safrinha, Nossa Senhora das Dores, Acreúna,

Uruçui, São Raimundo das Mangabeiras, Paraibano e Conquista. O valor de r da Safra alto

com a conjunta Safra Baixo é de 0,48.

4.6 Conjunta Safra Baixo

Apenas 3 ambientes mais as duas conjuntas Safra e Geral, obtiveram valor de r >0,6,

que foram eles: Campo Mourão, Goiatuba, Londrina Safrinha 2. Todos de tropico baixo. Em

contrapartida, 16 ambientes mais a conjunta Meio Norte não apresentaram valor significativo

de  r,  que  são:  Goiânia  espaçamento   normal,  SINOP  Safrinha,  Goiânia  espaçamento

reduzido, Londrina Safra, Palotina Safrinha, Patos de Minas, Sete Lagoas, Paracatu, Monte

Carmelo, Paraibano, Uruçui, Dourados Safrinha, Campo Mourão Safrinha 1, Conquista, São

Raimundo das Mangabeiras e Lavras, obsevados na tabela 5.

Tabela 5: Valores de correlação das Conjuntas Safra Alto e Safra Baixo.
Locais r Locais r
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Safra Alto 1,00** Safra Baixo 1,00
Safra 0,89** Safra 0,76**
Geral 0,88** Geral 0,75**
Patos de Minas-MG 0,80** Campo Mourão Safra-PR 0,67**
Safrinha 0,78** Goiatuba-GO 0,62**
Sete Lagoas –MG 0,72** Londrina Safrinha 2-PR 0,61**
Inhumas-GO 0,62** Safrinha 0,59**
Paracatu Safrinha-MG 0,61** Acreúna-GO 0,54**
Goiânia espaçamento reduzido-GO 0,61** Planaltina-GO 0,52**
Guarda-Mor-MG 0,60** Guarda-Mor-MG 0,52**
Uberlândia-MG 0,60** Inhumas-GO 0,52**
Londrina Safrinha 2-PR 0,56** Ponta Porã Safrinha-MS 0,49**
Ponta Grossa-PR 0,52** Safra Alto 0,47**
Campo Mourão Safrinha 2-PR 0,50** Birigui-SP 0,45**
Monte Carmelo-MG 0,50** Maracaju Safrinha-MS 0,43**
Planaltina-GO 0,49** Nossa Senhora das Dores-SE 0,43**
Safra Baixo 0,47** Vilhena Safrinha-RO 0,41*
Londrina Safrinha 1-PR 0,46** Ponta Grossa-PR 0,40*
Unai-MG 0,44** Campo Mourão Safrinha 2-PR 0,39*
Palotina Safrinha-PR 0,42* Uberlândia-MG 0,39*
Lavras-MG 0,42* Unai-MG 0,39*
Goiânia espaçamento  normal-GO 0,39* Londrina Safrinha 1-PR 0,38*
Campo Mourão Safra-PR 0,37* Goiânia espaçamento normal-GO 0,32ns
Campo Mourão Safrinha 1-PR 0,37* SINOP Safrinha-MT 0,31ns
Birigui-SP 0,37* Goiânia espaçamento reduzido-GO 0,29ns
Londrina Safra-PR 0,36* Londrina Safra-PR 0,28ns
SINOP Safrinha-MT 0,34* Palotina Safrinha-PR 0,27ns
Ponta Porã Safrinha-MS 0,31ns Patos de Minas-MG 0,27ns
Goiatuba-GO 0,31ns Sete Lagoas –MG 0,26ns
Vilhena Safrinha-RO 0,27ns Paracatu Safra-MG 0,24ns
Dourados Safrinha-MS 0,23ns Meio Norte 0,24ns
Maracaju Safrinha-MS 0,23ns Monte Carmelo-MG 0,23ns
Nossa Senhora das Dores-SE 0,14ns Paraibano-MA 0,21ns
Acreúna-GO 0,14ns Uruçui-PI 0,20ns
Uruçui-PI 0,10ns Dourados Safrinha-MS 0,14ns
Meio Norte 0,07ns Campo Mourão Safrinha 1-PR 0,23ns
São Raimundo das Mangabeiras-MA 0,01ns Conquista-MG 0,05ns
Paraibano-MA -0,02ns São Raimundo das Mangabeiras-MA 0,03ns
Conquista-MG -0,12ns Lavras-MG -0,04ns
**; *; ns, respectivamente significativo a 1%, 5% e Não significativo.

5 CONCLUSÃO

Há  grande  amplitude  de  variação  para  valores  de  r  entre  os  ambientes  com  as
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conjuntas Geral, Safra e Safrinha, Safra Alto, Safra Baixo e Meio Norte, e boa concordância

entre a ordenação dos híbridos nas conjuntas de Safra e Safrinha. 

Dois ambientes, Patos de Minas e Londrina Safrinha 2, apareceram quatro vezes entre

os melhores dentre as seis conjuntas, outros três ambientes apareceram em três conjuntas com

valores de r acima de 0,6.

. Portanto  basta  selecionar  os  ambientes  mais  correlacionados  com  algumas  das

conjuntas de interesse e observar se os mesmos não possuem alta correlação entre eles. Assim

deve selecionar os mais correlacionados com a conjunta, mas independente entre si.

Alguns  dos  ambientes  menos  associados  com  o  ordenamento  de  híbridos  com  a

maioria de Conjuntos de ambientes estão localizados na região Meio-Norte (São Raimundo

das  Mangabeiras,  Paraibano  e  Uruçui)  e  Nordeste  (Nossa  Senhora  das  Dores).  Devido a

importância desses ambientes para a cultura do milho, eles deverão ser mantidos nesta rede de

avaliação, apesar de sua baixa correlação com os grupos de ambientes.
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